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Bij de omslag: Jugendstil
Steeds verjongend
Open huis
Met eigen steil
Dat is Leiden
L.M.H.C.

Voor Bloemen
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Hebt U al een kijkie genomen in onze nieuwe, grote, moderne

winkel in het Winkelcentrum ,,LANGE VOORT"?

Rijnlandse Boekhandel - O.gstgeest
BOEKHANDEL - KANTOORBOEKHANDEL
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1917 - 1967

1948 L.M.H.C. 1968

Mijn eerste kennismaking met de L.M.H.C. vond plaats in de vroege
ochtend nu 20 jaar geleden, toen ik de Meelfabríek was binnen-
gegaan omdat daar volgens de geruchten op de Societeit een

Íeest van de L.M.H.C. zou zi1n.

ln de kelder van de meelfabriek trof ik slechts,,lege glazen en vuile
borden" aan alsmede enige mij bekende gordijnen en de ver-
lichting, waarmee wij thuis de kerstboom plachten op te sieren.
(mijn broer was ,,werkend"-lid van de L.M.H.C.)

De gordijnen hangen thans bij mij thuis en mijn dochter schiep
een groot behagen in de kerstverlichting in de afgelopen december-
maand.

Het eerste Heren-elftal met Han Drijver was het jaar daarvoor op
het nippertje gedegradeerd uit de eerste klasse.

,,Er is niet zoveel veranderd bij de L.M.H.C. in 20 jaar', dacht ik
laatst toen de elftalcommissie en het bestuur voor de zoveelste

maal op maandagavond de vlaggen van het eeÍste, tweede en

derde veld binnen haalden, na een Íeestelijk hockey-weekend.
Het eerste Heren-elftal is tenslotte met Leendert Krol het vorig
jaar op het nippertje niet gepromoveerd naar de eerste klasse.

ln het jaar 1968, waarin de Kon. Ned. Hockey Bond zijn 70 jarig

bestaan viert, gaat de L.M.H.C. haar gouden Lustrum vieren.

Onze L.M.H.C., in 1917 heropgericht met 120 leden, groeiend
naar 200 leden in 1937 - tijdelijk gedurende de oorlog 2SO/3OO
leden tellend - en pas in 1957 deÍinitief de grens van 250 leden
passerend. telt thans reeds enige jaren meer dan 400 leden.

Een dergelijk leden-aantal eist veel van het aanpassingsvermogen
en de discipline van de leden en het bestuur om nog niet eens te
spreken van het clubhuis en de velden.

Gelukkig is er de laatste jaren toch wel iets veranderd: twee jaar
geleden kwam een vierde veld ter beschikking en het gezamenlijke

clubhuis werd aanzienlijk vergroot en verbeterd.

Daarmee zijn we er echter nog lang niet en het zal nodig zijn ons
allemaal tezamen in te spannen voor de realisering van het reeds

jaren bestaande plan voor een Oegstgeester Sportcomplex met
6 hockeyvelden, een uitgebreid aantal tennisbanen en een nieuw
fraai gemeenschappelijk clubhuis, willen wij ons 60 jarig bestaan
kunnen vieren als een,,eerste klas hockey club", die haar spelers
(sters) en gasten op ,,leidse" wijze kan ontvangen.

leder Iid van ,,Leiden" kan en moet hieraan op zijn oÍ haar eigen
wijze meewerken: als speler(ster) op het veld, als fluitist, als
captain(e), als gastheer of -vrouw, als mede-bewoner(ster) ten
opzichte van de tennisclub, maar ook indien zijn/haar L.M.H.C.
een beroep doet op de zelÍwerkzaamheid van de leden, als lid
van de clubhuiscommissie, of ... bij het binnenhalen of uitzetten
van de vlaggen op het veld.

Waarschuwt Uw captain(e) tijdig, indien U niet kunt spelen oÍ
Íluiten, bedenkt dat de niet-in een elftal ingedeelden graag in Uw
plaats willen spelen, mits tijdig op de hoogte gesteld, en dupeeÍt
Uw elÍtalgenoten niet door op het laatste moment af te zeggen of
helemaal niet op te dagen.

Komt naar het hockeyveld als U geen bericht over afgelasting
van de wedstrijd hebt ontvangen en veÍgeet als captain(e) niet
de scheidsrechters te waarschuwen, als een wedstrijd niet door-
gaat !

U ziet het, mijn verhaal is meer een zedepreek dan een Íeestrede
geworden en dat komt misschien omdat ik het belangrijker vind
vooruit te kijken dan terug te zien.

Laten wij daarom eindigen met een hartelijke groet aan onze gasten

en onze reiinisten, die wij gaarne verwelkomen en deelgenoot
maken van onze feestvreugde.

Laat ons gezamenlijk het (lustrum) glas heÍÍen op de groei en bloei
van de L.M.H.C. tot in de verre toekomst!

Mr. L. Hamming

h.t. praeses L.M.H.C.



GEMEENTE O EGSTG E EST

op 16 oktober l)J6 schreef het toenmalig college van burge-
meester en wethoud.ers aan de gemeenteraad:
r?Aangezien het aantal objecten van werkve:,schaffing dreigt uitgeput terrraken zien wij ons genoodzaakt u voor te steIr"rl orr"" te gaan tot derraanleg van sportvelden op de aan d.e gemeente in eigendom behorenderrterreinen in Poelgeest ten Noorden van de Krogtil.

op 1 september i93T werden d.e velden ià gebruik genomen.
Het huurcontract werd van de zijde van de Leidschà Mixed Hockeyclub ondertekend door Henri Johan de Koster, praeses en Bram Dros,ab-actis.
Hieruit blijkt dat uw vereniging a1 meer dan Jo jaren op hetterrein d-t dat U thans nog bespeelt.
Gaarne voldoe ik dan ook aan }.eL verzoek van de redactie vanrrPassing Shot, een inl-eidend woord voor Uw lustrumnummer te schrijven.
Oegstgeest is zonder Uw vereniging ondenkbaar.
Het gemeentebestuur is dankbaar dat vroegere besturen zoveel

werk hebben wilren verzetten om de jeugd van oegstgeest en omgeving
week in week uit sportief hockey-genoegen te verschaffen en aàt ae[e-
nen die tegenwoordig de L.H.M.C. leiden daarmee onverpoosd doorgaan.

Gaarne zouden wij in dit jubileumjaar U g"r"construeerde ter-reinen hebben aangeboden.
Enige jaren geleden leek er schot in de plannen te komen. Toen

legde plotseling het rijk een financiëIe slagboom neer.
In 1936 maakte de werkloosheid het mogelijk sportterreinen aante leggen.
In 1968 is er ook helaas in sommige sectoren werkloosheid.
Doch nog geen financiële inspuiting om de begeerde sportvelden

aan te leggen.
Tn 1937 kostte de aanleg van Uw terreinen Í. 55OO,_.Tn 1968 mogen achter zulk een bedrag wer een paar nullen ge-plaatst worden.
Tempora mutantur. De tijden veranderen.
Maar het genoegen in de sport blijf t.
Hartelijk gelukgewenst l,eidse Mixed Hockey Club !
Het devies van Uw en ons bestuur blijve: de aanhouder wint!

De burgemeester van Oegstgeest,

van der Voet.

weth.1o.b.



GEMEENTE LEIDEN

Toen men mij vroeg of i-k ter gelegenheid van het lO-jarig jubileum

van de Leidsche Mixed Hockey Club een voorv/oord wilde schrijven in het

speciale lustrum-nummer van rrPassing Shott?, heb ik mij daar zonder

enige aarzeLing dadelijk toe bereid verklaard.
De L.M.H.C. heeft ztclt namelijk in de vijftig voorbije iaren een

geheel eigen plaats weten te veroveren in de Leidse sportgemeenschap'

waaruit zij vandaag de dag, ondanks d.e huisvesting buiten de Leidse

grenzeïr, eenvoudi-g niet meer weg te denken zou z1jn. Dat ligt vooral
aan de wijze waarop de L.M.H.C. d.e mooie hockeysport heef t beoefend

en daarvoor propaganda heeft gemaakt.

Bij alle inspanningen om de best mogelijke prestatie te feveren' is

steeds de leidende gedachte geweest dat die prestatie alleen dan aan-

vaardbaar zou ztjn, a1s zij was bereikt met fair hockey.

Het is mijn oprechte hoop dat de L.M.H.C. in de toekomsl die men-

taliteit zal weten te behouden, want zo zaL zij blijven een sieraad

van de Leidse sport en vanzelfsprekend ook van de Leidse gemeenschap.

Van harte gelukgewenst met uw gouden jubileum!

De Burgemeester van Leiden.



KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HOCKEY BOND

Bij het gouden feest d.er t'Leidsche Mixed Hockey t1ub"

Wanneer een grotere club, en dat is Leiden met 425 1eaen, gezond is
dan dient die club te streven naar goede spelresultaten, naast een
goede atmosfeer in de c1ub.
Èet doet mij genoegen te kunnen constateren dat dit streven in beider-
lei opzicht de laatste tijd met succes is bekroond'

Daarnaast slaagdà U erin een unieke samenwerking te verkrljgen
met de studenten maatschaPPtj, waarin Gij velen uwer leden vond'
Leiden is de enige studeniànstad, die nooit een aanvraag indiende tot
toelating van een Studentenclub tot de K'N'H'B' ! !

Die samengang met de studenten maatschappij heeft bezwaren:
ook aIs de "hereni làngzaam studeren duurt hun l-even in Uw club maar

kort en soms hebben zij een ietwat andere taal en manieren! Maar zij
zul-len Uw club ook levend en voI initiatieven houden! Zo gaal Gij te-
samen Uw l-ustrumbal op rrMinerva" vieren!

Ik feliciteer U en Uw Bestuur derhalve hartelijk met datgene
wat in vijftig jaar tot stand werd gebracht, vooral in het recente ver-
leden
Ik richt mij met een bljzonder woord van Iof tot Uw voorzitter, wiens
vader als Bondsbestuurslid in het Zuiden een zeer geluaardeerd voor-
ganger, mensch en vriend van mij was.
Èg Ëeeft zijn goede eigenschappen niet van een vreemde !

Gij gaat de toekomst in met plannen voor uitbreiding en in een voortref-
f elijke samenvrerking met de Gemeente Oegstgeest '

err onze Hockey gemeenschap wens ik U daarbij:Namens het Bondsbestuur
rrGeluk en Succes !rt

van Zinnicq
r/ nÍ 1J 'lf

Voorzatter À'r\ 'u'D
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OPGERICHT 1 .JUNI 1492
KON. GOEDGEK. l FEBR. 1919

trEN GELUKWENS VAN EEN 75-JAR]GE

Toen het verzoek van de Redactie van'Passing Shotr om een voorwoord.
te schrijven in het jubileumnummer ter gelegenheid van het )o-jarig
bestaan van de Leidsche Mixed Hockey Club mij berej-kte, ïuas mijn eerste
gedachte: rrAlweer!rr. Het leek namerljk nog zo kort geleden, dat ik
namens de rrAjax-Sportman-Combinatiert a1s zomergast een bijdrage mocht
l-everen voor een lustrumnummer van 'passing Shotr .

Toch zijn er alweer vijf jaren voorbíjgegaan - veelbewogen jaren, waarin
de passing shots van onze beide verenigingen elkaar gelukkig in het
belang van de sport nog steeds wisten te bereiken; jaren van groei en
b1oei, ook wat de accommodaties betreftl jaren ook, waarin misschien
tegen de verwachting in de kwaliteit nog níel- zo evenredig met de kwan-
titeit groeide, dat een plaats i-n de hogere regionen kon worden her-
overd. Hoewel dit voor een vereniging belangrijk is, is het niet het
berangrijkste. Het belangrijkste is het scheppen van een gelegenheid
voor de led.en om in de sport de ontspanning te vinden die zij zo nodig
hebben, het scheppen van een gezellige sfeer, waarin Huizingafs Homo

Ludens zich kan uitleven, welke tak van sport hij daarvoor ook uitkj-est.
Dat de L.M.H.C. hierin tot dusver op grandioze wijze is geslaagd, is
mijn vaste overtuiging; dat de L.M.H.c. j-n dezelfde geest moge blijven
doorgaan nu ztj de midderbare leeftijd heeft bereikt, is mljn oprechte
WENS

A. Wempe

Voorzitter van de rAjax-Sportman-Combinatie'



t id"oAe tom Vennis Ot"l
Opgcriolt Ecpícmóer í886

@
Leiden, april lg68.

