CoLorc014
vETEeivitks EN TiEt4 'JA414 LAN Cr,
DIVPASENG- - S44 o
Ei•I 41E10.1E7TE,
V4/4 Ai4C4 E
i<fLEEG, 14Er Ft N ALE Ti KKEA
ZPIEElegoKs
WEZD W-E1404 I) E4 GERAkr cc Vi N CE4 1
HA4cr, GEPt.i(St4ED 61./
;ij EENI U1lliEVEZI-111iS IN
F° Q.12A PI ELiq ZON G-EkoZE74
S PosZTVAI EN]) NoS HANS
WIT E HoCtEt(114E-Ek. VAN N VAN DE HEEEN 1-iEr
kJ) Vft)(2 gEPeo Oucrita: Do ELENDEX4 TIJ DE-WI<
VAN

ofqrlitercEHb Ufr HET 'MI/

bE L.11.11. C.

le °PLAGE iS GEL! H TEEt2i) , &LI DE EXEH RAI2EI1/.4 1 Z

G€NUHEJ

IT tS t\i

:

STgei auTIE. Af22ANCrer-eE1.T VocegetioLt OEN AAN 2402E
SSN

VCORWOORD
Toen ik 10 jaar geleden Loo en Van Eysinga opdroeg om het
Veteranen B-team voor mij op te richten, deed ik dit met het
oogmerk om ooit de wedstrijdverslagen van dit elftal te doen
bundelen, opdat aldus mijn opbouwend werk als coach voor het
nageslacht zou worden bewaard.
Eenmaal zover, besloot ik - weliswaar ongevraagd doch mij
bewust van mijn tack als bindend element binnen mijn elftal
mijzelf op te dragen dit boekwerkje te voorzien van een inleiding welke het zal uittillen boven het gemiddeld niveau
van het boekenweek-geschenk of vergelijkbaar scholierenproza.
Alhoewel geenszins een gemakkelijk werk, is het mij een genoegen
deze vererende opdracht te aanvaarden.
Want waar gaat het om?
De verslagen bevatten slechts feiten en voorvallen. Dat
is niks voor het nageslacht. Het nageslacht behoeft interoretatie: Mijn interpretatie!
Interpretatie van door mij, Barend, geselecteerde feiten is
essentieel wanneer wij de generaties rid ons willen confronteren
met een tijdsbeeld van niveau, waarbij het gaat om ideeen over
het veteranen-hockey en een discussie van veteranen over die
ideeen welke ik dan weer ter discussie stel.
Er moet een brede maatschappelijke discussie op gang komen!
Hierbij is het veteranen B-verslag een middel.
Het doel is om aan de hand van dit fenomeen een inzicht te
verkrijgen in de structuur van onze maatschappij en de plaats
van de bejaardensport in deze maatschappij "an and ftir sich".
cm de synthese van het geselecteerde
zo ik al zei
Het gaat
voorval zoals slechts een coach die vermag te geven, die zijn
kwaliteiten bewezen heeft.
Is het immers niet zo, dat de veteraan die ouder wordt zich in
toenemende mate geconfronteerd weet met gezondheidsomstandigheden
en wegen zoekt om zijn ijver en werklust, waarop in het dagelijkse
leven geen orijs meer wordt gesteld, bot te vieren op een voor
soortgenoten acceptabele manier?
Welnu, de hockey-sport biedt hier bij uitstek een oplossing
Immers de lichtgebogen hooding behorend bij dit spel doet zelfs de
slechts door zijn bloeddruk voortbewogen veteraan nauwelijks opvallen,
terwill de harde bal en de zware stick hem tech in staat stellen
zijn agressie en manlijkheidsgevoel bevredigend te sublimeren.
Het gemis aan compliment] es van de kant van baas, vrouw en
kinderen wordt in het weekend opgevangen door welwiliende teamgenoten en volledig gecompenseerd door weergave van zijn heldenfeit
in de Passing Shot op de volgende donderdag.
teen wonder is het dus te noemen dat veteranen B in de tien jaar
van zin bestaan zich steeds hechter om zijn coach is gaan
groeperen en dat er zich zelfs kleine vriendschappen binnen het
team hebben ontwikkeld!
Dit is te meer opvallend daar de Heren in de beginjaren veei
meer belangstelling voor elkaars echtgenoten dan voor elkaar aan de
dag wisten te leggen.
In een conjunctuur waarin de achteruitgang zich ophoopt tot
een testaansminimum nag deze bundel - getuigend van een bewogen
gezien worden als een sportieve opleving
Heren-beweging
waaruit lering val te putten.
Vanuit mijn, niet altijd even bescheiden, positie van achter de
schermen vraag ik hiervoor Uw attentie.
Is een betere aanbeveling denkbaar?

Coach Barend
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Veteranen B - Alphen (2.-0)
Om 11.3(D trad men aan. Er was goddank zon in die vroegte. De
ochtendhumeuren kwamen daardoor langzaam op gang en wellicht
merle doordat ij thuis speelden werd niemand uit het veld ge,
zonden. DokLer Stomps speelde weer mee, hetgeen htj reeds
snel liet merken door even een lendeschot (1-0). Daarna
golfde de strijd genoege14jk en traag op en neer. Na de welverdiende rust schoot Chemisch ingenieur . Blanken nog even
uit zijn slof en frommelde de bal.onder de keeper vandaan het
vijandelijke doel in (2-0). De tegenpartij dacht even aan protesteren maar zag daarvan of uit angst voor de gele kaart.
Na afloop gaven w i j gelegenheid tot verbroedering bij het bier
Kortom, een prettige wedstrjd.

okiobef 1 9+2Hillegersberg Vet. - L.M.H.C. Vet. B. (2-2)
Het was te warm voor veteranen. Een temperatuur van 200 C in
oktober, daar zijn de, soms reeds wat kalende schedels niet
weer aan gewend. Verdwaasd en versuft woes ten we dan oak al
snel tegen een achterstand van 2-0 aankijken. Beide doelpunten kwamen tot stand via een strafpush. Reisleider Koek(niet
te verwarren met (Cook) zette de bal de voet dwars in de mening
gestopt kcJri warden am te genieten
dat het Opel btiLer c:,/
van het fraaie uitzicht. Onze coming-man voor het keepen,
dokter van Rees, gemaskerd en gehandochoand als voor een
operatic, en verder gelegguard en getokt, kwam slechts 10
cm. te kart (0-1): De voorbert,!iding voor de tweede strafpush
geschiedde doordat onz.e mediscbe keeper, gehinderd door het
opdringen van lets te veel aanvallers, vol afschuw de bal met
de hand ;,igwierp. Het vonnis werd als met een mes geveld(02)
Geprikkeld door deze feiten en Been acht weer slaande op het
gevaar van een zonnesteek dreef de voorhoede de vjandelijke
verdediging als schapen bkjeen._

3choten kwamen o.a. van de L+z I van der Hout, die zijn koorlinaten geed had berekend (rechter bovenhoek) maar de keeper
,p
pad aantrof; reisleider Koek; die, in ruimten denkend,
let vijandelijk doei 5 cm to ruim schatte: de Chemisch inge-deur Blacken, die eerst met een onbeheerste, niet koel-anaLtjtische, klap de bal in de vlucht prcbeerde te ral,en en ver/olgens vanaf de grand naas .t schoot; en tenslotte de bankier
3ergmans, die, zaken zijn zaken, de keeper wist te omspelen
en in de laatste minuet voor rust scoorde (1-2).
En de tweode helft wist dokter Stomps in een vlijmscherp ofrensief eim strafpnsh te forceren. De verbluffend goeae kee)er, die or al,derder blijk van had gegeven niet het beste met
)ns voor e hebben, stopte de push echter. Het spel golfde
lu verder min of meer crdeloos op en neer, onwaarschijnlijke
eaten in de cpsteiling werden dcor verrnoeidheid doer geen van
,
eide partijen benut, tot dat onze ruilitaire tactici op stoom
:warren; de ltz i van der Hout, die zijn vloot in de slagorde
lad getremd, zag zijn kans, gesteund door dekkend vuur van de
!ajoor Pelderman. Een mocrdend sehot, vergezeld van de nodige
tfleidingmanoeuvres en onder dekking van een rookgordijn van
,
even en .ticks, stelde eindelOc de keeper voor onoverkomeLi,jke problemen (2-2). Het doelpunt dat tegenpartij in de laatte minuut van de wedstrijd meende te moeten maken, werd teecht afgekeurd; tenslotte reikt het veld niet verder dan de
oell0, en een bal die verder gaat,is uit. Rest nog te ze
;en dat de jonge advocaat Sandberg na afloop optrad als soi g,eur voo:c het team en sigaretten en bemoedigende woorden
onddeelde, maar toen was het eigeniijk niet meer nodig. Op de
:ellinggn van het terrein dronken
een prettige koele pils.

)Lto

be.r (3+2Veteranen B - B.M.H.C. (C) 5-0
Dit keer speelden we tegen echte veteranen. Het ging om een
baker en ze kwamen van buiten de regio. Plezierige, nieuwe,
dcor ouderdom gegroefde gezichten wensten ons een prettige
wedstrijd en deden groeten aan ouders van onze avant garde.
Tijdens het inslaan hadden we sportief getracht de, conditie
van ons elftal wat te reduceren. Zo had de reisleqer Kokk
(niet te verwarren met Cook) met een carambole, een betere
biljarter waardig de geoloog van Eysinga moest kreunend de
bodem onderzoeken en was de jonge advocaat Sandberg, dit maa]
cp de linksbuitenplaats, door een van de heren medici Isan
verantwoorde knieblessure voorzien. Het bleek echter nietgenoeg te zijn geweest, we liepen te hard. Bovendien had dckter
Heering een nieuwe stick aangeschaft en wiz zal hem kwalijk
nemen dat hij trachtte zoveel mogelijk profit uit deze investering te putten.
Als een hinde draafde hij door de vijandelijke li nies heen de
cirkel binnen en steeds wanneer iedereen dacht dat scoren
uit de beruchte kleine hoek wel onmogelijk zijn zou, bracht hij
het nieuw verworven geschut in stelling en bewees het tegendeel (1 -0(2-0)(3-0)(4-0)
De tegenpartij putte stimulans uit deze achterstand maar de
olietechnikus captain Loo had voor een gesmeerd lopende achterhoede E-suzorgd en mede doordat top/erkcper Sather b de
vele strafcorners steeds vermeed het vege
te redden blaaf
resultaat uit. Ten einde recht reglementair te overwinnen
trok de Ltz 1 van der Hout als bij een militaire cefening op
onbewegende doelen ook 6enmaal de roos en scoorde het daarvoer vereiste goal (5-0). Beide partijen vonden dit een
mcoie stand en daar de scheidsrechters ook dorst hadden kl onk
weldra het eindsignaal.
De dolgeworden supportersschare waaronder vtel het vrouwel4jk
schoon wilde matchmaker Heering op de schouders hetved
Araz2n ru=ar
w7:-
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Heren Vet. 3 - Zwart Wit Vet.

(0-4)

Deze keer was het niet ailcen te koud voor de heren, maar ock
bleak de tegenstander wat te veel van het goede. De jonge
advocaat Sandberg die zich na aflocp uitputte in een vurig
pleidooi voor het uitzoeken van tegenstanders die niet allemaal ex ,:srste klassers waren, was de6alniettemin tevreden
over het fait dat onk h&j het, in het doel staande, niet koud
gelTegen had.
de
De reisleider Koek,(niet te verwarren met Cook) die het in
achterhoede, maar gemeen6e ambt,:naar SaAren tevergcefs trachttezijn tegenstancier te overreden eerst een aanvraagformulier
in drievoud in te vullen alvorens te s ,;oren, wel gezien had
en nieuwe horizonten zocht in de vocrhrJede, kwam daar in d..e
nabijheid van topverkoper Solner, die, ook al tevergeefs, zijn
direkte opponent knollen vocr citroenen 1.robeerde te slijten.
De markt daarvocr bleek slap te zijn, want de heren van Zwart
Wit speCidz,n een simpel lijkend TV-hockey zcnd e r flauwe kul,
wat tot gevolg had dat een klont leidsen van net kastje naar
de muur ward L-,:estuurd.
Node wend de lanrtetvormige gcuden stick gemist van de geneesHeering, die in een vorige wedstrijd bekwaam gebruik had weten te cnaken van onmogelijk kleine oneningshoeken. Deze hoeken
hadden we in deze wedstrijd in cvervloed maar maar dan een
bal tegen de paal kwam er niet uit. De Zwart Wit keeper moest
dan ook na de wedstrijd, do or de kcude bevangen, met krachtige alkoholica worden bijgellracht.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Leiden Vet. B -

Zwart Wit

(0-4) (alternatief verslag)

Sorry jonens, we hebben die bekakte Frans en Willem te lang
hun gang laten gaan met hun ciculd-be grappige stukjes met al
die beroepen -erin. Bah! Het geeft per slot geen pas een soort
gele girls van onze fijne P.C. te laten maken. Daarom nu een
gewoon, gezellig verslag zonder flauwe poespas van die twee!
Laat nieLand zich ergeren.
Welnu, de ,Telden waren gelukkig deze week niet afgekeurd en we
begonnen welgemced om 13.00 uur. "Drie hoera'tjes voor Zwart
Wit"riep de captain, "Hoy, hay, hoy" riepen we alien. Behalve
Peter, die rielj !t maar twee keer (volgende keer sportiever
zijn, Peter)! Tot aan de rust wisten wij met moeite de stand dubbel blank te houden. Fens en Cornelis maakten een aammerking op
de scheidsrechter (dat moeten jullie niet meer doen, lui, neem
liever een voorbeeld aan Jan, Jan,. Jen, en aarrij!) maar die
liet gelukkig doorspelen.
Na de rust ging het al spoedig mis. Barend, onze coach, had
weliswaar een gcede tactiek met ons besproken maar we maakten
die niet waar door onze matige ccnditie (meer trainen en aflanken, ac±terhcede!)
Messcherp sneed de tegenpartij door onze wankele defensie heen
en ondanko de uitstekende vcrm van onze keeper (bravo, johannes, jij trekt nog wel eens de aandacht van de technische commissie!). slaagden zij er tct vier maal toe in te scoren. De
activiteiten van onze voorhoede, schaars aan de bal, liepen
dood op de goed gecrganiseerde verdediging van Zwart Wit. Er
werd te veal gepriegeld en op balbezit gespeeld (zo gaat het
niet langer mannen!) en onze vcorhoede slaagde er dan oak niet
in het vijandelijk duel te doorboren waardoor de stand 0-4 blef.
Barend, dir? vanaf de zijlijn zijn taktiek zag mislukken vloekte
eer,Itiaal hoorbaar. (Niet doen Barend, we doen hens cnas best,
bcvendien stand in de P.S. van vcrige week nog dat vloeken op
het hockeyveld niet thuis hoort!)
Qeteranen B is nu uitgeschaield vocr de bekercompetitie.
Jammer natuurlijk, maar in de comDetitie zijn we zeker niet kans- F
r1-1. -

2,2. Kaye-14442er 49i2,„
Veteranen B - Victoria (4-1)
De heren hidden trek in de bal. De commandotroepen trckken in
regelmatige aanvalsgolven op tegen de benauwde veste die het
doel van Victoria was geworden. Echter, Luitenant ter zee
(die :Lich deazti W.ter te land minaer Eced thuis voelde) van 1L:r
Hout kree dt=1 bai niet under ccintrole door ouderdcmbv(:.rsnse
len ia de hunuen. 11,1(.,ntc,n rnoduer spatter op waar
de stick
zwaaide, maar hoewei verschillende aaarvan tuss,...n du dcelpele“
verdwenen
dat niet voldcende voor de scheidsrechters om
daal.voor een doeipunt toe te kennen.
Specialist Stomps zorgde ex' voor dat hij de aden;pn van de
Victoriakeeper goed kon bekijken,die van verbijstrint; de onderka&k liet zakken bij de vlijmscherpe schoten van de arts.
(2 soelpunten). De gemeenteambtenaar Sauren, tuk op een rellet
je Hat saai bureauwerk kan onderbreken, schoof de bal versoholen achter een muur van modder, en daardoor voor de keeper onchthaar, over de lijn (3-0). En tot ieders vezbazing kwam de
iet strenge blik docent-specialist van Rees sterk naar voren,
korrigeerde waL slcrdig werk van zijn rotgenotan en sloeg het
Joel omver ( 4 -0 )
Helemaal doer het dolle door dit doolpuntenfeest wist zelfs
de bankier Bergmans een extra bedrag op zijn rekening-ccurant
te fokken. Vermeld dient hjerbij te worden dat hij tn het doel
stored en zich vergiste in de speelrichting (4-i)
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Veteraneil B - Rapid
In tegenstelling tct de vele clubgenoten die dit weekend cp
luie rug- konden liggen moest Vet.B de kleuren van de club hoc
nouden in Gorichem.
Bij het inslaan probeerde Rcbert Spaas, Tony van der. Hout op
den haz'dhandige wijze het hinken bij te brengen, door hem e,,.n
hal op i.e tenen te tikken. Sputterend tconde laatstgencemde
zijn kunseen.
Onze tegenstanders bleken hula clubnaam cer aan te dcen en waren zeer rapide, zcdat wij onze stramme ledematen in vele be c'ten mo:isten wringen om doelpunte.n te voorkomen. Alle lcf voor
cnze Sandberg die met veel elan het doel verdeaigde en cns
een roewioze ondergang behoedde.
Henk Kock nicest al zijn *kunde aanwenden om de stroom ongewoncte tceristen van ons er(ndgebied af te houden, hetgeen hem
redelijk 6elukte
Moor de tweede helft werd de door een gekneusde rir geplaagde
captain vervangen doer Karel Heering, die door zijn verschijnen
het tea nieuw lesi.,n in blies. Evert Stcmps of et=k een flICt
tor te zijn in het mikkea op dcelpatep hetgeen helaas aiet
gehonoreerd wordt.
Een kwartier voor het einde slaagden de Rapidianen erin,
door een lout in de verkeersregeling in de achterhoede, het
achter de berg zand, te bereiken. Maar ncg geeri
pair millu-cen later toonden de geprikkelde rood witten wat
ze waard waren. Na goed samenspel (hetgeen we gewend zijn)
werd JaIL Schaafsma van de bal vocrzien en met een slag, een
B vatel. aan waardig, werd de kogel in het doel geschcten:
stand 1-1.
De captain begint z'n rib te vergeten. De B' era leefden op,
rechtten de gekromde ruggen, en gingen weer tot het offensief
Hoewel de marine de vijandelijke barricaden niet
wist to Joorbreken slaagden de landrotten erin terreinwinst
te boekn. Aiweer een me.i.sterschot van Evert ---- tegen4e
paal. Maar Elrnar die het niet Langer aan kon zien dat dit.
girt
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Veteranen B - Pollux (3-0)
Door het uitblipen van weekdiens ten van onze medische me.dewerkers beschikt Vet. B momenteel over een surplus aan spelers.
Dit uit zich in een sterk wisselend bezettingspatroon, waarbij
het tegn Pollux opviel dat cnze medische sectie nagenoeg
ontbrak.
Desondanks goedgemutst staken wij eerst voorzichtig een teen_ in
het veld om te weten of het koud was, alvorens ons verder te
wagen. De tegenstanders bleken wat jong grut in hun gelederen
te hebben opgesteld, wat nog niet tot voile mentale rijpheid
gegroeid bleek en dan cock reelmatig ter aarde stortte.
De Ltz van der Hout zag in de terreinomstandigheden voldoende
aanknopinspunten met zijn dagtaak en voelde zich in zijn element. Hid tocnde dat d; or bij een van onze vele aanvallen eerst
de Pollux-keeper in knielende hooding te breggen en hem vervolgens derdegraads verbrandingen op het schedeldak toe te
branged door een witglceiende kogel via diens scheiding het
touwwerk in te ranselen (1-0)
Lange tijd duurde het voordat het volgende doelpunt viel. Een
der Pollux verdedigers stopte een inzet van een van onze spelers met onbeschermde scheenbeen op de dcellijn. Scherprechter
bij de strafpush was de uitgever van Eysinga, die zich uitgaf
voor goede lcbbes, maar over diabcdlische eigenschappen bleek
te beschikken. Zonder zich in te spennen deed h&j de Polluxkeeper langzaam de verkeerde hoek inglijden. (2-0)
De Gemeen -ce ambtenaar Sauren, op afroep beschikbaar, was tijdig
aanwezig om ons een comfortabel gevoel te geven. In een lawine
van madder velde hij Pollux definitief (3-0)
Na afloop bleken de gasten bijzondere gasten te zijn:Ze hadden
speciaal voor de verkleumde dames supporters, Sherry meegenomen.

jajAk42x;

Vet. B - Anth. v . Leeuwenhoekhuis 1-1
Deze vrienchappelijke wedstr-ijd was van dien card dat ieder\
oen een nerhaling verlangde. Vrij stipt om 2 uur werd gestart.
Enig miv,:l:r:,itanci was gerezen ten aanzien van de samen ., itelling
van de teams, zad_at de voteranen- een mixed-elftal tegenover
zich troffon, . Dit reit, plus het ontbreken bij de tegen',3 -tanders van e,en organiek tenue hozorgde de veteranen ee-ci
superioriteitsgevoel, dat na 21114 geschat twee minuten weer
volledig verdwenen was. Als duivels hebben ze moeten vechtan veer het gelijke spel. Daartoe droeg het voile pond bij
de genre ,-veering, die na watdonoverzichtelijk geharrewar
voor de aanvang tech aan onze zijde werd opgesteld,zijn meessterlijk omspelen van de Leeuwenhoekkeeper deed de tegen:Jtander deze opt ,,?,11ingsbeslissing ten zeerste betreuren 11-0)
De gigant van Eyeinga goed op dreef in de modder ale hij maar
rechtlijniFJ gelanceerd ken warden, veegde met een achteleoe
gebaar do bal uit de doelmond, daarmee een zeker doelpunt
voorkomend. De strafbully'verrate hem niet; het re-3ultaat
er van was een bal die op de middellijn bleef 1i;1;gen.
Dames en Heren tegenstanders beukten op onze benarde veste.
Techniek en schotvaardigheid waren bij de beide Jeksen in
ruime mate aanwezig, De vermoeid gerakende vete -vanen moesten,
ook in tempo overklast, meermalen vanaf de midueilijn toezien
hoe eenzame acnterhoedespelers en een golf tegenstanders ten
under Bingen. Dit noodzaakte onze gemeentekeeper op een gegeven moment de bal met de voet te beroeren buiten de cirkel
Doze straficuily was raak (1-1) een uitslag waar eeinieder
zich mee kon verenigen. Na een slok in het clubhuis began

naderhand zelfs een otel geoignaieerd, dat et huis hulemaal
niet had kunrien vinden.
Rest oa de tegenstanders te danken voor cue bkjzonder piezierige wedstrijd waarbij zeker de peppil niet mac worden verge ten
die vooraf werd uitgereikt door de gasten.

