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Een jaar van opleving van de 	.ligt achter onze rug. T.7iet 

alleen was het aantal leden -grooter dan de laatste jaren, waar.seijn. 
schijnlijk door de onmogelijkheid om velerlei andere dingen te en-
dernemen, maar bovendien was het clubleven veel intensiever dank 
zij de vele uitstekend geslaagde Olubavonden e . het groote medelek 
ven met het wei en wee der elftallen. 'JelisWaw-  had bij de meeste 
elftallen (vooral bij de heeren) het wee nog de overhtiad, maar -op 
de basis, die dit jaar gelegd is, kunnen het volgend jaar, als er 
van het. begin af aan goed aangepakt wordt, veel betere resultaten 
bereikt worden.. 

Voorel,in het begin van het seizen, toen er nog al met de oe-
stellingen- gesukkeld werd- en-er ok niet ontheusieet e7enoeg ge- _ 
speeld werd, gingen er veel punten onnoodlg verloren. Uit de in 
dit nummer gepubliceerde eindstandjes blijkt wel hoe enkele elf-
tallen, als ze eleChtS enkele punten meer hadden gehad, vele plaat-
sen hooger geeindigd waren. De beide eerste elftallen verdienen 
een pluim voor het weinige afschrijven, iets wat bij de andere elf-
tallen nog wel eens te wenscnen over liet. 

Dus L.:I.H.C.-ers,' volgend jaar nog beter, aanpakken en dan zullen 
we ons lustrum kunnen vieren met verscheidene kampioenen in Ons 
midden!! 

Dit jaar vond zijn bekroning wel in de eerste groote mixed 
hockeydag in de geschiedenis der L..7.C..1  een uiting ook van de 
hechtere band met andere clubs die dit jaar werd gevormde Het, 
wat de opzet betrof veel betwiste en besproken onderlinge turnooi 
•p de Zaterdag daar aan voorafgaand, werd zwaar gedupeerd dcor de 
stortbuien, maar door de trouwe opkomst(gemiddeld ontbrak er é6n, 
speler per.  elftal!) viel het niet ook figuurlijk in het water en 
had het een vlot verloop. Het eindigde met een overwinning van 
Bert van Holk en. dit, elftal, aangevtild met enkele (kes, werd dus 
uitverkoren cm met de twee sterkste Leidscne elftallen onze gasten 
uit. Den Haag, JaLssenaar en Haarlem te bestrijden.. Voer de mede-
werking van het weer 's Zondags Mogen we weldankbaar zijne LeidenI 
kon het niet verder brengen dan de halve finale, waarin het van 
Togo I verloor; het was een mooie spannende wedstrijd met vrij ge-
lijkopgaand spel, zoodat de winnende goal pas-  in de laatste minuut 
werd gemaakt. In de eindstreid moest Togo echter weer het onderspit 
delven tegen het sterke H.D.M., dat aldus d2 beker won, welke tij-
dens de speech van den praeses in een wisselbeker werd.omgezet. Dit. 
werd zeer geapprecieerd, aangezien hier d algemeene wensch uit 
bilek om de zoo geslaagde dag nog eens te herhalen. Leiden IT en 
III werden al spoedig uitgeschakeld, ook in de vrliezersrende, die 
door de jonge ploeg. van H.H.Y,C. gewonnen werd.. 

Na een borrel om en bij het clubhuis trok de menigte naar Huize 
de Wijnátok, dat de meer dan eonlerd hongerige hocke7ers nauwelijks 
kbn bergen, Onder het diner heeeschte uitbundige opgewektheid, 
vooral enkele leden van 	roerden zich. De avond werd be- 
sloten met een gezellig samenzijn in het clubhuis, waar zelfs in 
de kleedkamers conversatiehoekjes ingericht waren. 

..edecLie: 
D.,  . 	e ;.ier 
A.F. Leemans 



Tot slot wil de redactie nogmaals haar hartelijke dank betuigen 
aan allen, die aaa deze jaargang van ons hockevblad hebben meege-
werkt, en wel ia de eerste plaats aan den Heer Lindenbergn, van 
wien wij in zoo ruime mat, medewerking ondervonden. Ook de rond-
brengers onze hartelijke dank. 

11emhacá-ers tot September! 1! 

