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RANDWIJOK-LEIDEN (1-2)
N-dat we in Amsterdam bij Ernst verzameld hadden gingen we naar
Amstelveen om daar tegen 11:01ndwijck onze competitie-wedstrijd
(tevens repetitie voor de promo tie wedstrijden ) to spelen.
Op een matig veld begonnen we eerste helft vrij defensief. Het
publiek (zo 20 man sterk) zag een fel, agressief Leiden spelen
die d.m.v. fraaie combinaties mooi hockey op de mat_bracht.
Merle door het slechte spel van de laatste man van Randwijck kreeg
onze voorste linies aanzienlijk veel kansen. Door een zeer hard
werkende Frits Verhey kwamen we op een 1-0 voorsprong wat vlak
daarna uitgebouwd werd door de zelfde persoon (0-2). Door het
slechte veld en het snelle uitlopen konden er geen strafcornelts
benut worden. N a de rust met Frank Verweyen op de bank en G.J.
Goek000p op de rechtsachterplaats startten we en Jan van Beek
in de spits voor Ernst v. d. Berg zeer ongeconcentreerd wat tot
gevolg had dat er zo nu en dan gaten in de achterhoede vielen.
Veel gevaar heeft dit niet opgeleverd, totdat de linksbuiten er
alleen door been ging en incorrect afgestopt werd. De arbiter
floot en rende gretig naar de stip, waar hij de bal deponeerde.
Een matige strafbal, maar ondergetekende nam een tijgersprong naar
de verkeerde hoek. Jammer
Hendrik Quirijns heeft toch nog enkele strafcorners molten inslaan
maar dat had geen success behalve 4en die via een kluit in het veld
omhoog spoot en net boven de plank in het net verdween . De
arbiter keurde de corner of wat een du'vieuze beslissing was.
Het kan een betere generale zijn maar alle verwachtingen zijn
gericht op komende zondag als we THUIS om 14.00 tegen Nijmegen
moeten spelen.
Wi rekenen o • Uw steun a.s ZONDAG De eerse zeer belan i k
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uLe wimp Le winnen. ACt
Prinsen wist zich met een
derde plaats weer in de
prijzen te rijden.
Uitslag van de vierde etappe;
1. Patrick Lefevre (Bel.) 4.50.4,
2. Fons van Katwijk (Ned.)
4.50.34, 3. Ad Prinsen (Ned.)
z.t.
Uitslag van de vijfde etappe:
1. Willy Teirlinck (Bel.) 3.52.24,
2. Ferdi Vandenhaute (Bel.)
• • •
op 14 sec., 3. Ad Prinsen
(Ned.) z.t.
Algemeen klassement:
1. Ferdi Vandenhaute (Bel.)
20.42.19, 2. Jose Pesarrodona
(Spa.) op 0.27 sec., 3. Martinez
Herredia (Spa) op 0.49, 7. Jos
Schipper (Ned.) op 1.25, 38.
Cees Bal (Ned.) 9.56, 41. Ad
Prinsen (Ned.) op 11.03.
• De Italiaan Giuseppe Saroni
heeft gisteren de Ronde van
Indre en Loire op zijn naam
gebracht. De jeugdige
coureur, die de eerste en twee
etappe gewonnen had, eiste
gisteren in Tours ook de
vierde en laatste rit op. De
Nederlander Henk Lubberding werd op 26 seconden
achterstand op de Saroni
tweede in het algemeen klassement. De Belg Vandenbroucke eindigde als derde.
• De Duitser Didi Thurau heeft
gisteren het kampioenschap
van Zurich op zijn naam geschreven. De Westduitser
versloeg na 265 kilometer wereldkampioen Francesco Moser in de eindsprint. Thurau's
ploeggenoot Staf van
Roosbroeck werd derde. In
deze Zwitserse semi-kiassieker kreeg Thurau eindelijk
zijn zin. Op zijn erelijst van dit
seizoen staat nu eindelijk een
overwinning van kaliber.
• Toine van de Bunder heeft
zijn afscheid bij de amateurs
het afge1open weekeinde niet erg set-loot teveet town om
met een overwinning kunnen .en alsnog de eerste zege te
vieren. De man uit IJzendijke )rgen in de reeks van vier
die per 1 mei tot de rijen der s.
ROLPH PAGANO
profs toetreedt, werd op de
tweede dag van de Omloop
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tweede minuut opende Simoen
de score voor Club Brugge. Nog
voor de rust werd het door So.er
nmers gelijk. Na de rust drukte
Club Brugge, dat zonder LamDp
er
best, Courant en Leeckens aantrad, het tempo. Het was tevreden
de
met de gelijke stand.
en
lat Anderlecht was op de laatste cornpetitiedag uitsluitend gebaat bij
an
een nederlaag van Club Brugge
ep
en een eigen overwinning. Aan de
ialaatste voorwaarde voldeed de
erBrusselse ploeg moeiteloos. Met
1p3-0 werd Waregem naar een ne)n
derlaag gespeeld. De doelpunten
in
waren van Rob Rensenbrink en
ut
Ludo Coeck (tweemaal).
en In Schotland hadden de Rangers
ye
het niet moeilijk de twee punten
eibinnen te halen om het kam- epioenschap tot een feit te maken.
nColin Jackson en Gordon Smith
2e
scoorden tegen Motherwell voor
en
rust, waarna de 40.000 toeschouwers achteroverzittend het
laatste fluitsignaal konden afwachten, dat het beginsein was
se
voor uitgebreide feestelijkheden.
Aberdeen had toen de race al op)e
gegeven. De club kwam tegen
Hibernians niet verder dan een
le
gelijkspel: 1-1. Wel heeft de club
-21zich verzekerd van Europees
)ij
voetbal (Uefa-beker).
of
Zg Voor de kampioen van verleden
jaar Celtic is iets dergelijks niet
weggelegd. Na het verlies met 1-3
se
tegen St. Mirren staat vast dat
is
Celtic voor het eerst sinds zevenn-