7et. B - Hillecrersperg 8-2
Na de lange rustperiode was daze wedstrtd een plezierige
start. Ond.anks het feit dat de grasmat wat soppig was geworden door eon mild voorjaarsregentje bleken de hunen noe
aardig uit de voeten te komen.
De uitgever van Fysinga voede zich in bij de incomplete
tegenstandor on c,peeldo, in een snoezig overhcmpje gekleed,
de verk%)erde kant op. Wij konden toen een indruk krijgeri van
do problemen waarvoor hij normaliter zijn togenstandars zet.
Afgozien van de links en rock is rondsuisende snkjderL:
van zijn stick kwamen, slaagaH hij er ook in een van zip-, extoamgenoten de hal met het hoofd te laten spelen, deed verdor door middel van zjjn sLick een van onze
onderP:aan (die hem daarvoor direkt belocnde met em klap met
zjjn stick) en 'fist zelfs een strafpush te forccren (maar
nieL t, benutten)
Dc. jone vader Sandberg dartelde vrijuit in de aanvallende
reginnen en wist uit vcrschillende positie3 een hattriek
bij elkaa.c• te schieten.
De a+ is van Rees trachtte zijri patientenrekening te vergrcten dc.or een Hi.11egersnergse cieus scheef te zetten. Bij een
pogirig doze schade ongedaan te maken moest hij zijn patient
evenwel Pen verwijsbriefje geven voor behandeling door de
MASH-arts :3tomps ;met legguards. handsohoenen en hl)
Aa gezien deze laatste op zondag voor dubbel tarief werkt
wist hij met een korte draaiende beweging de neus weer recht
te zotten i waarop de patient het veld verliet.
Het bier was koel.

ruaatt—lif3
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De gomoenteambterlaar Sauron, good thuis in zijn stad,leidde
als hoofd der colonne ens langu alle door hem ontworpen
stoplichten, oc in staat te zijn maandags overwork te declareren. Toen
Leid.en gezien hadden en enkele gemeentegrenzen waren gepasseerd, bleek hij overvraagd. De door nem gekozen route had ons, ruw gescha(::, tussen Nooddwijk en Amsterdam
doen uitkomen in plaats van in Vlaardingen.
Alles liep goed af. Minder goed echter met de op eigen houty
je reizendc leerkracht Spaas. Toegegeven moest worden dat
een grondige geofrafische kennis van Nederland tegenwoordig
te weinig vcorkomt; het gaat ens echter te ver dat iemand
meent op weg naar zijn hockeywedstrijd de toeristische
Botlek-route te moeten bezichtigen en daarbij ver oostelijk
van zijn plaats van bestemming wordt gesignaleerd. De tegenttander bleek zeer soprtiEf; toen de leerkracht vijf winuten voor rust de bestemderd plaatse arrivverde, werd hij
verrast door e(211 achter de hand gehouden hoera-tje. Toen
mocht hij in het doel en hoezeer het hem ernst werd bleok
hem al gauw in dd tweede helft. Een merkwaardige Pollux-combinatie leidde er toe, dat er eon tegenstander op zijn legguards belandde, een tweede op zijn armen, z:A jn stick lag ach
ter her, en de bal rot de lEA.ngzaam, gehuld in wolken stof,
over de dcellijn (1-0). Do gemeentoambtenaarSauren,

al geprikkeld door het bcvenvermelcl.e gezichtsverlies, iiet
dit niet over 74jn kant gaan. Zander ruggespraak met zijn
collega's
hij een vuortreffelijke solo af met een
schot in de touwen (1-1).
De Pollu:ze:'s kuamen, niet veelvlater, terug en lcgden een
hobbelig balletje neer acl-Iter cnze amateur-keeper (2-1). De
nood stoeg. Dit Pollux nad „s-eleerd andere eigenschappeL dan
de vorige
to3n Leiden niet veal moeite had.
Nederland font, (echter in tijden van nood grate mannen. De
reeds in een cider artikel veeigcprezen genees-Heering
smeerde, zonder dat de scheidrechters het zagen, de bal
in met ncircotica en waagde Loan zijn kans. Zijn scilot bracht
door deze vcorbehandeJ ing het vreemde effect teweeg, dat de
Pollux-ke,?per tegen de naast hem op de doellijn staande
back zeil "Na U" en dat deze niet; beters wilt to doen dan
voet op te tillen (2-2). Doze wedstrijd koste ons;
een nu-niet-meer-dienstdoende arts Cleton met een gescheurd
spiertje, de adorn van keel-neus- en oorarts Stomps(viel plat
keel, neus en oren), een ten onrechte niet voor shoot a.fgefloton trffer op cis nu 8.(zwo.1.1,;n wroef van de ultgc,v(,r Eyr;inja
50 kx omrijden voce een verge ten jas, en (- enmin of meer kreupele toes Land van de niet duidelijk geblesseerde spelers.
Gelukki,3 stood daartegenover een prettigo wedstrijd, bier en
een gelijkspel.
in.011.11•111110

let. B.

R.B.C. (4-2)

De opkomst was niet wat hij wel eons geweest is; aan beide zijden stonden maar 9 veteranen in het veld, dat daardocr erg
grout werd. Sluwe combinaties gingen de mist in door gebrek
aan begriypende medespelers. Ook de doelpunton ontstonden doordat er Aga ten in de opsttA.lingen waren.
Hot eerste doeipunt, dat bepaald niet analytisch zuiver was,
werd gescoord door de chemicus Bianken.
mee (1-0)
Hpbbels in het veld eJ rissen misverstanden
De snelle en jonge vader Sandberg verschool zich even later
geniep te scoren (2-0)
tussen gl!ote RBC-ers J111 vand.aar
Lit i-fas te gek voor EEC; hun hackeyTachine walste one verde-

Kurt daarna scoorde Leiden opnieuw, vanuit een kluwen spelerti
(4-1). Niet ver-voor het eindsignaal hoopte zich als bij toverslag een groot aantal RBC-ers in onze doelcirkel op, die bovendien nog de bal kleken te hebben meegenomen (4-2)
(wordt vervolgd)

73 .:17if
VETDRAril B - Forescate B (0-0)
Grijs 'Farl de overheersonde kleur in het gcbew:un op 7 oktobcr
vs3.:= de lucht, grijsblauw was do kleur van do teonstander, _risj3 irae ook de uitslag,
Het kraLmten van de spieren, een bek3nd verschijnsel na de zomel, on optredond in de loop van de tuwede wodotr:Ajdhc-lft,
heoft bjj Cc ttranen eon langere lovonduur dan aormaal. Dr
voo, thoedc
dan ook, na twee wedstriyien nog steeds vrkramipt, oen
aantal schoten hLt zwerk in, waarbij do
jonc (inzliddols niet meer jongste) vader Sandber rt.lcordhootzten boreikto.
De Liarine block via het INks Inkoop Bureau een inferieurci
kwaliteit kruit te hebben ingesiagen. Do blindangers beheerrten het beeld.
Ook
art.L.
, Li •
hot
do van --- Luur, un behoff, o;111 Ttlik.:Lc . :ILL:2;Qholinescur..;us voor
huisartun.
Dt: tegen-Jtal,
.;.3.13taibcJiu,.r op blote voetdn haddcn
inueJchakud, dod n ht., u1 genoreus of zo van de L(Adse malaise
niets
Dcelpunt3n stondcn ze uchte2 niot, toe.
Maar gozolli aa6 het, dat wet.

L Zo zato.oCa_ttiad.
un

(1-2)
ho,At zin uic- Lm bukGrin. Nu u-ns
illuson of booduchappcn. dour? voor je
krulJ Jo opwork,:n tot .)cn toostand ;z:1.2 het
op zln ocs'6 eunaakt, Maas. voor dat dit
bkrbrocdov::nd ,J.c.mont
aancobrokon is or wr.A. wat 3epb.3rd
Mein 1x
or weey hard Le,Nnaan. Ondanks
koe porow,..,rk
van pal-ttiillo koop,:r Rob Spaas vp.rd con s.1;raicorncr hem tc
vccl. 7on on to,:,-ukendu otrafpush luvord vooft:;
op,
wat men oa: van ilta v:rwachten. Hut na rust blijmociig
ct.-.1on - van .cc.v.-r
1
Ti:ny 17.d.Trout na con jc,cd bcdoold,,

er niet o71. Nadat do kcopor van lillphen hardhandig riaar vaLkuzicti,s- U.:.3 i,.ovloc]...A cn twc Inc:. de(3rniz,
vervuLlo Lidenaron
hcm al vorzorund,2 nacrruk:I:c,lijk tor. -:.:a:;:cla hirl, scoorthon
eon dc21dL2.
In dt: Tot.1.nha
Yao ::, .:::t liot. J.11
1_l 37' koe? (21 '.jam
Ei'lidcta.nd 1-2. 2ocdh (=-::n 1,-_!ulf. tijdved7f.f veal. )(- 1]. :iatr,1namidd.

ocvesuloer -19-1;3
‘,/ I

,1 7 .J -t.

1. .

2-2

Op cielL
,1.1Je zcJnarLg Li ,p het epel allesbehaivri
can
HiDt
van iaibende sticks plantte zich
vcert door cTa 1 uc. aardkluiten verduiLterde lucht. Door
ze omstandi,:hedL:n voor de veld-;pelerc nauwelijk zichtbaar,
Mond daar tu:.,;.;on c.a Latt,m, de Grote Meester, de advocaat
Sandber, to
over het felt (iat hij vandaa► niGt op
zjr1 link:rouit(2n(:;pel)plaats kc,11 dartelen. Desondanks
zich al- keepf:r (trYn be ., there is) voor de voile
(zijnLo
La;:imalo hypothL:ci-ce lening veer academici)
in. Aan 'net Johroeindce achot, vroeg in de tweede
dat
op he,t ztralid in Noordi:rijk bracht,
heft
zcnaer 1(..von,;-evaar
kunneil doen. DE: trafpu.31,
die hec , wa,;
toegectiend, krambci.,:c.,r(tu
h
OD
wao h t bekekeb, voolu.
verzol.L. d.
tot hot
'clad leand 7E;:gLet&11
daLlr
",
r;'.cht U voor de Llan(t" t e ctten, warL bin11,:n tli
c,o
advocaab
Hcic2dijk.2,) aalivailers zin_jen clan cok,
binren de cirkLial plat.
LIL;,/:L
ondcr:stu jDlank
io
bru_LLbaa:7
LL,L
r•
ti,:;ks van Ic.cek-11rin-,:c
(3.(3 , drand
rakon,
•

aan7._Lardth,
- aet
- ;1•1

2.1 )Atokie-Wkiler

re

14-3

Heren Vet. A/B

HHYC (1-1)

(van onze onparlementaire correspondent te Den Haag)
Het was yen hele h js tegen HHYC. Een selectie vanjonge en
thousiaste A- ,1-1B-veteranen trek vol goede diced en met grote
plannen naar Den Haag, maar heeft niet geheel aan de verwachtingen beantwoord.
De jonge enthcusiaste Kle3tadt opende met cen fosse maai in de
tJrste helft de score (1-0). Even later stampte hij zijn direkt,7,
:enstander in de grand. Toen die weer was cpgegraven, had
hij de mend vaL iuide, inueiiijke woorden; zoals: "Ik pak jou
strak wel".
j-c,binaerd
dat later bl,:ek
Zjjh
brii cp en receT)t
nit
jeugdja/..en, trachte
cte jone enthouJiaste Kolff,
die hij earvcor de jonge Kic-stadt aanza, te Tpletten.
Teen, wecr
vt-rdLtr in de -3trijci,
jonge enthuLsiastE: Spaaa
her: van nabin g e
tijaen reeds „,;.eblesseurde
r -2cf, gal] craor tirn
maat vol. Hij wisslde van bril,
en
pa,:; wa7 tien aH.rdige tgen:,;tander
haa.
The
vaL aJ weds-rjd
hij
Keheord.
E,
-,n71-1(,u_;ia
Lc°, dEze. keer in vol kt-epefsornaat,
hanaen van Leiienaar',3 E.,r1 Ha-,
, enaa_L&, op eil,aar ,C)Or

IN eon .iQlmmaee Icon hij daardcor het ene been niet sneer voor
het. 8./1dt...re is.i.ijen (1-1).
p, jomre en,houciaste Sattren
de annalen in d - or de inai§trale vijze waar-p hij een strafpush tussen 1e horotharen van
de HHYC -keeper wist neer te leggea.
Rest nog te vermelden da 47 vele vermanende woorden werden
richt aan het adres van de j.e. Spaas ten gevol#e van het fvit
dat hij de stick met seen hand bediende. Naderhand pas bleek,
dat hij op een recenteiijk gepasseerd feeJtje de laatste druppels uit een drankfles had willen knijpen, en nu nog last had
van de glasscherven.

HEREN VET. B 1 Cartouche Vet. (1-2)
in een snerpende Noordenwind maakten do heren in deze wedstr*I kennis met de verborggn krachten in de sport. De tegenstander, die tijdens de vorige wedstrijd met de linkerhand
(3-0) kon worden bedwongen, betrad nu, tot het uiterste geladen, de hobbelige arena.
Het eerste doelpunt was dan ook voor hen. Onze gentlemankeeper (keurig
met jasje aan) Vah Eysinga. menend op
zijn vertrouwde backplaats te staan, legde op de doelikjn aan
voor een van
snijders, maar miste (0-1)
Genezerik ileering, altijd in de buurt als er effectballetjes
geslagen moeten worden, maakte aan deze ongezonde achters4and een einde, deze keer voor zijn driebandenstoot de recriterbinnenkant van 's keepers voet kieztmd(1-1). Na een hele
tijd spelen, waarbij het gerikketik van elkaar vlak rakende
sticks steeds luider werd, aangezien de heren en hun tegenstanders geirriteerd begonnen te raken door:
a. Het uitblijven van een besijissend dotJlpunt,
b. De missers van Leiden,
c. De irritatie over de missers van Leiden.
d. De laagstaande zon,
e. Dc bij herhaling in de weg staande keeper van Cart(duche
,
f. Doodgewoon ademnood,
viel, ver in de tweede helft, het hevrijdende doelpunt.
We moeten toch weer eons met onze coach Barend spreken.

24A1Aci Alit{
Veteranen B - Rotterdam Vet-3
(3
De heren zijn weer een ervring rijker geworden. Het spannende
verloop van deze inhaalwedstrkjd heeft lidtekens op de veternemdelen achtergelaten.
het begon met een door de scheidsrechter niet begrepen kombinatie die leidde tot een knappe afzwaaier van de marine. Zoal3
gezegd, deze 1-0 voorsprong werd ens niet gegund. Pas later
zou blijken wat voor konsekwenties dit had.
Niot lang daarna wilt de tegenstander tijdens een van zijn in dit
stadium van de wedstr&jd talrijke uitvalken te scoren (1-0).
Jarunianv 1‘1 . I
*.hundhaafd, tutdat v,:r in de
tweed,1
gf:e:31.
vuardif/ w,:rd over de ht-.ren.
Jaur(--n Superstar hau.1'10 1.0 door winturpauzes verKetp;.n
tplohniekt:n uit huL foudraal en it-gge flitJende ombinaties
op het
Hij en aanhemer Koek scocirden (2-1), de tegenstander verrichtte daarna de afslag en Been 32 seconder later liet „lc jumeenta cpnieuw z.kjn tanden zien (3-1)
Tevreden werd alom in (is Lei4L;e gelegeren achterover geleund op (it4 lauweren. Helaas mensen.
fluitt,nd doeipunt (3-2) dat de decadente geesten en 14ven ws, er had moPten prikkelott, deed dat niet of onvoldoende,
z.odat in de laat;; to minuut een fraaie Iiotterdarnse komhinatie langs de verhcuwereerde r,eidse achterhcede:shccf
de vitale Sandberg kwam te laat (3-3)
•

6 4 tuari kC3-1-44
Alecto vet. - Veteranen B (4-3)
Wij spraken direct na afloop van de wedstrijd met enkele
spelers en de coach van het veteranen B-selectieteam.
Vraag: En wat zeg je van deze uitslag? Geeft die de krachtsverhouding wel zo'n beetje weer?
Antwoord: Nou meneer wat zal ik zeggen. De bal is rond, He.
V. : Hoe was het scoreverloop?
A. • 0-1,0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3.
V.: Dat klinkt wel spectaculair. Kunt u een reden opgeven
van deze kansenwisseling?
A.: Ik zei het al. En behalve tegen die ronde bal moesten
wij ook tegen elf gele duivels en twee scheidsrechters opboksen.
V.: Een vraag voor de coach. Wat waren uw indrukken?
Coach Barend: Wablief?
V.: Wat waren uw indrukken!!:
Coach B.: Ja, het is vervelend het te moeten zeggen, maar
het ontbreekt de jonges aan moreel. Zuipen en feestvieren
wil wei, maar in de tweede helft dezelfde veschtlust vertoners als in het begin is er niet bij. En ik ben het ook niet
erg eens met het roken van hash in de rust, maar ja, wat
heb je als coach tegenwoordig te vertellen? en dan dat gekanker or.) terrein en scheidsrechters1Toen ik nog aktief
hockeyde (Ik ben er in 1882 mee opgehouden) was de menteliteit
wel antlers. De kenden toen nog het zogenaamde"nekschot".
Dit was bedoeld als sty of voor spelers die aanmerkingen meenden
te moeten maken op de leiding of het terrein.
De speler in kwes tie kreeg dan een zwaar houten schot om de
nek, waarmee hij de rest van de wedstrijd moest spelen. En
dan houd je ze wel klein.
V.: Nu een vraag aan een vleugelspeler. U heeft de indrukken van uw coach gehoord. Bent u het daarmee eens?
A.: Nee.
Coach Barend: Wat zegt-ie?
A.: NEE'. In zo'n kelerezooi kun je niet spelen. De scheidsrechters konden allebei een bril goed gebruiken, maar alleen die ene droeg hem ook. En dan kun je nagaan hoe lollig
het is om als buitenspeler een kaatsende bat te ontvangen
die vlak voor je voeten in een drassig gat wegzakt. Nee,
zo'n wedstrijd kunnen ze voor mij houden. En als nu ome
Barend een andere mening geeft dan kan die voor mij ook
opkrassen.
Coach B.: Maar het was tech maar een vriendschappelijke
wedstrijd?
Naschrift:
Coach Barend'is door een gesloten venster naar buiten geworpen.
Hij mag weer bezoek ontvangen, maar ziet wat moeilijkheden in de
toekomstige vervulling van zijn taken.
De begeleidingscommissie van het
Vet.B-selectieteam.

OTTERIDA.M VETERANEN

L.M.hi.C. VET, 3 0-1

titbundige warming-up in -trainingskamp TONY en een hazL
Na
rE:nbaan gelgen percelen, 7,Trtrck
slaapj in (le nabij
oc,n - nd-hUm ~; uz•ig groepje vrce.g in (fv, lante-acntige zondagmcrgE:n
naar aLttcdam.
partj. cmdat
Ccach BLI- FJL(1, zt,lf ditmaai
nor,ca insteifine
h,t2E2kkir4 als
ka;: vc('
bijajt ?an
/iijn ri w
aan
cravc, Barr_)nct: nu-ct,:!
Lt ni,uwe :!lubnui„3 te kunr,:n
•
m.
r•th:
i
ad

echter, sloeg elkeen
grede read in ue wind
een homopene, got,.d samenspelende pioeg ontstcnd
zich
op te trekker aan h c c.nrniskenbare niveau van hun jc.ngy, cnthousiaste keeper.
De homogene, goed samenspelende achterhcede trck regeiamtig mPP
naar voren Qm de gcede samenspelende hLmogene vcorhoede t he,letten al te vaak tcegekende strafcorners in dcelpunten om te
zetten, hetgeen de prettige, evenwichtige sfeer tussen beide
partijen nadelig had kunnen beinvloeden. Het.niet tegenhouden
van het als strafpush bedcelde rollertje door de keeper van
Rotterdam was een pijnlijk incident (0-1) dat echter goed door
onze homcgende, geed samenspeldnde tegenstanders werd opgevangen. De uitslagsvan de wedstrijd was hiermede bepaald. Rest onF;
nog onze supporters• vereniging en hun politiehonden te bedanken voor het veelvuldig apporteren van naast geslagen ballen
en hun enthousiast geblaf.

2.1-441druan:
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Noorciwi,jk Vet. Heren Vet. B (2-2)
Tot ons alrer verbazing bleak ocaoh Bal,)nd zc te zijn gebrain 7
washed door zijn bordenwassen in Hui;: tg:Jr Duin, dat hij vandaa:langs de lijn v.=..rtscheen, terwijl hij luide aanwijzingen tort het
Noordwijkse team richtte. Het geroep van "Douriopen man!" tegen een vallonde Noordwijker dan wet "Opengcsoien dat spel!"
tegen de kepper die te midden van een kluit spelers wild in
het rond stond te trappen was niet van de lucht. Cook riep hij
steeds "Let op uw seack!" bij ballen die iets huger dan de knie
kwamen.
Coach Barend trot het echter niet. Hij stond aan de lijzde v n
het veld, zodat niemand hehalve uw verslaggever hem hoorde.
Men fluistert trouwens dat h>j zich door LMIIC onheus bejegend
acbt en al; gr:vciLg dt‘arvan ctfz!t
vervanging
Lijndc,
daarom hoog vt-rzekt-Irdc! Noordwijk:.e in plaats van het di to
Leidse clubhui8 in de
heft gelgd.
Maar ac;h, dat zijn natuurlijk maar praatjes.
Het fris,) spel dat de oudjes vertoonden was een lust vocr
het betraande cc g. Uw verslaggever, die zich door toovallig
omstandigheden 8teeds in de Luurt van het Leid:)e duel Lc voLd ,
wtjdde vele bespiegelingen aan is mensen vergankelijkileid en
de wisseivalligheid der din en bij het beurtelings af
Ln aanof neerdonderend geweld van de hockeyploegen-Vr weg, aan dc
westelljke kthm, vlamde een vaal Licht: de snellti, in Krijze
hanscp gestoken jonge advocaat :iandtE,ricz zaaide daar a.L3
in :icaapsvel paniek ender dt! bane kudde.
scheten
echter uitsluitend bij aan
glassehade van,vcorncemaciutt,
hui6.

spigeevE,cht trc,F
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cwt 1944i
Forescate Vet. - H.Vet.B. (0- 1)

Lafhartig had de tegenstander zijn velden verplaatst cm ons
op een dwaalspoor te brengen. Niets houdt echter Leidse veteranen tegen, zodat een ieder tenslotte in het nieuwe, in alle
opzichten plezierige, slechts twee ton kostende clubhuis arriveerden.
Daar wachtte ens een verrassing. Onze oud-captain deelde
fluisterend mede dat hij nauwelijks kon praten, daaruit terecht
concluderend dat een veteraan dan ook niet kan hockeyen. Zijn
stand-in toonde zich vol jeugd enthousiasme en stond stevig
genoeg in de schoenen om niet door veteranentrucs te worden
verrast.
De wedstrijd, met hoog tempo zolang de bal buiten de strafcirceis
bleeft, had spectaculaire aspecten. Niet minder dan twee strafpuches werden genomen en gehouden, terwijl de Forescate keeper
zich bij tijden als het doelwit in een kermistent heeft moeten
voelen.
In de strafcirkels zelf waren andere grondsoorten dan normaal aangebracht: steppenzand enerzijds, carboonmoeras aan de
andere kant. De gevolgen bleven niet uit: Van de ontelbare
kansen wist slechts de Leidse midvoor Stomps er een te verzilveren. Het opstandige gejoel van de graag in de voorhoede
spelende, maar nu langzaam van de kou verstijvende keeper,
ging met de tijd over in een moedeloos gevloek. Pas bij het
bier monterde hij wat op en eiste hard en duidelijk wijzigingen
in de voorhoede.
Waarvan acte.
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Veteranen A - Veteranen B (10=10, ruststand 1-3)
De wedstrijd om de Fancy Fair Playtex B-cup, welke eigenlijk de
wedstrijd van de waarheid had moeten worden, waaruit de meest
pragmatisch spelende partij als overwinnaar te voorschijn had
moeten komen, wend dit natuurlijk niet en laat zich dus het best
vergelijken met de onduidelijke doch zware politieke strijd der
Statenverkiezingen waaronder ons kleine land deze week gebukt

gaat.
In alle staten bestreden tweeentwintig verdwaasde partijfunctionarissen elkaar het recht het kleine watt.. politieke speelballetje, waarvan men nu eeninaal nooit weet hoe het rollen kan.,
in een van de twee stembussen, tot dit doel door formateur Smit,
aan weerszijden van het veld opgesteld, te deponeren. Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat polarisatie, ellebogenwerk en
de veelvuldige partijwisselingen der functionarissen het enthousiasme van de politieke tribune naar een climax vermochten

op te voeren waarvan zelfs Schmeltzer in zijn stoutste nachten
niet had durven dromen.
Het aantal collisies en coalities was ontelbaar; Collisies met
name tussen de gezagsgetrouwe welgestelde CHU-er Rijks en de
superkritische vrije radicaal Spaars, en eveneens tussen de
vrije Fries Fre Wierstra (DE Dollard moet weer open) en de
duidelijk koningsgezinde oranjeklant Het Loo.
Meer in het centrum lagen de coalitiemogelijkheden wat gunstiger;

Wij signaleerden de ijverige kleine zelfstandige Striuf-enBerg lonkend naar de middenstandspartij, vertegenwoordigd door
het grootwinkelbedrijf de Gruyter. Een vrij sterke lobbygroep
vormden de leden Stomps, Heeer-ing (gediplomeerd), van Rees,
Kolff en Cleton, tijdelijk verenigd in de Langdelijke vereniging
van Huisartsen; opvullend was dat daarvan Cleton een snelle
politieke ommezwaai had gemaakt, goedkeurend door het huidige
bewind gadegeslagen en gehonoreerd met een professoraat.
Ter linkerzijde wierpen de vakbonden hun barrikaden op; de distriktsbestuurders Wevers en Tegelman, afkomstig uit resp. de
textiel en de bouw verrichtten daar hun heilzame arbeid.

lets meer naar rechts bewogen zich de saionsocialisten Van Yzinga
en de in vurig rood geklede Zandberg. Boeiend was het overigens
te zien dat alle functionarissen; uitgezonderd Zandberg voornoemd en de zich in zondagse overall verplaatsende Vrije Boer
Polderman, met voorbijgaan aan alle politieke doelstellingen
dezelfde kleuren voerden.
Vermeld dient nog te worden de aanwezigheid van Drijver van de

splinterpartij "65+" en de notice. blancostemmer Blanco.
Zelfs deze vogels van geheel verschillende pluimage kwamen
niet verder dan de 10-10 stakende stemming, met twee periodieke onthoudingen.
Het streven naar nivellering, het normale geluid tegenwoordig,
zorgde ervoor dat alle aanwezigen, waarvan immers werd verondersteld dat ze over de sterkste financiele schouders beschikken, zonder aanzien des persoons met een daling van
f 25,- in hun redel besteedbaar inkomen genoegen moesten nemen.
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Alecto Vet. - Vet. D. (4-2)
De heren zijn terug van vacantie. Onmatig zomerl even bleek
vele lijven
hebben aangetast. Zoals gewoonlijk uitte dit
zich reeds vroeg in de tweede helft, doordat links en rechts
sticks uit krachteloze oude handen vielen.
De transferl ijst heeft enkele wardevolle leden voor het team
opgeleverd. Allereerst de koele spelverdeler "Brains" van
Slooten die over vele, al dan niet toJgestane techniekjes
blijkkt te beschikken. Dan Drok (Boere-boere-boere-boere-Drok
niet geheel fit deze ee24ste wedstrijd, bleek bij navraag
's avonds over een prachttemperatuur van 39c te beschikken.
Desondanks raakte hij op het veld menig voorwerp. De verwachtingen kunnen hoog gespannen z ijn ten aanzien van zijn optreden
in fitte toestand.
Niet nieuw, maar opvallend was onder weer het hijgend Hert
Heering, die zich een fabuleuze konditie dah aangeschafit.
Technisah weinig geschoold, maar zeer gegaafd en met een door
ambitie gebteunde ijzeren wilskracht, rees hij op deze dag tot
ongekende hoogten, qua konditie wellicht alleen geklopt door
zijn kollega Cleton, die zich monkelend op de lonkervleugel
bewoog -en elke tegenstander er uit liep.. De neus-keel-corarts Stomps bleek zich nu in eigen vlees te snijden. Zijn machteloos-gekrijs cam voer voor de voorhoede veroorzaakte slechts
hoongelach in de tussenliggende dichte drommen tegenstanders.
Rust in-de ploeg bracht te strateeg Polderman. Zijn geraffineerde opstelling alsmede zijn duidelijke adviezen in de pauze
("wij moeten een doelpunt maken") leidden ertoe dat de nederlaag tot 4-2 beperkt kon worden.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven het stijlvolle optreden
van de jongleur van Rees tussen de Palen. Zijn enthousiasme
dreef hem echter wat de ver. Te vaak beroerde h&j remidden van
dichte wolken opwervelend stof de bal met onjuiste lichaamsdelen zoals zijn hoofd, en ontlokte daarmee terechte scheidsrechteriijke bestrffinfen.