:E1,2=- e inds t waden . 
Promotieklasse A 

• 

D.H.C.- 	14 9 1 1 19 45-14 
Leiden I 14 9 0 5 18 37-26 

14 8 1 5 17 35-24 
S.O.S. 	14 7 0 7 14 29-31 
Strawb. 	14 6 Ó 8 12 23-29 
Victoria 14 5 2 7 12 20-30 
BITIC II 	14 5 1 8 11 23-30 
Zandv. 	14 4 1 9 9 16-44 
Tweede klasse B 
H.B.S. 	14 9 1 4 19 49-16 
H.O.C.II 14 7 3 4 1/ 44-13 
H.D.r.Iiill 7 2 5 16 30-30 
H.D.E.IV 11 5 3 6 13 20-23 
-71roen-G. 	14 5 3 6 13 27-34 
,H.O.C.I1I14 6 1 7 13 31-39 
FiLeidenil 14 5 2 	7 12 20-22 
atelliance 14 3 3'8 9 14-35 
Derde kZacrse r 
H.L.C. 	11 13 0 1 25 55- 8 
Kievit.II14 8 2 4 18 31-23. 
TOGO III 14 6 4 4 16 29-22 
EVr.E.V 	14 6 3 5 15 24-23 
Rijsw.II 14 2 6 14 33-31 
HOC IV 	14 4 28 10 22-31 
LeideniII14 3 2 9 8 16-34 
1w -ft 	14 2 1 10' 5 18-42 
Vierde klasse C 
Te Werve 16 14 0 2 28 63-33 
TOGO VI 	16 12 3 1 2/ 61-28 
TOGO IV 	16 9 3 4 21 68-31 
DelftIV 	16 8 4 6 10 17-29' 
Delft 11116 7 3 e 17 44-45 
LeidenV 	16 3 3 10 9 41-57 
LeideliV 15 4 1 11 9 22-55 
LeidenVI 16 2 4 10 8 31-55 
7,"W V 	16 2 3 11 7 21-60 

DAi ES-eindstanden. 
Afd. A, den Haag-:laariem 
H.H.Y.C. 10 10 o 0 20 43- 5 

10 7 0 3 14 25-12 
T.0.14.0. 10 G 0 4 12 13-11 
w.m. 10 2 2 6 6 20-27 
H.O,C. 	10 1 2 7 4 8-19 
Leiden 110 0 2 8 2 10-45 

Afd, C, den Haag-Rotterd.B 
TOGO II 	12 11 0 	1 22 49110 
Hi.IYC III 12 8 0 4 15 38-19 
Leiden 1112 C 3 3 15.31-22 
2.17e77-II 12 6 2 4 14 27-20 
n.O.C.II 12 2 2 8 6 14-30 
S.O.S.II 12 3 0 9 6 15-46 
Hnr III 	12 1 3 8 5 9-36 

Afd, D, den Haag B 
HRYC V 	14 11 3 0 25 55- 6 
LeidanI1I14 8 .1  2 20 43-22 
EC:'50 IV 	14 9 0 5 18 35-24 
S.0.8.11111 6 4 4 lA 20-31 
qh7C 11:' 	11 7 1 6 15 47-27 
Kiev. 	TV 11 1 3 7 11 15-24 
Rijsw. 1114 1 3 10 -5 13-34 
HLC.1II 	14 C 2 12 2 9-69 

Van de juniores kunnen wij 
geen standen o2maken daar sjk 

voorlichting van Hockeysport 
op dit punt nogal onvolledig 
is geweest. De standen in 
:ockersport ,loppen zeker ook 
niet!  

AFSCHEID VAN 22ANS 
Wi.j ongemerkt voor het ,:aerendeel van onze leden heeft aan het 

eind van het seizoen Frans afscheid van onze vereeniging genoeen. 
Belangrijke wijzigingen zijn er dit laatste jaar in de organi-

satie van de L.M.H.C. aaeigebrachti- waarvan de oprichting van een 
Raad van Feneer wel een van de inrijpendste is geweest. 
.. Deze ja.ad van Leheer is -t,erstond aan het werk getogen om een op-
lossing te zoeken voor het probleem 'terreinknecht', aangezien 
Frans wegens Zijn eigen werkzaamheden niet meer al zijn zorg kon 
besteden aan het onderhoud van de terreinen en het clubhuis. Zoo 
is Frans heen moeten gaan en heeft Willem zijn intrede.gadaan in 
ons hocke7wereldje. Niet geheel-zonder tegenzin is deze verande-
ring door ons bestuur goedgekeurd Hadden wij niet jaren lang met 
Frans samengewerkt? "aas deze sympathieke figuur, die lief en leed 
met onze vereeniging heeft gedeeld, niet ',Sen van de onze geworden? 
Zijn opofferingsgezindheid is vooral in dit afgeloopen seizoen wel 
bijzonder duidelijk aan den dag getreden. De luttele uren, die hem 
nog restten na afloop van zijn eigen werkzaamheden werden besteed 
aan de hockeyvereeniging. :aar niettegenstaande zijn goede wil 
bleek ons het onhoudbare van deze toestand. Voldoende controle ont- 



brak, vdoral op drukke werkdagen, op. de eigendorm!ien van Club en 
leden en de noodzakelijke werkzaamheden lagen niet meer binnen 
zijn macht. 

moesten afscheid- nemen van Frans , niát zonder droefenis 
voor hemzelf en voor de velen, áie hem in al die jaren nebben 
weten te waardeeren. 

'Jij hopen echter in ;:jillem een waardig plaatsvervanger te heb-
ben gevonden, wat deze stellig reeds heeft bewezen in dienst van 
de tennisclub, wier.  banen en buffet hij tijdens de zomermaanden 
verzorgt terwijl hij daarbij teven de hockeyrerreinen voor net 
komend seizoen in gereedheid brengt. 

