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LEIDSCHE LAWN TENNIS CLUB 

BES TUUR 

G. SCHOLVINCK, President, Groot Leerust, Warmond 
Tel. 48 

H. TH. P. COEBERGH, Secretaris-Penningen., Rapenburg 31 
Leiden 

Mevr. A. E. DE GRUYTER-BOUWMEESTER 
Mej. Q. BiiHTLINGK 	 leden 
H. J. DE KOSTER 

In verband met het feit, dat de heer Coe 	** 
:z.----7~."*.itimmistitittr~c~ficorwordt—het Secrë riaat voor-

loopig door den heer G. Schiilvinck en het Penningmeester-
schap door den heer Ir. P. de Gruyter waargenomen. 

Voor alle zaken, die het secretariaat en het penning-
meesterschap betreffen, wende men zich tot deze heeren. 

C. van der Hagen 
D. Henny 
A. Koreman 
J. C. H. Melis 
H. Ledeboer 
A. W. Philippi 
Mej. H. van Riessen 
P. S. R. Wolterbeek 

D. de Heer 
C. van der Hoog 
Mevr. Jansen v. d. Worp-Hin- 
Mevr. Melis 	 (richs 
Mevr. Ledeboer-van de Vijver 
C. C. van Rappard 
Mej. E. N. E. Thijssen 

Juniores 
Mej. H. Barge 

E. Bijleveld 
M. Booij 

K. Nieuwzwaag 
Mej. 1-1.'Selielteina 

W. Blok 
Mej. T, Cleveringa 
1. ter Haar Jr. 
Mej. T. Noorduyn 
P. Stuurpel"  

VEREENIGING VROUWELIJKE STUDENTEN LEIDEN 
Aangenomen als lid met ingang van heden 

Mej. G. W. Benedictus 
Mej. Ch. Braam Houckgeest 
Mej. K. J. Cankrien 
Mej. M. J. van Dam 
Mej. L. C. van Delft 
Mej. E. Exalto 
Mej. T. F. v. d. Feen 
Jvr. A. M. G. Gevaerts 
Mej. J. Ibelings 
Mej. F. Kerkhoven 
Mej. T. van Krimpen 

Mej. A. A. Labberton 
Mej. P. F. Massink 
Mej. M. H. Middendorf 
Mej. E. A. Noothoven 

van Goor 
Mej. M. E. E. van Rossem 
Mej. E. Schuurman 
Mej. C. Stheeman Hesse 
Mej. A. H. Vermeulen 
Mej. H. v. d. Vlugt 
Mej. N. v. Wijk 

VAN DEN PENNINGMEESTER 

Den leden wordt beleefd doch dringend verzocht hun 
contributies en ballengelden over het jaar 1938, zoo spoedig 
mogelijk te voldoen, hetzij op postrekening no. 122116 van 
den penningmeester van de Leidsche Lawn Tennis Club, 
Laan van Oud Poelgeest 36, Oegstgeest, of door persoonlijke 
overhandiging aan den heer Ir. P. de Gruyter, Laan van 
Oud Poelgeest, 36, Tel. 3769, Oegstgeest. 

Aangenomen als lid met ingang van heden. 

F. Banning 
M. J. Couvée 
Mevr. T. Damsté-Peletier 
J. ter Haar 

Mej. E. F. G. Chabot 
T. Damsté 
F. Evelein 
Mevr. J. ter Haar 

Bedankt als lid 
Mej. M. van Buuren 
Ir. P. L. J. Coebergh 
Mej. M. L. Duivendak jun. 
Mej. S. Eikelenboom jun. 

per 1 April 1938 
Mr. E. K. Hesselink 
D. Hoogerwaard jun. 
J. H. Ringrose 
Mej. Dr. E. de Roos 

1 9 3 8 Een nieuwe Bal 
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De Bal, die het langst nieuw blijft 



EEN PRIMA MAATCOSTUUM VANAF fl. 46. 
Werkelijk Kleermakerswerk  

Met onze gerenommeerde Binnenwerken 

PEEK & CLOPPENBURG Breestraat 78-80 Leiden 

alleen van baan drie gebruik maken ; tijdens de vacanties 
van meerdere banen. Echter op Zaterdagmiddag en Zon-
dags vanaf 11 uur, kunnen, uitzonderingen daargelaten, de 
junioren niet op de banen worden toegelaten. 

