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Het is echter niet slecht' 
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Aangezien de club nden zozeer in del maak blijken te vallen, zal 
eens in de maand eeg clubavond worden gehounvtevens wordt de moge-
lijkheid onder ogellVgezien om het clubhuis elkeêZaterdagavond te ope- 
nen. 

Zoals gij allen wel zult hebben horen fluisteren wordt op 30 No-
vember a.s. om 7i u. door het Bestuur een St. Nicolaasavond in het 
clubhuis georganiseerd. -Jij zijn zeer vereerd met des Heiligen bezoek. 
De leden worden geacht te handelen naar deze eerbied en beladen met 
snuisterijen in grote getalen ten clubhuize te verschijnen. 

Zij die geen bewijs van eerbied mede brengen zullen door Klaas 
of Tegen-Klaas, bij wijze van geestelijke reiniging ten doop worden 
gehouden in onze vijver, de sloot. 

Het bestuur gorgt voor de nodige amusementen. 

Bestuursmedelingen!!!1 

In verband met de grote toeloop maakt het bestuur bekend dat, be-
houdens bijzondere gevallen, tey boordeling van het bestuur, de 
inschri nvinva nieuwe .enesletteni. 

Iets van Sport en Sportiviteit. 

'Het is weliswaar een oude geschiedenis, die. ik zou willen betitelen 
als "Hygiene van de ziel", oud en afgezaagd, maar toch steeds 
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belangrijk genoeg om weer te berde te worden 6J:bracht. Het is dan ook 
niet tot de Juda zondebokken dat ik het oord richt, maar tot de nieuwe 
„enaraties, die nos  maar kort net de -'edstrijdsport in aanrakin_ zijn. 

Sport en Sportiviteit, twee woorden in áSn adem genoe'ld, het Sán 
pan feit het ander een begrip, die 
hemelsbreed, van elkander 
Vele menen ..at alt. men maar aan s,Dort doet reen ook sportief is. Sportiva 
jumpers, ro'.:jes , dassen, pantalons en shirts doen a.n wel de rest. 

Gelukkig 'zij die goed in sport en sportief 	Het zijn da la&tten 
die de kleedkamer maken tot een :,:-,erzitting het speelterrein tot aan 
slaveld en daarbij hun ei en numeUr en dat van anderen bederven. 

Inderdaad is het niet altijd even 
eanvoudib om in alle -b:.stanign:de# uw zelfbeheersing  te behoueen, 
vooral, wanneer uw tegenstander te veel gebruik maakt van zijn overwicht 
in massa en U met tranian... in de. oen en gekneusde skelatdelen aan de 
kant zit-. Maar twijfelt toch nooit- 'man zijn „.. oede 

Gedr ag U ook nooit naar da spórtbejrippen van het publiek. Het 
komt n.]_ niet zelden voor, dat b.V„i  
in de tennispart de schaidsrechter'vJen bal verkeerd beoordeelde. 
De reactie van de onrechtmatig  bevOrd elde speler hieroj is meestal 
dat hij zijn tegehstanLer de volgèh e 
slab cadeau doet. 7.ann3er U dit maar 
met'groot.misbacr doet dan zal het 
publiek U toejuichen. Het is echter' 
tevens een klap in het gezicht 
dalascheidsrechter. 
Aan de andere kant kan ik het verh.614.1 van 2 athleten, rivalen op de lange 

	

. afstand , waarvan de Sjn steeds ii 	sneller was als da ander, tot dat 
plotseling de ommekeer kwam 3n de jAg niamer overwonnene in een korte 
en felle eindstrijd werd verslagenaiden zochten daarna. uitgeput in het 
gras rust terwijl de zojuist vers 	'ne zich met inspannin., van celzijn 
krachten naar zijn tegenstander s 	3 om hem geluk te wenschen met zijn 
ov;rwinning, De reactie 	het p 	lek was ,en Ovattó - voor dit gedrag..,  

Jnt gr,6~é g31dk *ág.' 	— 
Ik zou over dit onderw3rPno! fan„-; kunnen praten en j5oede en kwade voor—

beelden kunnen aanhalen aaar nt:fl:;4-st3 is, becritiseer uzelf en maakt de 
sport tot een genoegen. 