ist
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Leids hockeyteam verspeelt 2-0 voorsprong in eerste promotie-duel

LMHC laat zich achterhalen...

LEIDEN - Volkomen onnodig heeft LMHC in de
slotfase van het promo- tieduel tegen Nijmegen de
winst uit handen gegeven.
Tegen het einde van de
wedstrijd kenden de
Leidse hokceyers een
diepe inzinking, waarvan
de tegenstander gebruik
maakte om een 2-0 achterstand in te lopen.
ijmegen kwam in het eerste duel
Pr- ompromotie naar de vaderlandse
hoofdklasse alsnog langszij: 2-2.
Het zag er aanvankelijk niet naar
uit dat LMHC het tenslotte nog zo
ver zou laten komen. De Leidenaars speelden in het begin een
agressieve partij, belust als zij
erop zijn om dit jaar nu eens een
UP van de twee beschikbare plaatsen
in de hoofdklasse te bezetten. Fel
storend wist LMHC het spel ook
snel onder controle te krijgen.
Dat leidde al in de achtste minuut
tot een reeele mogelijkheid.
Hendrik Quirijns schoot na een
strafcorner net naast en vanaf dat
moment begon de Leidse aanvalsmachine echt goed te
draaien.
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* Frits Verheij (1) en Ernst van de Berg (r.) proberen door de verdediging van Nijmegen te breken.
•
der (die eindelijk op aanN ijmegen op het veld van de
Nijmegen aanvallende aspiraties
vaardbaar niveau ging hockeyen)
ten. Wel was Frits Verheij, de geHofbrouckerlaan
in
Oegstgeest
Nonchalant vaarlijkste spits, eenmaal dicht koesterde. De balcontrole in de een "gelopen" partij, maar wis- nog de gelegenheid werd geboLeidse cirkel was echter zo matig,
den langszij te komen. De strafbij een doelpunt, maar na een
Met lange slagen vanuit het achtersels in het team van Nijmegen
dat de LMHC-verdedigers zelden
push, die Hans Weusthof voor
solo-actie en een onbarmhartig
veld werden keer op keer de spitveranderden
het
aanzien
voluit positie konden worden geNijmegen benutte, wegens shoot
schot,
trof
de
bal
de
paal.
Toch
sen bereikt, die mede door het
ledig.
speeld, laat staan dat Nijmegen
van een Leidse verdediger betezou Verheij na een identieke actie
nonchalante dekken van de NijWouter van Til, gekomen voor Gijs
kon
doordringen
tot
doelman
kende 2-2.
aan de basis staan van de eerste
meegse verdedigers vaak volBleekermolen,
werd
de
spil
Martijn Drijver. Het wekte dan
In de tien minuten die daarna nog
Leidse treffer. Vlak voor rust
ledig vrij konden aannemen. En
waarom
de
Nijmeegse
aanval
ook nauwelijks verwondering
restten, dicteerde Nijmegen het
stormde hij opnieuw alleen op
waar een tegenstander wel tusging draaien, toen bleek dat
dat Leiden verder uitliep. Opspel. Het uitgeputte LMHC kreeg
doelman Kuyvenhoven af. Versenbeide dreigde te komen, daar
LMHC
teveel
van
de
krachten
nieuw dankzij Frits Verheij, die
desondanks
nog wel enige mohey moest zijn ren weliswaar stawerd die speler onverbiddellijk
had gevergd. Op het moment dat
in de tiende minuut na de pauze
gelijkheden, maar vooral Ernst v.
ken, omdat hij in de confrontatie
uit positie gespeeld door de in die
de concentratie in de Leidse acheen
strafpush
forceerde.
Rob
d. Berg schoot teveel tekort om
met de Nijmeegse sluitpost zijn
fase veel behendiger LMHCterhoede verslapte was Van Til
Feenstra velde in tweede instanLeiden alsnog de eerste zege te
stick verloor, maar Ernst v. d.
hockeyers.
aanwezig
om
onbedreigd
2-1
te
tie het vonnis, nadat zijn eerste
bezorgen in de reeks van vier
Berg nam het werk van zijn colDe treffer die normaal gesproken
scoren.
push wegens te vroeg bewegen
duels.
lega over en scoorde in de reuit het overwicht van de LeideHet
schudde
LMHC
maar
half
van de doelman was afgekeurd:
ROLPH PAGANO
naars moest voortvloeien liet
bound 1-0.
wakker, waardoor de tegenstan2-0. Met die treffer leek Leidenechter tergend lang op zich wach- Pas in de tweede helft bleek dat ook
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kaanse plaats Modesto tot een
afstand van 55.62m. Ria Stalman verblijft al sinds september
vorig jaar in merika waar zij
traint op de Utep-universiteit
van El Paso (Texas). Eind mei
komt zij naar Nederland terug.
De Utrechtse Jennifer Smit (Hellas), die ook in de Verenigde Staten verblijft, stootte zaterdag
met de kogel 15.31m. Het is overigens niet uitgesloten dat Wybo
Lelieveld van het Leidse De Ba-
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* Het hockeyteam van LMHC, dat tegen Nijmegen de promotie naar de hoofdklasse bewerkstelligdc