Beste huisgenoten,

Namens aIle tennissers van harte gefeliciteerd met Uw vijftig-
jarig bestaan. Van a1le jubilea welke gevierd worden is het gouden

altijd iets bijzonders. Ook de LLTC met haar 82 5aren kan zich dit

lO-jarig festijn nog zeer goed herinneren.

Een dergelijk jubileum is tevens een goede mijlpaal om zich Le

bezinnen op de volgende )O jaren en na te gaan welke richting men uit

moet. Wat dit laatste betreft wens ik de LMHC toe een spoedige terug-

keer in de eerste klasse. Tevens hoop ik dat het Uw bestuur gelukken

zal door een juiste aanpak van onderaf steeds meer Sterren uit de eigen

gelederen in de hoogste elftallen te kunnen plaatsen'

wat ons gezamenlijk betreft vertrouw ik dat de goede samenwer-

king van I,MHC en LLTC binnen afzienbare tijd zal resulteren in een'

prachtig sportcomplex van hockeyvelden en tennisbanen met een clubhuis

waarin wij tot in lengte van dagen ver:der samen kunnen blijven leven'

Huisgenoten, ik wens U het allerbeste en mooi weer voor Uw

lustrumfeest.

Leve de IMHC.

Uw toegenegen

(r". W.L. Renaud)
voorzi L ber LLTC

L
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Ere-leden: Mr. L. D. Frank t, Mr. W. J. Cardinaal. Dr. J. M. Soeters, H. J. Postel, Mevr. Mr. H. J. v. Beuningen-Hesselink, Mr. M. W. van HaaÍten, G. J. Goekoop.
Mevr. Mr. A. E. Goekoop-Ruys, K. den Hartog, Mr. W. G. Ph. van der Heyden. Mej. C. Nagel, Mr. H. Burgersdijk, Dr. D. H. N. Wansink, J. M. Ballego, Dr. G, L.
Krol, lVlevr. M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen.



Abraham

50 Jaren Leidsche Mixed Hockey Club. Wat zegt het U leden en
oud-leden, ere-leden en leden van verdienste, donateurs en dona_
trices en U trouwe supporter? Wat zegt het U die zorgen dat de
velden elke week weer mooi verzorgd zijn en U die zorgt voor de
inwendige mens en U die elke week de passing Shot weer in
onze brievenbus doet vallen?
Of moet ik zeggen hoe voelde U zich en hoe zou U zich voelen
toen U Abraham zag? O, ja ik weet wel dat een hockeyclub niet
te vergelijken is met een mensenleven, maar toch, is het niet een
klein beetje te vergelijken? ls niet een hockeyclub een stukje van
dat levenT ls het níet een periode in al die mensen hun leven, die
ooit tot de L.M.H.C. hebben behoord en nog hoÍen, dat achteraÍ
niet is weg te denken. ls het niet vaak een beslissende etappe
geweestT Heeft het niet velen van ons IETS gegeven wat we nÍ
als vanzelfsprekend tot datzelfde leven .laten behoren ?
U vindt mij overdrevenl Luister dan eens verder. Hebben er niet
verschillende leden van onze L.M.H.C. het tot,,international,,
gebracht -en heeÍt dat weer niet tot onuitwisbare belevenissen
geleid, die ze nÍ niet meer weg kunnen denken.
Hebben er velen niet een levenspartner ook weer voor datzelfde
leven gevonden, wat nÉ ars een vanzerfsprekende verworvenheid
wordt ervaren ?

Hebben velen van ons niet vele uren van uitgebreid plezier en
sport beleefd in diezelfde hockeyclub? De teamgeest die ze nÉ
in de maatschappij van zoveel dienst is geweest?
Het doet misschien allemaal wat emotioneel aan, maar is het niet
op zijn plaats om heel even bij dit lOe lustrum stil te staan en te
bedenken hoeveel dank wij eigenlijk deze jubilaresse, die nu
Abraham ziet, zijn verschuldigd Z

En dan staan we nog helemaal niet stil bij die vijftig jaren die er
verlopen zijn sinds haar oprichting. Wat er in vijftig jaar hockey
allemaal is gebeurd met het spel en de regels. Hoe we van een
,,sinaasappel" zijn gekomen tot een Rupax bal. Hoe we van twee
platte kanten zijn gekomen tot één. Hoe we van misschien wat
gezapig spel zijn gekomen tot het spel om de knikkers. lk zal ook
niet met weemoed in de stem zeggen ,,was het nog maar. . .,,
Dat zou onjuist zijn, omdat je een evolutie van wat ook in het leven
niet tegen kunt gaan en niet tegen moet gaan, zolang het niet de
omvang van een revolutie krijgt.
Wij kunnen alleen maar dankbaar zijn voor alles en alles wat wij
mee hebben mogen maken en alles wat de Leidsche Mixed
Hockey Club ons heeft gebracht. Natuurlijk, stormen zijn ons niet
bespaard gebleven; dat hoeft ook niet. Dat hooÍt er allemaal bij.
En laat Uw scribente dan ook eindigen met een wijze vinger.
Besef wel dat een hockeyclub of welke gemeenschap in het leven
ook, nooit zonder een ieders inspanning kan gedijen en dat onze
kersverse Abraham dat ook waarachtig wel waard is ll!! !l!
Moge deze ernstige woorden U de Íeestvreugde van de lustrum_
viering niet vergallen !

Overpeinzing
van een
jeugdbestuur

I.n vele hockey-clubs en in talloze andere sportverenigingen worden
de opstellingen van de jeugd-elÍtallen, de tournooien en feesten
voor de jeugd, inschrijvingen voor tournooien, kortom alles wat
de jeugd aangaat, geregeld door senioren. Meestal zijn dit enthou_
siaste vaders of moeders van junior_ of adspirantleden. Bij een
aantal verenigingen, en tot deze behoort onze 50_jarige jubilaris,
behartigt de jeugd haar eigen belangen. Dat klinkt prachtig en
zeer democratisch. Alleen . . . wat vindt de jeugd er zelf van ? Als
men een enquëte zou houden onder de jeugdleden, dan zullen de

,ffi(?';í
\3)

meesten genadeloze kritiek uiten op hun jeugd-bestuursleden,
speciaal wat de opstellingen betreft. Naast allerlei verwijten zullen
velen zich ook wel een plaats hebben toegedacht in een hoger
elftal, welke opvatting niet altijd wordt gedeeld door ,,die figuren,
die in het bestuurzitten en zich zelf zo goed vinden,,. Een probleem,
dat ook voorkomt in verenigingen waar ouderen de jeugd leiden,
alleen kan een lid tegen een jeugdbestuur zijn grieven in een zeer
duidelijke bewoording (eventueel met gebaren) uiteenzetten, een
woordkeuze, die ongetwijfeld niet zal worden gebezigd tegen een
senior, maar aan duidelijkheid niets te wensen overlaat!
Het Jeugd-bestuur zal deze moeilijkheden niet kunnen omzeilen,
er zullen ook zeker fouten worden gemaakt, maar ze kan zich ter_
dege van haar andere taak kwijten, het organiseren van feesten en
gezellige avonden. ln deze zaken echter heeft het hoofd_bestuur
ook iets te zeggen. Voor het jeugdbestuur niet altijd even pÍettig,
want wordt er tussen beide besturen overleg gepleegd over een
feest, dan lopen de meningen vaak uiteen. Natuurlijk niet alleen
bij sportverenigingen, maar ook b.v. op scholen doen zich derge_
lijke meningsverschillen voor. Er wordt dan naar een compromis
gezocht, waarbij de jeugd niet altijd het voordeligst uit de bus
komt. Vele ouderen gaan van het standpunt uit dat ieder Íeest van
de hedendaagse jeugd moet ontaarden in ,,Love-in praktijken,,,
een conclusie die bepaald niet juist is en die veel onwil opwekt.
Wij, als jeugd-bestuur, zijn daarom zo verheugd, dat ons hoofd_
bestuur dit jaar zo enorm veel rekening heeft gehouden met de
jeugd, dat het ons de mogelijkheid heeft gegeven om een goed
Lustrum te organiseren, met name noem ik de zeer populaire
band die mocht worden aangetrokken, en wij hopen dan ook, dat
ieder jeugdlid aan alles met veel plezier en enthousiasme zal
meedoen en over 50 jaar aan zijn kleinkinderen zal kunnen zeggen:
,,Tjonge, dat 10e Lustrum, grandioos was dat!,,

flll'i

Uw Ex. Paul Jaeger, praeses
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Hockcylassen

Hcckcyschoencn

Hockcyplcislcr

Hockcyballcn

Hockcyslickt
Chakarvarti f 27,50

Olympic Super de Luxe f 24,95

Silver Queen f 22,75

§porÍhuis ltilms Floet
HAARLEMMERSTRAAT 182-184 _ LEIDEN _ TEL. 01710.24872-41830

Uw Passing Shot treft altild doel bij één der

ruim 500 vestigingen

van de

Amsterd am-Rotterd am Bank N.V.

Kantoren in deze omgeving:

Leiden, Rapenburg 39

Oegstgeest, Geversstraat 44

Voorschoten, Kon. Julianalaan í 6

Leiderdorp, Van Diepeningenlaan 6

telefoon 01710-23741

telefoon 01710-51340

telefoon 01717- 3841

telefoon 01710-42488

FOTO- EN CINEHANDEL ,,LUX''

NE
ryNA. J. J. IIAN DTH IANDIN

BREESTRAAT 141 - LEIDEN



Ruim dertig jaar! Leiden vff (Heeren-afdeling)

,,Op verzoek van vele studenten in Leiden is in navolging van
H.H.Y.C. V Leiden V opgericht; een elftal van ouderen die, öf
het hockeyspel nog niet kennen, of het reeds lang vergeten zijn
en die zich nimmer door zucht tot winnen of stand in de competitie
zullen laten beïnvloeden.
Hockeyers, die het dus louter en alleen om een gezonde sport-
middag te doen is".

Aldus een bericht uit het Leidsch Dagblad van 5 October 1935,
dat voortrefÍelijk blijkt te zijn geïnÍormeerd over het ontstaan en
de achtergrond van het inmiddels levensvatbaar gebleken gezel-
schapl Lezen wij echter verder in de krant van 7 October 1935:
,,Leiden V, dat nog niet getraind heeÍt, debuteerde niet onver-
dienstelijk tegen H.O.C. lll. Tegen de technisch en tactisch heel
aardig spelende Hagenaars werd op het nippenje verloren. Toch
is deze uitslag in hoofdzaak te danken aan de hockeycapaciteiten
van eenige oude rotten als midvoor Kist. Aan goed keepen van
Offers is het tè danken dat de stand nog eenigen tijd blank blijft.
H.O.C. houdt echter vol. Na een geduchten Leidschen aanval,
gestuwd door den oud-Togoon Baning, weet captain Borgerhof
Mulder het eerste tegenpunt te scoren. Kist weet een fraaien
soloren te besluiten met een doelpunt.
Nog eenmaal laait het enthousiasme in de Ieidsche gelederen op
en even voor het einde wordt de achterstand tot 3-4 verkleind".

Tenslotte de krant van 21 October 1935 over Leiden V:

.,Opvallend was het enthousiasme waarmee deze ploeg ten strijde
trok, luide aangemoedigd door de vele supporters.
Al spoedig was de stand 3-0 door het harde zwoegen van rechts-
binnen van Aken. Dan redt keeper Pos op fenomenale wijze een
zeker schijnend doelpu nt.
Na de thee ontspint zich een listig samenspel, dat vooral door het
handig opstellen van rechtsbuiten Van Deurse productieÍ werd.
Het eene doelpunt volgt op het andere en met 9-1 komt het
ei nde".
Dit kon zo niet doorgaan, tenslotte bestaat er zoiets als een
promotie-spook en de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen
bracht dan ook een ander geluid, als volgt vertolkt in het Leidsch
Dagblad:

,,Leiden V heeÍt een smet op Leidens banier geworpen door maar
lieÍst met 11-0 te verliezen".

Vier weken later heet het echter weer:

,,Leiden V verraste iedereen door met groote cijfers van Kieviten lll
te winnen (5-0)".

