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I Wëilr,utder ud,n Sehaih ín (legstgeest

.i J. G. J. Verhey van Wijk benoernd
lt' tltll tot cr.c-vo orzitter IMHC

Op do rooeptlo ln hot Koetnhrrls vnn Knsteel Ouil Poelgeest ontvlng Leldon
rn.íortllgrnftklng ulí htndcn vnn de vlce-voorzltter van de KNHB, mr. C. Ch.
(lhcyl en dc algomcmr recreínrh, Jhr. L. J. Quorlm van UfÍord, de blauwc Bonib-
wlnrpel, Mr. ()heyl compllnroutoordo het bestuur nlct alleen met de lusÍrum-
vlerlng, mr:rr hnlcÀ[ Íevcns tot ulírlrrrkking, dat het hoofilbestuur van tle KNEB
do uniokc samenwerhlng tusson de Leidse studenten en de burgerli ln deze
hockeygemeenschap bljztinder waardeert.

Wethouder J. C. van Schaik zelf enthousiast sportllefhebber, bracht de gelul-
wensen namens het gemeentebestuur van Lelden en zelde, daí de u'aarttering, dle
de gemeente voor de LMHC gevoelt, reeds ilaileliJk tot uitdrukking komt iloor
het feit' dat hii de grenzen der sleutetstad heeft moeten overschriiden om Ren
Leitlse sportvereniging te komen bezoekea. De gemeente Leiilea heeft dan ook
een warme belangstelling voor de verrichtingen van de LMHC en spreker merkte
op dat er begrip bestaat voor de enlgszins beperkte speel-accommodatie, waarme1
het sportleven in het algemeen te kampen heeft.
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- [)r'll ltooglepunt van tle recepÍie wasrle huldigr'ng van tie heer f. C. f.V.*II"V van Wi1jk, wie, als meÍIe-op,
richter van ate LMHC en eerste vooï-
zltter van ,,Leirlen,', het ere-voorzitter-
schnn, der verenlging werrl aangebo-
rlon. Ile huidige voorzltter, ilr. G. f,.KroI, overhanrligde de heer Verhey
van Wiik. cle zilveren LMIIC-steutó

\
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. Op .de hockeyvelden, wa,er het Lus_
l,l'rlrn-toernool. werd gespeeld, heerste degczeltrge clrukte. die kenmerkend is voÓr
de,prurtl.ige en sportieve sfeer, waarln deonl.lnoctingon plaats vonden. 

-

Vele rrrunislen toonden trun belane_
ste-l.ling met de daad en twee elftaiieï,
w.elke i_n- hoofdzaak waren samengestelciuit oud.-lerl_en,_dle_ reeds in ae aËriigài
Jarcn de _ LMHc-kleuren verdedigdËn,
kruisten de sticks op de geaniméerad
wl)zc van weleer.Hct gerenomm'eerde studentenelÍtal
,,Leiden Vfif" zorgde in een gekostu-
meerde wedstrild voor de verhosine van
de lgqh reeds woUlke stemmlng. 

*
Uitslegen Lustrumtoernool :

van -zirn hestuunlint, als realisstrovan de- symbolische sleítel, waarmóaà
.rle 0prft:hlcrs rle entree va; heí h;;:koy-spcl ln Lelden hebben ver*er"n_riikr.
I{en urgo-t &anta,l bloemstukken yanovcrtl ult hockeyend Wedertand. lrractrï

eorr l(lcurlpe hulde aan de Jubllaresse.Do receptlo was zeer OruË bezócfri.'

.poute A: vrptoria b, Ktevtten B, Gro_
ninsen 2. Leiden À 2.
- Poule B: HGC 6, pW g, DelÍt 3, Lei-

den B 0.
Poule C: HDM 6, Plnokó 8, Leldcnc 2, EMHC l.

- Halve Ílnoles: HGO-HDM l-1, na
doelschieten gew. door IrOC; Victória-
PW 2-1.

ï'inale: Victorla-Hco L-0.De Lustrum-feestelirkheden werden
beëindigd tudens een gczellig samenzijn,
toen de prdzen werden uitgereikt.

De Vicíorianen namen de wisselbeker
mee naar l?otterdam, HGC ontving
eveneens een wisselbeker els tweede en
Groningen mocht na een zeet fraaie

rwinning op de Leidse A-ploeg (1-0)
Blauwe §cheenbeker, weer mee terug

naar huis nemen.