naar hoofdklasse
NIJMEGEN - Met een nauwelijks verdiende 0-1 overwinning heeft LMHC zich ten koste van Nijmegen zeker kunnen stellen van promotie naar de hoofdklasse. In een
ontmoeting die, qua spelbeeld met een gelijkspel een
meer gerechtvaardige uitslag had gehad, bleken de mannen van trainer Rein Grippeling uiteindelijk in staat tot
het plaatsen van de winnende treffer.
Nervositeit overheerste in de eerste
fase van het promotie-treffen.
Leiden, dat met een puntendeling in het achterhoofd van huis
was gegaan, verscheen in een defensieve opstelling. Met Rob
Feenstra op het middenveld, in
plaats van in de achterste lijn, en
Ernst van den Berg als teruggetrokken spits, vormden de Leidenaars op het middenveld hun
bastion waar de strijd moest
worden uitgevochten. De uitdaging kwam al snel. Onmiddellijk
na het beginsignaal zette de Nijmeegde ploeg koers richting het
Leidse doel, maar moest die pogingen na ongeveer 15 minuten
onvolledige vertwijfeling opgeven.
LMHC hield, onder leiding van
Quirijns en de Regt de achterhoede goed gesloten en nam
"geen enkele risico", zoals Grippeling na afloop zou stellen. Op
dat moment verplaatste het spelbeeld zich naar het middenveld,
waar de chaos beide partijen
volledig beheerste. Zowel Leiden
als Nijmegen een onzorgvuldige

balbehandeling. Speelden daarbij beduidend onder het niveau
van hun eerste ontmoeting, die in
2-2 eindigde. Ondanks de felheid,
die de Nijmeegse formatie in de
strijd gooide, bleef de slag om het
gebied tussen de 23-meterlijnen
onbeslist.
Leiden eiste naarmate het duel
vorderde het initiatief wat meer
voor zich op, maar echt haast
maakte de Gribbeling-brigade
niet, waar het op aanvallen aankwani. Duidelijk was er lering getrokken uit het verleden, toen de
ploeg een snelle start tegen de
Gelderlanders uiteindelijk met
een gelijk spel moest bekopen.
In het kader van de defensieve tactiek hadden de spitsen Ernst van
den Berg en Frits Verhey voornamelijk de opdracht gekregen
om te storen in de vijandelijke
verdediging, en op die manier
nauwgezet uitverdedigen van
Nijmegen te voorkomen. Met
succes. De beslissing werd, zo die
al moest vallen, bewust uitgesteld tot de tweede spelperiode
Wat niet wil zeggen dat zich tij-