De competitie eindigt dat jaar met: ,,Leiden V verloor weer eens
met Ílinke cijfers. Ditmaal was het H.O.C. lV dat met 5-0 won".

-. -JL,2'pt,
LL.4-\ tL^L - -
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Ruim dertig jaar zijn inmiddels verstreken en nog steeds is het zo,
dat Leiden V beurtelings met grote cijfers wint en verliest.
De namen van de spelers zijn veranderd - velen speelden kort
en enkelen wat langer in dit roemruchte elftal - maar de geest

van Leiden V ,,niet ik maar jij" en de twee spoken: het dreigende
pÍomotiespook en het degradatiespook bleven onveranderd
bestaa n.

Enkele hockey-internationals bekroonden hun carrière door als
gastspeler op te treden bij Leiden V (Han Drijver, Leendert Krol),
terwijl andere internationals, die als gast niet direct in aanmerking
kwamen, op listige wijze als tegenstandeÍs het superieure hockey-
spel van Leiden V trachtten aÍ te kijken ter meerdere glorie van het
toekomstige nederlandse elftal (Roepie Kruize).

Leiden V bleek voorts dé intellectuele springplank naar maat-
schappelijke en universitaire roem: ik noem U Pos, gevolmachtigd
Minister, Jos Kapteyn die zich wonderlijkerwijs een benoeming
tot hooggeleerde in Utrecht liet aanpraten, Christiaan van Nispen,
van het veld verwijderd en als hoogleraar naar Beetsjoeanaland
gezonden, en Klaas Wiersma, die nà zijn promotie naar de eerste-
klas leerstoel voortaan zijn beide zoons op volstrekt onvoldoende
wijze voor zich liet invallen.

Njord-coaches likten zich ten einde raad in bij Leiden V om het
geheim van de mysterieuze krachten in de sport te doorgronden
(Roëll). Staaltjes van ongeloofelijke moed werden zowel door on-
vergetelijke keepers als Tjomme Kingma 8., Alain du Perron, Henk
Heering en Bentinck alsook door geweldige voorhoedespelers:
Delfos, de in zijn geloof verbitterde van Berckel, en canon Boubou
Boumeester ten beste gegeven.

Over Leiden V zou ik nog lang door kunnen gaan, maar één ding
staat vast: Leiden V zal graag nog lang ,,den gezonden sport
bedrijven, onafhankelijk van de competitiestand, en binnen de
L.M.H.C." een oude Leiden V speler

P.S. Tijdens de receptie van het bestuur ter ere van het SO-jarig
bestaan van de L.M.H.C. op zaterdag 'l 3 april a.s., zal een lustrum-
wedstrijd door Leiden V worden gespeeld.



Goede wljn
behoeft
geen krans !

Weet U wat we zönder ze zouden moeten?

Roodborstje tikt tegen
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J. v. d. Hoeven

ln 'n groen, groen.
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Schuitje varen,

theetjedrinken...

C. F. W. Möllers-van Veen



Voor U gelezen, gehoord
over 5O jaren L.M.H.C.

en opgetekend

Als men het oude Notulenboek opslaat dan leert ons de eerste
bladzijde 2 dingen:

Ten eersfe dat de oprichtersvergadering werd gehouden op 18
october 1917 in, hoe kan het anders,,,De Vergulde Turk".
HeÍ tweede punt is de volgende zinsnede: ,,Daar er in de laatste
tijd zich weer enig enthousiasme voor de Hockeysport had ver-
toond, moest deze gelegenheid niet voorbij gegaan worden, om
te Leiden weer een club op te richten".
Je zou zo zeggen dan had er ooit al een bestaan. lnderdaad, op-
gericht omstreeks 1904 en opgeheven, vermoedelijk onder invloed
van de 1e Wereldoorlog, in 1914.
Tevens werd in de oprichtersvergadering besloten direct de eerste
zondag 21 october al te gaan hockeyen en wel op een terrein
achter Posthof.
Merkwaardig genoeg werd er niet alleen tijdens de weekends ge-
speeld. lk lees nl. verder dat:

,,als Damesdag Donderdag
als Herendag Dinsdag
als vaste mixeddagen:
Woensdag,
Zaterdag en

Zondag".

Het begrip spelleiders en -sters was ook al bekend. De oude
Leidenaren zegt het wel iets als ik vertel dat één van de eerste
spelleiders Cees van Spall was l! !l
Het verkleden was toen ook al een probleem. Besloten werd dat
de Heer Visser zou onderhandelen met de Studenten Tennis Club
over de huur van de ,,hokjes der kleedkamers".
Dit is de eerste keer dat het woord student valt en waar eigenlijk
mee wordt aangegeven hoe vanzelfsprekend het is dat we met
elkaar,,leven" of beter sporten.

Een twééde historische datum is 17 december 1917 toen de
L.M.H.C. toetrad tot de Nederlandse Hockey- en Bandy Bond.
Bij de jaarwisseling telde de vereniging reeds ca. 160 leden !

Al spoedig bleek dat er aan de velden achter Posthof te veel ont-
brak om goed te kunnen hockeyen en kreeg men enkele dagen
per week de beschikking over terrein ,,Sportman" achter Pomona.
Het eerste jaar werd er al uitgebreid deelgenomen aan verschillende
toernooien en wedstrijden. Een onderling toernooi in 191 8 telde
7 elftallen.
Veel werd het eerste jaar gespeeld tegen de ,,Saxenburgers" uit
Bloemendaal; besloten werd onderling een wisselbeker te ver-
spelen. Om deze zgn. Coebergh-beker werd gespeeld met enkele
onderbrekingen tot dik in de dertiger jaren I Waar zou deze beker
gebleven zijn ?

Na afloop werd er meestal gezellig theegedronken in Posthof. Nu
is mij daar óók nog iets over bekend. Jawel het kwam uit een
theepotje, maar. . . het was vaak op kleur gebrachte klinkklare
j enever !

Verder vertelde de Ere-voorzitter mij dat het wel voorkwam dat er

een heel circus op de velden werd opgesteld.
ln 1918 werd ook toegetreden tot de Dames Hockey Bond. Toen
nog niet opgegaan in de latere K.N.H.B.
U heeÍt zich ongetwijÍeld wel eens afgevraagd hoe het eerste
tenue eruit heeÍt gezien. Wel de dames droegen witte blouses met
rode matrozenkraag !

ln het jaarverslag van 1918-1 91 9 komen we de zinsnede tegen
,,Het heerschen van de Spaanse griep was de oorzaak, dat ver-
schillende wedstrijden afgezegd moesten worden".
ln 1919 werd Leiden kampioen in de klasse 2B en moest gespeeld
worden tegen de kampioen 2A ,,Hilversum", welke werd verloren
met 8-1 . Toen zaten ze ons al dwars! De volgende zin is ook
interessant: ,,Besloten werd de meerderheid te erkennen en de
revanche gewonnen te geven" !

Zo kabbelt de L.M.H.C. de eerste jaren rustig door en kenmerken
de jaarverslagen zich door opmerkingen over de slechte omstandig-
heden der velden. Sportief gezien komt Leiden er steeds beter in.
Ook werd wel eens geprotesteerd wegens de slechte leiding en
werd gewonnen staat er achter. Tegenwoordig zou dat allemaal
niet kunnen, maar in de tijd van sinaasappel en twee platte kanten
lagen de zaken blijkbaar iets anders.
ln 1920 werden de Leidse dames kampioen, maar misten op een
haar de 1e klassel Je zou bijna verzuchten; ,,lazen we dat nu

ook maar".
Het tenue werd ook weer eens veranderd: de dames droegen nu
een groene rok en witte blouse.
Merkwaardig genoeg schijnen bepaalde tendenzen zich in de ge-
schiedenis te herhalen. Zo lezen we in het verslag 1920-1 921

dat het herenelftal de eerste helft van de competitie alle wedstrijden
verloor wegens nr'et opkomen en dat er in totaal een bedrag van
ruim rr 30,- aan boetes betaald moest worden !

De dames sloegen een beter figuur en speelden in 1921 in de
eerste klasse. Blijkbaar later er weer uit, want in het jaarverslag
'l 923 staat te lezen dat ze weer in de 2de klasse speelden.
In 1923 werd wederom verhuisd naar andere velden. Men ging
spelen aan de Haagsche Straatweg en er werd een keet van de
Trammij gekocht. Het geld werd verzameld door een lening te
sluiten onder de leden tegen een rente van 6%! Wie sprak er

over de huidige hoge rentevoet?
ln 1924 een kleine paleisrevolutie. De Hockey Bond had voor-
geschreven dat overgegaan moest worden tot het spelen van de
Engelse regels. Dat wilde zoveel zeggen als met één kant van de
stick spelen en een kleinere bal. Besloten werd dat er 2 competities
gespeeld zouden worden, één met Engelse regels en één met de
Hollandse regels.
Waarom blijft in nevelen gehuld, maar in het seizoen 1925-1926
werd er wederom met de Hollandse regels gespeeld. d.w.z. er
werd ingeschreven voor de Hollandsche competitie. Blijkbaar nog
steeds twee verschillende zaken.

r



Zowasheten..,
Heren l-bij 2e lustrum.aan de. Morsch: Actterste rij v.l.n.r.: Bouwe v. d. Meulen.
Sibou Colenbrander, Koos Hekewerth, Schwartz, John Soeters. 2e rii v t ,.l
Jo Kamerling. Wybo Cardinaal, de Waard. Voorste rijv.l.n.r. : Bijleveld, Jaí Èàsi;i:
Leo Frank.

AchteÍste rij v.l.n.r.: Bouwe v. d. Meulen, Tan, Sybrano Colenbrander, Koos
Hekewerth, Jan Postel, Wybo Cardinaal, Meindert de GÍoot, Sypkens, Cees
SeÍet, Slegtenhorst.2e rii v.l.n.r.: Frans Visser, Leo Frank, Eric Maaldrink, Creutz-
berg, J. C. v. Eck, John Soeters. VooÍste rij v.l.n.r.: Agnes de Sitter, Nettie Gorter,
Tonnie Hirschig, Jet Land, Jet v. Lommel, Riet v. Deinse, Juruiaan Tjeenk Willink,
lnger Dingermans, Els Werker, Liet Polano.

zo is het !

hoe het werd , .

Jaarlijks HockeyÍeest in 1927. ,,His Mixters Voice?"

lnwijding terretn Hooge Rijndiik en.



officieel Programma van het loe Lustrum L.M.H.G.

1917-1967

BESTUUR: LUSTRUM CoMMISSIE:

Ere-voorzitter J. G. J. Verhey van wijk H. p. Muller praeses

Mr. L. Hamming praeses Mej. J. Sandberg ab-actis

B. Goslings vice-pÍaeses w' M' Stomps quaestoÍ

J. W. Heringa quaestor Mevr- M. H' M. F. Gardeniers-Berendsen leden

Mevr. C. v. Kreel-Zwiers ab-actis I P' Jaeger

J. H. c. Voormolen wedstrijd secretaris Mr' B' ter Kuile

Mej. E. Goekoop leden adm. W' B' v' d' Pompe

A. T. v. Oosterom comm. materiaal

G. Groen assessoÍ | MEDEWERKERS:

Mevr. A. E. Tjeenk Willink-de Jonge Jeugd commissaresse B. ten Doeschate - M. Cox - G. de Wit - B. teÍ Haar
R' A' Voskuyl scheidsrechters comm. H. J. wessels - J. Kool - D. smit

REDACTIE LUSTRUM PASSING SHOT:

Mevr' l. G. C. de Fouw-Niekerk - Mr. J. W. Janssen, omslag en illustraties - D. B. Siewertsz van Reesema

ELFTALADJU DANTEN :

Ron Hooghoudt - Victoria Ton Gardeniers - 
pinoké

Geert Jan Goekoop - Groningen
Micky Noordzu - Delftse stud. Hockey club Bart de Regt H'G'c'

Paul Klever - Togo Frits Beukema Hattem

J. Bouma - Groen Geel lman v. d. Bosch - Watergeuzen

De elftaladjudanten verstrekken hun gasten alle nodige inlichtingen en zijn behulpzaam met de kennismaking.