Training junioren 

J. Fransen van der Putte 
Mej. H. de Groot jun. 
K. den Hartog jun. 
Dr. C. van Hees 
Mevr. J. van Hees-Land 

Mej. B. Schuller tot Peursum 
A. J. Staverman 
Mej. A. M. Velds 
H. Volker jun. 
Mej. W. Wagner 
Jhr. J. W. von Weiler 

Ballenregeling 

Daar de contributie precies toereikend is om een slui-
tende begrooting te maken, kunnen de leden geen gratis 
ballen ter hand gesteld worden. 

Het Bestuur heeft dan ook voor dit seizoen besloten, 
dezelfde ballenregeling te doen gelden, die verleden jaar naar 
ieders genoegen heeft voldaan. 

De regeling komt hierop neer : 
De leden, waaronder ook de juniores, zijn een ballen-

geld verschuldigd van f 4.—. Voor dit bedrag zijn geduren-
de het geheele seizoen gebruikte ballen ter beschikking. 
Nieuwe ballen zijn bij den groundsman verkrijgbaar, tegen 
den prijs van f 1.— de vier ballen, waarvoor een bewijs van 
ontvangst geteekend dient te worden. 
Het zij hier dus 'nog eens uitdrukkelijk vermeld, 
dat een stel nieuwe clubballen slechts verkrijg-
baar zijn tegen contante betaling, waarvoor 
door den groundsman een door hem geteeken- 
de kwitantiebon wordt afgegeven. 
Als controle verzoekt het Bestuur een bewijs van ont-
vangst in het bonboekje te teekenen. 

Zoowel de nieuwe als de oude ballen moeten na het 
gebruik, bij den groundsman weer ingeleverd worden. 

Speeltijden 

Uitgezonderd op de speeltijden, die voor de junioren 
zijn vastgesteld en op wedstrijddagen, kunnen de senioren 
ten allen tijde van de banen gebruik maken. 

Voor de junioren zijn de volgende speeltijden vastge- 
steld : 

Maandagmiddag van 4-6 uur 
Woensdagmiddag van 2-5 uur 
Vrijdagmiddag van 4-6 uur 
Zondagochtend tot 11 uur 
Op de overige tijden hebben de senioren de voorrang 

en mogen de junioren mits er speelgelegenheid voor hen is 

Het Bestuur heeft besloten dit seizoen een begin te ma-
ken met de opleiding van de junioren. De heeren C. D. Bink-
horst en G. Scheilvinck hebben zich bereid verklaard de lei-
ding hiervan op zich te nemen. Beide heeren zullen op de 
voor de junioren vastgestelde tijden zooveel mogelijk aan-
wezig zijn om de jeugd de eerste beginselen van het tennis-
spel bij te brengen. 

Costuum 

Het Bestuur vestigt er bij de leden de aan-
dacht op, dat uitsluitend in tenniscostuum (wit) 
op de banen gespeeld mag worden. 

Groundsman 

De heer Frans Verhoeven is met ingang van 14 Maart 
als groundsman op onze banen aangesteld. 

Warme douche 

Met ingang van heden zijn abonnementen voor het ne-
men van een warme douche, tegen den prijs van f 2,50 voor 
het geheele seizoen bij den groundsman verkrijgbaar. 

De prijs van een enkele warme douche bedraagt 10 ct. 
Handdoeken zijn eveneens tegen den prijs van 10 cent 

bij den g roundsman verkrijgbaar. 

Kastjes 

Binnenkort zullen in de kleedkamers een aantal kleeren-
kastjes worden aangebracht, die tegen den prijs van f 2.50 
per seizoen of f 4.— per jaar bij den groundsman gehuurd 
kunnen worden. 