•
Da:tver plus Vet B - DSHC vet 8-0
De tweede wedstrijd van het sejzoJn toonde een geschonden B-team, op liefst drie plaatsen door invallers verzwakt.
De nieuwe aankopen Drok en vin Slooten, beiden lichtgeblesseerd in de training, waren door Coach Barend voorlopig nog
even buiten de lkjnen gehouden, zodat het publiek nog twee
weken zal moeten wachten voor het zijn nieuue favorie ten aan
het werk zal kunnen zien. Ook de topscorer van dit seizoen
speedy Willem B. werd node gemist. Een kneuzing_aan z • jn vuTtst,
opgelopen bij het schrijver, van een wedstrOversla:g,
niet geheel genezm en hicld hem deze zondag uit' de sttrd
De vaart was hiermcde veer een groot deel uit de voorhoede.
Gelukkig echter, was de achterhoede behcorlijk op dreef en
speelde Heering ('t gerucht gaat d-at
wat ambitieuzer wil
'ypelen)wederom een magistrate partti op de spilplaats. De
middenlinle, gesteund. door Libero Polderman en ausputzer
Eysinga verplaatste det spel moeiteloos naar waar het zich
moet afapelen (volgens Barcnd de vandelijke helft) en schlep
bij voortduring prachtige kansen waarvan de kleine Mus sr
slechrs een en de gy.ote Drs jeer er slechts zeven wisten to

ckboar
NOORDWIIK 3 I VET. 3 3-5
"De oudjes verliezen hun espriet! Moeten.ze spelen.,......,
komenze niet! Aldus het kregel commentaar van Barend (onze
coach) op het felt dat alle artsen jongstleden weds r:
spreekuur hielden of stiekum ,en een kort wit broekje op de
po4Krogt rondhingen. "En tames in gehammes" voegde
tisch aan toe Waarvan acte!
Gelukkig beschiktan onze tegenstanders over een ultgebreidd
surplus aan kundige wisselspelerswaaruit onze captain kon
kiezen ten einde zijn gedunde gelederen te versterken. Zdjn
strategisch inzicht won het natuur14jk van zijn bescheidenons team met het creme van
held en feilloos versterkte
4e tegenparty.
Succes kon dan ook niet uitbl jven. De rappe spitsen Sanderg en Toole sloegen elkaar steeds de bal toe en daarbij
elk snelheids record, vormden een bron van voortdurend
gevaar op beide vleugels, aldus gaten trekkend voor de
minder snelle loch veel gemener pingelende Gerritsma en
van Slooten. Deze scoorden moeiteloos resp. 44n en twee
maal. Ook Sandberg zelf zag tot tweemaal toe een patentigle home-run gekeerd door een net wat hiertoe door de
tegenpartjj ichter in het doel was orgehangen. Zo maakten
dus vi 'f goals! Ncordwijk weliswaar drie, maar die hadden dan ook in de eerste helft de wind mee.

z3 sc)ef 11 4.
VETERLNEN B t Te Werve 0-4
Het was een dag van lekkage veer de heren. Lek was de achterhoede, avenals de voorhoede; het doel bleek op een aantal
-'IA.atsen lek, terwl tijdens de wedstrijd het zwerk decide in
algehele malaise.
De jonge ad ocaat Sandberg was enthousiat begonnen; hij scoorde
zelfs een e afgekeurd doel punt en on zich daarover met redan als enige LMHC-er op. de burst rammen. Maar teen was het op
Eu slaagde er niet in de bal op regelmentaire wijze voort te
bewegen dan wel te stoppen, hoe vaak hem daartoe ook de kans
werd geboden. Terecht mopperde hij dan ook op de avenge 10
spelers en list steeds meer het gedistingeerde hoofd hangen.
Op de rest van het veld was het al niet veel anders; zelfs de
angers zo stickvaste Heering liet menlge steek valien en werd
daardoor twee keer venijnlg tegen de enkel geschoten, vermoedelijk door eigen yolk.
Be snelle achterspeler v.Rees, tuk op de bal draafde geruime
tijd zij aan zij met zijn persoonlitike tegenstander en duwde hem
teen in een plas. Van een aantal ovenige spelere vanit niet veel
miner bijzonders te melden dan dat z ij een aardige bijdrage hebben
geleverd aan het voor de aanleg van d.e nieuwe velden noodzakelke grondverzet.
'adanks al deze sombere geluiden was het tech niet zo dat de
eren het hun tegenstanders al te gemalikeli* hebben gemaakt;
44n aanvallende te-Wervenaar geraakte zo verhit en uitgeput
door het tegenspel dat hem wend. geboden, dat hij een plek zoch
met mooi diep water en zich daar began te poedelen. Een mooi
resultaat, dacht uw verslaggever. Tenslotte mochten we dan,
ult niet lekkende Durexglazen, een keels drank tot cis nemen,
wat veel vergoeddde.

VET B - HDS Vet 4-1
Op een enkele uitzondering na bestonden de tegenstanders van
de Leidenaren deze keer uit echte ueteranen.
Een bijzonder fanatieke en technisch goed onderlegde grijsaard
verdedigde de HDS-cirkel, geruime tijd zelfs zonder ondersteuning van de te laat uit zijn win 4. rslaap gehaalde keeper. Tegen
'de wind in kwam Leiden dan ook niet tot grate prestaties en
ging de rust in met een 1-0 voorsprong.
Pas daarna began ons geheime wapen vrucht af te werpeli (met
exkuses voor dit biologische hoogstandje in het taaleebruik)
de langzamerhand vermaarde Heering, die in de voor- en ee
achterhoede eigenlijk het verk verrich.t en die daarom blj de
volgende wedstr*1 vermoedelijk ale enige zal warden opgesteld,
wist in totaal 3 x de touwen te vinden en mocht toea naar. huis.
Het nieuwe teamlid Pieters wist zich op voortreffelijke wijze
staande te nouden in de noordelijke moerassen; en zelfs in ligende houding zag hij nog karts menig sluw voorzetje af te geven,
terwiji hij uiteindelijk ook een van de.4 doelpunten op zijn naam
bracht.
Brains Van Sloten, in afwOlende clubkleuren, verrichtte he
solide middenveldwerk; zijn• passes, ingestudeerd tijdens hogeschoolhockeyoefeningen, verrasten vriend .en Irand, coach
Barend, die het weer overigens te slecht vond om langs de iijn
te staan, heeft ons telefonisch beloofd hier-e4h - e-en paar fheo...• •...•
rieavonden te wijden.
Aparte vermelding verdient nog de afzwaaier vocr open doel van
de nog wat onervaren Blanken; Monumentenzorg heeft - tdegefegd
een forse subsidie te verstrekken voor de herstelwerkzaamheden
aan het oude landgoezi. Poelgeest. De jongeheer Sandberg tensiotte acht het passend dat zijn naam in elk verslag wordt genoemd.
Dat is 1)j deze dan gebeurd.
Restte ons de koele drank uit de Immiddela weIbekende glazen.

•
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Heren Vet. B - Noordwijk Vet. 3-1
Ondanks de ook deze week gestaag vallende rogen ging de
wedstrkjd tagen Noordwijk Vet. door. Dat niet ieder daarom
had gerekend, bleek uit de opkomst. Met aanvankelijk verhinderde Rob Polderman en de zoon van Hans Loo kwainen we
echter buirdig uit de voeten. De wedstrkjd verliep ineeen
sportieve sfeer, waar zelfs een gebrekkig fluitende scheidsrechter geen verande±ing in kon brengen. Onze gastheren
bleken een grate snelheid te bczitten en _aakten het onze
achterhoede daardoor wel eons lastig. Onze keepur Huib van
Rees, vcrkeerde in blakende -cram.Hij wist 64n van de voor!martsen van Noordwijk met een schijnbeweging te verleiden
door in het nte van de goal te duiken en aan het einde van
de wocistrijd kreeg hj bij een strafpush tegen de tegenotander zover dat deze de bal simpel op z.'jn legguards plaatste.
Toni v.d.Uout vierde zijn rentr4 door de aerste goal te 300•ren, waarna .Stomps op brillante wijze een strfacorner inIn de laatste vijf minunten was het echt spannend. Nadat de
gasthenen ecrst hun achterstand van 0-2 tot 1-2 hadden verklcind, misten ze dirock daarna een strafpush. Een minuut
tater tekonde de uitblinkende Evert Stomps het derde goal
Jeer ons aan na een snelle counter van Toni v.d.Hout die
trio gedesillusioneerde Noordwijkers omspeelde en daarna
;;aaf voorzette.

-lidoNaii; 19-7r
DSHC Semiveteranen - Vet. B (2-2)
De goden - en de wedstrdjdleiding - waren de heren goed gezind: niet de jeugd maar de oudjes waren heden aan de beurt
om te spelen; met spanning den te volgende zonda,4 te wordan afgewacht.
De heren trokken weer ouderwets van leer. Een ondanks splintennieuwe schoenen enigszinds tegenvallende jongeheer Sandberg bleek te snel voor de bal: normale beeld was, dat deze
achter hem langs rollend, de zijlijn over ging, waaruit weinig konkreets voor de rest van het team kon resulteren.
Op het middenvald heerste als immer de rappe leering; zijn
passes stelden zelfs de in de voorhoede onervaren, maar. zdjn
konditie door eeelafgeschaft rookgenot in sterke mate begunstigde v. Eysinga en de duidelijk met gebrek aan training
kampende Blanken in ttaat weinig kwaad weer met de bat te
en te scoren, waarbijmeet worden vermeld dat laastgedoe
noemde, uitgeput na een sprint van zeker 5 meter, niet meer
in staat bleek tot remmen, nosh, tot het ololichtem van zdjn
stick welke toevallig ip het juiste ogenblik_schoof langs
de plak waar de bal lag.
Het eerste tegendoelpunt was al veet eerder gevalien, slechts
weinig al#1aus ontlokkend; het tweede was er een uij. het
boekje.
De baardige Spaas bewoog zich op wervIlende wijze in de middenlinie, vriend - en vdjand voar de vraag stellend uit welke
van zjr). beide mouwen de bal nil weer te v<Dorschijn zou komen;
meestal had hem echter in de mond. Een van de voorhoedespelers, tot het uiterste getergd door de massieve homp tegenstandersvlees die hem steeds in de weg stond, ging zich e
buiten aan het roepen van het woord "big", maar bleek bj de
borrel gel,kkig sportief genoeg om dat te herroepen met de
toelichting dat naj eigenlijk "zw*i" bedoeld had.
Op de rand van land en ijs bewoog zich de gevaar14jke, het
moreel van de troep op de juiste ogenblikken schragende
Toole. Tegenstanders weken bij zijn nadering terug, heel verstandig overigens, want hij die niet werd gepasseerd werd
naar de belendende bosschages geschopt, waar v -3e1 gejammer
is en imersinge der tanden.
Met de Brie DSHC-ers die de wedstrijd uitspeelden kon nog
een genoegldjke ijskoude pils warden gedronken.

Zoetermeerse Bo s - H. Vet. B
Toeschouwers:24000, scheidsrechters 2:
Tot zijn verrassing trcf Uw verslaggever langs de lijn coach
Barend aan, die net terug bleak te zijn van een oascholingscursus tot kleermaker te Manchester-u-naait-het, en die .us
in atemmig ribfluweel, was gestoken. Zijn rol in het hockeygebeuren wordt nog steeds onduidelijker sands zijn salaris
niet meer door Vet.13 wcrut betaald.(graag v66r 1 april a.s.)
Wkj spraken nog wat met ham; hij bleek noe uiterst deskundig,
,feetuige z41. dchteloos geplaatsteopmerkingen, zcala "ZP IT1Z;te meer crossen over de hele", en "de-mannen vormen geen
unit, ha". Echt Irtftig ward hij pas toen een Zoetormeerse
Boy aan het kankaren blef, waarop de coach. riep; "Keep yixor
mouth chit" Dat is not crilet!" Ge10t had hij. Tragisch was
overigens het wanbegrip van cen van de Leidenaars, Idle, nog
niet gewend aan de Engelse uitdzukkingen an Coach Barend,
op diens goedkeurend "Hear, hear!" reageerde met een strakke
snijder tegen het dikste deel van fie coach.

Wij vroegen of hij nog specifieke opmerkingen had. Die had hkj.
Eerst moest hij kwijt dat hij ra de aankcop van 7 obligaties
bepaalde bezwaren had tegen het feit, dat hij in laatste
Pissing Ship abusievelWc ais wanbetaler te boek stond.
(berust dit misschien cp een drupfout?)
Daarna schatste hij uit het blote hoofd de opstell4ng (z e,
onder) en voorzag die van kcmmentaar.
van Leeuwen(x)-Polderman-Gerritsma(x)-Loo-PiccoicoHeering -Stomps(x)-van,Eysinga(xx)-Sandberg(xxx) met zijn
nieuwe schoenen, en Blanken.
"Kkjk, de manier waarop die keeper over de bal heentrapt is
natuurlijk stom, yuc see, maar het is een. nice guy, en hij
wordt wel weer opgesteld; h&j moet alleen zijn harden uit zijn
zak halen. En zprn van Eysinga heeft een one-track mind: ...
wind hem op, draai hem sin de juiste richting en het effekt
(in kg gips per geyelde tegenstander red.) is secured.
Wel wordt Holland langzamerhand arm aan bespeelbare grasmatten. Overigens is that fat one door aan afmetingen uitstkend
in staat het gat cp te vullen dat de vermiste Spaas heeft
1 aten vallen."
De ocach toonde zich onder de indruk van de kwaliteiten van
de wolf in pluizige schaapsvacht Gerritsma die langs menig

tegenstande. r heen piemelde. .Cok voor de.jongeheer Sandberg
met de nieuwi schoenen had hij goede woorden over. Na di ens
home-run, waarover de boys zich huilend bj de scheidsrechter bekiaagden, riep hij opnieuw, maar nu zachter dan eerst:
"Hear,hear", daarbij schichtig cm zich heen kijkend. Be jongeheer bleek trouwens ter verhoging van de feestvreugde een
varkentje aan een touwtje meet te voeren, dat kunstje vertoonde die niemands aandacht wisten te boeien.
Niet overtuigd was coach Barend van het nut van de thans
duidelijk lentezieke.Heering: die hield zich op verdahcte
wijze in de buurt van het Zoetermeerse doel, geleund tegen
doelpaal, terwiji bij een madelief ontleedde, intussen naar
de bleke maan kijkend en een veers zeggend. Ock keek de
coach hoofdschuddend naar het sombere regelmaat lanceren
van ene Blanker. die steeds net te laat kwam. H j Vatte zijn
konklusie sober maar karakterristiek samen "Bloody Continental", sprak
Overigens bleek Barend, die bekende zich door de week bij
voortduring in de tweede kleedkamer op te houden teneinde
daar verzamelde lektuur door te nemen, niet de noodzaak
van een nieuw clubhuis in te zien.
lieten hem na deze nobele statement alleen en dronken in
het Zoetermeerse clubhuis een uitsteken smakende chccomel.
m) heeft coach Barend nog niet betaald
xx) heeft minder dan 5 obligaties gekocht
mmx) betaalt de melkboer oak nooit.
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1T-SAlphen Vet 3-4
Vet B
Impressie van een geinteresseetde leek.
Een verwarrende wedstrijd, deze zondag 2 maart 1975. Koud was
ik op het veld, of de Leidenaars moesten met gebogen hoofden de bal opnemen en hem naar de burcht Canossa, zijnde de
middenstip brengen. Gelukkig bleek het vuurwerk daarmee
slechts in schijn gedoofd. De zware van Eysinga sloeg nog
geen minuut later de bal met keeper en doel over de Lange
Voort in het bungalopark, waarmee voorlopig de eer gered
werd. Teen de keeper met zijn apparatuur weer terug was,
bleek er echter een zeker fanatisme de gelederen van Alnhen
te zijn binnengeslopen. Leiden kwam tot ver in de tweede
heift niet meer in het stuk veer (4-1). Vooral ene Kruize
op de linkervleugel (waar ken ik die naam van?) had een belangrijk aandeel in het gezichtsverlies van de thuisclub.
Zelfs de anders niet voor een gat te vangen Spaas incest het
in goocheltrucs tegen hem afleggen. ()peens echter klonk er

een klaroenstoot en een heldere galmende stem uit het publiek: "Hup Leiden" (bedankt Henriet). De apocalyptische ruiters uit Alphen bleven geschrokken staan, daarmede de stiekeme Stomps en Toole tot tweemaal toe de gelegenheid biedend

de achterstand tot een minimum te verkleinen. Het laatste
doelpunt verdient nog aparte vermelding:
De koele spelverdeler van Slooten, vrijstaand veer de keeper,

zag uit zijn ooghoek een in nog lets gunstiger positie staande Toole en besloot altruistisch het spel nogmaals zodanig te
verdelen, dat niet hij, maar Toole voornoemd de bal door
's keepers scheiding kon jagen.
Eveneens meet nog vermeld warden dat a) Com Piet weer terug
is uit Amerika en b) de jongeheer Sandberg zich, bevreesd
veer de Alphense reputatie, teruggetrokken had; waarmee de
Leidse linkervleugel, die het nu uitsluitend met tweedekeus-bierdrinkers merest stellen, moeite had haar sunrematie

op dit punt te bevestigen.
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HDS Vet - H.Vet. B 1-2

Zeer vroeL; trokken de veteranen naar de Residentie, om bij
de fam. Sandberg een uitvoerig kopje koffie te gebruiken.
In hun vlotte weekenders en traininnspakken ge3token, Roden
de veteranen een kleurige aanblik. Kortom, er zat een feestelijke kring van sportieve huisvaders. Mevrouw Sandberg had
lekkere taarten gebakken, waarmee de heren, voor het merendeel nog zonder ontbijt in de bulk, hun toch al wankele konditie verder ondermijnden. Gevreesd moet worden dat voor het
larkentSe, dat vrij in huis wouht rondlopen, weinig overbleef. Barend,00k uitgenodigd, verzette zich nog wel even
tegen de hierop volgende ochtendsherry, maar vruchtloos.
Desondanks bereikte elkeen het veld. De tegenstanders,
voor de gelegenheid in vrolijk paars gestoken, deden wat
pijn aan de ogen, maar waren verder erg vriendelijk. Hun
coach, ene Manusama, kon het uitstkend vinden met Barend.
Ze vertelden elkaar Belgenmoppen langs de lijn en bemtheidcn
zich dus verheugend weinig met de wedstrijd. Daardoor konden
Uw veteranen ongehinderd hun hatuurlijk overwicht in doelpunten ornzetten. Van der Hout, net terug van schietoefenine
gen toonde zich een oplettend leerling en trof 2 x doel.
Bandberg had zijn echtgenote bij het fokkfieschenken bkjge-s
staan en stond daardoor nogal matjes in zijn nieuwe schthee
nen. Hij miste zijn gebruikelijk elan, veroorzaakt door de
inspirerende woorden van Blanken, die twee wekea onvoorwaardelijk in Drente doorbracht en dus niet meedeed. De razendsnelle en volhardende Lao toonde zich echlter villedig bij
machto daze tijdelijke zwaktes op te vangen. Van Leeuwen
- rat een keeprtje!
wist door snel heen en weer bewegen
de ilussie te wekken dat het doel was afgesloten. Hij kon
slechts uorden gepasseerd door een minne afleidingsmaneuvre
van een scheidsrechtar. Na afloop hielden wij een genoeglijke Pasar Ilalarn waarbij het bier r ijkelijk vloeide.

Aplhen Vet. - Heren Vet. B. (2-1)
Toen uw verslaggever naar Alphen reisde, trof hij daar langs
de lijn coach Barend aan, die naar de zojuist begonnen wedstrijd om het kampioenschap stand te kijken. De coach zag het
niet zitten en het werd in de loop van de wedstrijd steeds
duidelOter dat hij gelijk had. We laten hem aan het woord.
"De mentaliteit van de jongens deugt niet. Kijk, je speelt
in z6In veteranenteam natuurlijk om te winnen, maar je hoort
dat dan wel op een sportieve manier te doen. 1k heb ze afgelopen woensdag nog bij elkaar gehad en ze toegesproken dat
ze geen profs zijn en zich dan oak geen profhouding kunnen
permiteren. Maar de speech heeft kennelijk geen succes gehad. Let op, daar begint die aartskankeraar Heering weer op
te spelen. 114, doorspelen en geen kommentaar! Wat moet je
nou met zo'n speler; ik heb hem woensdag nog speciaal even
apart genomen, maar wij wil niet luisteren". Op mitin vraag of
de jongeheer Sandberg soms plotseling was verhinderd - hij
stond toch immers apgesteld
wist Barend te melden dat dekennel4jk de andere sport die h; beoefent (Barend dacht
knikkeren) vandaag liet prelaveren, iets wat de coach dui-

delijk dwars zat. "De sportieve inzet ontbrrekt. Heb je gekozen dan heb je bepaalde verplichtingen tegenover to teamgenoten. Wat die inzet betreft kunnen ze een voorbeeld nemen aan hun tegenstanders". En inderdaad,zo kan het 56k;
Alphen, geheel ontspannen, vertoonde een megsel van brille,
techniek, sportievtiet en zelfbeheersing. En ondanks het
feit dat er nooit protesten tegen de scheidsrechters klonken n i in 'le Alphense 0.=?]ectPren veel werri elachen,

bleek het voor het niet nodig elkaar te vartellen was ze
moesten doen. "Dit zijn de ware kampioenen", sprak Barend.
"let eons op hoe ze onmiddelijk stoppen als ze shoot maken".
Leiden stab hier wel schril bj af. Het felt dat de keeper
trachtte, door middenin het spel zijn masker op te zetten,
de tegenstander af te leiden was al ernstig, maar het toppunt
was wel, dat van Slooten zichzelf verminkte, alleen om te
proberen de Alphenaren, die hij hiervoor aansprakelijk wilde
stellen, in een kwaad daglicht te stellen. De scheidsrechter trapte hier gelukkig niet in en stuurde hem het veld
uit. En zelfs toen toonde Alphen opnieuw zidn_koninkli*
Kan, door Leiden z'n beste speler als invaller aan tebieden en zelf genoggen te nemen met een relatieve kneus, die
zich lange de 1/.1 beyond.
Een klein lichtipuntje was wel het fraiaie 4oelpunt dat ene
Pieters wist te maken. Ondanks het felt dat na, de wedstrijd
Van Eysinga trachtte de slechte indruk die Leiden had gemaakt weg te nemen. door te spreken van, een. gezellige wedverliet Uw versiaggever zwaar gedeprimeerd het
Alphense terrein.

In de jaren '75-'76 werd Uw verslaggever getroffen door de toenmange cencuur van het L.M.H.C.-bestuur. Wegens "bezuinigingsmaatregelen" verschenen er geen wedstrijdverslagen in de P.S..
In deze periode bloeide de orale communicatie echter op. 'Moral
op het veld! Na verschuiving van wat steekpenningen van bierkas

naar clubkas en enige andere democratische beslissingen, welke
leidden tot opname van Uw verslaggever in de P.S.-redactie, kon
gelukkig in '77 het vrije woord weer warden vastgelegd.