ERE.LEDEN: LEDEN VAN VERDTENSTE:

Mr. L. D. Frank t 1927 Mevr. l. G. C. de Fouw-Niekerk
Mr. W. J. Cardinaal 1929 W. F. de Fouw
Dr' J' M' soeters 1931 c. Gaiilard
H. J. Postel 1933

Mevr. Mr. H. J. v. Beuningen-Hesselink 1936 B' Goslings

Mr. M. W.'van Haaften 1936 Mr. W. J. M. Kerckhoff

G. J. Goekoop 1939 H. K. König

K. den Hartog 1 946 H. J. de Koster

Mr. W. G. Ph. van der Heyden 1946 Mr. l. Opstelten
Mevr. Mr. A. E. Goekoop-Ruys 1948 Mevr. D. Rogge_Vos
Mej. C. Nagel 1948

Mr. H. Burgersdijk 1952 L' de Roos

Dr. D. H. N. wansink 19s6 lr' B' Rueb

J. M. Ballego 19sg J' Stoffel

Dr. G. L. Krol 1960 W. v. d. Veur

Mevr. M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen 1961 Mevr. K. Willink-Kaiser



Programma van het Lustrum

Vrijdag 12 april

10.00 uur aanvang Lustrum Goekoop Tournooi
20.00 uur feest voor de junioren in het Rijnlands Lyceum

Zaterdag í3 april

15.30 uur receptie op het clubhuis
15.45 uur lustrumwedstrijd van Leiden V

Donderdag 18 april

20.00 uur bridgedrive in het clubhuis

Zaterdag 20 april

12.30 uur aanvang senioren mixed tournooi
15.25 uur relinistenwedstrijd
16.30 uur einde der wedstrijden

* 16.30 uur De gastheren en gastvrouwen worden op het clubhuis verwacht om kennis
te maken met gasten.
De elftaladiudanten worden verzocht hiermede zoveel mogelijk behulpzaam
te zijn.

17.30 uur Ontvangst retinisten in Rest. v. d. Heijden (Breestraat 85)
Borrel + koud buffet

20.30 uur aanvang van het feest in Societeit Minerva in de Breestraat
met muziek van:
Marilyn Combo - Willem Nagtglas Trio - Hozpíta - Enno and his Crazy
Syncopaters

Zondag 21 april

13.00 uur vervolg der wedstrijden
+ 16.40 uur einde der wedstrijden
+ 17.00 uur thé-dansant, uitreiking der prijzen. trekking der loten I (in het clubhuis)

Lustrumtournooi L.M.H.C. 2O en 21 april 1968

Poule indeling:

Poule l: Victoria Poule ll: Pinoké
Delft H.G.C.
Groningen Haftem
Togo Watergeuzen
Groen Geel Leiden B
Leiden A Leiden C



Er wordt gespeeld op de velden l, ll en lll.

Duur van de wedstrijden: 2 x 15 minuten.

Het tournooi vangt aan op 20 april om 12.30 uur en op 21 april om 13.00 uur.

De wedstrijden worden centraal afgefloten door de wedstrijdleiding.

Elk team zorgt voor tenminste één scheidsrechter.

Scheidsrechters halen vóór het begin van de wedstrijd Íluiten en een bal.

De captains zorgen er voor dat hun elftallen tenminste 5 minuten voor het begin van de wedstrijd op of bij de
; betreffende velden aanwezig zijn.
t
, Als 2 elÍtallen in een poule gelijk eindigen: doelschieten door de dames.
It Einde der wedstrijden op 20 april om 16.00 uur.

Einde der wedstrijden op 21 april om 16.40 uur.

Prijsuitreiking in het Clubhuis op zondag 21 april om 17.00 uur, tijdens het thé-dansant.

De wedstrijd Groningen-Leiden A om 13.05 op zaterdag heeft de,.Blauwe-Scheen"-beker als inzet.

Wedstrijdrooster

Zaterdag 20 april:
12.30 uur
D.S.H.C.-Groen Geel

H.G.C.-L.M.H.C. B
Victoria-T.O.G.O.

13.05 uur
Pinoké-Watergeuzen
Groningen-L.M.H.C. A

Hattem-L.M.H.C. C

13.40 uur
D.S.H.C.-T.O.G.O.
H. G.C.-Watergeuzen
Victoria-Groen Geel

14.1 5 uur
Pinoké-L.M.H.C. B

Groningen-Groen Geel

H.G.C.-L.M.H.C. C

14.50 uur
T.O.G O -L.M.H.C. A
Hattem-L.M.H.C. B

Victoria-Groningen

15,25 uur
Reiinisten wedstrijden

16.00 uur
Watergeuzen-L.M.H.C. C

D.S.H.C.-L.M.H.C. A
Pinoké-Hattem

om de ,,Blauwe scheen"-beker Pinoké-L'M'H'c' c
,t Victoria-L.M.H.C. A

H.G.C.-Hattem
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Zondag 21 april:
13.00 uur
T.O.G.O.-Groen Geel
Watergeuzen-L.M.H.C. B

D.S.H.C.-Groningen

13.35 uur

14.10 uur
Victoria-D.S.H.C.
Pinoké-H.G.C.
H attem-WateÍgeuzen

14.45 uur
Groningen-T.O.G.O.
Groen Geel-L.M.H.C. A
L.M.H.C. B-L.M.H.C. C

15.30 uur
No's 2 van Poule I en ll

16.10 uur
Finale
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Nog een merkwaardig feit: het aantal actieve dames was zó gering
dat een eigen elÍtal niet geÍormeerd kon worden. Men besloot
daarom samen met H.H.C. een elÍtal te vormen met als conditie
altijd spelen in Den Haag.
Het hockeyen mocht dan niet zo succesvol verlopen, het feesten
des te meer. De jaarlijkse dansavond werd altijd druk bezocht,
wat de opmerking aan de ab-actis in 1g26 ontlokte:,,Laat Leiden
eens toonen dat zij even goed kan hockeyen als dansen,,.
Het veld verkeerde vaak in zo'n slechte toestand dat boze tongen
beweren dat thuis de wormen uit de modderkluiten kropen als
die van de schoenen werden geklopt.
ln 1928 verhuist de hockeyclub wederom en wel naar de Hooge
Rijndijk op de velden van de Ned. Bond van Lich. Opvoeding.
Tevens dreigt in 1929 een nieuw gevaar: de oprichting van een
studenten hockeyclub. Hier is men niet erg voor geporteerd wegens
het dreigende verlies van leden.

Dames I in 1929. Achter v.t.n.r.: Nettie Gorter, Herman posthuma, Agnes de Sitter,Cok de Jonq_e, Noor Meyere. _Midden v.t.n.Í.: Hedi Hankei OiieÈmal franj Wif fËjmrer,.tng-eÍ Dingermans. VóóÍ v.l.n.r.: Fiet v. Deinse. Coos Tabing SueimonAl,
Hannie Hesselink.

ln 1929 treedt Leiden voor het eerst op met het nieuwe tenue. De
dames zoals het nu nog wordt gedragen en de heren zwarte broek
dito hemd en de bekende kousen. Tevens werd toen voor het
eerst het Leidsche schildje gedragen.

De Íinanciën staan er niet best voor o.a. doordat de gemeente
Leiden de beloofde f 2OO,- voor terreinverbetering in de zak
houdt,,om te gebruiken voor de eventueel nieuw op te bouwen
gevel van het afgebrande stadhuis".

Op de algemene vergadering van 21 september 1929 deelt de
penningmeester de Heer Soeters, mede dat de quitantieloper
bijzonder slecht zijn werk doet. prompt stellen de heren Colen-
brander en Maaldrink zich beschikbaar om de contributies te gaan
innen evenwel op voorwaarde dat zij het loon van f O,15 per geïnde
quitantie mogen houden. Dit voorstel van de ,,trust" wordt goed-
gekeurd en aldus gaan de heren aan 't werk. Het verzoek om óók
over een actetasch te mogen beschikken wordt niet goedgekeurd,
gezien dan hun gelijkenis met een commis-voyageur!

Verder vindt de,,trust" dat de nieuwe damesleden niet goed worden
opgevangen en daar stellen zij zich ook voor beschikbaar. Meer
toenadering moet er komen I De ware clubliefde ontbrak de heren
niet !

Merkwaardige gewoontes waren er in de jaren twintig. Er wordt
op een algemene vergadering benadrukt dat de leden geen geld
meer mogen lenen van de hockeyclub. Blijkbaar bestond díe
gewoonte!!!!

YanaÍ 17 september 1931 loopt er een bepaalde gouden draad
door de L.M.H.C. daar duikt voor het eerst de naam Goekoop op
als bestuurslid.

ln 1932 verdwenen de dames na degradatie uit de 1e klasse.

Maar om U nu een ,,couleur locale" te geven van de periode 1924
tot 1934 kunnen we eigenlijk beter ons Ere-lid J. M. Soeters aan
het woord laten:

De L.M.H.C. 5O jaar
Onder het motto: Waar blijft de tijd?

Een vriendelijke brief met een niet mis te verstane opdracht, fijntjes appellerende aan de ijdelheid,
gevolgd door een tactische reminder en het is dan zover. Gelukkig een regenachtige zondag. Lekker in een luie
stoel' fotoalbr'un op schoot, een goede sigaar en dan maar diep duiken in de herinneringen, die bij het bekijken
der fotors omhoog vtellen als een machtige slroom, zodat het gemoed er week van wordt! Wat een knulletjes en
wat een schattige snoetjes, zijn wij dat aflemaal- geweest?
Yan 1924 toL 1974 rijgen zich de herinneringen aIs evenzovele paarlen aan een snoer, kostbaar. kostelijk en on-vergetelijk. Er kan een gedenklooek van geschreven. Sl-echts het vignet met 50 jaar op het omstag, een opdracht,
stoer maar toch gevoelig op de eerste en een colophoon op de laatste biadzijde, ware het niet dat dat nu ook
weer niet de bedoeling van de lieve bri.efschrijfster was.

1924-1914 Terug naar een tijd waarin de kleine L.M.H.G. voornamelijk uit studenten, vvsles en profes-
sorenkinderen bestaande nauwelijks twee herenelftalfen en ó6n dameselftal op de been bracht, de contrj.butietot tien gulden werd verhoogd en de terreinknecht Frans voor een rijksdaalder per week in het kasboek prijkte.
Terrein Morschweg: Zondags voor de wedstrijd gezamenlijk koeievla verwijderen en molshopen egaliseren. Hetfraaie ficht beige shanturg zijden hemd waarin Leonard Huizinga persisteerde te spelen in ptaats van het over-
langs roodwit gestreepte. Bijleveld en schwartz, de ranselaars ook met de bo11e zijde van de stick. De tijd van
de sinaasappel 1ag voor hen nog te kort achter de rug.
Een enorme vooruitgang betekende de verhuizing naar de vefden (1É) aan de Hoge Hjndijk. Thee door de meisjes
verzorgd, de ingrediËnten in een rieten hengselmand meegebracht naar het verd.
Hockeyevenementen: De Mixed Hockeydag op $/aalsdorp, wie mogen. wie moeten mee? wat prevaleerde? Hockeycapa-