Tot' slot wilde ik hiero) alleen nog laten vOl&ffide 10 „aboden 
voor da hockeysport, die als Jen 13-iddra0.d voer een sportieve loopbaan mo—
gen gelden : 
1. Hebt achting  vooride tegenstandekr. 
2. Wanne -er uw stick U hIndart, ter hem niet van Ui, 
3. Hebt achting voor c:anscheidsreedter, zijn beslissing is een bevel 

( hij doet het ook niet voor delol, rad.) 
4. Speel niet door wanneer er gefloten wordt. 
5. Schuif niet altijd de schlgaddn dAlkeeper. 
6. Uw captain is uw vader .(moeder) , hij. (zij) behartigt uw belangen, 

zijn (haar)• woord is bevelf 
7. Drinkt de consumptie die de tegenpartij u aanbiedt met een glimlach 
op het gelaat, al is ze slecht. 
8. 7anneer uw tegenstander uw scheen kaeet slaat wendt hem met eet 
glimlach de andere toe. 
9. Maak uw stick niet tot Jen zwaard. 
10 Tuchtigt uw Clubgenoót bij wántsidrag. (na de wedstrijd. red.) 

Leiden 1 (heren). 

De angst sloeg ons om het hart toen SiO.S..zo brutaal -:as ons op eigen 
veld te slaeen. Zo iets :,ras ons op de nieuwe velden in de competitie 
slechts eenmaal overkomen. De snelle linksbuiten deed ons de das om, 
en met een ontevreddn gevoel'verlièten We het veld. Tooh was het een • 
gezellige -73d.etrijd. 

'en Zondag later gingen We met .ns team terrein verkennen in Zand—
voort. Vooral NancO scoorde er lustig op los en de anderen vonden het 
prettig ook eens te doelpunten. . 



Vol mond trokk:n wu andurmaal na“r Zandvoort, nu uchter met het doel 
Zandvoort I tot --;1,..chtof,:er te rnakin„ maar laat ik U uit Ciran:-.Lc. bisparun 
:n liever vertellen hoe 	 ik. di laatst_ plaats w)::r vuil:tin. 
Ondar hit motto v...n Victoria bint d) victori), 	 snil..in.ful 
in d) ,-Lott:rdains: kl .1. Hanco 	 langs du b,..cks :n d: rast 
volg.: vanzelf. 111)t 	rust 	het toch weer 	 acnterhoed: 
t•;)- 	hit miss:_ ni:t 

Da tw: ;d: hullt begonnen .  v:u .let het besef, c:at e:n 	pan; ni ut kon 
uitblijv en. D: m,isj:s jun. cluclun hun bast en loofd)n ripun uit. 
Dick Hanny raas ur als d) kippen bij toen Dick s:nior hura du bal uitst:k.und 
aangaf na d:z: ilechts vier maal heen "jil. waar gehaald. t: hebben. Daar-
v66r had Bob al bijna g'iscciord n hadd:n erepech met een schot in het zij-
n;t. 
rra afloop..natuurlij.!..: een be .te: stemming. Rucn.ts gaat ilut stieds beter (Bob 
Dick van Tb iydin .n 7,- )us 	:. Hartog). Vooral Dick had r 	;ziur in n 
speeldu zelfs uitgesproken fel. 

Victoria -nodigdp ons u.Lt tot een getiellig san-:en -sijn n e aten ;vorst-
j :s z.undur bon (voor ons t mminste)._ 

ZondaL, bied)n ns stillig aan .  CO - fuun 	overvinning tin g. schenk.: 
als H.D.M II daarmee accoord gaat. 

Leiden III (heren). 

h;r:n 	.:)n r-onclurlijk ilftal. Hut moit i.:n ontzuttend 
sterk elftal zijn, doch h; aft tot n14 toi al drie p.,ntun uit vijf 

rk:lijk di spelers zijn stuk voor stuk niet slecnt, ; zijn zelfs re- 
dilijk o? elkaar. 	s:? 	Vó,)rdbede l j dei e c:tter aan een euvel clat 
op h.-it ogenblik :)ij mier elftallen van Lei4eri. blijkt voDr t. k.o.len: 

hitsjuist schot op het juister ai neri,j ontbreekt -G en unenmale! 
Bovendien sp.ielt di man di bij2nS, ja-43 goalgetter aan.;,> .)ziin wordt nl. Se-1- 

2birriá 	 meen onl'c("e 	n of 	dere.  reden. Indien . hij V61- 
gende Zondag w)ur mee doet ;  hop :n e;  :n.hele doelpunt :n te ma.2zin. 
micid.:nliniu .h ::ft eengrote Ver_terkin« ge'::regenin d.inpersoen vin .per? 
Wolterbeek 	w)3t, zijn nooit falerri entiousii:;.aa :en voorbeeld is voor di 
and)ri spelers. 