1. Let bestuur verzoekt den leden, die van plan zijn volgend 
jaar te bedanken, dit schl-iftelijk te doen voor 1 Juli. 
Brieven naar; 2. 	v. d. 'loog, i1orschsin7e1 9, Leiden. 
I:len wordt verzocht nier goede nota van te nemen daar net het 
oog op de ballensehaarste het bestuur een goed overzicht moet 
hebben over net aant.  1 leden, mede in verband snot de groote 
schare die verwacht wordt het volgend jaar lid te willen worden. 

2. De leden .zijn ook 's zomers van harte welkom op de velden als 
toeschouwers bij de wedstrijden van tennis- en Crickétclub. 

3. Op het clubhuis hangen de foto's van onze hockeydag emvan de 
tandem-tocht naar Bloemendaal. Bestellingen kunnen gedaan wor-
den op de bijhangende lijsten. 

4. Keep(st)ers die nog leggliards thuis hebben moeten deze.zoO 
snel ,ilw.felijk op het clubhuis brengen, daar deze gerepareerd 
en nagekeken moeten worden in deezomermaaJden. 

5. Zij die nog geld moetenn ebetalen aan 7rahs, worden verzocht dit 
zoo -speodig-moge-lij te doen;Vdoreltgval menni(3t meer weet 
iets schuldig te zijn volgt hier het lijstje van hen die nog 
bij Frans in het' krijt staan 7. Hugenholtz, q.unk, 
G.Reitsma, 1 Tole Loos, A. Leemans, ,srelijn en de dames 1{.de Gruy-
ter en Ilobes. Indien men ;J'rans niet ophijjt hockeyveld aantreft 
gelieve men het geld te brengen bij -,:rms thuisJ7:djnZichtweg 138 

6 Lica Cosijn heeft na de onderlinge wedsurijden een verkeerde 
overgooier mee naar huis gene:Jen. 	de damesleden, alvorens 
ze.  dit kleedingstuk in de niottenzak bergen, goed kijken of ze 
hun eigendom in handen hebben. ..enmerk van het vermiste ding: 
doorgeloopen badge. Terugbezorgen: Prins Hendriklaan 6. 

7. Na de tandemtocht is bij Bernsen een stic achtergebleven. Al-
daar terug te halen. 

8. Dick van Leyden is in-het bezit van een verkeerde witte stick. 
heeft de zijns? (merk Adroit). Adres: Rapenburg 95. 

9. •Tiep (- oekopp krist ,een naar tennisschoenen, die zij zelf gelegd 
heeft in het kastje in de dameskleedkamer waarop geschreven 
staat: T. 7.11vs. Zij dia dia seroenen "geleend.' heeft wordt ver-
zocht ze terug te bezorgen -  in het genoeAde kastje.of op 32aar-
garenstraat 30. 

10.en groote partij achtergebleven hockevkleeren is verzaMeld. 
1.en . kan zijn eigendoullen terughalen bij Jet 	 '3at 
in September niet is afgehaald wordt verkochti 

Boekhandel Kooyker 	 FOTO JOISKE77, 

-lieuwe Pijn 16. tel. 	Preestraat 23. tel.-23G3 

LEIDEN. 
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Examens: 
Candidaatsexamen rechten: 	v.d. Heyden. 
De L.14.H.C. biedt haar hartelijke gelukwenschen aan aan haren 

ijverigen wedstrijoilsee,etaris aan. 

Men fluistert langs het lijntje: 
dat deylindarmode-  1912 gelanceerd wordt door Las ter Haar, maar 
• broeder stud. Jan :nier expert is op het gebiedan dansen. 
". de volgende .jaargang van Passing 5hott misschien gedrukt zal 
• worden, ,maar da 

de Leidselle Duinwatermaatschappid'dan qtlitata qua het bier 
mag leveren. 

• na een clubavond iemand in de sloot ontdekt werd en dit na 
otbo1ateri2g :'rats H. bleek te zijn . (",;aar haalde, hij de 
Fol§„vandaan? rad?) -4  " 	blij4enS het gebrul inde._-Jijnstok, uit onze leden een 
aardig zangkoor-te,vormed'zou zijn. 
We geen kámpioenselftal in ons midden hebben, maar 

' de juniores b zich toch wel de officieuse kampioenen mogen 
noemen, en 

2 de verwachtingen váor het volgende jaar hoog gg'ápanaen zijn. 

ijs 	 gujzsvutToK 

';arAonderl,eg 24, t/o 	Leidsche 
Hout. 1 min. v/h Leidscha sportpark. 

Bezoekt na de wedstrijd 
de .di jnstok 

Voortreffelijke _euxen en prima 
consumptie. 

-llijwielha:Idal Jac, 

'ooreinde 11' 

L17,IDIJJ 

Verhuur van tándemsli 

Fel afd aa,lbevel3nd. 
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