r



citeiten of de gezelligheidsfactor? Het was een ui-tgemaakte zaak, dat men voor het laatst.e opteerde.
Incidentele mixed-tournooien bijv. naar de Achterhoek met onderweg een dansavond (rrbaf met souperfr) in de
stationrestauratie van Zutphen. De jaarlijkse hockeybals j-n Maison Bruins, dames in het lang of kort naar ge-
lang de mode, heren steevast in smoking, geen rok, wanb er kwamen ook niet-studenten. Hoe ronsel je vo1-
doende mannen van alfure bij elkaar, die althans bij de aanvang rikegelvrijr waren, Meisjes waren er altijd genoeB,
liefelijke herinneringen al die ÈI}es: Riet, Hannie, Frida, Elfa, Agnes, Nettie, Tonnie, Fransje, Tiep, Miep,
Hans, Dodies en al-s de niet genoemden, de even charmanten, maar niet vergetenen!
Na futtefe jaren. Weer een verhuizingr op naar de Warmonderweg, velden om te zoenen, op geestgrond. Vol-gens
de terreinknecht Frans, zo droog als merg, schapen zouden het gras korter houden dan een maaimachine. Geloof
het maar, na enkele maanden pakte het wel anders uit! Maar desondanks breidde het aanta] leden zich gestadig
uit. De '1OO leden mijlpaal werd bereikt. Wat een c1ub, nog kende iedereen iedereen. Koppels gingen zich vor-
men, niet altijd voor het leven. Toch vonden vefen toen reeds hun nu nog trouwe wederhelften. fi"in" Gé Coekoop
en Jan Postel mochten, hoewel nog schooljongens, a1 spoedig met het eerste meedoen. ïn die dertiger jaren van
moeizame degradaties onmiddeuijk weer gevolgd door eervof bevochten promoties vras het de roemruchte tijd van
Hakim en Roentje (Haroen)' Sarapoepie (Jan van den Berg van Saparoea), ouwe trouwe Bouwe (van der Meulen), de
onberekenbare Dick (Moltzer van Gulik) goed voor drie goals of de hele wedstrijd een sta in de weg, Wout, en
Ben van Haaften, Nico (Janssen Andeweg), altijd trouw van de partii, safe en nuchter, de recalcitrante, training
aan hun laars lappende, hijgende en blazende Willern (Stomps) en Jurian (Tjeenk willink)r hoe de nacht voor de
wedstrijd was, zij speelden, en hoe.
captainszorgen: Hoe krijg ik mijn mannetjes op tijd uit bed na een moeizame avond en nacht van 'n tientje klets-
nat_maken in den Haag met de trias Sauerr Atfantic, Deca, de laatste blauwe tram en een nababbeltje op
Societeit'. Hoe krijg ik ze gelijk een slavendrijver allemaal tegelijk op een voordelig gezelschapsbiljet nog tijdig
in de trein. Het was geen sinecurel Maar spelen dat ze deden, de kwade sappen moesten er uit gezweet. De con-
ditietraining en het strafcorners oefenen van de woensdag en zaterdagmiddag wierpen dan rijpe vruchten af.
Wat een tijdr wat een plezier, wat een vriendschap en hartelijkheid met elkaar beleefd. Look back in happiness,
L.M'H.C. wat hebben wij een vreugde aan je te danken. Nu bfoei je a1s geen ander onder de grote hockeyclubs in
den lande.
VJlj van de vorige generatie prijzen ons gelukkig daarloe de grondslagen te hebben gelegd. Wlj waren er toen bij;
nu zijn wij trots met dit Lustrurn op wat ju11ie thans op jurlie wijze presteren.
Dat jullie straks bij het driekwart eeuufeest van dezelfde dankbaarheid vervuld mogen zijn a1s wij van de jaren
omstreeks 1910 voor wat de L.M.H.c. julrie voor goeds in je jeugd heeft gegeven!

VIVAT, CRESCAT, FI,OREAT, L.M.H.C.

/ rrr. 'rfor/k^A '

ln 1932 vindt de verhuizing naar Oegstgeest plaats. Na langdurige
onderzoekingen van de juiste grondgesteldheid, (er werd tot in
Noordwijk gezocht) werd ,,Een laatste stukje ,geest'gevonden aan
de Warmonderweg te Oegstgeest. Naar eigen ontweÍp werd een
clubhuis getekend en gebouwd.
Het veld mocht 's zomers gebruikt worden door een veehouder
maar het resultaat van het beweiden door koeien was, dat overal
heel mooie sappige pollen gras opgroeiden welke de egaliteit
en de bespeelbaarheid niet ten goede kwamen. Het bleek nodig

J.M. Soeters.

het gras goed kort te houden voor een stevige grasmat en een
stevige wortellaag. Maar hoe dit klaar te spelen? Enige leden
besloten toen gezamenlijk enkele lammeren te kopen op de be-
roemde Leidse wolveemarkt. Het werden 3 witte en een zwart
schaap, welke na het eind van het speelseizoen door voortdurend
grazen en gespreid keutelen moesten zorgen voor een goede
grasmat voor het volgende seizoen. Zo at en toe ging één van de
leden's zomers kijken of alles naar wens verliep en het leek dat
dit inderdaad het geval was.

,,Toen ze nog niet,,ziek" waren geworden" (de schapen)
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Eind Augustus thuis gekomen van vacantie ging ik weer eens
kijken naar onze schapen en meteen een afspraak maken voor de
verkoop. De winst zou aan de clubkas ten goede komen. Maar
groot was de teleurstelling toen bleek dat onze 4 schapen ver_
dwenen waren. Volgens één zegsman waren ze ziek geworden en
doodgegaan, volgens andere waren zij van de ene op de andere
dag verdwenen in een auto. wie de verkoopsom in de zak heeft
gestoken weet niemand. Ook niet de terreinknecht, die vertelde
dat hi.i zijn schaap aardig verkocht had...,, (aldus het relaas van
ons Ere-lid H. J. postel).

Terecht is onze volijverige praeses van toentertijd Soeters (later
Ere-lid) zeer verheugd als hij op 21 October 1g33 in eigen club-
huis de algemene vergadering kan openen. Besloten werd een
daverend feest te houden mèt cabaret o.l.v. Hannivoort, daaraan
te verbinden een gecostumeerde wedstrijd en veteranenwedstrijd
met sinaasappel !

Zó vierde men in 1 934 een hockeyfeest. Herkent U ze nog ?

Het seizoen 1 933/1 934 kenmerkte zich ais een zéér bloeiend laarmet vele nieuwe leden en een gezellig clubleven in het ctubhuis.
Dank zi.1 ,,petroleumkachel en enkele wankele luie stoelen.. was
het er goed toeven.
ln 1935 beginnen de voorbereidselen voor weer nieuwe velden.
Men moest van de oude af. Hiermede woÍdt o.a. belast G. Krol.

De gemeente Oegstgeest had een groter stuk maar de hoge h--r
belet ons vooralsnog hierop in te gaan.
Doordat de opbrengst van het schrijven van de verslagen in..-.
Leidsch Dagblad in een ,,pot,, werd gestopt worden er aan r:.
eind van het seizoen douches in de kleedkamers aangebrac-.
In 1936 werd Passing-Shot geboren. En misschien is het v,.
interessant te weten dat dit blad oorspronkelijk was bestemd vo:
de Leidsche Lawn Tennisclub. Vandaar de naaml Maar door h:
bijeensteken van de koppen, werd het direct ook ai her blad va-
de L.M.H.C. De heren Hans en piet Coebergh zijn de gro:.
animatoren hiervan. Eigenlijk zeer modern deze co-editie ll Hr
lidmaatschap werd met /0,2S verhoogd om te komen tot ee
Íonds voor passing-Shot.

ln october 1 936 blijkt, dat het bestuu r een zeeÍ geschikt stuk gron:
voor de zo nodige velden heeft weten te bemachtigen.
De aanleg van de velden zou veel geld kosten, maar de werkloze-
van Oegstgeest zullen worden ingeschakeld.
ln 1937 werd voor het eeÍst gespeeld op de nieuwe velden, d;:
zo zegt het jaarverslag ,,met z,n 4 mooie velden en ongeveer c:
beste drainage van heer Nederrand". Dat waren tenminste duiderijk:
en dankbare woorden. Het clubhuis (waar we nu nog in zitten
ook een saillante bijzonderheid, werd door de firma padox voc,
f 3500,- uitgevoerd I

ln die jaren was ook de activiteit van de Leidsche Cricketclub zee.
groot. Onze cricketaÍdeling bloeide enorm en vele grote name-
dateren uir die tijd, Wie kent Schölvink niet?
Wij lezen ook nog, dat op een verzoek van de toenmalige praese:
het clubhuis niet met hockeyschoenen te betreden dit op verze-
stuitte van de heer en mevrouw Krol !

Op de opmerking dat de prijs van 10 cent voor een warme douch=
te duur is (de leden betaalden dit nl. zelf) antwoordde de praese:
dat hij dan maar een koude douche moest nemen.
ln 1939 speelde voor het eerst in de geschiedenis van de L.M.H.C
een lid in het Nederlands ElÍtal. Dit was Corrie Nagel en wel teger
lerland. Dat Dodies Vos, óók al een Leidse, de eerste internationale
scheidsrechtster was en deze wedstrijd leidde is toch wel het
vermelden waard.
Maar leden van Leiden, wij kregen een brief van ons Ere_lrc
W. v. d. Heyden en wte kan U beter vertellen over zijn periode dan
h ijzelf ?

Beste Passing Shot,

Herinneringen, anecdotes, foto's? welk een gevaarlijke vraag! voor ik het wist was ik aan het zoeken in eenlangbewaarde schoenendoos, met aankondigingen, fotors en wat krantenknipsels, waaruit tensfotte ook je ge-boortebewijs te voorschijn kwam: het eerste nurnmer van Àpril jgr6. B1) deze retourneer ik dat maar aan je hui_dige beheerders.

Gevaarlijk, want de avond is zo om, hetgeen rnij er toe bracht een tweede uit te trekken waardoor tenslotte zo-veel van wat vergeten scheen naar boven kwam, dat ik niet meer wist waar een verhaal te beginnen of te eindi-

Ïn 1914 trad i-k toe als lidr Leiden beschikte sinds korl over een eerste juniorenelftaf. Heren f, waar wijeen nateloos respect voor hadden, promoveerden d.at jaar naar de or""g"rg.klusse. De magiËr Haroen en Gó
Goekoop met zijn onfeilbare backhand probeerden 

.ons de techniek bij te brengen. wout van Haaften liet ons meteindeloos geduld veldjes 1open, een pri1le vorm van de huidige con<iitietraining. rn de zuigende kLei van dealtoos natte veI<ien was dat zwaar werk. Goed herinner it mij nog het groengebeitste clubhuis en het somskwalijk riekende ijskoude grondwater waarmede de douche gevoed wero.

Ondanks de ietwat primitieve ioestanden werd het eerste reeds een paar jaar later kampioen van de pas betre-den overgangsklasse. Helaas werden de promotiewedstrijden tegen Bloemendaal en s.c.H.c. verloren. Dat kampi-oenschap viel samen met het zesde Lustrlun in 19j?.



PASSING.SHOT
OÍficieel Orgaan van de

Secrelariaat:
WITTE SINGEL 71

TeteÍoon 542 Opgericht

Wordt gratis gezonden
aan Ledon en Donaleurs

Leidsche Lawn Tennis Club
Rcdactie en

tAa6 Administratie
Witte Singrl 7l

&

Opening eerste riieuwe velden in Oegstgeest Í933.,,,t Was geen paardemop,,

!O^!91 eere1e,,geest".veld in Oegstgeest. Heren I in í934. V.t.n.r. bovenste Íij:J. Soeters, Bouwe v. d. Meulen, Jan postel, George de Ruijter de Wildt, Wout i.
Haaften, Frans, (tereinknecht), Niek Jansen Andàweg, Ce'do"loop,Ïriis Càe-
I9op, Hq!LI. .Voorste nt v.t.n.r.: Couvée, Damsté, J. Fraser, Haroen, Ben van
Haaften, Wim Verhey v. Wiik.

Feest toen Heren I en Dames I kampioen waren geworden,4 maan 1934.
,,Wanneer wordt dat weer gevierd ?,,

Opening nieuwe Clubhuis in í 936. ,,En de fotograaÍ zo maar op de tennisbaan ?,

Dat waren nog eens hockeyÍeesten ! Zomerzorg, Mei 1 934



In het najaar van datzelfde jaar gingen wij naar het nieuwe clubhuis: de luxe was onvoorstelbaar. Wij kregen
de beschikking over drie, echt gedraineerde velden plus een oefenterrein. rs Winters hoefde je je kleren niet
meer in het donker bijeen te zoeken, er was electrisch licht!
Het is dan ook niet te venvonderen, dat in de daarop volgende jaren de club gestaag groeide. Met name het aan-
ta1 junioren nam shel toe, de lagere e1ftal1en prrcmoveerd.en, waardoor Leiden een stevige basis kreeg.

Dat waren de laatste zoreeloze vooroorfogse jaren met Hawaï en andere opgewekte feesten in Zomerzorg; het was
ook de tijd waarin een reeks van de beste spelers naar ïndié verdween, hetgeen wel-Iicht verklaarf waarom het
eerste nooit de hoogste kLasse bereikte, last not least leidde de cfubgeest tot een stijgend aantal hockey-
huwelijken. ft: gijr Passi.ng Shot, gemeenschappelijk orgaan van hockey, tennis en cri.cket, stierf een prille dood
waarschijnlijk tengevolge van de duurte van het glacé-papier waar ge op gedrukt werd. Of, werd er te weinig
rrlangs het lijntje gefluisterdrt?