   

TENNISSEIZOEN 1938  
Oroote sorteering in Rackets en Tenniskleeding, Schoeisel, Ballen enz. 
Rackets zoowel voor wedstrijdspelen als voor beginnelingen 
MELIKAMP'S SPORTHANDEL, MERKT 4, TELEFOON 2799 
Australische rackets van „Empire" en andere fabrikaten vanaf f 17.75 
OOK UW ADRES VOOR CRICKET-ARTIKELEN. 	OPNIEUW BESPANNEN VAN RACKETS 

 

Leidsche Coöperatieve Melkinrichting 

„De Landbouw" 
Levert VOLTANA-MELK per flesch en per liter 
VOLTANA-ROOM en verdere melkproducten 
Kent U onze HEERLIJKE CHOCOLADE-MELK ? 
Rijnsburgersingel 23 - Telefoon 218 



HEVEA TENNIS-SCHOENEN 
hebben de onderstaande voordeelen: 

Elastische Crépe-rubberzool — stevige voorschoenversterking — speciale canvasversterking 
rondom, veerkrachtig sponsgummikussen 	— 	ijzersterk 	— 	Nederlandsch fabrikaat 

Verkrijgbaar bij den Sport- en Schoenhandel 
HEVEA-FABRIEKEN 	Heveadorp (Gld) 

Als de vogels gaan 
fluiten, 

Met een koffer-gra-
mafoon van 

VAN GEELEN 
naar buiten. 

Haarlemmerstr. 55, t.o. Rex Theater. Tel. 593 
Vert. voor Leiden en Omstr. His Masters Voice prod. 

Van onze leden 

VERLOOFD: 

Els Dros en A. W. Kist 
G. Melvill Vriesendorp en I. D. Fransen van de Putte. 
Ontvangdag 16 April van 3-5 uur Moermond-Renesse 

Zeeland 
E. Francis G. Chabot en H. J, de Koster. 
Ontvangdag Zaterdag 30 April van 3.50-5 uur ten hui-

ze W. Singel 24 
GESLAAGD: 

Kelp Strumphler en Ben van Haaften slaagden voor het 
examen semi-arts 
Tiep Ruys slaagde voor het doctoraal examen Hollandsch 

Recht. 
J. P. A. van Ballegoijen de Jong slaagde voor het doc-

toraal examen Ind. Recht. 
Let van Tonderen slaagde voor het examen van apothe-

ker-assistente. 
De dienstplichtige van het 4e Reg. Infanterie 2e Bat. 
H. Th. P. Coebergh meldt, dat zijn diensttijd met 51/2  
maand is verlengd. In orde I 
ALLEN VAN HARTE GELUKGEWENSCHT 

Nic Jansen Andeweg is aangesteld tot adspirant-contro-
leur B.B. te Loeboekpakam, Sumatra. 
Deze plaats is gelegen op 30 K.M. afstand van Medan. 
Het zal niet lang duren, of wij zullen vernemen, dat 
Nic. in z'n wagen zoo nu en dan naar Medan zal 
rijden, om een balletje, hetzij tennis of hockey te slaan. 

Juist voor het ter perse gaan van ons blad vernamen 
wij nog de heuglijke tijding van de verloving van Miep 
van der Haar (den Tortel) en Mr. Juuf van Ballengoijen 
de Jong, waarmee wij hen vanaf deze plaats ten zeerste 
gelukwenschen. 

Voorts vernamen we, dat Haroen, die momenteel in 
het Diaconessenhuis verpleegd wordt, het heel goed 
maakt en dat het niet lang meer zal duren of de kleine man 
zal weer geheel en al hersteld zijn. 

Clubhuisfonds 

Verantwoording van de afgeloopen maand : 
Dr. C. Reering f 3.— ; mej. G. Timmers f 2.50. 

Het Bestuur beveelt het fonds nog steeds in de bijzondere 
belangstelling van de leden aan. 

OVERZICHT. 

Als wij nagaan, wat het vorige jaar voor onze vereeniging 
heeft beteekend, kunnen wij gevoegelijk vaststellen, dat het 
jaar 1937 in de annalen van de club aangeteekend zal wor-
den als een uiterst belangrijk jaar, waarin de Leidsche meer 
dan ooit tot geweldige bloei kwam. Immers op een van de 
mooiste plekjes van Oegstgeest werden voor een tiental jaren 
voor de Leidsche drie banen van de beste soort aangelegd. 
Hoewel de tennissers het geheele seizoen genoegen moesten 
nemen met het clubhuis van de L.M.H.C., in samenwerking 
met deze kwam er een naar de eischen des tijds ingericht 
clubhuis tot stand. Waterleiding, warme en koude douches, 
electrisch licht werd aangebracht. Nog steeds zijn wij doen-
de om ons clubhuis nog meer te verfraaien. Plannen tot het 
aanbrengen van een telephoon, het inrichten van een dak-
tuin en rond het clubhuis een terras, zijn in voorbereiding. 
Wat de spelprestaties aangaat was 1937 ook hoogst be-
langrijk. 