D) backs Gelderman an Schoon zijn zeer safe en bren j.,,en steeds red- 
ding in mouiti:ke gevallen. Door d). uitstekende 	,vaarop zij du 
strafcorners nemen, hebben zij boy:1141,in de kans doul)unten te scor.n. 

vaas stuids !zat lastiger,punt. 	d)rdi kusTur in succus- 
Boltj)s, bilooft )chtur veel goed,s vopr de toekomst, daar hij, bi-

halve k:uperstaluntin, nog Jun r)s:ouctabele omvang hu ;ft, die d) tegen-
partij un aardige trefkans bidt.   

Vooruit menschen van hut durdi, p...aten 7) dan iin 	).:ns tonun hos) 
wal zijn!!! 

De Junior)s (heren). 

Zaterdaguiddag staat een va,n Leidens velden volgudromd nut 
rumourigu, :nthousiaste jonge lied:in. i 	urvaren taann:n :iogen han, 
ho :v;:1 zi ir zelf niets van kun, ,n, h :t ed.ule hockeysp :1 t 	a ke 

ir gaat hit wat bat ,r;• 	zomst blijft zeer goed. 
In du competitie zijnr: :ds. .grote itueseese n. behaald. Leiden .a verloor 

d) :arste wedstrijd van H.H.X.C. a. 'Hoewel technisch 	.,mj.ndere 
din door niY-iou.si,s,-n., stand t 	 evenvoor hit einde, maar toen 
ras h:t mis. 

volgund: 	won L 	un fraai :n volkomen verdiend van H.L.C.a 
hit ging tom r:ids' v):1 bter . 

h).t 	 even groot . blijft zuil in onz jongeren g:wel- 
dig vooruitgaan n nog 'vil: 	plu1dcun tot roe .. van L..iid)n. 

L 	'o is di trots van du ,T_annen 	oVervrinn.ingin in Ji n j;lijk 
sp :1 h bb :n du::: j inguns d: baste resultaten van h.: ul Leid in. bereikt. 
Ira i in :lijk sp 31 t gen 7ieviten werd. van 11.1: . C. n Gro inGeel j.ivionn 
:n in - al 	vridstrijd is vooruit_an -_: ar: ba, 



Helaas vertonen bij dit elftal de uitslagen een dalende lijn. Zondag 
j.l. delfde het het onderspit tegen R.L,C., gedupeerd als het was door drie in- 
vallers. 

Dames. 

7at het eerste betreft hier kunnen we slechts gén kreet uiten; liever 
geen records! 

Overigens zouden we gaarne meer verslagen ingestuurd-zien, captaines! 

Society news. 	 A 
-»›) 

De impressie van het idee "Huurman", alias Ku-Klu-Klan. 
Tilhelmina het meest gevierd; huwelijksaanzoeken gestrand op de melkbus; 
Freddy in geëmigreerde kleur; Cootje ook niet van gisteren. Zwarte rokken 
geen bezwaar. Vele mensen pas uit bed, Hockey-rugby-cocktail. Leidenvlag 
als bruidsluier zwaar misbruikt. Sdtatten zeer in trek. Uitslag nog in de 
maak.. Borrel als vervolg met eten if, zelfde verwarde scherte.trant. Bridge-ma 
maan-voetbal zeer gezellig en goed georganiseerd door Guus 7armond. Nieu-
we sterren opgedoken. Bier uitverkocht. Voor 12 uur thuis Zondag allicht 
goed spel. 

perste Lustrumwedstrijd van het vermaarde Leiden V tegen derzelver 
ex- leden op 4e 2e  dezer. 

Onder leiding van de dames Mhtlingk en Huurman, die een officiele 
uitnodiging hadden ontvangen, had dele lUstrumwedstrijd plaats, op voor 
betere wedstrijden afgekeurd terrein-. Het veld stond voor een deel blank 
wat de overigens toch al amusante weidstrijden van Leiden V dit maal nog 
een bijzonder cachet verleende. Het.vrij talrijke, vooral dames, publiek 
kon zich vertalen met de smetteloos witte kledij van >Meesters en Dokters 
na één slipper een afzichtelijke métamorphose te zien ondergaan, of 
Botje na een van 'zijn vele geslaagde slagen op de hem eigen gracieuse 
wijze in de modder te zien Spartelen. 

De kledij, die varieerde van hyper-modern tot oer-ouderwets (trai-
ningsbroek) en van oorspronkelijk smetteloos wit tot groezelig taart 
droeg in grote mate bij om verwarring te stichten. 

Leiden V jun. was zo beleefd om de senioren de eer te laten het 
eerste doelpunt te maken. Al spoedig echter maakten de junioren 'na een 
kleine inspanning gelijk. Botje, de:modder, de vele fouten van de rechts,-
back der senioren en het eminente keepen van Ko lersteegh weerhield de 
junioren voorlopig van verdere goals. Bij dá jun. deed het ene handje van 
Jan Rijck subliem- werk. 