Uw wedergeboorte vond plaats in '1!4O, ditmaal alleen a1s hockey-biad. Aan Uw wieg stonden MevrorÍw Goekoop-
Ruys en de heren Wagner en Leemans.

In het voorwoord van de redactie stond te l-ezen: rrNu er echter weer vofop geestdrift voor de club is ....rr
Hoe waar was dat, en wel-k een andere betekenis kreeg de club in de moeilijke oorlogsjaren! A1 ras bleek dat
de L.M.H.C. nauwelijks of geen foute figuren kende. Men was veilig met en onder elkaar. Zo zelfs, dat ik met
een aantal vrienden langere tijd op het clubhuis - bestaat het tefefoonhok nog? - kon onderduiken. Met all-e
spanning die de oorlog bracht, bleef een zekere ontspanning nodig. Een van de weinige, gepaste vormen daar-
voor was de sport. Hechte vriendschappen zijn in die tijd oni:.staan en welficht is de eenheid in de club nooit
groter geweest, dan juist toen.

In het eerste jaar van de bezetting was nog veel nogelijk. Dat was de tijd waarin de tandem opgang deed. Er was
namelijk een fietsenverhuurder op het Noordeinde, die over een grote hoeveeLheid tandems beschikte. Leiden
werd een van zijn beste kl-anten. Zo mogelijk gecombineerd trok dan een dames- en herenelftal naar Haarlem of
Den Haag om zijn uitwedstrijden te spelen. Een van de meest roemruchte tochten was die naar Bl-oemendaal in'194'1.
Lekke banden en verre bombardementen ten spijt, kiriramen Dames f en Heren fI met overwinningen terug. Het samen-
stellen van de trkoppelsil was een moeil-ijke en bovenal delicate taak. Redelijkerwijze zou dit zó moelen geschie-
den, dat de physieke krachten per tandem ongeveer uitgebalanceerd waren, maar mysterieuze rtanderetr krachten
in de sport verzetten zich daartegen. Triplettes werden node gemist.

In die tijd werd ook een keuken in het clubhuis gebouwd, waarin Anlon de scepter zwaaide. Zijn hoofdgerechlen
waren 'tsjipstr en vooral de onvergetelijke ttèèrrvet,ensoeprr, naar mijn herinnering overwegend uit gevonCen voor-
l,terpen samengesteld.

Kortom de club bloeide: een L.M.H.C. beker met mixed-tournooi werd ingesteld, wij dongen naar de Samovar in
Arnhem, namen deel aan tournooien in Breda en Den Haag; de eerste elftalfen speelden in de hoofdklasse van
de noodcompetitie.

In het tweede oorlogsjaar verscherpten zich de verhoudingen. Het bewustzijn van de noodzaak tot actief yerzet
tegen de bezetter nam toe. Een groeiend aantal leden van de Leidse zetten zich hiervoor met aI hun kraclten in.
Met diep respect denk ik aan die Ieden, die in deze strijd hun leven gaven. Wanneer wij nu in vreugde en vrijheid
het tiende Lustrum der L.M.H.C. vieren, is het goed om zich te reafiseren dat zulks sl-echts mogelijk is rioor het
offer dat zij, mèt zoveel anderen, brachten.

Moge het Passing Shot, met zijn aan het tennis ontleende naam, en vooral de L.M.H.C. ook in de komende jaren
goed blijven gaan.

Met vriendel-ijke groelen,

Eindhoven, 11 naarl 1968.

N

Dames ? werd

Voor 0 aan de

Heyden
Togo-Leiden



Dames ? werd zó in 1937 kampioen. Nu weten we hoe het dak lek is gewoÍden !

Voor 0 aan de kant? De beroemde tandemtocht

Heren ll in 1940. Met o.a. Peter Zwanenburg en René James.Togo-Leiden 1940 op Klein Zwitserland.



Zo zijn we dan vanzelf diep in de oorlog terecht gekomen. Alles
werd door de bezetter steeds moeilijker gemaakt, terwijl de be_
hoefte aan contact steeds groter werd.
De vele clubavonden waren legendarisch en de Sinterklaasviering
ook. Stelt U zich voor Sinterklaas te paard het clubhuis in ! Het
duo Hannivoort-Coebergh was zulke grappen wel toevertrouwd.
De leden brachten zelÍ thee, koffie. suiker en maggiblokjes mee
om er gezamenlijk wat drinkbaars van te maken.

De onderduikperiode is een hele hechte L.M.H.C.-tijd geweest.
Ze sliepen in hetteleÍoonhok en eten werd stiekem in pannen naar
de club gebracht. lk geloof dat hierbij de naam van Tiep welgenoemd mag worden. En als je oudere leden vraagt wat is de
mooiste L.M.H.C.-tijd geweest dan wordt er onveranderlijk ge-
antwoord ,,de oorlogsjaren,,. Dit klinkt paradoxaal, maar de ge_
negenheid en verbondenheid voor en met elkaar was zo groot, dat
welke vergelijking ook altijd mank zal gaan. De generatie van
nu kan dat niet begrijpen

i'',{[:i!d,,']j!j!',iffi{]fihrl",t1o.í13i*1"^ï;}";ïi,,iï.,ï",3 5#l?ïï,ï,,lii
Xàl,Ë#lf\t ::j?[: 'li,É,';ljlËl^""1i;ï à "ö;;liJï;fÀl,lysen. 

Do,iy verhoer,

De training was wat de juniores betreft toen in handen van Eddy
vrolrjk. lk mag wer zeggen uit ervaring, een íantastische trainer.
Een lichtend voorbeeld voor een ieder; voor ons.juniores ook een
soort evangerie, want hoe vaak zei je niet, ars iemand iets in het
midden bracht,,.ja maar Eddy Vrolijk zegt . . .,, en daar was de kous
mee af.
Het jaarverslag van 1g44-1945 zou eigenlijk woordelijk over_genomen moeten worden om iedereen duidelijk te maken wat erallemaal is gebeurd. Wij zullen een greep doen orn de huidigejeugd enig inzicht te geven:
,,Daar de ab-actis, de Heer W. G. ph. van der Heyden nog steeds
in spanje vertoefde, waar hij na een gevaaÍrijke reis door het door
Duitsers bezette België en Frankrijk ,urrno"Àt te komen, bleef de
Heer Zwanenburg zijn taak waarnemen. De Heer Roos verving de
Heer F. W. N. Hugenholtz die gezocht werd wegens zijn in de
ogen der Duitsers te grote vaderlandsliefde en daarom wijselijk
was ondergedoken.
Op 1 7 september begaf de Heer van der Hoog zich per Íiets naar
Nijmegen, waar hij juist op tijd kwam om dooi de vanuit de rucht
landende geallieerden bevrijd te worden. (de toenmalige praeses
red. ) .

ln Januari 1 94S werd ertoe oveÍgegaan de schuur af te breken en
de meubels uit het clubhuis bij particulieren onder te brengen met
het oog op het gebruik hiervan voor de edele wonderkachteltjes
der omwonenden.
ln de zomer van 1g44 werden het eerste en tweede veld ter be_
schikking van een deel der Oegstgeester jeugd gesteld.
Zeer vereerd waÍen we met het Íeit, dat ae in eoetgeest gelegerde
Canadezen onze velden zo voortrefÍelijk vonden, dat zil gedurende
één maand tot Aerodrome gepromoveerd werden.
De in de afgelopen jaren gevonden voorwerpen, werden voor
zovet zij niet specifiek tot de hockeyuitrusting behoorden, aan het
Nederlands Volks Herstel overgedragen,,.
De balans die aan het einde van de oorlog opgemaakt moest
worden over het verlies van leden was een zeer Jroevige en we
menen oprecht hier in een apart aÍtikel op terug te moeten komen.
Direct na de bevrijding was er ook door het nog afwezig zijn van
enkele bestuursleden moeilijk op gang te komen en de Raad van
Beheer van de L.L.T.C., L.M.C.C. en L.M.H.C. heeft voortreÍÍelijk
werk gedaan, in het bijzonder de Heer H. Th. p. Coebergh.
lk mag wel zeggen, de historische woorden door de toenmarige
ab-actis uitgesproken in het jaarveÍslag 1g44_1 945 zijn later
niet geloochenstraft: ,,Hopelijk zullen zich onder de studenten
goede krachten bevinden, die de L.M.H.C. tot een bloeiende
vereniging zullen brengen,,.

e-\#)
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En zo Íloreerde de eerste oorlogsjaren de L.M.H.C. ondanks de
donkere dagen, maar er waren ook vrorijke berichten. Zo rezen
wij in het verslag 1 941-1942:
,,Tiep en Gé werden verblijd met de geboorte van een dochter,
Eveline, die eens naar wij hopen even trouw de Leidsche kreuren
zal verdedigen als haar ouders dat reeds zo lang doen... Wat eenprofeet was die ab-actis !

Het seizoen 1943-1944 staat in de annalen geboekstaafd als
heÍ ,,jaar der juniores". 174 Jeugdled en en 77 seniores. Ook ditwas weer een typisch oorrogsverschijnser. Mannen boven de 1gkonden zich hoe Íanger hoe minder op straat vertonen. Daarbij
was de sluiting van de Universíteit hier natuurlijk ook debet aan.
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De L.M.H.C. anno 1968:

A. De doelen waaien nöo om
B. 'n Pep oÍ'n Pop talki
C. Wat moet je ook met zo'n stok ?D. ,Die ieugd ook van tegenwoordig l '
Ë,,1kruiks......."
F. Dat woÍdt een sniider.
G. De keepster van Dames I?
H. lk heb hem ...
L niet.
J. We zijn töch een mixed-club.
K. ,,Geef'm de sporen".



De eerste na-oorlogse jaren manifesteerden zich door een moei_
zaam herstel. Aanvankelijk was het enthousiasme groot, getuige
o.a. de Passing Shot als muurkrant. papierschaarste was de oor-
zaak hiervan. Met veel enthousiasme werd hieraan medegewerkt
en het was een grote attractie als weer een nieuwe editie hing.
ln 1946 werd het eerste na-oorlogse grote tournooi gehouden.
Vele clubs waren geinviteerd en o.a. Leiden V nam als zelÍstandig
elÍtal hieraan deel. Het geheel werd besloten met een groot feest
in Zomerzorg dat tot diep in de nacht voortduurde.
De eerste competitie voor de hoogste elftallen in den lande, was
gevormd door een grote hoeveelheid elftallen, die een halve
competitie speelden. Daarna werd een 1e klas geÍormeerd van de
B beste elftallen waar Leiden ook toe hoorde.
Eveneens werden ,,bonnen" uitgereikt die moesten dienen om de
zo nodige hockey-textiel te verwerven. lmmers alles was nog op
de bon ! Door verloting werd de verdeling tot stand gebracht. De
gelukkigen moesten echter hun oude plunje inleveren voor anderen.
Wat is er in die tijd veel textiel geverfd. Zwart wilde immers alles
wel worden.

Oók een stel Íietsen. ls toen de liefde voor de fiets bij Juuf van
Ballegoyen de Jong geboren? Hij is er nog lang mee vergroeid
gebleven !

Het contact met Oxford heeft nog lang bestaan en vele malen zijn
de elftallen over en weer op bezoek geweest. Wie herinnert zich
Captain Dodd niet? De feesten aan de overkant werden vaak in
,,holy" gelegenheden gegeven en was limonade wat de klok
sloeg. Maar de Woíters, Hugo's, Elleke's en Corrie's herinneren
zich vast nog wel alle spelletjes van ,,mijn kleine Teddybeer,,en
,,we gaan naar Zandvoort". Onvergetelijke trips met geweldige
ontvangsten. Er werd óók nog gehockeyd met Rode Kruis tent en al.
Dat de Oxonians er hier ook weg mee wisten zullen diegenen, die
het Lustrum in 1 948 hebben meegemaakt zich nog best herinneren.
En zo kwamen we dan in dat beroemde jaar 1g48. ln april werd
zowel het 40- als het 3O-jarig bestaan gevierd !

Tot in lengten van dagen zal hier nog over gesproken worden.
Onder de bezielende leiding van Taco van Tijn werd dit lustrum
tot een van de grootste ooit gevierd. ln de Burcht vonden de
festiviteiten plaats. Alle bars waren in eigen beheer. Obers en

We gaan naar OxÍord wie gaat er mee ?