Vet B - Ring Pass

4-2

Geruime tijd is uw verslaggever om (club-)financiele redenen genoodzaakt
geweest zijn grote mond te houden. Kort geleden echter is hem door alle
benodigde instanties weer green Licht voor zijn aktiviteiten gegeven.
Zodoende. Kan de druk weer van de ketel, technisch gesproken.
Ben opvallend trekje tijdens de wedstrijd tegen de Delftenaren was het
stootsgewijze optreden van de heren: om in deze tijd niet te zeer uit de
toon te vallen, was nl. besloten ook het hockeyen als speerpuntsaktiviteit
te beoefenen, al of niet met subsidie van EZ.
De tegenstander had pas in de gaten dat door zo'n taktiek grote delen van
het veld ongedekt bleven, teen het al 2 -0 veer ens was.
In luttele minuten was de stand teen weer gelijk getrokken.
Maar teen bleek pas goed de waarde van de in verwonderlijk grote getale
toegestroomde supportersschare. Want "Het tweede planl" werd er geroeven.
zo willen wij in het diepste geheim
Dat hiel,p aerfekt. (Het tweede plan
behelst het verleggen van de speerpunt van links naar rechts.)
wel vertellen
De tegenstander ken zich niet snel genoeg herstellen van de verrassing,
ens nu massaal vanuit ongebruikelijke richting te zien komen (4-2).
Teen hem duidelijk werd dat hier slechts een situatie was gecreeerd,
die was gespiegeld tov de oorsioronkelijke en dat ook de grote gaten
nog immer duidelijk waren te zien voor een ieder die keek, fleet de scheidsrechter gelukkig af.
Aparte vermelding verdient de precisie waarmee de heren scoorden; de
Ring Pass keeper is geheel geexcuseerd, want op die onwaarschijnlijke
plaatsen behoort de bal niet te komen. De heren gebruikten daarbij dan ook,
na gekrijt te hebben, de bovenkant van de stick.
Na de wedstrijd werd het belangrijke besluit genomen, dat veer een van de
teamleden die iets met sponsoring van doen heeft een kollekte wordt gehouden.
Overigens staat ook de inschrijving open om mee te szelen in een wedstrijd
waarin B-veteranen kampieen kunnen worden.

Verslat SDiri ,; Vet. - Vot.3 = 2 - 1

"De beak derin" had coach Barend
De Heren verkeren in kampioensroes
geroepen. "Promceren meet, U ook ?!" Zo togen wij in"high spirits"
naar Schiedam en werkten dear een vlekje weg.
Het werd een wedstrijI -31 veL.ras2ingen. Onze voorhoeae liep zichzelf
in de weg en scoorde driemaal uit de daaruit voortvloalende kanswn.
De tegenstanders hadden zich cm ens te intimideren in het oranje-shizt
gestoken, doch maakten dit niet helemaal waar. Omdat zij dit reeds
vreesden, hadden zij zich van een strikt partijdigp referee verzekerd,
die er theorie6n over gevaarlijk spel op na bleek te houden, een
prominent Leids veterin weardig.
Zelfs de lijdzame Drok kreeg er ©p een gegeven moment genoeg van en
zet-,e zich mismoedig te rusten op een daartoe juist neergestreken
oranje-spits. 7oornoemde spits gedroeg zict hierdoor veer de rest Tan
de wedstrijd, en ook daarna, ietwa*, afgestompt.
Otis Michelin-mannetje in 't Joel wIst zich niet alleen door deze ;:tie
te verzekeren van hulde en applaus van zijn teamgenoten, h2.„1 schit7serde
permanent en moeiteloos. Dit was eigenlijk de schuld van de tegenstand7s.
7oortdur:ng onmoge1 :4v
het de arme msn
en te har - H'er':loc)r
:e
Ys

ti

schampten zijn tuniek. Na afloop van de wedstrijd toonda hij tJw verslaggever de schroeivlekken. (Eij krijgt een nieuw tuniek van onze sponsors.
Om begrijpelijke redenen houden wij de namen van deze grote distillateurs
voor het bestuur van de LNEC geheim. Wij lopen immers niet gaarne het
risioo dat de ons rijkelijk toevloeiende baten door lit co8rdinerend
lichaam worden genaast ter aanschaf van nieuwe, aardbeikieurige
trainingshansoppen voor het eerste team). Keeper Drok, kortom, speelde
een grootse partij. Onversaagd keerde hij een aan Spirit toegekende
serie van vijf strafcorners, waarbi; zijn achterhoede werkeloos drh
bewonderend toekeek. De scheidsrechter hierdoor tot wanhoop gedzeven,
floot af. Na het hoera bleken Drok en zijn omvangrijke garderobe
tezamen te zwaar am op de schouders van zijn juichende teamgenoten van

het veld te worden gedragen, 7odat elk een op eigen gelegenheid de
weg insloeg naar de door Spirit beschikbaar gestelde spiritualign.

vet B - Victoria Vet

1-0

Impressie van een belanghebbende.

Ruim 5 minuten voor de wedstrijd: een ijverige Loo, geheel alleen, trekt
snelle sprintjes en geeft daarbij de scherpste passes; op deze wijze
bereidde Vet B zich voor op de wedstrijd die ze tegen ons gingen spelen.
Wij mompelden wat verontschuldigend dat we wel sterk zijn, maar dat dit
toch niet nodig is.
Een zware vent, bij navraag IJzergaren of zoiets geheten, leek me een

te vervaarlijk tegenstander, zodat ik genoodzaakt was na overleg met
Polderman de opstelling te wijzigen. Ik zette hem van de back- op de
midvoorplaats, waar hij zich verder slechts manifesteerde door impertinenties tegen een op vertrouwde wijze goed spelende Richard.
Spoedig na het begin van de wedstrijd bleek dat Speenhof te voortvarend
optrad, zodat wij hem korrigeerden; hij speelde met een pruillip verder.

Ons flitsend harmonicaspel met taktische terugspeelballen werd toch
verkeerd begrepen; zo hobbelde een bal wat ongelukkig over een ter plaatse
voorhanden zandberg, waarna de verder wat houterig spelende Planken
vrij makkelijk scoorde (1-0).
Wij speelden verder, met treffers op achtereenvolgens paal, lat, lat, paal,
kenmerkend voor ons precisiewerk; op deze wijze pasten wij ons aan.
Het fluitsignaal van twee maal vijfendertig minuten kwam voor ons wat te
vroeg.
Onder het genot van het gezang van enige meisjes van Leiden zes dronken
wij tevreden ons biertje.

4?...011

ITT
Cartouche Vet- Vet B 4-1.

Do blufferige howling van do heron kampioenen is hum in deze wedtr]jd duur
to staan gekomen. Hun merendeela bedaagde tegenstanders wisten zich op het
hobbelige veldpiet a11..n bekwaam etaande t* hpuden, maar zelfe met ippmerks-

10,e snelhoid *can't tebowegen zondeelin onkel* prothoese to verliezen.
Dit kon de arrogant* Stoenhoff niet zetten. Na enkele kersn eon Cartouoh4speler op grove wijze to hebben beetgehaald en daarvoor op reglimmentaire
zanier to zijn erechtgewezen, list hij zich mokkend in de acbterhoede terugzakken en was daarmee het dichtat b&j het bier. Zelfs hot dansje, dAt de
&rtistieke Lo c met de stick in in hand oDvoerde, kon hem aflt me,r

De strtd ging verder. Van het Hout, die ons na afloop toevortrouwde, zich
konditiones1 in een veel ouder veterzansnteam beter thuis te voelon, bewoogzich, nakrampend van het Forescate-tournool, over de pollen. Cook bLij deed of
on toe kribbig, maar wist zich nog redeldjk te beheersen. En zelfs de doorgaans zo geltkmoedige Blanken word bij de hookvlag aangetroffen, terwt1 ht
schuimbekkend do rechtsachter mast de vlag de grond in stond to slaan.
Hat was inmiddels 4-0 geworden. De heron bewogen zich steeds moeizamer on
Toen manifesteerdiv zich aan de kip;
lieten grtots gaten en vloeken
een snel naderbt komend reusachtig voorwerp: de groto Van Eysenta was ens
te hulp gskomen. Op achteloze wtze wist hij de bal te bemachtigen, omspeelde zestien spelers i legde or zeven neer(die alien geheel warden uitgocchakeld), zette en schopte de keeper op reep tegen hot sere been, en scoorde.
Dit was de ommekesr. De scheidsrechters begrepen dit ook en flotea snel
veer het (Piaci van do wedstrtd.
Sandberg was dit weekend niot aanwezig. at had ens echter van to voran tele-

afisch vanuit dengkozng doom weten,
werd genoemd. Vaippar 177? "

prijs op te stellen dat zijn

22 avii
Vet 3 - BEDS Vet 2-0
Oak do laatste wedstrtd van Vet B van dit seizoen bracht eon hoop yolk. op de.
been. Uren te voren ken men voltverige clubfunctionarissen reeds zien rendsouwen met loudspeakers en zenuwachtig zien frummelen
_____ ,___ aan de dranghekken.
--.. ...,- - .,.- .....

Sat parkeerterrein vulde zich al vroeg net een selectie vah daags tevoren
gewassin, representatieve vervoernii4a,elen van Clubledot en omwonenden. Politio—
Igenten bostrokken hun rtinderinag btj de gels stoeprand, kortom, een gedo* van
belang: de veteranen speelden thuis. En hoe:
ias vorige keer het resultant door onoplettendheid van de here wat minder x),
is wedstrtd tegen IDS was er weer een van formaat. Zo kon het gebeuret, dat de
IDS-voorhoede, waarin coaches en trainers van het eerste meespeelden, zich.keer.
Op keel. stuk hie') op het hechte boiwerk van onze betrouwbare achterhoede.
Eierdoor ontstonden frustraties. Temeer, daar intusson, geheel aan de ander,
*la van het veld, de wakkere Toole met een vlammend schot de EDS-keeper het
aaktken gat.
:leriefelijk leunden de heron op hun voorsprong. Het zag er naar ult, dat eett
voudige consolidatie de taktiek was om het veld met winst te kunnen verlaten.
Lo redeneerde schier een iegelijk. Niet aldus echter Van het Hout.
Door magische krachten wist bJj de door het succes slaperig geworden heron opaieuw to inspireren. Cmstuwd 4.00r een enthousiaste menigte begat hij zich daarop
aaar het DS-doel, waar de keeper verbieekte. En terecht, zo bleek al dra.
)4.e dekselse Van het Gout kna14e de bal. waaratje in een ongedekte hoekt
Loa's gezegd, wit een kamploen01Qeg, wit een captain, en, niet te vergeten ,
Ott *en geweldige coach Barend, dle dit allemaal wisten to r4aliserent
Daar de neeste toeschouwers 4R, 1i op nog even bleven plakken bij een ander', Qedstrd, dronken wij bier in een %.,4t 1-i rustig clubhuis.
r.
Sandberg
x)
teenhoff hieLd zich deze kccr celuIck1
,7 ructig.
'<on ook vrij Femakkclijk,
%rant hij was niet opgesteld i.7.m. zijn drukke werkzaanheden gericht op
het doorstoten naar 72 aosolu7e :op In de zelle'dz2.11:er ereld.
we e

I
Roomburg Vet- Vet B 0-0

4.9.77

Het was plezierig de heren weer in hun oude luister bezig
to zien. Onder de door zomervadsigheid slap geworden spieren
block nog immer *en taste vastberadenhoid aanwezig, die zich
some op onmatige wtjze uitte. Zo zagen wij emu zwaargebouwd
Leidy auaputzer aanleggen op men -met de bal- aanatormende
Room-burger (hoe zou je iemand van doze club noemen, die net
een ham-vraag goed heeft beantwoord?)en met een krachtive

zwaai diens stick in tweeen slaan, waarna de putzer slechte
46n etuk teruggaf. De echade aan de eigen ultrusting bleef
hierbij beperkt tot een nieuwe kerf in de kolf van het eigem
wapen, waar al zo veel kerven op staan, en /lder, kerf bate—
kent elm tegenstander...
Direkt in het begin al hadden de heron (ten zwaar offensief op—
gebouwd, waaruit drie doelrijpe kanden ontstonden, nadat die op
conditionele gronden waren verprutst, warden de overige 67
minuton in defensieve stellingen doorgebracht, van waaruit
slechts of en toe net doodsverachting een spits tevoorschijn
kwam. In di gauze epraken wij nog met de linksbuiten, die net
een bal tegen de bovonlat had geplaatst. Terwiji

wachtte op

ztjn bourt voor de zuurstortoodiening verklapto hij one, al
Jaren te hebben geoefend op can der gels spektakelstuk, en pas
nu *en keer die lat to hebben getroffen.
Na de wedstrijd, toon aan eenieder driekwart glas bier word
ultgereikt, werd In di Leidas gelederen bosproken, welIca
lustrunicadeau do gekombineerde veteranenstrtdkrachten aan de
club moesten aanbieden. Men is er nog niet uit, maar wel was
men het er unaniem over eens, dat de heer De Gruyter met vim
voorstel dat het een nieuw douche-systeem znoet

()in

ware verantwoordeljjkheid op zich genomen heeft.

Vitt B WU Vet C 0 - 2

11.9.77

Maar captain, wat heb J. one not toch geleverd?
Helsmaal aan het eind van can vaag aangekondigde koftiebteenkomat
gebeurde het. Papicron ritaeldon, en toen zaten de harem verbijaterd
met de komplete plannen voor een spelstrategle, die tot in lengte
van Jaren tot winst zal leiden, in de hand.
Nu is or eon oud spreekwoord over het verplanten van oude bomen. Dat
block ook nu op ta gann.

Van de spelers °Lie het papier hadden kunnon bestuderen, bleek op het
A11een noemden
veld, dat zo aicts In hun opeltype hadden
ze olkaar spelverdel2r -geheel ten onrechte overigens- of grate bek.
laopta).
(wat
De overige spelers, nerveus gTworden door de aankondiging van dez*
stratagia, beleogen zich opmerkeltic houteriger dan ,enders over de halmen.
Ala klalo op de vuur7t1 was iedereen op een voor hem vreemde plaata
neorgozat, not son wazige opdrachtoN Dit leidde tot vermakeltka tafereeltjes.
Zo blokon er op eon bepaald moment ties spelers to zioin die moenden_
in aanmerking to komen voor de handato?. De captain, die tot dat
moment net de tong in de wang gedrmkt, glimlachend het gedoo Tanaf
de zijajdcn had gadegesIagen, ranselde 1=t opatoo.tje uitoen en gad eon
van de spelers zelfs eon gouden handdruk. Dat zal za leren.
Toen zetto, even later, de laatote man =idin gehele eigen voorhoede buitonspel.
En de keeper tenslotte draafde net veal gedrmia op do rechtsbuitenplaata.
Men begrtiot, dat HCXZ, aanvankeltia aiet good raad wetend not do aldus
geboden enorme mogelijkhaden, allengs in staat geraakte enkela kansen
mooiteloos to verzilveren.
Eon geluk bij eon ongeluk is, dat eon. niet reader te noenen voorhoedespdier nu niot meer kan beweren, nooit in een verloren wedatrtd. to
hebben meegespeeld.
Captain, prmat asjeblieft t6ch eons met coach Barendt

Zandvon-r+ via+ - vet s 2 - 4
In verrassend korte tijd hebben de heron getoond, over
voldoendo flexibiliteit to beschiklen om zich nieutte
stratagleen eigen to waken. Vorige week nog warden de
bangs twtfols hieromtrent voldoende gerechtvaardigd
door de uitslag. La nu dit ineens. En wolfs ,ttdens, de
wedstrijd leerden de heron bt.
De twaputzer, die de eersta tin minutes uitsluitend
de plant poetste, kreeg er aardigheid in, zijn stapje
voorwaarts precise op tijd to =ken. De gevolgen waren
verschrikkzlijk; de Zandvoortae linksbuiten geraakto,
keel- op keer bultenspol gezet, alliangs danig verhit
en =eat nay afioop in eon psychiatriscts inrichting
warden opgenomen. Daar nerd ham, naar verluidt, abs
thorapie eon hocheystick verstrekt en eon pop, giviAlikend'
op ooze ausputzer. Reeds vandaag hoordet wij, dat hid zich
al zodanig had afgereageerd, dat hid misschien bij de
volgendo wedatrtd van Zandvoort al weer van tips ,part
kan ztn.
De strafcornor, vervolgens, trtigen de heron oak al
aardlg ondar do knie. Do rappo Sandberg4bereita ttdig
sta inlooppositie on word daarvoor boloond met een bet'
de nek. Het begin is or dus.
50e, de grootsto moellijkheld schuilt voor do heron nog
steeds, naast het nenea van de strafpush, in het benutton
van kansen voor open doe?. Eon meal trot eon hoog schot,
dat one tarrein in noordoostelijko richting verliet, een
zich op het raceci.roult bewegande bolide; en dat, terwti
de Zandvoortse keeper, geheel aan de rand van de cirkel,
bezig was met het inspokteren van het bietenveldje aldaar.
De hattric1 van een begenadigftm goochelende Stomps
verdient aparta vernolding. Rierover is helaas nista
vervelonds to zoggen. Het was if.
Stmitend was tenslotte het gebaar van Iraa7onhag2, die
in de pauze ging zitten op de doors aigaren van eon van
de ander. heron.
Slachte entree, Iraayenhage, slechte entrivati

) 540324441or
Vet B - Forescate Vet 1 - 2
De heron apeelden
beproefde systeem
Eon zwak punt van
geca rekening met

25.9.7?

wel hun, inmiddels reeds enigermato
(5-6-3-2, en dan de keeper naast het doel).
het aysteem bleek nu echter: het haudt
de aanwezigheid van eon tegenstander.

Met andere woorden, het werkt goed zolang or goon tegonstandar is. Die was er nu witl, en dat heeft lelbk roet in
het *ten gegooid. Ter verontschuldiging kan dienen, dat
het erg verwarrend was, veteranen A,B en C in aan elkaar
grenzende weiden bezig to zien: eon breedtepass van A
ward op veld C in eon doelpunt omgezet; en eon tijd 14n7
hebben de heron met eon man to veel gespeeld, omdat ePn
C-apeler niet tijdig kon remmen en toen de wog terug niet
meer wiat to vinden. Tenalotte lijken al die veteranenkoppen op elkaar.
Ondanks daze verzachtende omatandigheid heeft do aponeor
de heron toch maar weer lelkik hun premie onthouden. Ala
dit zo doorgaat kunnen de heron overwegen diens naam aan de
moederclub bekend to waken, aangezien het niet zo'n protijtelijko zaik is als het aanvankeli* leek.
Terug naar de wedstrijd. De heron renden zich r6t. Dit begon
aommigen duidelijk aan het moreel to knagen, want wt
hoorden good*, ouderwetae knopen vallen eon wt zagen eon
achterheer in blinds paniek een medeheer in twee 4n alaan.
Sandberg bracht wat adem door een dartel huppelend balletje
op de Forescate-keeper lod to latent die zich daar geheei
op verkeek (1-0). Bij eon etrafcorner aan de andere zijde
van het veld ward de zaak even later weer pecht getrokken:
de Leiden captainn die de heron zo'n sluw plan had geleerd
om de bal bij *en strafcorner vlak bij de keeper van richting to doen veranderen, vergiste zich even in het doel en
mialeidde de eigen doelman (1-1).
Ben baardige Foreacater tenslotte eloeg met een machtige
klap de achterwand uit one doel (1-2).
En dat was dat.

L.062,61
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SLAG VAN DL VORIM WEEK GESPERLDB WEDSTRIJD VET/NOORD'N-VET.24
uitslag :4 - 2
Aangezien de wind van het afgelopen weekend de Noordwijkse duinenrij
enigszins van plaats had doen veranderen zodat de velden van onze
tegenstandars, door zand bedolven, onwindbaar waren geraakt en der-

halve afgekeurd, trader zij op ala gastheren voor Veta op het de
heron wel bekande Lat.H.C.park. Vaatbesloten daze gastvrijheid voiledig uit te buitan door de Noordwijkers met een kllnkende nederlaag
naar hun vermaid touristendorp terug te sturen, trok Leiden tau
aanval. Dit leek allamaal aardig to gelukken althans godurende
din helft waarin Hearing en Kraayenhagen achteloos scoorden ea de
aohterhoede glechts 44n toevalstreffer behoefde toe to staan.
"Zia je wel, het system werkt!" had Barend, alma coach, nog kraaiend van de zijlijn of geroepen, nadat de putzer de stick vran eon to
dichtbij ham in de buurt verschijnende Noordwijker had gehalveerd.
Dat deed It Wia. Plots waren de heren zich weer bewust van het te
gpelen gusteam en er lukte dan ook niets meer. Boordwijk ward hierdoor in de gelegenheid gesteld driamaal uit rermeende buitenspelposities de bal in de riehting van ons Michelinmannetje te sturen,
die, ofschoon zwaar gehinderd door zijn ballast, steeds tijdig wog
kwam. Barend verliet hierop schrljend het veld. Uw versiaggever vond
ham to middernacht terug zittend op een sehammel in het Hofbrouckerpark, het gezicht gewend naar de maan, terwijl hij zijn opgekropt
genoed luchtte door het zeggen van een vers. Daze onverwachte
poetieche trek in Is mans karakter alsmede zijn lyriek troffen uw
modar4 -

-"44

111'
4' '''"%

De ai-a111 t er aan
Door de Wilde wij de warend
zwaait hij zwier zijm rwik
bij tend, bultakmd, Barend
atop hij stipt de stick

karmend keert de kaatst
Staander tot dandrok
pielkend poets b14 plaats
snakkand mar de slok.
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deroischl Dat is de kwalifikatie die moet worden gegeven aan de
strtd die de heren in de polder leverden. GeItkspel tegen de nog
ongeslagen koplopert En het Waddin4veense doelpunt viel pas in delaatste minuut.
Maar nu even de emotilis onderdrukken, want u, lezer, hebt recht op
een objektieve berichtgeving.
In- de eerste plaata blijktx een nieuw soort strafcorner mogeLjk te
ztn. Tot nu toe ktticat waren de heren niet veel verder dan op een.
redelijk slecht aangegeven bal een verwoestende ulthaal te geven,
die meestal slechts blessures, oak in eigen gelederen, opleverde.
Maar wat gebeurde nu? De bal wend aangeslagen en zelfs gestopt.
zi,jn ooghoeken,
De bekwame Van het Hout, die dat had gedaan, zag
een al even bekwame Stomps een sprint langs de horizon trekker.
En in plaats van de eerder genoemde blinde hengst gaf hij toen een
beheerst rollertje, dat Stomps verzilverde. wat een team, wat
een eamenwerking, wat een techniekl En wat een vreugde, wells een
intense bli,jdschap bt de tot nu toe weinig met doelpunten verwende
heren. Dit moet ook het =creel van de met elke verloren wedstrtd
verdrietiger captain Sterhoff schrAgen. Om nog maar te zwtgen van
coach Barend, die z jn positie op de schommel. in het Hofbrouckpark
(zie het veratag over de wedstrijd van 2 oktober) inmiddels he
verlaten en weer geheel bij het proces is in-geschakeld.
De wedstrtjd heeft vermdsr aangetoond, dat de heren de snoods bereid
zijn, tot de bodem van hun kunnen te putten. Dit heeft wiliswaar
slechts relatieve betekenis, gezien de geringe diepte van het kunnen.
Maar het tekent toch de taaie vechtlust van deze weinig getalenteerden.
Tegen deze achtergrond bezien veroorzaakte de gelijkmaker van een
zic43t op ec:n geheel vreemde Dlaats bevindende Waddinxveense aufsputzer in de laatste mtnuut slechts een kleine rinpel in de vtver
7ar. tevredend
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Vet B - Roomburg Vet 3 - 1
Het was, zoIla de captain na afloop opmerkte, net als in de betere
ttden van vorig jaar. De heren aneden bij hun aanvallen door de
Roomburgse verdediging als een warm mos door de boter.
De hoogblonde leering opende de score met een achtelooa manunai.
(we hadden de indruk, dat zijn ontapannen houding mede een gevolg
was van de aanwezigheid in het lijf van grote reathoeveelheden
drank; bij het inslaan was hij zelfs nog wat giecheiig). Ej deed er

zelf ulterst verbaasd over, maar dit was valse schijn, want later,

bij hetk bier, smemoreerde hij, ongevraagd, keer op keer zijn doelpunt.
Niemand nam daar ernatige aanatoot aan, mede door de voor de heren gunatig.e uitalag, maar dit soort gepoch moet wel een uit—
zondering bl&jven.
Toen het eerste doelpunt eenmaal was gevallen, atortte de Roomburcht ineen. Via een -helaas, het moet gezegd worden- briljante klap bij een strafcorner liet Stomps 2-0 aantekenen.
wel door zijn nieuwe stick komen.
En even later konden de harem waarachtig een straf push verzilveren.
Dit gebeurde dan wel door de jongate aanwinat Kraayenhagen, die
de in jaren zwoegen opgelopen zenuwen van de heren neg niet
deelt. Maar er begint toch ieta van hoop te gloren, dat misschien in de toekomat n6g wel eena een keer een strafpush een
doelpunt kan worden.
Loo oogstte, op de rechterflank, vele open doekjes 3t1 een
wervelende show.
balbeheersing grenat aan het onwaarschijnItke en zijn tegenatander was:bt voorbaat ge;xcuseerd: zo'n
natuurtalent is nu eenmaal niet te paseieren.
En toen gebeurde het gekke: Midden onder de wedstrijd besloten
twee Roomburgers met een stick na te gaan, wie de edelste delen
had. Die kleine met het ringbaardje woa en de ander moest,na
wat krachtsportoefeningen,tegen het hek gaan plassen. Dit
&Iles duurde wel niet zo lang, maar het bliiift vreemd dit
tijdens de wedstrtd uit to proberen.