Na de rust was het enthousiasme een weinig geteffiperd.De junioren zat 
waarschijnlijk het bier, de senioren de dikke buik - in de benen. 

De wedstrijd stond na verloop van da tweede helft. 2 - 2. Het enthou-
siasme bleek echter neg- niet uitgeblust en men speelde door, totdat de 
jun. biadeirdint~eistaelspunt 	 dén van de scheids- 
rachtsters de redere, van de jun'eVen oelangrlj- go.  niet belangrijker dan de 

wedstrijd zalf. 
Na afloop hield P. 'olterbeek bij ontstentenis van de praeses een 

korte speech, waarbij hij wees op het belang van het studenten element 
in de L.M.H.C. en da hoop uitsprak, dat Leiden V in het vervolg na de 
wedstrijden ook zou komen genieten van de gezelligheid van het clubhuis. 

Namens senioren en junioren antwoordde Bergerhoff Mulder in aan gees-
tige speech en bood tenslotte de dames-scheidsrechtsters een taart aan 
die op slag werd gedistribueerd. 

Het Lustrum e:ferd beëindigd met aan gezellije borrel en diner in socie-
teit Minerva. 



• 

Elij:.ak4 	'ton41.  

Uitslagon van do bridgo-drivo op Zit,trdagavond 16 NovombJr: 

1 Byl da Vro. - v. Lyndan 	20 p. 
2 MJi. Nalkhoff - Binkhorst 	25 p. 

1 u.v.d. Roog - ,11983 
2 	Da-ndala ia .r - 23p. 

B1JRN-11\T! 	 FOTO JONKJR! 
175, tol. 24563 	Broostraat 29, tol. 20368 

MAISON 
Brcostraat 

Man fluistert langs het lijntje 	 

Dat Loidan„I damos al tot do eerste klasse wordt gorokond. 
aan do La_n van Oud Poolgoost doelpunten a,21 da koffiotafol 

voorbarAd. 
G. stoelendans erg aardig vindt. 
or voor dansen h3us.goon muziek nodig is. 
Juffrouw Hannivoort ho.;l goed schoidsrJc:It3rt. 
da LJM. P(okr) C. in 'oprichting is. 
Loidon V yoor --n_Lustrumwedstrijd-20 spelers hooft, 
compotitio SlJchts 3. 
Luidon V do schteeuwonda onbeleefdheid had om 
non in da laatste lustrumwedstr:.jd. 
bij dozo wedstrijd on lustrum nipt do L.M.H.C., doch da sch-oidsrachtors, 
zijnde vrouwelijk , do dank dar beide olftall3n -oostto. 
Carrio V. t..3.timido was om .do uitnodiging aan to n3mon om 
als schidsx.JohtoP:fto ttodjn. 
in Loidon 	huis ie ,raar. do voorkamot, 
is dan do-achtorkamor 
do nafaeStan niot.dor.iodaroon leuk gevonden worden 
do linksbuiton van damás I Jon gobrokon glas op haar hoofd aantrof-. 
sommige monson niot-voor da "algemene" gjloollighaid wonson to zorgon. 
d broodor van 6.5n van onz.J maast ga'iatdo laden sbinnonkort Jen g.:.zalligo 
d5pondanco van ons clubhuis aan de.Laan van 0. PoJlgeost zal opanan. 
Bob wal goals zal makon als da. ko -4,3ra niot zo dik zijn. 
CcOtjo mot bridgen 8 down is.gagaan 
Robbia van schrik daarfan gokromp3n is. . 
soAmiga. lopn.máan-voetbal-zoor.waardor.3n1 

Prijzen wordon uitgoroiki op Zaterds4gmiddag 23 Nov,iMloorn! 
: 	s. 

Vorloofds 
Doortjo P. Munk 

en 
H.A. Jansson. 

7ij wanson hon een gelukkige toekomst toe on hopen 
onzo club niot spoadig van ion ijverig lid zal b-rovon. 

dat deze verloving 

Lang 1..3 do Candidaton: 
Candidaats examen Gdnooskundo. 	,.C. van dor Hoog. 

J  tor Haar. 
A  F. Leemans. 

" 	 A. Schoon. 
Oeconomio 	D  7agn3r. 

worden 

maar voor oon dito 

van zijn voorgangers to win- 

bij dozo wedstrijd 

als hot kan, nog botor verduisterd 

fi 

Rochton 

Uitzending van dinars!: 	 Loidon 
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