De eerste sportuitwisseling tussen Leiden en Oxford vond in 1g47
plaats. Een uítgelaten schare Leidenaren trokken naar Oxford en
daar waren natuurlijk 2 hockey-teams bij. Het eerste na-oorlogse
,,uitje". Velen hebben ervan geprofiteerd dat er aan de overkant
van het Kanaal meer te krijgen was dan in Nederland. Beladen
met truien, regenjassen en wat dies meer zij, kwamen ze terug.
Uitwisseling Leiden-OxÍord. De eerste maal dat Oxford op bezoek was.

serveersters liepen er niet rond. Alles door de leden zelf. prachtige
salades, croquetten, bittergarnituren en puddingen werden opge-
diend. Drank was er in ruime mate en de bar's werden om de zoveel
uur weer gevuld, zodat de hele avond door gedronken kon worden.
Dit alles was mogelijk door de fantastische medewerking van de
Koninklijke Marine. En U kunt zich voorstellen zo kort na de oorlog
hoe geweldig een ieder dit heeft gevonden. Een damesploeg stond
de hele nacht honderden glazen af te wassen. Kortom de L.M.H.C.



ln elk opzicht heren?

op z'n best. De zalen waren geweldig versierd en de tekeningen
van Hans Janssen waren ook van uitzonderlijke kwaliteit. ,,En dit
alles voor slechts f 7,50" 1Het zijn nog jaren gevleugelde woorden
gebleven I

Daarna is het eigenlijk met de L.M.H.C. een beetje in de neergaande
liln geweest. Heren lzat niet meer in de eerste klasse en de elf-
tallen hadden wat meer moeite om zich te handhaven. Dames I

deed verwoedde pogingen om in de eerste klasse te komen. Dat
dit niet is gelukt is wel bijzonder jammer geweest, want toen gold
met recht,,nu of nooit". Uiteindelijk hebben we het na een be-
slissingswedstrijd moeten aÍleggen tegen Hilversum. Wie bij deze
wedstrijd betrokken is geweest oÍ heeft bijgewoond zal dat niet
licht vergeten. ln de stromende regen in het Wagener stadion
hebben we als leeuwen gevochten, maar ja we hadden de ele-
menten en nog wat wèl tegen om het zachtjes uit te drukken.
Wat zo vaak gebeurt en zeker in Leiden verlieten vele goede
krachten ons.
Financieel kwam de club er weer iets bovenop. De situatie van
vlak na de oorlog dat er geld geleend moest worden om legguards
te kunnen kopen was voorbij. De koeien op de velden waren nog
wel een financiële noodzaak, maar ook dit hoorde bijna tot het
verleden. De zenuwslopende tellerijen of er niet te veel koeien
íiepen behoorden toen tot het verleden.
De vijftiger jaren hadden een paar specifieke kenmerken. Ten eerste
dat de feesten veelal in de Meelfabriek de Sleutels en ten huize
Verhey van Wijk werden gehouden. Ten tweede dat mejuffrouw
Epskamp de scepter zwaaide achter het bufÍet en daar ver buiten.
Mogen een regel uit het jaarverslag haar enigszins tekenen:

Een roemrucht Dames I in 'l 948. Tóen bijna kampioen in de prom.klasse ! Achterste
rij v.l.n.r.: Tiep Goekoop, Corrie Nagel, Elleke VeÍÍ, Maliese de GÍuyteÍ, Toet
9leyndert. Daarvoor v.l.n.r.: EeÍ Roelofs, Fransje Huizinga, Joeps van Éilten, lda
Niekerk. Kitty van Swaay, Dineke Burgersdijk.

Tournooi in OxÍord met,,First aid".

,,Vervolgens zijn we een woord van dank aan Mej. Epskamp ver-
schuldigd die de ballen controle zo goed heeft verzorgd. Vorig
jaar waren er aan het einde van het seizoen 150 ballen zoek
tegen nu 2".
Verder werd in deze zelÍde periode het heren veteranen-elftal ge-
boren. Jaren later zou er ook een dames veteranen-elftal tot stand
komen, die op dinsdagmorgen speelt en waarop ook vaak niet
tevergeeÍs een beroep wordt gedaan bepaalde ,,klusjes" op te
kna ppen.

Er zijn mensen die beweren dat het ontstaan van het veteranen-
elÍtal een belangrijke perrode van de L.M.H.C. heeft ingeluid. Nl.
bestonden voordien de leden hooÍdzakelijk uit juniores en studen-
ten, toen kwam er een categorie,,andere" Ieden binnen die de hele
sfeer toch wel belangrijk heeft veranderd. En zeker niet in de slechte
zin van het wooÍd! Buiten dat werd er vaak en met succes beroep
op ze gedaan om een elftal te redden dat in de degradatie zone
terecht was gekomen. Deze welkome versterking heeft vaak succes
opgeleverd. Toch wel zo'n belangrijk feit om in dit hele overzicht
nog eens gememoreerd te worden.
En nu we toch op het chapiter,,oudere leden" zijn gekomen, mag
nog wel een ander feit naar voren worden gebracht.
Er wordt zo dikwijls (vaak ten onrechte) gemopperd op de stu-
denten ,,ze kunnen niets en je kunt er nooit van op aan". Eén ding
valt toch wel op als men de jaarverslagen doorleest. Dat er heel
veel studenten bestuursfuncties hebben vervuld en dat het

,,werven" van oudere leden als bestuurslid heel moeizaam verliep
en men vaak een beroep (en met succes) moest doen op ouders
van juniores om die functies te vervullen !

Een roemrucht veíleden en een vreugdevol heden.



Rond 19b6, aÍs Gerard Krol de scepter overneemt, blijkt dat deho.ckeyprestatíes in stijgende lijn zijn. Vele kampioenschappen
vullen de kolommen van het LeidscÀ Dagblad.
Als op een van de vergaderingen een lid vrà'agt om de accomodatieen de velden te veÍbeteren, blijkt dat het Bestuur al enige tijd bezigis met de gemeente deze delicate kwestie te behandelen. Leidenheeft nieuwe velden nodig, Leiden barst 

"ii .:n Lri". Zowel opde velden, aÍs in het clubhuis. En wie herinnert zich uit die periodeniet alle enthousiaste plannen om een ,,nieuw,,clubhuis te bouwen.Persoonlijk herinner ik me nog de tekeningen van Ben Rueb enik meen zelfs een maquette.
ln deze zelfde periode wordt de ,,Zomerclub,, geboren. Men dachthiermede een goed tijdverdrijf gevonden t" nÀi"n en revens eeninkomstenbron voor de L.M.H.C. nu de koeien io, n", verledenbehoorden. De crub-financiën zagen er ailes beharve frorissant uit.De Zomerclub heeÍt niet lang bestaan maar beslist wel geÍloreerd.Daarbij werd het aangename met het nuttige gecombineerd enwerden allerlei karweitjes aan goals en clubhuL gJauun. Dar softbalniet die vlucht heeft genomen, die men aanvankelijk had gehoopt,wordt misschien veroorzaakt door de toch wel nroi" f"n terechte)zuigkracht van tennis en watersport.

waarbij de bal op zakhoogte verdweenl,, De prijs die de--HeerJanssen aan de L.M.H.C. uitloofde voor het *innen van deze

Aís onze goede buur en vriend de L.L,T.C. in 1gb6 haar 75-jarigbestaan viert, deren wij in ruime mate mee. E, *oràt een hockey/tennis Zondag gehouden en deze eindigt, zoals dat goede buren

wedstrijd was,,adembenemend,,en de quaestor schijnt nog steedsde gelden aan het verzamelen te zijn voor a"n ,0""iu," prijzenkast.
Deze,,Suzanna" (aldus naar haar costuum) zou jaarli.jks verspeeldworden. De goede verhouding tussen L.M.H.C. en L.L.T.C. kanniet genoeg benadrukt worden en zal ook in lengte van dagen eennoodzaak zijn om alle gemeenschappelijke plaÀen tot een goed
einde te kunnen brengen.
De lustrum-viering in 1g57 stond weer op hoog peil. Groot warende activiteiten en evenredíg het resurtaat. Het t<"oetsnrr, van oud_Poelgeest stond te trillen op zijn grondvesten. Ook de BIauwe
Scheenbeker werd weer verspeeld tussen Leiden en Groningen.
Dat dit lustrum onder de bezielende leiding stond van Dick Wansinkhield al een garantie in voor de kwaliteit. Leiden V verhoogde devreugde door het spelen van een gecostumeerde wedstrijd rijkelijkbedropen met . . . bier uit fust en moreel gesteund joo, 

,,Gabrië1,,.

rk begin maar eens terug te denken aan vroeger, hoe het ook weer atlemaar was, aan de lustrunvie_
ï'f::"1"T:,:ï:'i:i:"ffi":'ï;ï;li:ï:;":f ",*,:*l.X-3;.;l;:t:ti, o" bedden. oo,to,""a"n tot prieelrjes
uitnodiging voor het reest, de drank kree* je voor niets op o",r".j:::";r:ï"':J::i i:::ï-Ïï: ii.ï:"ï'"tt'vanwege de belasting en de vergunningen.

Dat was de tijd, waarin we zelf met viez.e handen de pS produceerden en ad.resseerden, een pS met fluis_ters' die alLeen de redactie maar begreep. De tijd van het uig"nru"htig lenen van invafr-ers uit lagere e1f-tallen door de captains vias aan het tanen, maar daarmee verdween ook de verrassing wie je ,s zondags op hetveld zou ontmoeten' Een elftalcommissie t"ot, ona"" protest van de captains, de macht aÀn zich en hj.erd einde-
ï:fiaÏÏ*""ingen 

met veel thee en vooraL bier, waarbij de elftatlen weinig en de sterke verhalen veel tijd
Nu groeit de LMHC steeds verder: drie velden werden er vier (straks zes?), het clubhuis werd uitge_

iÏiitï",ïi'::ffi"# j,ll.ottt.i""' u""eud"'1o].uu1 op maandagavond voor arfe commissies, die de r,MHC regen-

betaamd, in onbeslist. ,,De hockeywedJtrijd ,,oJ o, noog peit,

(Witte raven zijn dun gezaaid, Dick! Red.)

D.H.N. Wansink
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Heren ll in 1 955-1 956. Staande v.l.n.Í.: Salomonson, Kalff, Stroeve. Jansen, Krol.
VóóÍ v.l.n.Í.: de Jong, v. d. Bosch, Heslinga. Janssen, Wansink, Westra v. Holthe.

We kregen 'n Ere-vooÍzitter in 1957 !

'n Roemrucht JeugdelÍtal uit de vijÍtiger jaren: Achterste rij v.l.n.Í.: Hugo König,
Punt, Guus Arnoldus. KIol, J. Mulder, Nassi, Kuenen. Voorste rij v.l.n.r.: Epi
Wiinties, Oosterhoff, Wil v. d. Veur, Wim Koekebakker.

,.Hij lééééééééve lang".

i;&

LustÍum 1957.,,Arm Koetshuis"



Heren I k-a.mpioen in 1 960-1961 en promoveeÍt naar 1 e klasse. ,,Wie zijn trotser
ouders of kinderen ?"

ln 1958 komt het oude nieuwe plan van een Jeugdbestuur. Alleen
met dit verschil dat in het vervolg dit college gekozen zal worden
door de.juniores zelÍ en ze ook in eigen kring de problemen zelf
zullen moeten oplossen en bespreken. Hun clubavondjes e.d.
zullen ze in eigen hand moeten nemen. Zowaar een mooi initiatief.
1961 is een historisch jaar. Heren lkampioen en dat niet alleen
maar promoveert naar de 1e klasse. Als er dan namen genoemd
moeten worden dan is in dit gevaléén voldoende: Bernard Goslings.
Wat hij als captain allemaal gedaan heeft om het zo ver te laten
komen, weten de insiders, maar dat kunnen zich al die oude Leide-
naren wel indenken, wetend hoe ,,Leiden" in elkaar zit.
De huidige vergroting van het clubhuis werd verwezenlijkt onder
het praesesschap van L. de Roos. Dat deze verbouwing veel
hooÍdbrekens heeft gekost spreekt vanzelf en dat het uiteindelijk
,,rond" is gekomen is toch wel een zeer verheugend feit. ln 1966
was de vergroting van kleedkamers en gezelligheidsruimte een

feit! En ,,klaar" is natuurlijk nooit iets, maar men kan toch wel
zeggen dat een groots werk is verricht en de hele aankleding beslist
is geslaagd. Voorwaar een groot moment in het leven van de
L.M,H.C.