_,_2...exAtlvi4
Vet B - Vet BBS 1-2

19.11.78

In tegenstelling tot wat door velen werd gedacht, blAjkt ook
de heren aiets menaeltks vreemd. Ze ztjn niet zo koel en onaandoenlk* ale ze some overkomen; maar juist die mensel&jke
trekjes maken ze zo oneindig veal sympathieker.

Na een -liefst royaal- gewonnen wedatriid spreken ze in alle
hoeken van het clubhuis, en ook v6r daarbuiten, over hun
successen. Ze gedragen zich op het veld uiterst sportief,
en prijzen in eommige gevallen (boven de 4-0, we schreven het
al in een eerder verslag) zelfs de scheidsrechters.
Maar o wee, als het met de wedstrtjd, zoals ook vandaag,
wat minder goed loopt. In een ommezien is het humeur van het
hele team volledig verpest, het kommentaar is niet van de
lucht en de passes worden steeds onzpiverder en harder.
En het gaat dan in elle opzichten snel bergafwaarts. Zelfe
de geecandeerde aanmoedi'gingen van der heren kleinkinderen,
in aflopende grootte naast het veld opgetsteld, helpen dan
niet meer. De captain at van wosde een graspol, de verzwak-

te achterhoede lisp verdwaasd zelfs de echiedsrechter in de
weg, terwijl de voorhoede verzuimde het vizier bij to stellen.

Bkjgaand schetsje kan een en ander verduldelijken.
rYtoAke+Sitrobtr
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Soec3erl de cci,c4er,
Van d e. voorhc>42cde t,rt

key,Qcyroac
Aileen Loo was can verhaal apart. De enige die het hoofd
koel hield. De bat ken nog zo gek worden aangeslagen, bol
van de spin, hard, springend, Loo stopte hem. En .het is
bepaald niet overdreven, te stellen dat de schade nog veel
groter was geweest zonder Leo. Huldei
Dit bleek echter een te schrale xtroost veer Coach Barend,
die zich tot in de kleine uurtjes, toen grondnevelen_ziCte_!!
begonnen te vormen, op zijn vertrouwde plekje, de schottfl in het Hofbrouckparki had teruggetrokken. -Desgevraagd gaLl
hij daar toe, dat het politiek gezien veer hem ongunstig zou
zijn als Vet B tot kernelftal zou worden uitgeroepen.
"Maar", zei hij kernachtig,"aan dIt geklooi mot 66k een
end kommenl"

1 ',twat+
HCKZ Vet - Vet B

(2-2)

26-2-1978

Na een lange, ongezonde winterstop betraden de heren onwennig
het veld van Klein Zwitserland, dat, voldoende gedraineerd dock
hobbelig, was vrijgegeven veer veteranenuitspattingen.
Vele heren waren duidelijk ouder geworden, maar daarmee rtper.
(en dus interessanter). Ze hadden deze en andere kwaliteiten
hard nodig, zeker in de eerste fase van de str*d. Tussen het
beginsignaal en het nemen van de tiende KZ-strafcorner lagers
amper 5 minuten. Gelukkig was de schutter een vermaard alkoholist, die zulke rwerfslagen afgaf, dat het na afloop schadeclaims regende: van eigenaars van geparkeerde auto's, van omwonanden, een man toonde 4j31 losgeslagen kunstgebit; er was
zelfs een verwoed amateurfotograaf onder de kiagers, die aan de
hand van meegebracht waardeloos geworden filmmateriaal trachtte
te bewijzen, dat een hockeybal het zwart geschilderde ruitje van
zijn donkere kamer had doorboord.
Al,dit geweld inoest tenslotte wel leiden tot enkele gelukstreffers; dat gebeurde dan oak, maar eerst konden de heren nogenkele ogenblikken genieten van een voorsprong, die hun de
wakkere Sandberg, stark schakelend, wilt te schenken. Bid wtz4
van uitzondering hield hij daarb slechts zichzelf af.(0-1).
De pret was echter van korte dour; de KZ-epeler-met-tremor
werd vervangen door een besnorde bezetene, die koeltjes tweemaal de planken achter de herenkeeper geselde (2-1).
Dit was het ogenblik, dacht de captain van de heren, om de joker
in te zetten. De joker was in dit geval de tot nu toe achter
de hand gehouden, en daardoor tot het uiterste geladen, Van
het Hout; zijn dwantbuisje werd losgeknoopt, en brullend trek
hij ten strijde (2-2, en eindstand).
Dit alies speelde zich in de eerste helft af. Het valt licnt
te begrtpen, dat de heren en hun tegenstanders in de doelpuntloze tweede helft wat slaperig en ontevreden dreigden te
warden. Bt Leiden werd dat opgelost, doordat de wat onattent
reagerehde Heering door zidn eigen linksachter ter verantwoording werd geroepen middels een schot tegen het middenrtf.
7?er

HCKZ echterkooa voor een geheel andere benadering. In vele talen
maakten de epelere elkaar duidelijk:
a. waar zij op dat moment etonden;
b. hoe de bal naar hen afgespeeld diende to worden;
wat er zou gebeuren, als de bal niet op de aangegeven wijze
c.
zou worden afgespeeld;
d. dat dit alley sans rancune word gezegd .
De.besnorde voornoemd onderecheidde zich bij dit vraag-en-antwoordspel, althans voor zover het de punten a t/ms c betreft.
H& had ook duidelOce aanwijzingen voor de-overigene voortreffolk* lijdende- scheidsrechters; daarnaar word evenwel a1et in
alle gevallen geluisterd.
Apart., eervelle vermelding voor Polderman, die zijn cpdracht,
to schakelen, rigoureus en konsekwent uitvoeed
de KZ-mi4voor
Reeds inclerste minuut had hij hem btj het shirtje te pakken; hij
heeft dit niet moor losgelaten -zelfs niet tijdena de rust- en
halverwege de tweede helft, toen de KZ-man nog steeds vervelende
Bingen met de bal wilt te doen, pakte Polderman 4jn stick af.
De KZ-midvoor kon toen alleen nog maar shoot makwn, ea droeg
zodoende weinig moor bip aan het succes van zkln ploeg.
De captain van de heron, tenslotte, speelde op de ausputzersplaats een solide part* op goon van de plaatsen, waar hij na
z&jn karate-zweefduiken landde, groeit ooit nog Bras.

Forescate Vet - Vet B 2-3

12.3.78

Een klamme midst, een grtjze dag. De heren traden dan ook in
het eerste grije aan, tegen een team dat uitaluitend
voorechoten droeg.
Maar waar komen dan toch die mysterieuze krachten in de
sport vandaan, die de heron, ondanke de eerder geschetste
weinig inspirerende epelometandigheden, tot grote hoogten
wieten op te zwepen?
Want grote hoogten werden er bereikt. Niet alleen ontihielden all. heren zich van kommentaar op de leiding (knappe
prestatie, Heering), maar ook zijn er aktiee to melden, die
van een onpartijdige jury een schoonheidsprts, dan wel een
prije voor de ongelukkigste renner zouden verwerven.
Onder de lanste kategorie valt een aktie van de zich wat
krampachtig op de linka-baitenplaats manifesterende
Blanken to rekenen; z&jn solerende optreden, dat hem langs
Forescate-back en zelfs -keeper bracht, rondde hid al met eon.
echot in het ztnet van het lege doel; hb is duidelijk nog
niet rtjp voor de subtiele sport, die hockey nu eenmaal is.
Ook Van het Rout trachtte zich in deze kategorie waar to
maken; hij bracht de bal zover naar voren, dat er geen rulmte
meer was voor het achot dat hij loete; en terugspelen duet
een hoer niet, tenztj onder bedreiging met fysiek geweld.
Vermakeltk was de miskleun van Heering; in een vergeefse
poging een buiten de Foreacate-cirkel geslagen bal tot
een geldig doelpunt to maken, .meet haj zijn slaghout
tu kent toch de bondige definitie, afkometig van onze ausputzer: "Hockey? Dat is voetbal met een stokkie") het doel
binnen en moest toen van de scheidsrechter koren dat het
doelpunt pas zou ztjn toegekend, ale er een herenhand aan de
stick had gezeten.
Beeldschoon echter waren de 2 doelpunten van Stomps. Eon verwoestende uithaal had hem de hattrick bezorgd, ware het niet
dat een keepershand in de weg zat; je kon daarna de vingers

los in de handechoen horen rammelem.
En Pieters luidde een nieuw tijdperk in: ztu atraf push wend
eon doelpunt.
Aileen Cleton ging de zee wat to hoog; zichtbaar gehinderd
door het struikgewae tussen neus en lippen, kon hij niet die
snelheid ontwikkelen, die nodig was om de rappe Forescaterechtervleugel to neutratiseren. Hij zette zich dan ook
alras mokkend op een bankje tussen de talrijke toeschouwers,
en held zich daar 7erier onledig. :net het uitdeien van

"B " strikes again

Het soor van een aantal gesmoiten telefoonlijnen leidde
tenslotte naar Voorhout ,maar dat zal u weinig interesseren
we waren compleet.Mocht Zandvoort (Zantvoord ? Zantvoort ?
ik heb daar altijd problernen mee ) mocht Zandvoort tot
kart voor de wedstrijd nog hopen op een numerieke meerderheid ,even voordat het derde rijtje toescnouwers stond
te huppen om ook nog wat te zien stapte een voile dig
uit de badjassen.
veteranen
Direct na de aftran die door onze nieuwe sponsor we rd
verricht (de eig enaar van een Chineesch-indisch etablissement bier te lands dat Lich specialiseert in halve hockeyballen)
deed de taaie veerkracht van de strap gespannen protesen zich
weer gelden.0 hebt het al begrepen ,Sandberg leverde zijn
wekelijkse goaltje in.Goed,Zandvoort weer van tee,en de bal
met een fraaie dropkick naar het gebied waar Pieters heerste.
Zo gGlfde het spel enige tijd op en neer totdat een
magistrale co mbinatie tussen Toole en (alweer) Stomps
tot een hernieuwd treffen leidde.
Tijdens de rust achtte de coach het noodzakelijk am Steenskens
wederom met Pietkens te verwisselen,een rampzalige beslissing
waar de tegenstander onmiddellijk gebruik van maakte.Een hard
schot maakte een eind aan alle illusies van Drok om ongeschonden uit de strij. d te komen : het doel stortte in on zijn
hoofd en bij omkijken trof de ongelukkige de bal achter zich
aan.Wanhopig stre.den beide partijen daarna om de beslissing
winnen of gelijk spelen.Keer op `keel' bracht van der Hout
de bal hoog voor de pot ,maar het beslissende knikje ontbrak.
Overigens trof een van de laatste schoten de Chinese sponsor
vol in de borst zodat hij ruggelings tussen zijn diensters
tuimelde.Dat betekent een definitief einde aan. de bamihapjes
tijdens de rust.
Neer was het tenslotte de Zweed Sandberg die aan alle
onzekerheid een einde maakte.Een frommelgoaltje,maar opgelucht
waxen we-.Dat Sandberg na de wedstrijd zijn schoenen ver ;at
bewtjst overigens dat deze stoere middevelder zich noc; te
zeer door het spel iaat meeslepen.
Veteranen 3 heeft hiermee voorlopig beslag gelegd op een
volgende
fraaie een na van onderste plaats en zal
seizoen zeker weer van zich do en spreken in deze klasse.
Vervangend Chroniker

3 - 2
192,Edwii,k A - Vet 3.
Aangemien de door onze oosterburen gegrsven kuilen in de
Noordwijkse velden nog tot ver na Pasen bezet warden gehouden, zag Noordwiik gees Assns ons tar plekke te ontvangen en
bezocht ons derba1ve op 't eigen terrain, waar het,mede in
verband met de opening van het tennisseizoen, mooi weer was.
aeering, spaciaal voor de gelegenheid uit Reeuwijk overgevlogen, excelleerde vanaf de aanvang op links- en recitebinnen plaatsen en overspeelde moeiteloos en bij voortduring
al zijn tagsnstanders en s000rde binnen vijf minuten (1-p).
zich op deze wijze van een plaats in het versiag verzekerd te hebben, hat hij, onzelfzuchtig ale immer, het bewoelen van d.e bal over aan zijn vriend4as.
,itmmaa. -it vazt 1-7),;tr t wgra ;4' miz, 7n. SAndbAr!!g.

rempel bijna 2-0 uit een door de putzer ingeslagen stx!,l
corner, die balsas via de voeten van zijn Noordwijkse college over de zijliln verdween. Grote paniekl Tie zou er door
ooaoh Barend worden aangewezen om ditmaal de strafbal te missenT Eraarenhagen, anze gust nit Arose, maar ondanks zijn
huidskleur meteen in het team geltegreerd, trot het lot.
Hij staid* ona niet teleur (2-0).
In gepaste overwinningsetemming werd verder gespeeld. Net
is die tied geoohledde het dat onze tegenstanders wat regalmatiger onze helft betraden. Ditmaal zelfs kwamen zij binnen de oirkel. Ongelukkigervijze eohter sohoten zij niet
hard op het Joel, zodat de in kogelvrij-vest gestoken Drok
goon moeite had de bal te ontwijken (1-3).
Toor de verdpre cluur van de wedstrijd bepaaiden de Heren bet

spelbeeld, al verdient de goordwijkse reohtabinnen, eon
geheel onthouder, eon oompliment voor zijn oonditie en voor
het betrekkelijk gemak waarmee hij Cleton in de sprint
wist bij to I:Louden. Na eon fraaie 44n-twee oombinatie tussen Stomps en Stomps s000rde 44n van beiden (3-2). Het feit
dat once fluitendo yoorzitter hierna de wedsteijd bentndigonze tegerurtanders voor eon totals =dermal:3.
da

BMW Vet E - Leiden Vet B (1-1)

9.4.78

Het zat Bloemendaal niet mee. Een van hun andere veteranenteams was onlangs met een monsterzege teruggekeerd van een
bekerwedstr&jd op de Leidse velden en had thuis geruststeilende
dingetjes verteld over de zwakte van de heren. Daardoor had het
E-team zich in sbaap laten suasen en had verzuimd twee #omereferees aan to otelien; men meende wel met 46n to kunnen volstaan.
Dat block een misvatting. Want terwijl deze scheidsrechter de
eigen-nadeel-repel zeer konsekwent toepaste, bleek de andere
niet, of vertteerd, to zijn gelnstrueerd, zodat vele malen het vermakegike tafereeltje to aanschouwen was van twee scheidsrechtere, beiden fluitend, maar ieder een andere kant op w&jzend.
Dat bleek een bittere pil voor Bloemendaal, en men besloot
zich jets nieuws te laten invallen.
De eerste helft was doelpuntloos veretreken onder het Rebruikelijk grof Leida geweld. Loo hanteerde eigentijdse hockeyregela
door, in ttjdnood gebracht, de bal met de bolle kant o'er de zijlAjn
to duwen. Hij bleek hiertoe vooraf deze bolle kant wat te hebbea
afgeplat, en wist er dan ook akelig zuiver mee to opereren.
Blanken meende zijn terugkeer van de wintersport te moeten vieren
door bij wijze van uitzondering niet Heering, maar Stomps de bal
in de rnaag te splitsen. Polderman bleef als een muur staan bzj
Bloemendaalse aanvallen; datirop spetterden de spelers in het
rond; wat levert een oranje shirtje toch een fleurige aanblik
op als het plat op het groene gtas ligt:
Maar zoals gezegd, BMHC had nog wat voor de heren in petto.
Kort beraad tijdene de rust, onder het mom van een theepauze,
leidde tot een gefluisterd bevel aan een zich buiten de 10 000volts afrastering bevindend autochtoon, die zich verder onledig
hield met het tersluiks door het hek toedienen van een krachtig
laxeermiddel aan de voor de heren bestemde thee.
Opgeruimd door deze wetenechap betrad BMHC vol verwachting opnieuw
het veld. Maar wat eon desillusie wachtte hen daar
Een aantal geharde heren block geheel ongevoelig to zkin voor het
verstrekte laxane en bleef afbraakhockey apelen. Een ander stel
gebruikte het rniddel zoale straalvliegtuigen hun nabranders; daarj
werden abnormaal hoge snelheden bereikt, zodat BMHC keer op
keer in de sprint word geklopt. Kraayenhagen liet zich zodanig
door zijn enthousiakme meeslepen, dat hij of en toe werkelijk van
de grond 108 kwam, tjzingwekkende geluiden producerend. Toen hij
echter probeerde een looping to waken, kwam hij in de kruin van
een statige eik langs de kant terecht, waaruit hij slechya met

grate moeite kon worden bevrijd. En Heering was-verlegen glimlachendbezig, met een hand aan het achterdeel, de stick met de andere
te besturen, hetgeen wonderwel lukte, mede gezien de verhoogde
eigen snelheid. Wel ontstonden er vreemde sporen op het terrein,
maar de ontvangende club moet maar bedenken dat bemesting van
het Eras of en toe nodig is.
Alleen de keeper, ja, die werd duidelijk benadeeld. Bt een late
BMHC-aanval bleek hij stilletjes de eigen klompen te hebben volgepoept, zodat het gewicht er van hem aan de grand nagelde (1-0).
De captain, zelf oak wat staartlastig, pikte dat niet, drong
naar voren, forceerde een strafcorner en scoorde onder merkwaardige geluiden de gelijkmaker.
Na afloop bleek Bloemendaal een zeer attente gastheer:- naast het
bier werd Norit verstrekt, opdat de terugreis zonder ongelukken kon verlopen. Desondanks werden tot in de bebouwde kon van
Leiden nog B- veteranen voor te hard rijden beboet.

26 Pit 1 9'8
Vet B - YTyaddinxveen. Vet (2-Z)

16.4.78

Het was een waardig besluit van de kompetitie, deze
partt tegen de oude rivaal Waddinxveen, opnieuw 44n,
waarb4j tot de laatste minuut verrassingen mogejk zijn.
Bet eerste Joel punt was daarvan al een voorbeeld:
Op dringend verzoek van een drietal medespelers tilde
de herenkeeper de voet op voor een rollertje, waatvan
pas later bleek dat het binnen de cirkel was geelagen
(0-1). De keeper was daardoor wat uit zijn evenwicht
geraakt en toonde dat nog geen vijf minuten later: toen
drie Waddinxveense voorwaartsen de Leidse defensie had-

den opengespleten en grate woorden hadden over doelpunten maken en scoren en zo, stopte Drok de bal maar
in de jaszak, opdat de aanvallers eerst wat konden
uitrazen. Naderhand gaf h&j ruiterlijk het folte van deze reaktie toe. Korte tijd later kwamen deselfdeldriii ---aanvallers weer in zicht; onze keeper stand pal, zodat
de W'veense spelers ongehinderd konden scoren (0-2).
Begrtpelijk, dat Toole geirriteerd geraakte. In aangeslagen toestand en ver,rolgens gestrekte draf, bediende
hij zichzelf voortdurend van gave vaarzetjes, vriend en
viand verbtsterend tot het te laat was: het schot dat
volgde is wel eenA in de hockeylitteratuur beschreven,
maar dat had toen betrekking op de wedstrtd NederlandIndia in 1948 (1-2).
Van der Hout, onwennig op het wasteland, rook nu oak
kansen en tenniste de gelijkmaker er in (2-2).
De winnende treffer van Blanken, vlak voor het eind,
moest helaas warden afgekeurd wegens buitenspel van
Sandberg.
Vermeld dient te warden dat de op het veld zanwezige
snel en goed werk heeft geleverd; het was zeer
plezierig dat de heren nog dezelfde avond hun verrichtingen nogmaals, nu vanuit de lute steel, in Studio
Sport konden gadeslaan.
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Na dr glorieuze overwinning op Vet.A en de gezeilige
wedstrijd met Vet. C, was het toch wel prettig voor de
heren om deze zondag weer eens tegenover echte hockeyers
in het strijdperk te treden.
Met een heerlijk herfstzonnetje brandend op ue kalende
schedels stormden de heren in nieuwe slagorde
een
recente vinding van Barend (patent no: VSOP 35+) - de
cirkel van H.C.K.Z. binnen, slechts de dikke putzer en
de gemaskerde Huib op eigen helft achterlatend.
Vermaakt zag dit tweetal toe hoe de hollende horde teamgenoten zich in het gedrang stortte en met gebruikelijke
overmacht de talloze geboden scoringskansen om zeep hielp.

Het toeval wilde dat in die dagen de tennisvereniging
0.L.T.C. een veteranentoernooi had georganiseerd en zorkon
hetgebeuren dat enkele medespelers,na het winnen van hun
finale partijen aldaar, wat moeizaam omschakelden en zich
niet tijdig realiseerden dat bij hockey de bal nu juist wel
in het net geslagen moet worden.
Opvallend was het dat H.C.K.Z. hiervan slechts beperkt prof
eerst
wist te trekken. Toch scoorden zij
Coach Barend, die reeds geruime tijd kluiten naar de scheid_
rechter had staan werpen, teneinde deze verschijning op vermeend buitenspel van haceka-zetters te attenderen, trof de
ongelukkige vol tussen de ogen.
Deze zag toen helemaal niets meer en ging derhalve geheel
vrijuit bij zijn beslissing om het inmiddels gescoorde
buitenspel-doelpunt aan de tegenpartij toe te kennen.
"Ik hoorde het duidelijk" vertelde hij na afloop uw verslaggever.
Gelukkig echter had Barend (hoe groat is zijn wijsheid en 1-1,.
vooruitziend zijn bilk!) naast de tennissers oak nog een hor
baller in het team opgenomen. Deze Sandberg nam een hem
passerende kogel gemakkelijk op de knuppel en passeerde de
vijandelijke keeper rakelings.
"Weer Been home-run" hoorde uw verslaggever hem teleurgeste
mompelen toen de keeper de bal uit het net viste en met
feilloze preciesie naar de middenstip terugwierp.
Verrast maar gelukkig liet Sandberg zich vervblgens door zi
teamgenoten knuffelen en zich uitleggen dat zijn actie een
goede was geweest. Dit eenmaal duidelijk,herhaalde hij
zijn kunstje nog tweemaal en stelde aldus de voile premie
voor de veteranen veilig.
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Vet B - Kieviten 2-0
10-9-78
Het herenteam blijkt in de loop der jaren tot een hechte
eenheld te zAjn geameed. Men weet elkaar blindelings te
vinden, en mislukt er eens een, pass, dan is dat altijd de
schuld van de ander.
En dan dat fanatisme Dat strekte zich daze keer zelfs uit
tot de teamgenoot-acheidsrechter, die lauweren oogstte
door een voistrekt ongebrulkeljjkie toepassing van de hocke7regels in ons voordeel. Zo betekende heren-shoot een vrte
slag voor Leiden. De heren hadden dat gauw door, en stopten
verder uitaluitend met de voet. Gemak dient de mens.
Al even fanatiek was Cleton link bezig. of vier,vdjf keer
toe gaf hij de bad speels-plagerig een duwtje, nit buiten

bereik, van een Xievit, deze heeft nog tijdens, de wedstrjd
in arren moede omgezien naar een andere baan en die oak
gekregen.
Stomps, voor deze gelegenheid in gez. elschap van andermans
vrouw en vijf kinderen, moest zich waar maken en opende de
score. Direct daarna werd hij vervangen om zijn task als
gastheer te kunnen vervullen. De concentratie verslapte
teen wat bt de heren; het leek allemaal, f4 gemakkeBjk te
Saan. Op rechts startte de tandem Van der Hout/Blankeu
een eigen spel; ze gaven elkaar voortdurend net te Lange
passes, om glimlachend te kunnen '<ken naar de wanhopige
spurtpogingen van de ander4 met als gevols uiteraard
grote adezanood bij beiden. Tech scoorde tijdens zo'n grap
VdE het tweede doelpunt.
Van Rees, die na een feestje uit baldadigheid op sandal en
tegen een stuk papier had geschopt dat teen een grote
witte steen bleek te zijn, stood somber terzijde; in de kooi
immers beyond zich, zich of en toe traag door het sit*
wentelend, de grote Drops, die zijn kan3 had gegrepen.
Sandberg bleek door zijn vorige successes over hat paard
kwam in 1-, et 3t-lk 2.4 e - 7oor

Het middenveld daarentegen onderscheidde zich door uiterst.
solide epel. Zo werd een aanvallend Kievit tenminste tweezijdig geplet door PoldermanKraayenhagen of PietersPolderman;
wilt hij dan toch nog de bal aan de stick te houdt.n, dan
was daar steeds de verschrikkeliike Vaneysinga 7oor de finishing touch, die vaak eenvoudigweg bestond uit een knal tegen de knieschijf. Zoals gezegd, goed solide werk.
De captain tenslotte was glom teganwoordig, zoaln we dat
van hem gewend zijn. Het zien van zijn fA.rode aan7oerdarsbandje order zijn dito onverzetteWce kop was ste2is weer
voor de heren een bron van ongebreidelde

Kortom, Kieviteit had letijk de wl,,d teger,.
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LEIDLN - VET B

rn het ve::.lag van vorigu week stonden kennelijk 26 veel mooililke woorden,
dat de redictiekommissie van de Pissing Shit het naar censure le plicht
achtte e.e.a. te moeten onthouden aan, onze vaste kring van gelnteresseerde
losers. Als gevolg hiervan zegdon twee dames serioren hun lidmaatschap op
en Gin "klelne" sponsor trok zich teruq.
Ow verder verloop in de club te beperken en plaatsinq van zijn proza te
wearborgen heeft Ehie verslaggever gemeend zijn woordkeuze eenvoudig te
moeten houdon.
Dies heeft nlj getracht zijn woordgebruik toyed). mogelijk to ontlenen
aan het jl. zondaq van bestuurswege beachikbaar gestelde pamflet ter ge
legenheid van de wedstrij!1 der eerste teams van bovenvermelde clubs.
Teneinde een leder goad to informeren volgen hieronder onige weinig ter
rake doende gegevens met betrakkinq tot het veteranen team.
VET. 3 in de middenklasse.
De verse middenklasser vET B behaalde zondaq zijn vierde onverdienda

20TP in OUCCOssis.
Hleruit kunnen drie conclusies worden letrokken:
1) Met elfta' is de afgelopen vier wedstrilden rear succesvol geweest.
2) Het kwaliteitsverschil tussen scheidsrechtera van Hoofdklasse en
Aiddenklcise is bijzonder groot.
3) Leiden zal bijzonder "hard' moetenmaanpoten" om dit seizoan niet
als bovensre to a/ad/gen.