Het eerste team werd kampioen in de overgangsklasse 
en promoveerde daarna naar de le klasse. Het tweede 
team werd kampioen van de derde klasse A en promoveer-
de naar de tweede klasse B. Het derde team wist zich in 
de derde klasse te handhaven. Het vierde team werd kam-
pioen van de derde klasse B en promoveerde naar de derde 
klasse A. Het team, dat ons in de eerste klas bracht, was 
als volgt samengesteld : 
Beb de Gruyter-Bouwmeester, Annetje Moolenburgh, Iek 
Vriesendorp, Hans de Koster, capt.. Ben van Haaften, Roe-
lof Hesselink en Bram Dros. 

Vervolgens namen nagenoeg alle leden deel aan de on-
derlinge wedstrijden, die ook voor de minder sterke spelers 
een succesvol verloop hadden. 

Bep de Gruyter werd kampioene en kwam voor de 
tweede maal in het bezit van de plaquette, die tijdens het 
50-jarig bestaan door de oprichters van de Leidsche werd 
uitgeloofd. De wisselbeker, die een van de oud-spelers 
ter gelegenheid van ons gouden feest uitlloofde, wist Ben 
als onze kampioen te winnen. 

Het seizoen 1938 is al weer eenige weken aan den gang. 
Frans Verhoeven, die als groundsman is aangesteld heeft de 
baanen in prima conditie gebracht. 

Tegenover twintig leden, die dit jaar bedankten, zijn er 
een groot aantal, waaronder de V.V.S.L, met 21 leden en 
vele junioren toegetreden. Vanaf deze plaats heeten wij al 
onze nienwe leden van harte welkom en hopen, dat zij zich 
spoedig bij ons thuis zullen voelen en dat zij allen tot onze 
enthusiaste leden zullen gaan behooren. 

Het doel van onze Vereeniging, die voornamelijk bestaat 
uit jeugdige, min of meer geoefende spelers, is er steeds op 
gericht bij goede sportprestaties op de allereerste plaats te 
zorgen voor een uitnemende geest. 

Voor FOTO EN KINO 

GEIJTENBEEK'S 
Fotohandel 
Breestraat 79 
Telefoon 1851, Leiden 

Kodak en Leica Specialist. 

P. J. Maartense 
Juwelier 

Hoogstraat 6 	 Leiden 
Sport-Bekers - Medailles 

Kransen 
Moderne Sport horloges 

van Gent Schilder Telefoon 63 

Alle glas en schiderwerken. 



W. ZWART 
TECHNISCH BUREAU 

ELECTRICITEIT 
GAS 

SANITAIR 
APOTHEKERSDIJK 27 

LEIDEN 

WIFRANA 
v.h. J. & J. SCHRAVENDIJK 
Breestraat 107, Telefoon 3736 
Slazenger & Wifra Tennisrackets 

Kleeding - Besnaringen 

Speciale prijzen. 
voor leden van de L. L. T. C. 

Voor Uw behang- en 
stoffeerwerk is uw adres 

Carree & Kettenis 
Garenmarkt 4 	Leiden 
Telefoon 2624 	 Giro 1732 

WONINGINRICHTERS 

Gelukkig heerscht er in de Leidsche de laatste jaren een 
gezellige sfeer, die steeds in de toekomst moet blijven bestaan. 

Op het oogenblik gaat onze groote belangstelling uit naar 
de competitie, die op 24 April aanvangt. 

Het aantal, dat dit jaar aan de competitie wenscht deel 
te nemen, is wel heel groot. Het zal niet gemakkelijk zijn, 
de teams zoo op te stellen, dat een ieder er accoord mee 
gaat. Echter het vertrouwen in hen, die de teams zullen 
samen stellen en die zeker met ieders wensch rekening zullen 
houden, is een waarborg, dat een juiste keuze zal geschie-
den om in de competitie zoo sterk mogelijk voor den dag 
te komen. 

De teams zijn voorloopig samengesteld: 

HET EERSTE TEAM. 