Dames I is gepromoveeÍd naar de promotieklasse in 1965..,Een mooi lustÍum-
geschenk als ze er ook in bleven !"

En zo de jaarverslagen doorlezend, over alle moeilijkheden met
rijk en gemeente om ons veldencomplex en clubhuis uit te breiden,
de vergroting van dàt clubhuis, het toch weer degraderen van
Leiden uit de 1e klasse. Het wisselend optreden van Leiden naar
buiten. Het ontbreken, ja heus, van verschillende verslagen uit de
jaarboeken. Het dan weer opduiken van de ziekte ,,wegblijven
zonder af te zeggen". Het eigenlijk als clubblad terziele zijn van
Passing Shot. Het toch weer steeds terugkomende verschijnsel
dat Leiden drijÍt op een enkel zeer conscientieus lid, de zgn. witte
raaf. Het dan weer opduiken van de m.i. kunstmatige antithese
student-burger. Dan vraag je je wel eens af ,,waarom". En nooit
zal iemand daar een afdoend antwoord op kunnen geven. Want
zo is Leiden nu eenmaal geworden, want het ,,lijkt" dat
vóór de oorlog alles anders was. En aangezien het eigenlijk niet
goed is om om te zien, heb ik dit bij deze ene gelegenheid toch
gedaan, omdat we nu 50 jaar oud zijn en mag ik de balans dan
even opmaken?
Maar laten we besluiten met de historische woorden van Gerard
Krol bij het begin van het seizoen 1959-'60 en dan zowel de letter-
lijke als de f iguurlijke betekenis van het woord ,,kampioen" nemen.



r
Het wel en wee
der ,,veteranen"

Een Passing Shot ter ere van het 10e lustrum der L.M.H.C. zou
niet volledig zijn als niet ook over deze jongste telg een woordje
vermeld zou zijn. Jong in verenigingsjaren heeÍt dit elftal zich toch
al vrij spoedig een vaste plaats weten te verwerven in de L.M.H.C.
en zodoende zijn steentje bijgedragen in de huidige constellatie.

De eerste tekenen van leven gaf, hoe typerend, het elftal in Café
Sportte Oegstgeest in 1956 waaíeen stel actieve oudere L.M.H.C.-
ers kennis maakte met een nagenoeg even groot aantal andere,
even actieve niet-Leidenaren, samen juist elf ín getal, zodat als
Leiden Vll in de 4e klas kon worden aangevangen, wat beloond
werd met het kampioenschap en promotie, iets wat zich het jaar
daarop herhaalde in de 3e klas.

Van toen af aan zorgde het elÍtal door regelmatig te promoveren
naar die klasse, waar gevoeglijk te verwachten was dat een ander
elftal wel uit degraderen zou, voor een constante verdeling der
Leidse elÍtallen in de diverse klassen der K.N.H.B.

Uit deze beginfase valt nog te vermelden de successen in de Tres-
lingbeker, waar tenslotte in de halve finale in het Breda'se zand
gebeten werd.

Het elftal was veelal te sterk voor z'n klasse, zodat in die tijd des
keepers waakzaamheid soms werd getest door gerichte schoten
van eigen achterhoede.

Met het klimmen der jaren klom ook het aantal gegadigden voor
de elf plaatsen, wat een roulatie systeem noodzakelijk maakte. De
wisselende opstelling zal wel de oorzaak geweest zijn van de
minder spectaculaire successen die volgden.

Toen dan ook eerst in de onder-bond en later in de HooÍdbond
een veteranen competitie werd ingesteld, werd onmiddellijk voor
deze competitie ingeschreven. Het winnen van het Kievitsei en
meedingen in de finale-poule voor het Vet. kampioenschap zijn
uit deze latere periode vermeldenswaard.

Met het opsommen van wapenfeiten is echter de taak van een
kroniekschrijver niet af. Hoe interessant ook, belangrijker is de
plaats die in de club wordt ingenomen, want naast hetgeen
tussen de kalklijnen, dus tot eigen plezier, werd gepresteerd,
bestonden ook andere activiteiten, in algemeen belang. Uit de
groep kwamen bestuurderen voort, coaches, en scheidsrechters.
Ook de verbouwing van het clubhuis werd door één onzer
uitgevoerd. Misschien vraagt men zich aÍ, waarom geen namen
werden genoemd. Dit werd met opzet gedaan, daar ik meen dat
niemand onzer zich hierdoor te kort zal voelen gedaan. De één
tíad wat meer, de ander wat minder op de voorgrond; begrijpelijk,
niet ieder is uit hetzelÍde hout gesneden.

..Een veteraan''

Welke leden van de L.M.H.C.
speelden in het
Nederlands elftal?

Dames

Dineke de Koster- Burgersdijk
Corrie Nagel
Lily ter Kuile-Nypels
Miep v. Ballegoyen de Jong-van der Haar

Heren

Han Drijver
Leendert Krol
Fokke Dijkstra
Theo Ykema (önze bijdrage aan DelÍtse Stud.)

Aantal wedstt.

20
12
10

1

Aantal wedstr.

85
5t

5

4

5O jaar voorzitters L.M.H.C.
1917-1 919
19'l I
1920-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1927
1927-1929
1929-1 930
1930-1 935
1935-1 939
1939-1 945
1945-1 946
1946-1 949
1949-1 952
1952-1 956
1956-1 960
1960-1 961

1961-1 962
1962-1 963
1963-1 966
1 966-

W. H. F. Coebergh
J. Kessler

J. Henny
P. J. Maureau
A. W. Sanders
J. Cosyn
L. D. Frank
W. J. Cardinaal
a.i. J. M. Soeters
J. M. Soeters
H. J. de Koster
C. E. van der Hoog
F. W. N. Hugenholtz
H. J. Postel
H. Burgersdijk
P. H. Kaars Sypesteyn
G. L. Krol
J. W. Heringa
P. J. Kaiser
a.i. L. de Roos
L. de Roos
L. Hamming
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Uitspraken en opmerkingen over en door mensen en dingen
in de L.M.H.C.

Willem Stomps: ,,Hééla gij blompjes" (als er gereisd werd met een mixed-team naar een of ander tournooi).

Steinz: ,,Eerst de man dan de bal" (toen Leiden in degradatiegevaar verkeerde).

Peter Zwanenburg: ,,Dit alles voor slechts zeven vijftig" (n.a.v. de kosten van het lustrum in 1948).

WimvanderHeyden: ,,Morgen,morgennurnichtheute,sagenalletràgeLeute!"(alsweereensiemandzichnietaanzijnbelofteshield).

Piet Hein: ,,Bloed aan de paal!" (als toeschouwer bij belangrijke wedstrijd).

,,Gluurder" in
telefoonhok: Hij werd op heterdaad betrapt!

Dodies Vos: ,,Als je het net zo goed kon als je het begrijpt. . ." (troostende opmerking tot bepaalde personen).

Beter Goe(d)koop dan duurkoop.

Geert Smit: ,,Zitie?" (tijdens wedstrijd kreeg zij als keepsrer een bal op het hoofd en was bewusteloos, kwam bij en vroeg
dat toen).

Willem Stomps: ,,lk wou dat ik werken wou" (en bond zich met ketting aan bureau).

Juuf B. de J.: ,,Kijk met je goede oog" (Tegen Gé als hij aangestormd kwam op het vijandelijk doel. Heeft één beter oog).

Toen Hakim met een ander lid de bal naar elkaar stond te ,,tennissen" kwam de bal per ongeluk juist op het
voorhooÍd van een nieuw lid. Het was de eerste en laatste keer dat zij op het veld kwam en dus ons
,,kortste" lid.

Hockey blijft hockey: Toen Leiden op een gegeven moment promotie-wedstrijden moest spelen, togen ze na de thuiswedstrijd van
Larenverlorente hebben met 4-1 , naar Laren. Daar aangekomen bleek het hele Bestuur in jacquet op het veld
en het diner in HamdorÍ was al besteld om het verwachtte promoveren te kunnen vieren op gepaste wijze. Laat
Leiden die wedstrijd nou winnen. Jacquet uit, diner aÍbestellen en lachen als een boer met kiespijn.

Oorlogs gebeuren: Leiden speelde op Strawberries met veel Duitsers als toeschouwers. Er kwam een bombardement op lJmuiden
en de duitse soldaten doken allemaal in de greppels en Leiden speelde zonder publiek verder!

Bijzonder jubileum: Op een gegeven moment werd er het feit gevierd dat Dodies Vos en Miepje van der Haar 10 jaar vóór elkaar
hadden gespeeld. De één als spil en de ander als midvoor.

Kleedlokaal: Lot Molhuysen vertelde dat toen zij in de twintiger jaren tegen Leiden speelde aan de Morsch, men in haast van
het veld moest hollen om de kleren te redden die uit het kleedlokaal weg dreigden te waaienl

Er wordt vaak meer gestreden buiten de lijnen dan er binnen.
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Voor een goede keuken
en een gezellige zit

Espresso koffie PETIT RESTAU RANT

,,Oase"
GEVERSSTRAAT 63a - TEL. 017 10-52466 - OEGSTGEEST

Voor al Uw

zomer. en wintersportartikelen

Het aangewezen adres:

Sporthuis Van der Staay
BOTERMARKT 28 - LEIDEN - TELEFOON 23582

Wor alle faculteiten

J. Ginsberg N.V. uNT,ERSTTETT'B.EKHANDEL

KORT RAPENBURG 17 EN BREESTRAAT 7 - TELEFOON 01710-24647 (voor beide zaken)



Aan hen die vielen
in 194O-1945

Het klinkt U jongere leden der L.M.H.C. misschien wat overdreven in de oren om na ruim 20 jaar hierop

terug te komen. Nu hockeyt een generatie die toen öf nog niet geboren was öf nog zo jong was dat het

oorlogsgeweld aan hen voorbij is gegaan.

Voor ons oudere leden en oud-leden ligt de zaak anders. Diè jaren zijn een deel van ons leven geweest

diè mensen behoorden tot ónze vrienden.

Onze hockeyclub heeft deze voortreÍfelijke leden verloren; voortreffelijk niet alleen om de daden die ze

toen gesteld hebben, maar ook omdat het zulke voortreffelijke leden waren.

Nu bij ons 5O-jarig bestaan is het goed hierbij stil te staan en is het ook goed dat juist de jongeren

onder ons dit alles even door de gedachten laten gaan.

Want zoals ons ere-lid van der Heyden schrijÍt,,wanneer wij het tiende lustrum der L.M.H.C. vieren, is

het goed om zich te realiseren dat zulks slechts mogelijk is door het oÍfer dat zij, mèt zoveel anderen

brachten".

D. Boom (Daan) Trachtte in september 194'l per kano naar Engeland over te steken.
Vermist.

L. D. Frank (Leo) Ere-lid Niet teruggekeerd uit de Duitse vernietigingskampen.

W. T. Hepkema (Watse) Als piloot in de Java Zee neergestort. Was via Zweden gevlucht uit
bezet gebied.

E' S. A. van Musschenbroek Gepakt na operatie vernietiging bevolkingsregister Amsterdam. 1 juli
(Sam) 1943 gefusilleerd.

Ch. O. v' d. Plas (Okkie) Zat in een sabotage groep van de Delftse Studenten. Verraden in
Engelandspiel. 18 mei 1943 gefusilleerd.

A. C. J. Reitsma (Guus) Gepakt na operatie vernietiging bevolkingsregister Amsterdam, 1 juli
1943 gefusilleerd.

A' A. Schoon (Ad) Vermist na verblijf in de concentratiekampen Haren, Oraniënburg en
Sachsenhausen.

H. de Veer (Henk) Sinds verblijf in Buchenwald vermist.

E. Vrolijk (Eddy) ln april 1945 te Wassenaar getroffen bij een luchraanval.
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Shell Nederland Chemie N.V., v. Alkemadelaan 700, 's-Gravenhaqe, tel. 070-183400
N.V. Belgian Shell Company S.A. (Chemlcals), 47 Cantersteen, BrUxelles,/Brussel 1, tel. 123160
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