Weardoor ken het Succes van VET B worden verkiaard.

Gedragen door de positieve ont ,iikkelingen in het bedrijfeloven vn le
de aanpak rondom VET B *en stuk verbeterd.
4
ambten.rij ..3
De discipline is opgevoerd en yeti aandacht is besteed aan het groepseenmaal kenmerkt. Mode door de resultaten
gebeuren dat een teamspor-.
vormt de gezelligheid natuurlijk een probleem.
Een pleats bij de middelste tien?
De volgende stappen en maatregelen zijn genomen on dit te bereiken
- Sijzondere aandacht voor de looptechniek (der vetorinnen)
- Opvoering van de frekwentie van tweemaal naar driemaal per week,
- Een gedegen opzet van de medische begeleiding (van onze 7.es artlien).
- Het opzetten van eon studiebegeleiding (voor de anderen).
- Het inschaketen van Barend (e deskundiq adviseur).
Intlempe e • evens met betrekkina tot VET B.
Nasa spaler
Bianken
Brandon
Cleton
Drok

Leeftijd
Automerk Onbelastbaar inkomen lep 1000,- echtgenote
30
1 100,-Austin
30
f 100,-Citroin
30
1 100,-Peugeot
30
f 100,-Datsun

v.Eysinqa

Peugeot

Renault
Heering
Simca
v.d. Hout
VW
Raiff
Xraaranhagen Porsche
Opel
Loo
Ford
Pieter*
Renault
Polderman
Ford
van Rees
Volvo
Sandberg
VW
Steenhoff
Volvo
Stomps
Ford
Tools
Coaches:
Mental ) Sarend Fowlers
Trainer)

Ook lid van.
OLTC
zangver.ex
(animo.)
OLTC

f

100,-1 100,--

30
30

OLTC
Weight Watchers
Eglantier.

1 100,-f 100,--

30
30

Watergeuzen.
OLTC

100,-100,-100,-100,-100,--.
100,-100,-1 100,-1 100,--

30
30
30
30
30
30
30
30
30

OLTC
OLTC
OLTC
OLTC
OLTC
ADO
Voorhout.
Famous Artists
OLTC

1
f
f
f
f
f
f

9,95

(x 1 1.--) -

L.M.H.C.

ti 4.6213¢r l$P8
Ilkmaar Vet- Vet B 5-1 8.10.78
Inleiding.
is met een zekere schroom, dat deze notulen van een
bkjeenkomst Alkmaar-Leiden worden geschreven. En deze
4
. ')*
"P.!'g,
.
,^hrcom '- ft 4,1r,
Het

real: ties opwekken. We verkeren in onzekerheid ten aanzien
Tan het gewenste taa:gebruik, maar zullen dan toch de
prong maar wagen.
Analyse.
Samen met Heren I met de beentjes weer op de grond, dat
is de strekk-ing van dit verhaal. Na de kortstondige euforie
-an- enerzds thuis te horen in de hoofdklasse, anderztda
idee in het nieuwe veterakengebeuren onverslaanbaar te
deze zondag voldoende nuances in de gedachtengang te hebben aangebracht om de zaken weer nuchter
-wat heet nuchter- te kunnen beoordelen. Voor het gemak
zullen we ona nu beperken tot de verrichtingen van Vet B;
over Heren I zal ongetwijfeld een door weer deskundigen
geschrevet verslag het licht zlen.
We gaan nu uitleggen waarom wij hebben verloren.
'W at in de wedstrtd tegen Alkmaar opviel, was het reit
dat tennis en hockey slecht vallen te kombineren.
Diet alleen dat de zich bt ons clubhuis verzanelende heren
werden geconfronteerd met in luchtig tennistenu gestoken
medespelers, waarvan er een, die zich al verhinderd had
aangemeld, zelfs meende te moeten opmerken, dat het weer te
mooi was voor hockey. Neen, ook op het Alkmaarse veld bewoog zich een wit geklede figuur, die met de fluit de vreseLJ„lkste din4en deed. En misschien had Drok geen tennisdag
voor de heren moeten organiseren,want ze sloegen nu alles
met cie backhand, ondat die op de tennisbaan ook zo lekker
Ting.
Tot ver in de eerste heift leek het er geheel ten onrechte
op, also. f de beide teams elkaar in evenwicht hielden.
Maar toen begon Alkmaar ta drukkeu; Lop noest een bal van
de doelltn halen, maar 5 in laterwaa het toch 1-0.
Aliveaar, de mond vol onduldelijke kreten over een lctona
beg on en gesterkt door de 5-1 overwinning van het op
een belendend weiland spelend la'67, was ontketend en
kwan onder dekking van hopen dorre bladeren keer o.p keer
met succes vrij voor heer doelman (5-0). Aileen Sandberg
lyrist met zi,in nieuwe stick de indruk te wekken, dat de heren
ook tanden hadden, en niet alleen prothezes (5-1).
Conclusie.
Overleg met coach Barend na de wedstrtd leidde tot de onvermiddeli,jke conclusie, dat er Taker Vetwhereu op de tv moeten komen. En we denken daarbij aan een optreden in Studio
Sport, lets wat tot nu to* nog niet zo heeft nogen fin.

8
Alliance Vet- Vet B 0-6

15.10.78

De blufferige houding van de heren is weer in voile sterkte terug. Toen kort na de start merkbaar werd, dat er een
geriefel* krachtsverschil in het voordeel van de heren
bestond, vielen elle het vorig weekend opgelopen frustratiespanningen weg. En dat beinvloedt het herengedrag aitijd
in hoge mate.
Was het vori7e week nog zo, dat de heren niets, maar dan ook
niets van elkaar of van de scheidsrechter konden velen, en
dat de verwjten over en weer viogen, nu was alles pals en
vree.
Nadat een vooreprong van 2-0 was opgebouwd, werd een
hereamisser in eigen gelederen met ottspannen, eeriklk
gemeend Fjelach begroet; de passes werden gericht naar
rechtsvoor van een rennende heer, en niet, zoals teen, naar

linksachter. wij zagen bij 3-0 zelfs twee heren broederli6k
samen een bal halen, om elkaar daarna een hand te geven.
En al gauw (4-0) begonnen de komplimenten aan het arbitersduo, waarvan bet vrouwelke exemplaar na een snelae ren
71:d
"477
7".

Om u een kleine impreesie te geven van de mentaliteit van
het team, geven we hier in het kort weer, wat t*Lens de
pauze in een interviewtje werd gezegd.
"Ja, we zijn allemaal erg goed, vooral Lk zelf. Als ik de be
aan de stick heb, komt er niemand meer aan. We moesten maar
eens een oefenwedstrijdje tegen Oranje spelen".
Hieruit
lezer, -46-4Aertre-leire-arrJagrsatie het opgekrtkte zelfvertrouwen. Dat moet ook aanwezig zijn, willen we
althans bij de bovenste 23 eindigen.

0,ja, de doelpunten: 1 Van der dout, 2 Kraayenhagen, 3 Sandberg.
En aan het eind van de wedstrijd verscheen er, traag cirkelend, een aantal gieren boven het veld. Maar ze vonden
niets van hun gadin$, want het was east lieve wedstrvi
gewee8t.

0619624-
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Vet -13 periode-kairgiiii
Het is een tijd lang rudtig gewee8t rondom de heren.
Weinig publiciteit, geen spectaculaire stunts, een bedaard
optreden. Nu blijkt, dat dit een etilte voor de storm is
geweest. In bet geniep verzamelde bet team nameliA zoveel
puntjes, dat de overwinning vandifig koploper Rotterdam
ineens naar de derde pleats liet duikelen.
En dit alles is te darken aan een echot van Kraayeahagen,
bekwaam door Sandberg met een schokkende beweging (het leek
wel of h&j pijn had) van richting veranderd, waardoor de bal
bij Rotterdam niet alleen het doel, maar ook het verkeerde
keelgat in schoot; het Rotterdamse hoesten hield tot na het
derde biertje aan, maar toen stonden alle heren al geruime
tijd de verrichtingen van Heren I af te kraken.
De inzet van de heren was, zoals gebruikelijk, ettorm. Vanaf
de zijlijn werden dan ook verlangende blikken naar het gebeuren gvworpen door het complete aantal reserves. Onder hen
onderecheidde zich Van Eysinga, die met een nerveuze oogtrekking en hakkende gebaren van z.kjn grate, langzaam open
en dicht gaande harden stond duidelijk te maker, hoe verlangend hij was, ook ireer eens een aanval in de kiem te mogen
emoren. Men kon hem gelukkig nog in bedwang houden.
Brandon en Polderman, beiden in lichte vermommimng om de
hinderlijke handtekeningenjagers te kunnen ontlopen, beheersten zich beter; slechts het ongewoelde Bras op de plek
waar Zij hadden gestaan legde getuigenis af van hun zenuw-

gillen, wanneer manlier, ter aarde gestort, op het .tiadde
veld nog vele meters doorschoot, om pas door de achterwand van het doel te wprden gestuit. Kalff, die bij dit
soort akties een opvallende
•
. rol speelde -reeds voor de
aanvang had hij zwarte knieen- blijkt in horizontale toestand precies van doel tot doel te reiken.
Heren, zet de bloemetjes maar buiten, jullie hebt het verdiend. Maar zorg dan beter toegerust te zijn voor de techniek van het aanslaan van een vat dan een van uw medespelers
werd gelukkig vinnig
demonstreerde bij de tapdienst,
terechtgewezen, want wat is nou een heer zonder bier?

fat- . 3 - HCXZ -
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2e1L-.i con periode-kampioen loot wel eons een stecje
:eren
Fn tcrecht. :e toch wel zeer ruime spanningboog van
F
kan immors niet altijd cjespannen zijn.
Dr e)vormacht van Vet '6 was ditmaal wellicht lets te
Dom: :Nurcn verbieven bij voortduring op de H.C.K.Z. -heift en
bt-p.erkten zich dear tot het elkaar toespelen van de bale
waarbij menig staaltje van greet technisch lnzi.c!-ie en
ter Leste werd gegoven.
Doelpunten kwamen doer niet uit voort. Oat is bij
schouwing ock niet onloisch. Het maken van pen doeipurlc vcreizt
namelijk het schieten van de bal in de richting van een t.egenstaner
(in dit geval de keeper) en dat deden de heren, zoals g::zogd,
vandaag niet. Ook de jubilerende Pieters niet. Hij miste tijdens
Lochend
doze wedstrijd zijn vijfentwintigste strafpuL)h.
liar hij zich door zijn teamgenoten met dit wapenfeit cn7plimenteren.
Ook coach Barend toonde zich uiterst verhougd over het tchaalde
resuitaat.
na
Uw verslaggever begrecp dit niet onmiddellijk en vroeg
afloop naar de radon van zijn vreugde.
"Ik ben blij dat U dat vraagt", antwoordde Barend en voeQcie
ik
daar verduidelijkend aan toe: "om politieke redenen
er goed aan te hebben gedaan de heren vandaag niet te heLcen laten
winnen. Kijk, dat zit dus zo: door dat gesnoef in de P.S.
't periode-kampioenschap hebben jullie je teveel in delj'KL!rt
,
r 1 Ctalcommissie aesceeld en dat ervaar ik dus ale bevire Lgend
veer mijn positie als coach van dit team. De club hectt
result :ten,
niouw talent nodig en hot gerucht (goat dat,vanwege
men er dus over .denkt Vet B tot kernelftal uit to roepen.
Welnn, als dat gebeurt, kan ik inpakken vanwege mijn familierelatie
door
met mijn (Dom de wisselspeler, want kernelftallen mogen
familieleden warden gecoached, Clus!Anderszijds ben ik ban dat ze
dus vri - in het kader van de sprelding van kennis en macht,
mijn ster-spelers goon gowel geheei in Vet-B zijn samengebald
bruiken veer de 'Acofdklasse. Het is dus goed dat jullie hE-bbEn
verloren; het Leidt de aondacht of Pn 't voorkomt hinderlitke
inmenging in mijn belt id als coach. Doe me dus een lol en schrijf
in je verslagje, dat de heren niet kunnen hockeyen".
Len leugcntje om bestwil dus
Waarvan acte!

Kieviten Vet - Vet B 0-4 5.11.78
De club-voorzitter is er onlangs in geelaagd een schrigmachine van een uiterst geavanceerd type op de kop te tikken.
stone er na een proefrit daarmee dan, ock op, eigenhandig het Vet B-verslag te typen, waarvoor bij voorbaat onze
excuses.
jwpgnaojsntmxm cOachxxxxxbArenDjtsohkwiadhuiemaovjemdinclag
jeigksndmqpIdkw941+-dgTkoP1A6per e ktlalkrjfhsnci55mf9sleghate
U ziet, de techniek staat voor niets, en oefening baart icunste
Maar nu terzake.
Vet B zette zijn angstaanjagende eerie overwinningen daze
keer verder voort. De hautaine vleugels legden de klikker
driemaal in de pot en een vernuftige kombinatie tussen
captain en Kraayenhagen was aanleiding tot aanzlen12,jke
schade aan het Kievitse toutwerk.
Het nerenteam kOn gewoonweg niet kapot. Zelfs de keeper
straalde zon machtig zelfvertrouwen uit (met name met
zon tZgen, omdat dan het aan5tormende gev'aar minder goed
7ede=71t1teerfte Kievtt
z1(7htbaar

dan een graspol in de linkerbovenhoek to plaatsen, terwiji
de bal aarzelend tegen de klomp van de herenkeeper rolde;
toegegeven, hier dreigde natuurltk even gevaar, want de
keeper had alle tijd om weg to komen. Maar, als gezegd,
LOn zelfvertrouwen rechtte zijn rug, en hij beef staan.
Kalff maakte er een spelletje van, to doen alsof hij niet
bij de bal kon. Zodra dan een gerustgestelde Kievit aanlegde voor een schot, schcof Kaiff zjn bionische arm uit en
was dan ineens twee meter langer. En gelachen dat we hebbent
Aileen Heering viol pijni&jk uit de toon. Tot twee-, driemaal
to trachtte hij de scheidsrechter to misleiden door d3 bal
anders dan met de stick voort te bewegen. Bepaald stuitend
was de keer, dat hij het probeerde al jonglerend tussen
hand en boratpartij. Maar gelukkig kende de scheidsrechter
zijn stiel en stuurde die hem het veld uit, waar h&j zich
verder onledig hield met de inspectie van het tot op het
bot opengelegde been van de captain.
Want die bleek vandaag de enige die w61 kapot kon.
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Vet B - Alliance Vet

6 - 0

1.4.1979

Eigenlkjk tot eeniedera verbazing bleek de tand des ttds niet
veel to hebben afgeknaagd van der heron conditie. Nog even soepel ala een halfjaar terug hielden de heren af en maakten ze
sticks of shoot. En ook het moreel stond kaarerecht overeind,
allengs nog extra geachraagd door een groeiend aantal doelpunten. Maar de heron hadden de gedwongen rustperiode dan ook good
benut, ieder op zijn eigen wtjze. Zo was Loo in januari nog in
zijn kajak het Ijsselmeer overgeetoken, zich niet bewust von het
fait dat er goon water meer stond, maar ije. Het was hei echter
wel opgevallen, dat het varen stroever ging dan anders. Maar
zijn buikje was weg.
Sandberg had van zijn uitwijzing tit Nederland gebruik gemaakt,
door in Tanzania greppele to gaan graven voor een onduideliA
doel.
Rk22 Vol trots toonde hij z4n daardoor sterk gezwollen biceps (waarover dadelijk meer) en puehte er een bal nee
naar Alkmaar. De heron konden toon nog slechts met de reservebal verder.
En de verschrikkelOce Van Eyeing& had er voor gezorgd, In de
winter regelmatiger to eten; de overige heron moesten hem dan
ook na elke stap getienen uit zijn voetetappen in het zompige
veld trekken, totdat de wijze captain daaraan terecht een eind
maakte;shij legde hem eenloopverbod op.

En zo zou ik kunnen doorgaan. Stomps bijvoorbeeld, had weer Jets
anders verzonnen. H&j had zich een reebruin tenu aangemeten en
was daarmee in de herfat de bossen ingetrokken. In het jachtseizoon. Aileen eon gerafeld oor verried, dat hij in het begin
aan de omstandigheden aldaar had moeten wennen. 4in bewegingen
op het veld waren dan ook razendsnel, zkj het wat schichtig. hn
als iemand "Pang" riep, liet hij zich tot ieders vermaak achter
de dichtstbvirie la 'et 11','-"-- --''

Het 1.1,jdt geen twijfel, dat deze uitmuntende voorbereidingen de
nederlaag van Alliance dichterbij hebben gebracht. Nadat Blanken
het eerste doelpunt in 1979 had gemmakt, waren de heren bovendien hun drempelvrees kwijt. En toes began de doelpuntenmachime
te lopen. Sandberg met zijn grote biceps sloeg geirriteerd naar
een voorbij waaiend stuk papier, wat een gaaf voorzetje van een
andere heer bleek te vijn. Toen de rookwolken waren opgetrokken
bleken de Palen van het Illiance-doel een meter verder uit elkaar
geschoven, waardoor het scorer aanzienlijk werd vergemakkeltkt.
alleen voor het Joel, deed nog wel pogingen te mi3sen,
rieerin
ma3r dat mislukte. En met monotone regelmaat wipte Kraayenhagen

uit de derde linie strafpushes hoog in de t4ouwen. Ook het precisiedoelpunt over rood van Stomps verdient een eervolle vermelding. Van der Hout had daarvan kunnen leren, en ook darom
verdroot one ztn tropische afwezigheid.

Rotterdam Vet - Vet 3 4 - 1

8-4-1979

E'en korte, deze keer, omdat we hebben verloren.
Traag bewogen zich de heren over de zwaar gechioreerde
vlakte. Traag althans vergeleken met het tempo van de
bal. Met duivels plezier speelden de tegenstanders een
spel van kat en muis met de heren, door tikjes naar
links, een pushje terug, een plotselinge onderbreking
van een rush waardoor de meespurtende heer door z.,jn te
hoge snelheid niet meer kon remmen en over de omraslering
moest springers, slagen vol, spin en nog veel meer.
Veel ttjd werd aan Leidse zijde verloren met het zoeken
naar de andere witte en de rode bal.
Toen het begrip daa0e, dat wij ons op kunstgras,en
niet op een zroot biljart, noch in een gifF7roen zwembad bevonden, was het al 4-1 en mochten we naar huis.
4oede en teleurstelling hebben danrna s,:;ezorgd voor een
flinke ores in de drankvoorraad van huize 6towps.
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HGC Vet - Vet 3 0-1.

22-4-79

,an;7enomen mac worden, dat er nu in het HGC-clubblad een
7eer kort en korzelii7 verslagje over deze wed3t1rd zal
ersch1inen. 4Flnt de ':7:alienaars hadden al net mo4-elke ,F.an
s-,delersmateriaal ingezet, waaronder de reserves uit hun
opriat de kopTaats behouden .,4erd. Het .3 ech'er
t de eerste plaao
een toed gebruik bij veteranenhockey,
toeval mag warden bereikt; 3oet een club daar
slecht
moelte
voor, dan molten daartegen ook andere dan
duide1ijk
niet-nucleaire maatregelen warden getroffen. Leiden ging
dus met een duidelijice opdracht het veld in. Ln die werd
'.1itgevoerd.
In de eerste heift was overdadig machtsvertoon ouzerzkjda
nog niet hodig. In het fraaie herfstweer .golf den Tredig
veteranenaanvalletjes over en weer; ontepannen zelaten
Het was ook in deze periode, dat oud-teamgenoot aamming
lange de li,jn verscbeen in afwijkend tenu; zijn komst werd
op studentikoze wijze beroat.
Toen echter gebeurde het. Na een fraaie aanval van de
herenvoorhoede rondde 6andberg die of met een 4:ouden
punt. En op slag bood de wedstrijd een gehieel ander beeld,;
De iGC-taal werd onmiddellijk ruwe..r, teken van een gew,jzfd
beleid. De fysieke druk werd heviger, h'et tempo werd opgevoerd. Door de uitgebrtide instructies die vooraf aan
de heren waren verstrekt, bleken deze echter in staat,

zich schrap zettend, aan het geweld het beschaafde hoofd
ook anze machins c,70t -, mend 7 - open.

to verdediging werd geconcentreerd rond het tandem Polderman-Van Eysinga. Laatstgenoemde legde na afloop een
korte verklaring af over de grondslagen van hun tactie
Polderman moest de HGC-aanvaller laten struikelen, waarna
spreker de zaak zou afronden door hem de daartoe extra -ierzwaarde stick in de nek te leggen. En aldus geschiedde.
Het werd een valien en opstaan van jewelste, en de mooie
HGC-shirtjes zagen er na verloop van enkele minuten niet
meizr nit. Toegegeven mc";;;t worden dat deze strijdwijze in
sommige gevaliefi aailleiding kan geven tot polarisatie.
En ook dat geschiedde.HGC gooide er, rukkerig van drift,
een vers schepje op. En dat resulteerde in gevaar vanaf
hun vleuels, centrum, tweede linie, scheidsrechters, afles
Belgrijpelijk, dat Van Eysinga, die zich te land en
in de lucht kranig had geweerd, hierdoor nerveus geraakte.
Het met blood, modder en gras bezoedelde HGC-blauw dat
kens op hem af rolde, begon hem zodanig te irriteren, dat
hij de rechtsbuiten, die,bal aan de stick en met wapperende manen, in gestrekte draf op weg was naar de hoekvlag,
bij het middel pakte en in de belendende slobt smeet, waar
hij met dez zakken vol aquatisch leven weer uitgetrokken
word.
,:tch, en wat doet het er dan nog toe, dat een heer dalrna
gevoelig in het kruis werd getroffen en een andere met drie
gekneusde handwortelbeentjes het veld veriiet? Dat kon immers boven het bier, dat na eni wachten ,.`rd i.7eserveerd
in fraaie kunststofoTlazen, worden wegrelaclien?