Bep de Gruyter-Bouwmeester, Annetje Moolenburgh, Iek Vrie-
sendorp of Jenny van Waning-de Heer, Hans de Koster, 
capt., Ben van Haaften, Roelof Hesselink en Cor v.d. Hagen. 
Het team speelt met D.D.V. II (Amsterdam), K.A.T. I 
(Amsterdam) en Schiedam I in de eerste klasse, afd. 2. 

HET TWEEDE TEAM 

Jenny van Waning- de Heer of Iek Vriesendorp, Dora de 
Vries, Bram Dros capt. en Tom Damsté. 

Dit team speelt met. Never Mind I (Haag) Optimisten 
I  (Haag) en Ace III (Haag) in de 2e klasse B, afd. 3 Z.W.. 

HET DERDE TEAM. 

Elly Hesselink, Els Dros, Liet Thijssen, Guus Stichlvinck, 
capt., Kootje van der Hoog en Gé Goekoop. 

liet team speelt met Leimonias V (den Haag), Fit I 
(R'dam), en Iwoo I (R'dam) in de 3e klasse A, afd. 5, ZW 

HET VIERDE TEAM. 

Miep van der Haar, Dodies Vos, Juuf van Ballegoijen, 
capt. en Kees Binkhorst. 

Het team speelt met Cheerioh I (Haag), De Wilg, (Haag) 
en Park Honingen II (R'dam) in de 3e klasse A, afd. 6, Z.W. 

Wij vermoeden, dat van onze teams, ons eerste team het 
't zwaarst te verantwoorden zal krijgen. 

Als wij ons op het ergste voorbereiden, zal ons de eind-
uitslag niet tegenvallen. 

Onze menschen trappelen van ongeduld om te spelen en 
de voortreffelijke leiding van Hans, doet ons het beste er 
van hopen. 

De lagere teams zullen allen zonder uitzondering hun ui-
terste best doen en hoewel we voorloopig nog niet op een 
kampioenschap rekenen, verwachten we zeker, dat geen enkel 
team onderaan komt. 

Als besluit wenschen wij al onze spelers van harte veel 
succes en hopen, dat alle leden door hun tegenwoordigheid 
bij de wedstrijden blijk zullen geven van hun belangstelling. 

HOCKEY. 

Met genoegen lazen wij in Engelsche en Hollandsche 
bladen over de schitterende leiding van Dodies Vos in de 
wedstrijden Engeland-Holland en Wales-Holland. 

Nu Dodies meer dan vijf internationale wedstrijden geleid 
heeft, zal haar door den Internationale Dames Hockey Bond 
het wel verdiende eere-metaal uitgereikt worden. 

Het 4e „Heeren"-elftal gepromoveerd 

Onder de eminente leiding van Frits (niet verwaand 
worden) is dit team ongeslagen en verdiend gepromoveerd. 
Hoewel de overwinning tegen de Strawberries vanaf het 
begin al zeker was, heb ik in Zandvoort herhaaldelijk mijn 
hart vastgehouden, maar de Leidsche achterhoede hield stand 
en vooral de kalmte van de beide backs was opvallend. 

De halflinie is verdedigend een stuk beter, dan als steun 
van de voorhoede. Vooral het afgeven van de bal was 
slordig. 

De voorhoede telt technische en snelle hockeyers, waar-
van enkele misschien nog wel eens sterren aan het Leidsche 
hockey firmament kunnen worden. 

De overwinning van deze spannende strijd kwam door 
een goal uit een strafbully. 

Luid juichend bestormden de 3de klassers bij hun thuis-
komst het clubhuis, waar Hans de Koster, na een korte 
speech Frits met „stof-  huldigde en hierna het elftal een 
speciale „limonade-  aanbood. 

Drukkerij „LABOR VINCIT" 

De Drukkerij ook voor U ! 
Burgsteeg 10 	Tel. 2751 

D.V. 

    

F. H. TOUSSAINT 
Noordw. Sportvereen. Noordwijk aan Zee 

Hotel- Café-Restaurant 
SEINPOST 

Noord Boulevard, richting vuurtoren 
Noordwijk aan Zee 

Het geheele jaar geopend. 
Centraal verwarmd. Groot ver- 
hoogd terras. Prachtig uitzicht op 
zee en strand. 	Fam. v. Beelen 

Laat Uw rackets bij ons opnieuw 
bespannen; wij doen het uiterst vak-
kundig en billijk. Voor Nieuwe ra-
ckets Speciale prijzen 
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