dens de eerste 35 minuten geen
kansen werden gecreerd.
Frits Verhey snelde na een doorbraak alleen op doelman Kuyvenhoven af, maar sloeg bij het
omspelen de bal te ver voor zich
uit, waarna hij door een ongelukkige botsing zijn actie met een
bloedende neus moest bekopen.
Na een korte onderbreking kon
Verhey de strijd weer hervatten,
zij het voorzien van enkele watten.
Na de hervatting leek er meer lijn te
komen in het, tot dan toe wat
chaotisch verlopen spel. Nog
steeds echter toonden de Leidse
spitsen zich niet beweeglijk genoeg om alle voorradige speelruimte te benutten. Dat deed wel
de Nijmeegse voorhoede, die
overigens slechts bij uitzondering gevaarlijk konden worden,
zoals bijvoorbeeld op het moment, dat Hendrik Quirijns,
wiens aanblijven het komend
seizoen in de ploeg met het oog
op zijn beperkte sprint-capaciteiten nog een discussiepunt is, onverwacht in de fout ging. Hij liet
Erik Bolle passeren, die daarmee
plotsklap in kansrijke positie
belandde. Wellicht geschrokken
van dit onvoorziene voordeeltje
liet Bolle zich die mogelijkheid
door Chris Fontijn weer ontnemen.
De wissel die Grippeling kort daarop, enigszins door omstandigheden gedwongen moest toepassen
(nu Gardeniers wegens kramp
naar de kant moest worden ge-

haald, bleek uitkomst te bieden
voor de Leidenaars. Invaller
Wouter v.d. Berg wist namelijk in
korte tijd een aanzienlijke reorganisatie van de middenlinie in
gang te zetten. De wissel van de
Nijmeegse coach, Mark Leenen
voor Jim Payens, een aanvaller
voor een verdediger, was daarentegen een noodsprong, die uiteindelijk niet mocht baten. Na
enkele onrustzaaiende acties van
Fantijn, Feenstra en Ernst van
den Berg, viel eindelijk de verlossende treffer. Een onzorgvuldige
strafcorner wond Hendrik Quirijns zo op, dat de kleine Leidenaar zich verbeten in de rebound
stortte. Via Rob Feenstra kwam
de bal voor de stick van Ernst van
den Berg die zich geen moment
bedacht, en blind inschoot, 1-0.
Een tegenvaller die Nijmegen volledig uitvloerde. Met de moed der
wanhoop werd een massaal slotoffensief ingezet, waarbij alleen
Hans Wuesthof achterbleef om
de Nijmeegse helft te bewaken.
Maar wederom bleken de
LMHC'ers te taai, en hield de
ploeg niet in de laatste plaats
dankzij Paul de Regt, het hoofd
boven de promotieschreef. Enkele countervallen die de oprukkende Nijmegenaren in die periode te verwerken kregen hadden hen bijna nog op een 2-0 achterstand gezet. Een handje geluk
bespaarde hen echter dit onrechtvaardige lot.
ROLPH PAGANO

LIVIHC: SCHERVEN
BRENGEN GELUK
NIJMEGEN - De kruik jenever
behoefte gisteren op het veld
van de hockeyclub Nijmegen
niet eens te water om te barsten. Luttele minuten, nadat
districtsbestuurder Mees de
liter geestrijk vocht, van het
merk, dat enkele jaren terug
zoveel associaties opriep met
een op dat moment populaire
schaatscrack, aan LMHCcaptain Ernst v.d. Berg had
overhandigd, was een onhandige manoeuvre van die laatste er oorzaak van, dat 'het
bruinkleurige stuk steen" aan
scherven viel.
Erg lang treurde de hockeyer
niet om het zo plotsklaps
verloren gegane kleinood.
Uiteindelijk had hij zijn ploeg
even tevoren met een ferme
mep' de hoofdklasse
Daarom pasten die
scherven, nu de zo begeerde
promotie 'in kannen en kruiken' was, zo voortreffelijk in
het beeld van het spontane
promotiefeestje, dat de Leidse hockeyers, direct na afloop
van de confrontatie met Nijmegen organiseerden. Vormden ze de diepe symboliek
van het geluk, waaraan de
Leidse hockeyers zonder uitzondering, direct na de confrontatie met Nijmegen, ten
prooi waren gevallen.
Dit is de bekroning van drie
jaar hard werken', jubelde
Van den Berg. 'Vorig jaar
hebben we de promotie naar
de hoofdklasse gemist, maar
nu waren we er klaar voor.
Vanaf begin 1977 hebben we,
behoudens dan een keer tegen Venlo, niet meer verloren. Klasse trouwens, zoals
Robbie Feenstra mij in vrije