5 alit Ili,
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De Heron Kampioen!: Op zich beantwoordt een dergelijk regelmatig wederkerend fenomeen natuurlijk aan het hooggespannen verwaehtingspatrcon
men van de verrichtingen van de Heren verwacht wordt te hebben, ma)r 't is
elke keer toch wel weer leuk. Bovendien, de club heeft kampioenen nodig en
het kan geen kwaad van tijd tot tijd eens te onderstrepen dat de Heren
Veteranen de kurk vormen waarop het L.M.H.C. clubgebeuren drijft.
Alle reden dus om met gepaste voldoening en bescheidenheid even op het afgelopen seizoen terug te blikken. Desgevraagd meldde de door de winterzon
gebruinde en goeddeels van zijn wintersportfracturen herstelde coach
Barend Uw verslaggever hierover het volgende: "Kijk", sprak deze:"het is
natuurlijk beslist niet zo, dat de Heren willen winners. De wens daartoe
ontbreekt zelfs geheel. Men telle de uitslag niet! Het enige dat wordt nagestreefd is de gezelligheid in de poule to bewaren en daartoe c1ient r
promotie van andere teams uit de poule tegen to gaan. Zodoende".
"Zelf willen de Heren niet meer promoveren. Oat komt door het zgn.
Principle", weet U wel; die bedrijfskundige theorie, die ervoor waarsc:
dat bestuurders zich niet noeten laten bevorderen tot het niveau van hu onbekwaaaheid. De Heren hebben dit in hun priv6-leven allemaal reeds
ondervonden . "Zodoende".
Deze eenvoudige loch eerlijke woorden mogen dienen om het gerucht "Heren in
de Hoofdklasse" in de kiem te smoren. De Heren blijven zitten waar ze zijn.
Hun sponsor (een witte stokerij die om practische redenen onverrneld dient
te blijven) heeft er vrede mee, dus waarom ook U niet?
Keren wij terug naar de wedstrijd:
Onze tegenstanders, reeds vermoedend welkeen onopvallende rol voor hen was
weggelegd, hadden zich voor de gelegenheid in camouflage-groan gehuld en
waren dan ook twee maal vijfendertig minuten lang van onzichtbare betekenis
De voorhoede kwam hierdoor wat moeizaam tot doelpunten.
Telkc,nmale smr!crden hun afsr..
'andsschoten in de verhulde vetweefsels der
tegenstand.
Vooral de snel dribbelende Heering had het moeilijk. Struikelend en vallend
over onvermoede sticks en benen dartelde deze door de vijandelijke cirkei,
zich slechts af en toe de tijd gunnend om de hem van de neus gemepte
brillenglazen bijeen to zoeken.
In de tweede helft verwierf hij zich aldus de bijnaam:"de hinkende hinde".
Niet dan nadat de ranke Blanken - hoe verheven is zijn vorrn en hcc inzichtelijk zijn inzicht!- al le benen en palen missend, de score had geopend, slaagde voornoemde hinde er in voor open goal door-te dringen en
er het midden van te vinden (2 - 0).
Ook de op eigen helft achtergelaten,kieumende Drok speelde een perfecte
wedstrijd. Hij miste geen bal, nosh kreeg hij er een toegespeeld.
Het kampioenschap leek verzekerd; de stemming was goed. Derhalve kreeg,
gastspeler MocKel toestemming om ook een goaltje te maken en blij Lachend
kweet hij zich van deze sportieve taak en deelde mee in de bloemenhulde
welke de veterinnen,trouw tot op het veld, hun helden na afloop bereidden .
De kampioensfoto, geschoten door niemand minder dan een bestuursl.id der
L.M.H.C., die een veelbelovende carriere als sportfotografe tegemoet lijkt
te gaan, is, voorzien van de handtekeeinaen -'3' de Here-,
1,
1n7 de
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9.9.79

Het is weer eens een zeer relativerende toon, waarop dit
stukje moet worden geschreven.
be heren hebben doodgewoon een flink pak slang geincasseerd, waardoor daar op die droge Haagse velden kribbig
heren-gekibbel plaats vond. iLn dan kan er naderhand wel
op worden gewezen, dat negentiende van de wedstrijd zich
op de KZ-helft afepeelde, felt is dat alleen de uitslag
bepalend is voor het eindresultaat.
En t zoals een Kazetter ons na afloop met blije glimlach
wist voor to rekesen, er zijn uit alechts 6 (zest) KZaanvallen drie doelpunten ontstaan; ons pakket lange,
maar vooral korte corners bedroeg meer dan 20, en we hebben KZ dan ook moeten beloven nog eens een boekje te
lezen over het nemen van corners.
Met hetgeluid van opbeurend bedoeld beschaafd Haags

commentaar nog in de oren, aanvaardden de heren de
sombere terugreis.
Bahl

Li wtiQuAber tvg
Vet B - Roomburg Vet 4-4

16.9.79

De heron hebben deze keer geechiedenia geschreven.
Immers, hoe vaak komt het voor dat een 4-0 voorsprong
bij de rust afgetopt wordt tot 4-4 eindstand?
Gretig waren ze begonnen. Met wapperende manen trokken ze
enelle patronen over het gran, de bal elechta in niterate noodzaak met de voet beroerend. Het ward de tegenstander bordeauxrood/wit voor de ogen en somber te moed*w
In de rust was er dan ook aprake van een opmerkelijke
zelfoverschatting bij de heren.
En ineens was het op.
Met zon en wind in de rug had er theoretisch geen vui1tje meer aan de lucht moeten z&jn. Maar de heren, die
genomen, kwamen,
al eon hole helft het voortouw hadden
zoals dat heet, zichzelf tegen (overigens zonder zichzelf to herkennen; men bit4f maar handenschudden).
En dan de arms Drok. Slecht geoefend als hij in de eerste helft was geworden, overviel hem keer op keer paniek bij het aanechouwen van de Roomburgse aanvalslinies.
H&j word daarbij danig in zjn u3tzicht belemmerd door het
doelnet; immers, hij beviand zich bij daze gelegenheden
steeds achter het doel, dit uit veiligheidsoverwegingen.
Van daar of riep hij ontmoedigende dingen naar Roomburg,
maart tevergeefs.
De gong redde one van nog moor gezichtsverlies.
En de toeschouwers hadden hun doelpunten.

.4
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23.9.79

Het is niet duidelAjkl Is het 't geniis aan cracks zoals

den de Eeren werkeltk oud? Voor een raadsel staand tast
uw verslaggever in het duister mbt de povere resultaten
van de afgelopen weken. Werden de heren verleden jaar om
doze t*I reeds uitgebreid door het promotiespook beeireigd i
dit jaar l jkt er geen vuiltje aan dm lucht. Ben plaats
de middelste tien schijnt gewaarborgd.
13 gebrek aan heldenfaiten ditmaal geen verslag, maar een
beschouwing.
Waaraan moet de nederlaag van de heren worden toegeschre
ven? ,pan de tegenstanders kan het niet hebben ge%egen.
u weet vel , die club met dat werkelijk geForescate
zellige clubhuis, dat voor een fractie van het bedrag
doet er alles
dat het onze gekoet heeft, werd neergezet
aan om het hun gasten naar de zin te maken. Zo wac er dit
maal een speciaal veer veteranen gereserveerde paskamer,
compleet met de . bij de betere boutiques behorende grammofoonmuziek, die de heren in staat stelde in een passende
atmosfeer elkaars nieuwe sokophouders, knie- en enkelbandages en andere modieuze hockeylingerie to bewouderen en,
waar nodig, opbouwende te bekritiseren. Ook was er lekker
koud, vers getapt bier na de wedstri,jd, dat in normale glazen in plezierige hoeveelheden werd geserveerd. seen, over
de tegenstanders (GAM cs) aiets dan goods. Zelfs de scheidsrechters valt niets te verwijten. De ene, een, dame, float
uitstekend. De andere , een man, float niet en kan derhale
ve oak niet van parttdigheld worden beticht.
Het was, als immer, onze coach die de oplossing bracht.
niet gebrek
"Look, here" 1 ), zei deze desgevraagd, "et is
de
heron
niet
aan, maar
aaa personality, daar ontbreekt 't
er mist zoiets ale een unifying concept. Volgens m.tj hebben
we een nieuwe sponsor nodig om de identity van het team
wat uptebrushen. Zodoende."
Ditxgezegd zjnde werd Sandberg( bezitter van de meest
representatieve automobiel) er op uitgestuurd om een sponsor to zoeken.
,a

("M0c, heron")

3
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Uw rapporteur we 4t wel hoe het komt. De heren weigeren
zich to houden aan het in de Info PS zo duidelijk omschre
ven dieet van rozebottels met keistenen, beaproeid met
een ferme scheut landbouwgier; en dat 24-x daags.
Keen, ze weten het allemaal beter en volharden in hun nude fouten. Met name Cleton maakte er een potje van: hij
betrad het veld met resters caviaar op de wangen. Treurigi
En de captain had, om het goede voorbeeld te geven, weliswaar een heel gesheden bruin brood in de tas zitten,
maar dat was pure bluf, dat ging na afloop zo weer moe.
Nou, dan moeten ze het oak maar zeif weten. En ze 114bben
het geweten.
Het was duldelijk, dat HGC \eel een van bestuurswege voorgeschreven, aan Haagse maatstaven aangepast dieet volgt.
Skill en precisie waren vergelkjkbaar met die van Leiden,
hetgeen kan warden toegeschreven aan een zelfde hoog
poll van alkoholconsumptie.
Maar het pal staan bij tegenaanvallen (de keistenen), het
soepeltjes tik-tak been en weer spelen (de rozebottels)
en het hoog in de versnellingen doortrekken (gier), daarin waren ze verre superieur aan de heron.
Treffend was tenslotte de opmerklng van een van de heron
in een zwakke paging net moreel to schragen. H&j ried zijn

teamgenoten aan de bal zo hang mogelijk bli zich te houden,
opdat de tegenstander dan in het ongewisse zou geraken
omtrent de volgende actie.
-L net wae dan ock

ta 7.-te- en
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Rotterdam Vet - Vet B

7.10.79

(0-5)

Het was voor doze jongen effe wennen, dat de hoge score
aan de Leidae kant moest worden btjgeechreven. Want dat
is de laatste tkjd zo vaak niet gebeurd.
Ja, 4412 donderspeech van coach Barend in de catacomben
van *en aanpalend aportcomplex was voldoende. Berouwvol
le heron werden, diezelfde avond nog, glom in Oegatgeest
geaignaleerd, in vermommlng kloppend op de ruiten van kleine nering4oenden en aldua trachtend decadent welvaartsvoedael ala caviaar to ruilen tegen de bestanddelen van
het eenvoudige en eerlialike dieet zoala dat in ono rapport
van 30.9 ward omschreven. En dat bleek bepalend voor het
verloop van doze strtd.
Onherkenbaar welhasst in hun onatuitbare aanvaladrilt zetten de heron de beuk er in. Barend had gezegd:"Jullie motto.
je volgevriten peneen litigspelen1"; zoo ambulances zorgden
na aflooiroor een geriefelijke thulareis van de heren.
Barend had gezegd:"Een voorzet van de buiten laten diStrlopen tot de tweeds paal"; dear stand Sandberg, die do,
serder geneelade donderarmoh mists, en dues nu ook deze voormotto*. Barend had gezegd:"In de breedte apelsn"; nog
nooit virdweiten zo veil ballsn over de zaijn.
Het tactiach vernuft van de coach heeft due gezegevierd*
Mogen de heron doze wetenschap rustig op zich laten In
werken. Want Barend zegt dit allemaal niet voor niets.En
Barend wordt verdomd verdrietig ale z&jn woorden op een maffe mauler tegen hem worden gebrulkt in de knullige verslagjes die of en toe over de wedatrijd worden geschreven.
We zitten nu weer in de lift, mannen. Houwen zoL
Barend

4202KAbir
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1(91
- Ring PusaVet (4-1)

2-12-79

Vet B lkikt lilt het dal to zmn geklommen. up welk own gobrekkige wjze dat is geechied, doet hier nu niet terzaks.
Er schkint heel wi.t touw en eteigerwerk aan to pas gekomen
is zelfs een verplichte tenniedag annex
te zkjn; Ph
maaltiod annex donderspeech 6eweest. Maar alla, het doe)
heiligt de miadelen tenalotte, en het doel is bereikt.
4at was het doel?
Ja, dot was valAde ,f, nog even een knellend protases. •
Gelukkig wisten de scheidsrechters, gehindord door de twee
captains, doze vraag via een Salomonsoordeel op te'los
een, door de eerste wedetrtjdhelft het ens doel voor de heron to hestemmen, de tweeds helft daarentegen het ander.
doel. Zo kon niemand zich benadeeld voelan.
En dan het abstract ere doel. Nou, dat is, heel concreet,
die klinkende overwinning, natuurrOk.
Nadat Drok LOn hokje van voldoende hang- en sluitwerk
had voorzien, en ook de verdere interieurverzorglng naar
tevredenheid had doen pleats vinden, kon de wedstr jd beginnsa. De heron beginnen alttjd met een etralcorner tegen,

omdat hun warming-up nu eenmael gebrekkig is.
ho ook nu, nog in de eerste minuut. Ook Ring Pass bleek
evenwel nog onderkoeld ea joeg de knikker het landechap
in. Toen kon Vet B van stoot.
Van der Hout, plots alai eon achicht op eenzame of stand
gekomen, trof, met de bal aan de stick, een leeg Ring Paaa
doel aan. lie keeper bleek deze dag te hebben uitgekozen

voor het einmaal in zkin leven drinkers van Campari, en was
daar due nu :nee bezig. Met bovenmenselOce sportiviteit
binrenyxido
puahte Van der Hout n4t mast le Daal, aan

En op zoin moment, een voorsprong, herk&n je de heren niet.
weer; ze gaan dan 6cht hockeyen. Nou,toen werd het 4-1,
door 2x Stompa en SandUerg (bovenin). En die,1 komt omdat
Drok niet zo sLerk is in het grondgevecht; 'n&j lag ondero
Vermeidenswaard is overigena nog ettn. cooed; een Ring Pass
aanval onderschept e hij tar hoogte yan de mindel,/ijn.
U44n gesichtL

*
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17-2-1980. (Van *en supporter)

Hot fortuin lachte de vette heren niet toe. Het is bekend, dat se
tx.sag atarteA l ataar 7andaag waren se nog bezlg hum obligate, in
an de wedstrijd opgelo-pen achtel.stazd van 3-1
• eersto
veerkionk. 131.1=pr-1i:eel Hat wordt
ton het eintieiznaal
in te
;Ws weer tens tt.jd use klekten ge2J.ijk te Aetten, opdat ze allemaal
marea takele heron, die net
vtzteztijd apameijsen
smerdeden ,ef me doof waren en pas in hat dui star de stm..1441 staakten
2n dan nog a..11een wear door het antbrekan Tan een tegenstander.
Deze heren Tereclaenen maandag in een volledig rekTorband Qp,inax
diverse burelen. Want zoiete kun je boven sec bepaalde leefti41
niet meer ongestratt deem.
De wedstrijd self averigens bood een lavendize aanblik, as, dawarming-up Tan oa. 35 gut en in de eersta hel.ft alttans. Clstont
begenadigd eohakelendl was oTeral. Heering probeerda wat te moeilijke hoogstandjes, waaronder die op de schouders van do acrakeeper 'moral opTiel. Pieters was voor tdurend aindarlijk en beet
•'-ere in de hielen. Mn omdat Sandberg niet meedeed, behoefds er
oak niet voor buitenspel te warden gevlagd. Geniaal was tenslotte
de coup Tan Brandon; Tijdan lang liat hij Triend en vi ;and gel oven.
dat hij ten breedtepass van Pieter, sou missen. an dat deed hij
to stoppen.
dan oak door lie pass Men. de
De tegenparti4 had er vanaf gezien, Clint Eastwood op to
die gemiddeld goad is voor een hattriak. DaarToor in de glaats
enigs Pakistani, die van,. aces, door fluisterend tegen elkaar to
pre ten, nieuwegierig uit zijn hak deden komen, waarna er gescaordkon worden. Eon goads lee voor de volgende keer.

4,taasi-
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Vet B - Forescate Vet c1-0)
Perm, met kiare oogopslag, traden de heren hue tegenstanders
vandaag tegemoet. Gcechraagd door het gelijke spel tegen Vet C
twee waken
vorige week, en het bijna gelijke spel tegen F.
geleden, moisten de heren dat ze hun mannetje konden staan.
3n het zelfvertrouwen was navenant. Hat pakte eohter geheel
anders uit.
Allerserat stand er een d.ermate straffe "briesis met een temmeratuum van rend het vriespunt, dat het de heren al gam,'
beklamde op de borstpartij. De klare oogopslag ward in zeer
korte tijd door trance versluiezd. De iageademde koude lucht
had een verstijvend effect op de in betere tijden no soepele
musculatuur, waardoor de anders zo aantrekkeli4ke precisi.e
Ter tecoeken was.
In een wanhopige poging om aindelijk eens warm te worden, haalde Blanken vinnig uit; met verbijsterande gevolgen. Hat schot
b.kek een iubbelschot, dat een Yorescater en Van der Hout
ti j.dig velde. Van de Hout ward daarbij zo ernstig geblesseerd,
dat hij ter plaatse moest warden afgemaakt. Verder waren de.
Heron vergeten, hoe hobbelig en gladjes ogend graaveld kan
zijn. Jolig aprong het ba11.3tje langs en over de vetezanensticks en werd ian -7.10klmd Tia4eki!9ken.

de voorset met de neusbrug het doel in en toonde goad geepeelde
verbalising toen de scheidsrechter afkeurend foot.
Aileen Kraayenhagen hisld de eer eclat hoog. Beachilderd met de
oorlogakleuren uit hooggelegen aki-oorden, waardoor er gees
duidelijke overgang wear bestond tussen zijn modieuze bruine
jack en zijn modieus bruins nek, omspeelde hij een geheel naar
de verkeerde kant uitvallende, want mislaid., doelman en scaorde.

12 144altati- 180
HOC Vet - Vet B (2-2) 9.3.80
Dit was,zonder enige twjjfel, Droks wedstrijd.
Hinderlijk stond hij aanval op aanval van HGC in de weg; het
doel leek belacheWk klein, de legguards hfiil groot.
En 's keepers wakkere oog bleef attent gericht op het gekrioel in de zandbak vlak voor hem, van waaruit zeer plotBaling. ballen met vreemde effecten in zijn richting werden geschoten; en dan was steeds zijn grote reddende hand
daar, waar het gevaar dreigde.
B&j het verdedigen schuwde hij ook de minder cpnventione.
le technieken niet. Gedachtig aan de regel dat het haakje boven de schouder "sticks" betekent, maakte hij btj een
hoge inzet eenvoudig een handstand, zodat de bal w4Ir op
de legguards afstuitte.Ook wilds hkj nogal dens op de bovenlat van het doel plaats nemen, van welke minder gebruikeibke zetel hij kraaiend van pret de schoten weg ranselde,
gemakehalve de platte en de bolle kant van de stick afwisselend gebruikend; hij had daarbij een goed overzicht
over het veteranengebeuren, en kon dan ook waardevolle
aanwijzingen geven. Zo echreeuwde hij nog juist op tijd
een wiiarschuwing, toen Stomps dreigde to gaan acoren in
een btj een aangrenzend veld behorend Joel; Stomps zag
toen maar van het scoren al. Ook kon Drok van zijn hoge
zitplaats haarfljn zien aankomen dat Blanken v66r het

verlaten HGC-doll langs, de bal behendtg in de rivier
ging Werken, die daar schilderachtig door de Wassenaarse
dreven meandert: de keeper heeft daa; m4t de coach Barend,
bras! ommoeten lachen.

Dat er tenslotte toch nog twee UGC-treffers ontstonden,
mag niet meer dan een schoonheidsfoutje worden genoemd.
Eet eerste doelpunt was een gevolg Tan het feit, dat Drok,
in zijn horizontale gliji4uchI voor zijn duel langs, op weg
naar de hoek, net een paal raakte, die afbrak, waardoor
hij een fraktie te laat kwam om de bal nog te keren.
De tweede treffer was vats en het resultaat van een goede
samenwerking bij een ingestudeerde HGC-actie: twee aanvallers stormden aan, die, ondanks herhaald aandringen onzerzijds, niet wilden bekennen wie van de twee de bal seevoerde; in de cirkel gekomen legden beiden aan, de eerste
plaatste feilloos een kledderige graspol op Droks bril,
daarmee diens gezichtsveld in een klap tot verwaarloosbare afmetingen terugbrengend -er was nog maar een verwtjtend oog zichtbaar waarna de tweede dGC-er geen
problemen meer had met scoren.
Nogmaals, slechts een scnoonheidsfoutje in een welhaast
volmaakte show

(mamazi- 120
Vet B - Rotterdam Vet

(3-0)

wat een gesjouw was dat, voor de heren. Onderschatting
van de tegenstander, die gezien de lagere plaatsing er
van op de ranglijst, verdedigbaar mocht lijken, bleek een
vergissing. Rotterdam, vastbesloten het de heren bijzonder zuur te maken, toonde dat door verrassend snelle en
geed opgezette aanvallen, die slechts door een opnieuw in
blakende norm stekende Drok onschadelijk gemaakt konden
warden.
Dit gaf to denken. Dat deden de heren dan oak. En reeds
in de rust vonden ze een oplossing: er moest, consequent,
harder gelopen, beter gestovt en secuurder geplaatst warden dan de tegenstander, waarna resultaten niet uit konden blijven. En aldus geschiedde.
(Dat sommlge heren het daarnaast nodig achtten, Rotterdamse schenen onder vuur te nemen, mag als een randverschijnsel warden aangemerkt, dat op z±ch slechts van ondergeschikte invloed was op de einduitslag.)
Kraayenhagen, in de eerste helft al een bedrijvig baasje
in eigen wei, wend na rust een nog bedrijviger baasje.
Slechts door wild te gokken, gelukte het Rotterdam af en
toe door het paarswitte waas heen te dringen, dat op het
middenveld hing, zo snel bewoog Kraayenhagen zich van

links naar rechts. Maar in zulke gevallen was in de volgende verdedigingslinie de solide monoliet Polderman paraat;
als die het met de stick niet meer klaarde, gebruikte hij
de buitenkant van de voet. En af en toe zagen we hem zijn
tegenstander meetronen buiten de lijnen, om een uit de hand

gelopen situatie weer te corrigeren middels een ruiterlijk
gesprek van man tot man. Dat daarbij steeds plukjes haar
in het rond stoven, is een aardige bijzonderheid; er bestaat weinig twljfel over de herkomst daarvan.
Focht Rotterdam er toch in slagen oak deze barriere te
nemen, vonden ze de zwaar bepantserde Brandon op hun weg.
Deze, met zijn doordringend kijkende bril sowieso al een
imponerende verschijning, verlamde met oogstrelende baltechniek elk aanvallend Rotterdams initiatief; het kwam
zelfs voor, dat de. R'dammers van het voortzetten van een
aanval geheel afzacen, en volledig gedemoraliseerd de bal
oppakten en in de zak stopten. "Mooi meegenomen", dachten
ze daarbij. Want na Brandon wachtte hen de allerlaatste,
allerverschrikkelijkste verschrikking:

Drok!

Rest nog te vermelden dat de aanvallende heren een andere
tactiek hanteerden: keer op keer zetten ze de R'damse keeper under zo'n zware 7,sychische druk, dat c7H
zenuwen

kuigifi- 1180
ling Pasf3 — Vet B 1-2.

Met de lsnte in 't hoofd en in de oude benen traden de Heren
aan in het Delftee. De putzer— reeds vol van de grote schoon—
maak — had zijn kunatmatig verzwaarde stick verruild voor een
bezem. Niemand eohter mark to het verschil. Ook Hearing, de
kaak n6g jets wilskrachtiger vooruit gestoken dan normaal
(dit in verband met een dra te nemen bealissing), betrad het
veld met een blik die deed vermoeden dat de aardappelmoeheid
haar tol bij hem nog moest eieen.
Ook de andere Heren wilden winnen. Dat kwam door de van hoger—
hand opgelegde competitiestructuur voor het komend seizoen.
Deze houdt in dat bij het bereiken van een eindpositie lager
dan de vierde plaata de Heren het risico zouden kunnen lopen
ingedeeld te kunnen worden met het te promoveren Vet C in elin
poulel The mening toegedaan dat nivellering dan wel eigentijds
moge zijn, maar dat er toch verechil most blijven, zagen de
Heren ongaarne toe, hoe de Delftenaren een onQomfortabele af—
stand namen en de weergaloze Drok verschalkten (1-0).
Tijdens de rust echter had coach Barend listiglijk beslag
weten te leggen op een uit een achterzak atekende rakenlineaal
en spanningzoeker van een Delftenaar. Dit had tot gevolg dat na

de rust de Heren de. Delftenaren met eigen middelen konuen be—
strijden. De rekenlineaal indachtig, bediende Kaiff zich bij
voortduring van zijn uitschuifbare arm en scoorde met dezelfde,
niet dan nadat Stomps hem de beweging had voorgedaan.(1-2).
Deze stand eenmaal aangebroken, qualificeerden de Reran de
wedstrijd ale "een prettige". Plotaklape warden scheidarechters
mild beoordeeld en eteeg de waardering voor elkanders pogen....
al was het wel zo dat eerder genoemde fanate Hearing de La
subhose gehulde Brandon nog even een eenvoudig doch welgekozen
toevoegde, Coen de laatste meende de hoekslagen ieta
"lager

minder hobbelig te kunnen aangeven. Minder achelden in het
veld Hearing!!!
Het zij zo. De Heron roken hun succes ondanks de uitbraakgasseu4
van een belendende ameerpijp en etonden dit niet weer at. Dies
bevonden isij de uitslag verdiend.