positie bracht. Ik kon toen
eenvoudig niet meer missen
en daarom kunnen we, als we
eenmaal in Leiden zijr teruggekeerd, een feestje gaan
bouwen'.
Zolang wenste Chris Fontijn
niet te wachten. De laatste
juichkreten van de roodwitte
supporters waren nog niet
verstomd of de linkshalf had
al een knots van een feestsigaar in zijn mond. Het bekende gebaar naar de mond makend: 'Dit is nog maar een
voorproefje. Straks in Leiden
ga ik hem goed raken', aldus
de Leidenaar, die vond, 'dat
de beslissende goal van Van
den Berg op een psychologisch belangrijk moment was
gevallen'.
In de thuiswedstrijd stonden
we bij rust al op 2-0. Een op
dat moment te vroege voorsprong eigenlijk, zeker omdat
toen na rust bleek, dat we ervoor teveel hadden gegeven.
Nu zijn we gewoon met de instelling het veld ingegaan, dat
we deze wedstrijd niet mochten verliezen. We hebben achter voortdurend op de nul gespeeld om hier een gelijkspel
weg te pakken. Dit met de intentie om in de laatste wedstrijd tegen MEP de promotie
te pakken. Maar nu we vandaag gewonnen hebben,
kunnen we de komende dagen al een beetje aan het volgend seizoen gaan denken$
Middenvelder Henk van Veen
was daar, een half uur na het
promotieduel, in feite al mee
bezig: 'Het is te hopen, dat we
door de jaarlijkse toevloed
van studenten in Leiden drie
of vier spelers erbij krijgen,

want met dit team zullen we
het in de hoofdklasse niet
redden. Daarvoor zitten er bij
ons teveel zwakke plekken in
het team. We moeten vooral in
de breedte versterkt worden.
We zullen alleen op moeten
passen, wie we aannemen.
Aan 'broodhockeyers' hebben we namelijk niet zo veel
behoefte'.
Volgens doelman Martijn Drijver zal er vooral naar een andere laatste man moeten
worden gezocht, 'want Hendrik Quirijns lijkt me te traag
voor de hoofdklasse. Hij mag
de ballen dan wel goed afstoppen, maar omdat hij zo
langzaam is, moet ik soms als
een Jan Jongbloed uit mijn
doel komen'.
Hendrik Quirijns daarop: 'Ik
zou het komend seizoen uit de
eerste team moeten? Ach, laten we eerst maar eens afwachten, hoe de spelersselectie er het komend seizoen uit
zal zien. Ik ben in ieder geval
wel bereid om voor een plaats
in het eerste te blijven vechten. Desnoods moeten er dan
maar tien kilo's afgetraind
worden'.
Kritische Martijn Drijver opnieuw. 'De mandekking bij
ons klopte totaal niet en onze
spitsen hielden zich voortdurend in de buurt van de 23meterlijn op. Een gelijkspel
zou voor Nijmegen dan ook
dikverdiend zijn geweest. We
hebben gewoon erg veel geluk gehad'.
Het was het spreekwoordelijke
geluk, dat zo treffend bij de
scherven paste....
GERARD VAN PUTTEN

Victoria en
Studenten
degraderen
AMSTERDAM. 29 mei — Het
Rotterdamse Victoria en de
Groningse Studenten zijn gisteren uit de landelijke hoofdklasse hockey gedegradeerd. Van de
drie kampioenen in de eerste
klasse, te weten Leiden, Mep uit
Boxtel en Nijmegen zijn Leiden
en Mep met succes uit de promotiecompetitie getreden. Ze
nemen de twee opengevallen
plaatsen in de hoogste hockeycompetitie het komende seizoen
in.