KINITEN A - VET.9

2 - 2

Ondanks het feit dat onze goede wedstrijdleidinq er
middels drog-annonces in haar 7u:r.e.alblad - afles
had
gedaan cm de Ileren onLijdig
hun t(..genstanders te doen
arriverep, trot eon
mLtingent strijdb,ire
elkaar en de tegenstanders op de door de captain gestelde
tijd en plaats in het naburig
Zelfs het merendoel der recerves en tijdelijk minder vs:;ii
den had met medenoming van hun ria,3ten het vold weten te
bereiken en vormde aldus een talrijke supportersschare die
in welgekozen bewoordingen ("hun Leiden!", etc.) de Heren
tot grote daden aanzette.
Aangezien de Heren hieraan even moesten wennen en boven
dien de Mattheus Passion-uitvoering van j.l. zate :. da,7 menigeen nog in de billen zat, kon het gebeuren dat evenals
in de vorige wedstrijd (le Heron na Oen minuut spelen reeds
tegen een 1-0 achterztand aanbli%ten, Dit bracht
broodnodige agressie. De dikke putzer, die tot dat moment wat
goedjg op zijn bij had staan leunen, kreeg een vat grimmige trek om de bek, zr)dat: de 71unte hcektanden bl ,:otvielen;
Heering dacht "la;:er
Kraayerhagen troF .de viers an

zijn balletschoente,
; war vaster aan; Xalffvc,r.7chcof twat
aan zijn arm; Seenno:tschoid de scheidsrecl-,ters uit voor

wat zij waard waren en Stcmps toonde "an der Haut dat
vanuit een onmogelijke hook het beste zonder electronische richtapparatuur kan geschieden (1-1).

Het pleit voor het moreel van do Kiwiten day zij,
dit ailes, spori:ief t.,!genstand bleven
Een daaruit voortioeierA doelpunt (2-1) wcrd hen don ook niet misgum].

Dit Laatste bet:ekende echter wel dat Barend zich " ijdens de
rust genoodzaakt zag c,nige subtieie wijziginrjen in de c?stelling aan te brengen. Vanaf dat moment opeelden de Heren een gewonnen wedstrijd, weike echter in een geflatteerd
gelijk spel eindical4dank .
- :ij een niet gemiste strafpush (2-2).
Pas na do wedstrijd bleek de kract
de oud:7ton der
Kiwiten. Zij vermochtE:n het bun qas ten ,4ekopld boor nan te
bieden. Bravo! Des,4evraagd mcesten de Le i dne 7etezanen met
schaamte bekenn dat hoc hen
nimmer 'via:; gelukt bun
gastvrouwen or too to bewe(jon het koude brat niet v7)ortildig
aan der. don af to staan.
ciebogen hoofden rE-!den ri
hui.swciartr;.

no

1‘,

cuintir

\.r>t?
Vet B - Waddinxveen Vet 3-1
Go, het wordt tjjd de balans eena op te maken. Waar staan
de heren au?
Een simpele rekensom, nog t*tens de wedstrijd besnuikt door
de non-playing captain opgelost, leert dat. Vet B met nog
64n wedstrijd te spelen aan slechta wedstr&jd- en 25 doelpunten voldoende heeft om bij de bovenste tien te eindigen
en zodoehde degradatiegevaar to ontlopen.
De mogelidkheden zijn due nog volop aanwezig.
Met deze prettige wetenschap werd dan ook veerkrachtig
door de heren geopereerd.
Het beeld wordt langzamerhand wat eentonig: want opnieuw
trokken Kraayenhagen en Steenhoff met hogs snelheld stoffige cirkels op het liddenveld, vriend nosh vtand sparend.
En daarachter de strenge Brandon, de afgaLankte ausputzer
met zijn bijl, en de verschrikkelijke Drok.
De laatste is overigens door de wand gevallen; jarenlang
heeft hij de sch&jn kunnen ophouden, maar nu was duideli,lk
te zien, dat hij Becht een goed heenkosen zoekt ale een schot
hij was ruin op tjd.
dreigt;
Op de vleugels heerste wanorde. Veerkrachtig en wel misten
Heering(links) en Dlanken(rechts) elke pass.
Daarbij was Heering zelfs nog te bedonderd on een amoes te
verzinnen. Blankets echter weer nog geruime tdjd na afloop
van le wedstrtjd nadrukkelijk op het feit dat hij een voor
hem fel grote stick had gekocht, dat bAj weinig geslapen
had en mike was, en dat hij pij* had aan 2ijn hand; een tikkie
overdreven, alles bij elkaar, maar het gaat om de intentie.
Stomps tenslotte speelde een flitsende partij. B&j een van
zijn rushes onspeelde h&j zoveel tegenstanders dat hij, al144n
voor de keeper, duiselig ter aarde stortte en daarbt met
de reeds ingezette slag een oliebron blootlegde.

930
De Waele Vet - Vet B

1-3 4.5.80

Van der dout, bedankt Tools dit benefiet-optreden
waarbij de voile w±nst kon worden binnengehaald.
Het ga juilie goed, en tot over enkele jareni

Iloordwijk Vet - Vet B

(0-3) 14.9.80

Het is b4nauwend, zo goad als de heren moment eel draaien.
Direkt in #et seizoen al twee dikke overwinningen acutereen.
Een veal gebruikelijker beeld is het tenminste tot de winterstop een van de onderste flaatae* bezetten en dan in een
snail. eindspurt toch nog het kamploenschap behalen.
Waar most dit nu toch hees?
De grasmat lag er prachtig btj en de heren hadden alle gelegenheld er hun gebrek aan techniek te demonetreren. Dat stemde
sommigen van hen zo tevreden, dat ze in jubelstemming volstrekt zinloze sprintjes trokken; gewoon, lekker stampen in
het gras. De stemming was dan ook uitatekend en dibit ward
steeds beter naarmate de doelpunten doorkwamen (bekend herengedrag, zie ook het verslag in de PS van 10. oktober 1973).
Er waren twee uitzonderingen op dit serene beeld: Van Eysinga en Blanks'.
Eeistgenoemde vond dat hij veal te weinig te doen kreeg omdat

de voorhoede het spel zo stark aan zich trok. Dat betekende
dat het een voile bak werd in de Noordwijkse cirkel, waar
vriend en vijand elkaar op de handen en de voeten sloeg zonder pr'ecies to weten waar de bal was; scoringakansen to over,
maar in het begin allemaal om zeep gebracht.
Dat nu was voor de aueputzer aanleiding, vanuit ztjn eenzaamheid gespierde tekstjes naar de overzijde to eturen, geholpert
door windkracht 7; Zeus van de Olympus, due.
Blanken maakte het nog veel boater. Onwennig, op een voor
hem ongewone plaats neergezet, zocht hij naar de gewenets taktiek. Dat lukto maar atet, en vijn fell* opponent, rat over
uit Calcutta, gunde hem ook de t&jd niet to acclimatisoren.
Blanken geraakte zichtbaar geirriteerd; h&j hief dan ook op
*en gegeven moment de stick in eon geniepige backhandzwiep
en mepte daarmee de rechter contactlens lilt het bone Indische
oog. Bopaald overdreven deed het aan, dat hij todon, medeleven
veinzend, voor de vorm nog even hielp meezoeken naar de
vermiste lens.
Een tropische regenbui koelde toen ook h4m af.

ectimilet
Vet B HCKZ Vet 1-0

21.9.80

En alw44r een overwinning: Koene verbetenheid -en pier en
Oar een snufje geluk - b]Jjkt ook in veteranenkringen succes
op te leveren. Maar nogmaals heren, waarom zo vrneg al in het
seizoen? Zullen de fysieke reserves wel toereikend zijn?
De wedstxtdomstandigheden zullen ook wel een rol hebben geapeeld. Want opnieuw was het veld een plaatje en atond de
koperen ploert de oude botten to verwarmen. En dan treden de
heron op een enerverende wijze voor het voetlicht.
Zo bleef de voshoede, Zoef Toole, Flits Heering, Ace Stomps
en, iets daarachter, Blanken met de boll. kant, tot de laat-

ste minuut stormen. Of er nu wel of geen bat in de buurt was.
De ballen warden over de hele geserveerd door Kraayenhagen
en Pieters, waarbij ook Kalff en Cleton, sterk schakelend,
zich aiet onbetuigd listen. En wat to denken, op rechts, van
Luitingh, die met grote stappen over de hoofden der KZ-ers
stapte, onder het mompelen van"pardon" hen de bal tegen de

voet apelend? Steenhoff draaide krtjsend in de cirkel rond,

En zelfs dat, was nog niet alles. Want zagen we niet boven—
dien Sandberg, meegellft met la, en Brandon langs het iijntje?
En ook Polderman had honger in de bal, dat was duldelkjk.
En dan de steun van de daliteel Het is werkelijk 6412 grote
famIlle. Dat werd nog het duldelAjkst gedemonstreerd door
Van Eysinga, die om bestuurlOce redenen op een belendend
sportveld moest zijn, en van de nood een deugd maakte:
liet zich tot umpire benoemen, en kon vanuit die hog.
posi*ie n4t over de booktoppen peen het herengeweld volgen.

v6loar

Igo
•

Alliance A - Vet B

5 - 0

De doffe domper op de hoogmoed van de Heren werd
.n Heemstede uitgedeeld en mokkend door de Heren
geincasseerd.
In hecht verbond met hun scheidsrechters trok
Alliance - de naam suggereert het reeds - op tegen
de Heren, die o, a. verzwakt door het niet optreden
van Blanken, manhaftig weerstand boden, althans
gedurende 4en helft.
Helaas moet Uw verslaggever hierbij aantekenen dat
de niddelen welke de Heren daarbij aanwendden niet
altild deden vermoeden dat zij het hockeyspel
reeds vele jaren auccesrijk beoeienen.
Het had er veel van weg dat het gehele team zojuist een cursus "spreken in het openbaar° met
goed gevolg had afgerond en dat zij het niet konden
laten de verworven kennis luidruchtig in praktijk
te brengen. Coach Barend overweegt derhalve het
spelen met eeh gebitsbescherner aan de Heren voor
te schrijven: niet zozeer ter protectie der protheses ais wel ter spraakbelemmeri-ng.
Kortom de Heren reageerden verkeerd op het spel en
het gefluit van de Alliantie en toen na de rust
“n der scheidsrechters ook nog zijn geleide-hond
in de strijd had geworpen baatte zelfs het gedegen
keeperswerk van Van Rees niet :Deer en vlogen de

ballen in rappe successie langs zijn lijf (5-0),
Met lekker koud bier en haztige happen werden de
geschondan humeuren der Heren hersteld. Toch best
aardige mensen daar bij Alliance.

30
Kieviten - Vet B

3-2

wij zijn weer op de goede weg. Andermaai wisten wij een
wedstrijd te verliezen, waardoor wij langzamerhand weer op
onze favoriete uitgangspositie vanuit een schijnbaar hopeloze stand na de winterstop door te stoten naar de top.
Dat wisten wij te bereiken onder de toejuichingen van een
duizend koppig publiek dat op een belendend veld naar de
verrichtingen van Kieviten/Leiden I stond te kijken.
Kieviten hebben de handicap van wat fragiele pootjes. Dat
bleek al ras toen een boom van een kerel zonder ons toedoen
plots niet meer kon lopen en door twee Leidse medici liefdevol van het veld werd gedragen. De middenvoor volgde snel zijn
voorbeeld en liet zich door de scheidsrechter vervangen.
Ondertussen maakte Evert in een onbewaakt ogenblik een doelpunt. Hans, weer een goede partij keepend, keek na instructie
dat de tegenstander recht voor hem is voortdurend in die
richting. Een van de zij leant komende bal merkte hij dan ook
niet op, hetgeen hem niet euvel geduid mag worden.
onder applaus van voornoemd publiek scoorde Gijs na rust uit
een hoek voorbehouden aan de meer begenadigde hockeyers.
Bij het derde Kieviten doelpunt dreigde er even voor ons
ernstige tegenslag daar de scheidsrechter aan de verre zijde
het doelpunt wilde afkeuren. Gelukkig won de jongere, minder
ervaren scheidsrechter het duel en werd een reglementair
doelpunt tegen ons toegekend.
Zij nog vermeld dat de "verhinderden" een heerlijk weekend
hadden; Guus liet zich door Tineke met zachte broodjes en. soep
Annies masseerd e Maurtt
,,ekwetstP

\Aevet-44,6er 12) o

Vet B

Noordwijk Vet (0-3)

2.11.80

Het was precies zoals een oude kennis van mt, net terug uit
warmers atreken, en dus kouwelijk in jas en pet weggedoken
lange de 101 staand, al had voorspeld:
X31 P
411 it
#1 .04. /',
. 444t1- Aviti. -3-7PPm°
frt.
(b)4C-X-:: 4.. If it 17

P14

:

En zo gebeurde het ook. Want al direkt na het fluitsignaal
4.4.1i1.14. 40,. 4,14,. En ook Heering
, A-44 ;
want....;E..r4 ,1)1, . Tranen met tuitenL
Verrassender*jze had Kraayenhagen *-$911t[1* -irl(-17-311 , maar tevergeefs. Nog geen tien minuten later al 75•40411. •
juist toen hij zijn obligaties
,
De lags zon
had verkocht.
Op links had Beucker A een snelle sprint over zich. Maar
1 * iteit eikenhakhout.
hoewel hij
itiF
ouderwetse
schaafpartij; ook Peters.
Stomps TirtfItr—Vad
t
door
de knieen. tvai
to
41
m , cif** Corpedies
En dan nog wel hoog voor de pott
Ala gezegd, geheet te voorepellen en dus zonder opmerkelijkheden.
Rest nog te vermelden, dat Laitingh de body-check in het
moderns veldhockey heeft geintroduseerd.
Barend.

Arme Reigers, wat werd or die tweede helft met ze gesold..
Op het misdadige af.
Zo verscheen Blanken eens alleen voor de keeper en sloeg
vervolgens geheel naast; dit werd even later volgens
afspraak door Heering herhaald.Kraayenhagen had tot taak
de uitvoering van het meest perfide plan: hij forceerde
een strafpush, eh trappelde zozeer van ongeduld om die
te nemen, dat de scheidsrechter weinig anders kon doen
dan hem afkeuren.
Na deze plaagstootjes haalden de Reigers verlicht adem
en rneenden al, de wedstrijd zonder kleerscheuren te kunnen ultspelen.
En toen alpegen Stomps, Pieters en 6teenhoff toe: 3-2.

Rood Wit Vet - Vet B 2-2

29.3.81

Een merkwaardig dagje, dit begin van de zomertijd 1981. Het
begon er al mee, dat de aneputzer geruime tijd spoorloos was.
Pas na wat koortsachtig getelefoneer van invaller-captain
z'olderman (waarover straks meer) bleek de putzer gewoon thuis
te zitten wachten. Hij had niet de beschikking over een auto
en bleek er rotsvast van overtuigd, dat "ze me wel komen halen
als ze me nodig hebben". Hetgeen juist was.
Opgelucht werd de tocht door de bloeiende dreven nu aanvaard,
met ale gids Beucker A, die de stal van zijn oude club rook.
wist ook prettige ruatige laantjes to vinden, die op goon

kaart voorkwamen).

Nadat de heren om doze reden toch ver voor tijd waren gearriveerd, konden ze drie kwartier gaan inslaan op een veld, waar
men vanaf sommige plaatsen een schitterend uitzicht over de

rest van het veld had. Kalff in lentestemming wou loklig zijn
en speelde -ale* onverdiensteltk- voor ooievaar in eon achteraf slootje; via noch kikker word evenwel verschalkt, alleen
een oliepoot hield hij er aan over. Door het soppende geluid
dat hij daarna maakte, alaagde hj er net zoalsanders in,
verrassend bier en daar naaat tegenstanders op te duiken en
bun op slinkse wijze de bal te ontfutseten.
De - invaller-captain tenslotte, een verhaal apart.
Zijn opdracht was kort en duidelOc: De beuk derin.
Zelve ging hij de heren daaria voor en word daarp met aangezichtspkjnen naar een belendend gasthuis afgevoerd.

Vet B

Alliance Vet (1-1) 5.4.61

et zonnetje dat zwakke pogingen deed het zoveelate grjs te
oorboren, gaf de heren vleugels.
Onherkenbaar waren zel
Van Leeuwen keepte de wedstrijd van zjn leven, stond z;4r nadrukkelijk in de weg b1j de talloze geAllieerde doelpogingen en wist zelfs eerie met de rechter kleine teen een inzet
naar de juiste zijde (de buitenzijde due) van de path to schuiven. Brandon putzte aus, zoals tirk) dat van hem gewend zijn;
vandaag echter word hij zichtbaar gehinderd door de lange
draadnaFel die hem aan beide siapen uit het hoofd stak; dat
verklaatde, waarom hij grommend sloeg nar alles wat in z.kjn
buurt bewoog. En dat leverde af en toe vermakelijke tafereelties op: ook ogenschkinlijk slome veteranen blijken over verbluffende reakties te beschikken.

Sauren was alom. Het Reif niet waar de bal was, Sauren vormde

2.6 14.0 vs21,440-eif
Vet B - Kieviten Vet

3-0

23.11.80

Een bloederig festjn. En de heren zijn opnieuw door de rand gevallen. Door een toeval werd het mogelijk, een vergelijking te maken tussen Vet B met en Vet B z6nder Stomps. En dat b1ijken twee
geheel verschillende teams te zijn. Vet B met: de voorhoede weet
zich kansen te cre;ren en Stomps schiet ons naar 1-0.
En dan gebeurt het. Stomps heeft kleur bekend en men weet bij
Kieviten dus, dat ht moet warden geneutraliseerd. 116e, dat is
nog even een probleem. Maar daarvoor wordt snel een oplossing
gevonden: er wordt een verdediger met geopende mond op hem al
gestuurd en die stopt hem op het voorhoofd af. Resultaat: een
gapende snee in de haarlijn -een haars c heur dus- bij Stomps, en_
drie ingekorte voortanden bijde Kievit (Attentie voor het biologisch fenomeen: deze Kieviten hebben tandeni). Gehavende Kievit en dito Stomps verwtderen zich discreet; pas later blijkt
dat Kraayenhagen op de reser-vebank niet stil heeft willen zitten en zich -geheel zonder in het bezit te zijn van de daartoe
vereiste diploma's- op de plastische chirurgie heeft geworpen;
een overdreven aanal hechtingen rijker wordt Stomps de weal weer
ingestuurd. Dit alles duurt zo'n halfuur; het halfuur der waar
heid. Want Vet B z6nder -excusez le mot- kakt dan geheel in elkaar. Krachteloze schoten en pushes suizen ruim beztden het
haupt sprake is van enig aanvalKlevitendoel, voor zover er iber
lend initiatief. Want de druk zit nu op de ketel bij Drok, en
die moet menig akelig Kievitenschot keren om het doel schoon
te houden. Ale dan plotsklapa de gewonden weer terug zidn i duurt
het slechts 3 sekonden. voordat Stomps weer scoort; en kort daarna doet ht het nog eens.
Rest nog te vermelden dat dit stukje is geschreven op verzoek
van StompA, die vond dat Blanken de laatste tijd slechts over
zichzelf schreef.Verder !Let warden vergeten, dat het 'leeringsyndroom een geduchte factor in ons voordeel was, want de vorm
waarin deze bescheiden sterspeler stak, bog er niet out. Regelmatig masers nam ht Kieviten, scheldsrechters en zonodig de. bed_
op de hak. Dat heeft ons met name 1) . 7: de tweede treffer Been- windeieren gelegd. En Luitingh legde met een fraai rising shot van.
zees dichtbij lam, wat er toem nog over was aan Kieviten-enthousiasme. Dieters tenslotte sloeg een kniek in zidn stick.
En Bianken schreef dit stukje.
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Reigers Vet (3-2)

pit mag in de krant Vet B heeft een oekerwedstrijd
gewonnen. En hoe
Onze psychologisch solide onderlegde captain had, voordat hj voor duistere zaken afreisde naar de ueral,
stringente instructies achtergelaten voor zijn plaats7ervanger. Belangrijkste punten:
1. Verlies de eerste bekerwedstrijd met 5-0 en f 150,-;
2. Laat bij de tweede de heren in de waan, dat het een
competitiewedstrjd is.
De waarnemend captain heeft aan deze instructies strikt
de hand gehouden, en daarb kosten noch moeite gespaard.
o fteeft ht i.v.m. punt 1 de gehele oplage van de PS
onderschept en vernietigd; ter uitvoering van net tweede punt bleek bij enkele hereh die een en ander voortijdig d66r kregen, een hersenspoelproRramma nodig.
De resultaten bleven niet uit.
Onwennigheid en een aantal misverstanden leidden er toe,
dat de rust inging bij een 0-2 achterstand. En dan bltken
de heren steeds weer over onvermoede reserves te beschikken. Door peptalk van de tiodig uit het Oosten teruggekeerde, non-playing captain verscheen en een collectif
7=7

Het was jammer dat, op rechts, Schaafama en Bergmans iedere
gave voorzet van Solner om zeep hielpen. Want wie weet, was
anders de uitslag wel anderstam geweest.
Van der Rout moest tenslotte residing brengen. Want, waarde
lezer, inniddels was het 0-1 geworden door een schoonheidsfoutje, een zeer ti,jdelijk absenteisme, van de overigens foutloos
opererende Van Leeuwen. Van der Haut bond zijn rode waas voor,

slalomde van cirkel naar cirkel, onderw-eg 1-2-tjes wei6vend
dat het een lust was om te zien; in de Alliance-cirkel speelde hij het spel verder: een I-2-tje met de keeper leverde de
gel&jkmaker.
Ben waardig slots

6.00 984,
Myra Vet. - Vet B
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(12-4-81)

Het is naar goed dat het hockeyseizoen ten einde loopt.
i)e veteranensItage neemt ongekende vormen aan; deze wordt nogversnekd door het perfide programma an dubbele weekends.
Het gevoig is dat 'een steeds zwaar,--ier beroep op steeds dezelfde gezichten wordt zedaan. De farmaceutische en de verpak-

kingsindustrie varen er wei bij: v3or iet zeevoeren van steeds
grotere hoeveelheden veteranen-elixirs, zowel op het rustbrengende als op het curat;eve v!ak,
ent steeds vclumineuzer emballagem3teriaal te wcrden .;ehanteerd.
1.6., r en daar
wordt zelfs al met aannangwa,enijes vewerkt aie, visor de wedtrt3d af.-3naakt, netjes in r\jen naabt de duel en warden ..eiJarkeerd, om onmiddellijk beschikbaar te
gebleken vraag.
Het waren dan oak oange verrnoedens l waarmee de zwaarbelaste
leren het veld betraden. Beucker A had er zelfs de vo.,rkeur
aan .eze.wea, een almpaasoldtocht meet te lopen, boven een
qeeiname aan veteranengeweld. Verlegen lachend had hij toegegeyen., nog liever rustig op kantoor te zitten.
Maar wat oleek? De heren wisten de oude batten te forceren tot

een wervelende show, waarin bijna alles
teen hoge bal verliet 's ausputzers stick, Heering kankerde
niet, er werden geen brillen afiz:emept, Kalff need slootranden,
Luitingh draafde door en de zon scheen. Aileen Blanken kou
het niet laten en schoot met monotone regelmaat voor het doel
lan s; dat kon Stamps en Toole -- at,? 7. 7 iet 714-der,n,
1

- Vet B (4-1)

P-nok6

Het was weer hetzelfde rommelige competitiebegin als vanouda.
Onwennigheid heerste alom.
Zo kon het gebeureni dat Beucker A.zich behendig langs een
trosje tegenstanders frutsalde en tot slot een benijdenswaardig voorzetje afeaf. Tevergeefs.
De rest van de-voorhoede, wat pessimistischer gestemd, had
niet geloofd, dat het Bucker A.deze keer w1 ou lakken en
vorIrcoming ran vermoeidhAdsverschijnzeler.,
held zich i tar 7,:
kaim op in de buurt 7an de midda;lijn. Piemkee werd ton twee
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Geheel ten onrechte -want daartoe was vandaag beslist geen
aanleiding kwam Cleton na afloop opgetogen aan uw chronicqueer melden, dat hij een nieuw woord had aitgevondea; het
woord luidde :"Risinga-shot".
Waarvan akte.
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Restaurant Boerderij Meerrust, Warmond, tel. 01711 - 10 8 17
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VETERANEN - B

Uitnodiging voor de viering van het 10 - jarig jubileum Veteranen B — L.M.H.C.

Vrijdag 16 oktober 1981,

19.00 uur cocktailparty, waarna om 20.30 u.
diner-dansant in restaurant "Meerrust", Dorpstraat 5, Warmond.

Zaterdag 17 oktober 1981,

12.30 uur Mixed Veteranen Hockey-toernooi,
I.v.m. plaatsreservering in het restaurant gaarne

met tot besluit om 17.00 uur een "aangekle-

voor 1 oktober a.s. Uw response en overma king kos-

de borrel".

ten f. 100,— p.p., naar postrekening nr. 1710147
t.n.v. A.W. Toole, M.K. Onneslaan 1, Oegstgeest.

N.B. Wie onverhoopt niet aan het diner kan deelnemen, kan volstaan met het overmaken van
f. 20,—.

Oegstgeest, augustus 1981.

