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Een woord van hartelijke da: ak p 
ons vrijwillig zijn hulp heeft toe 
Dankzij hem is het ons mogelijk de 
beperken. 

Kwade geruchten, dat de Passing- hot gedoemd zou zijn tot spoedige 
ondergang, bleken geheel ongegrond. Van een verbod van bladen met be-
perkteeplage kwam ons nog niets ter coDe. 

Als verrassing wordt, den lezers ,ean karstnummer bereid. 

De Hockaakrst. 
Enthousiasme heerscht ar stellig,in de b,M,H.C. De overvolle velden 

• n getuigen ervan. Alles, wat de club 
is ieder lid bekend« Maar..., wat 

men van de eerste klasse? Bittr 
;kon .in de kranten en meent dan vol- 

h t heel Nederland op de.00 
efto.~. 

°De Hockeysport". Doet dit dan ook atn 	U bot de admiaiStra e van 
"Hockeysport", Vaartweg 43 a, te Hilversum. 

Sonnet 22 ást liarbea2n Ilaucie van de LLM.H.C, 
Nooit zal een' leeuw in de kracht Van zijn levet 
getroffen, door listen en lagen der mens overmand, 
- die ~hts door vernuftige kracht zich vermant- 
zijn hope doen zwichten, wanneer hij zijn lot ziet geschreven, 

Hij richt zich weer op en, zonder slechts even 
de toestand te peilen met zijn verstand, 
werpt hém het natuurlijk gevoel het zand' 
in de ogen; hij kent geen beven. 
Zo heeft ook de L.M.H.C., door moeilijke tijdenigeplaagd, 
slechts zeer korte tijd zijn eigen bestaan verdacht, 
maar t6en het dreigende lot ten:strijde gedaagd 

Al-winnend sterk toont 't bestuur zijne kracht 
en richt zijn lijn, die zijn leden behaagt 
en voor velen de smart dezer tijden verzacht. 

	 ..110147,•~••••••••••• •••••••••••~ 

t ons aan den Heer Lindenbergh, die 
zegd pij dd uitgifte van ons blad, 
osten voorde Passing-Shot zeer te 

op mooie Woensdag- en Zterdagmiddaa 
betreft, tot in de uiterste finesse 
weet men van buiten Leiden? Wat wee.  
weinig4)! Men leest partijdige ver 
doende kennis te hebben opgestokene")  

Neen111 Wilt U van de hockeyspe 

A.F.L. 

FOTO JONKER 

Breestraat 29, te1.20368 
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Voor hocIwy-uitrusting naar 

MEYKAMP 

Aalmarkt 4, tel, 227 99, 



Sint-Nicolaas avond. 
Hannie voert zijn ros naar binnen 
Met Coetje-Piet zal 't feest beginnen. 
Zijazich eerst met drank bezinnen 
En zullen de drempel overwinnen. 
Sint geeft dan een predicatie 
Op onze beroemde hockey-natie. 
Het bevend volk brengt hem ovatie 
En praeses-Co houdt een oratie, 
Maar buigt den Heilige dan ten voet., 
"Onwaardige" Moor vertrekt zijn geziht 

van roet., 

Maar Pietje Patser, alias de Matser* 
Geeft niemend eens een ferme klatser. 
A-oui, á qui treedt voor de troon 
En toont ook niet de minste schroom, 
Het lachen laat zij echter niet,.  

.Tenslotte toont Sint zijn ware aard,*  

I  
't Is Hannibal, dien hij openbaart. 
Maar Piet zal vele dagen tobben, 
Hoe hij zijn huideje blank zal schobben. 

Elftal-overzichten. 
Leiden I (heeren) 

Nu de competitie vrijwel voordele helft gespeeld is, geven we hier een 
overzicht van de afdeeling waarin Leiden I voor een eervolle plaats vecht 

gesp. gew. gel. verl. p, v. t. 

Victorie 	7 	3 	kz, 	4 	6 	O- 13 
Zandvoort 	7 	3 	4 	6 	8 - 13 
5.0. S. 	6 	2 	4 	4 	12 - 15 

Het is dus duidelijk te zien, dat geen der clubs er veel voor voelt 
onderaan te komen en dat Delft het meeste kans maakt voor de promotie- 
wedstrijden. Momenteel staat S.O.S. op de laatste plaats, maar dit elf-
tal heeft pas één thuiswedstrijd gespeeld en is bovendien nog een wed. 4 
strijd achterop. Degeen, die uiteindelijk het haasje zal zijn, zal toch 
nog wel-10 á 12 punten behalen en Leiden is er dus nog lang niet, al 
wonnen we dan de laatste `week. In de thuiswedstijden tegen Strawberries 
en Zandvoort branden we op een revanche en ook de wedstrijd. tegen Victoria 
kan gewonnen worden. Daar staan echter zware uitwedstrijden tegenover 
(B.M.H.C. II? S.O.S. en H.D.M. II). Van de punten, die we in die wed-
strijden behalen, hangt af of we in de bovenste helft van de ranglijst 
eindigen. 

Zondag a.s. spelen we de zware wedstrijd tegen Delft. Dan moeten we 
toonen, wat we waard zijn. Als we ons door Delft niet lsterkovertroeven 
in enthousiasme en tempo, kan het!! 

Leiden LI (heeren) 
Het tweede is een uiterst merkwaardig elftal en om maar met het hoofd-

kenmerk. te begfnnen,nog geen twe, Zondagen hebben we dezelfde voorhoede ga-
had.Het gevolg hiervan is, dat er zoc nu en dan ook braaf ~holden wordt 
op de lieden, die ieder voor zich en op zijn eigen slome dan wel snelle a:-. 
nier goals pogen te maken.Jij hebben daar allereerst aartsvader Tonnyl di 
het er op de zachte velden in 't begin van dit seizoen niet zoo best ai"-
bracht,maar op het harde veld van vorige week een massaproducent bleek t., 

Af en toe light men den Ouden(?) zi0 baard 
Zoodat zijn gezicht een "beetje" bi4jkt behaard. 
Hoewel het eigenlijk voor zijn hart niet mocht, 
Geniet hij toch van het geestrijk b4cht. 

Dames I met leidster Nagel 
Niet bestand tegen Spaansche hagel. 
Wim-koop-om wordt mooi vernard 
En krijgt een bord, dat is als gart. 
Jetje Buut en Huurvrouw Dood 
Staan werklijk wel figuurlijk bloot 
Sint roept vele juniores 
En leert hen Rees-jes mores. 
Sommigen krijgen met de stok, 
Maar hij is te gevat de kleine Blok. 

Geen antwoord op de lonkende blik von Piet. 

D. St. H. C. 	6 	5 	1 	10 
Strawberries 	7 	4 	- 	3 	8 
H.D.M. II 	7 	4 	- 	3 	8 
B.M.H.C. II 	7 	a 	- 	4 	6 
Leiden I 	7 	3 	- 	4 	6 

22 - 3 
13 - 10 
17 - 14 
12 - 16 
11 - 15 



i,jn.Zoo nu en dan speelt Ok ook nog wel eens mee.Dat hij rugbyt is wel 
(1,- :.delijk te merken aan de manier waarop hij tegenwoordig hockeyt,doch ook 
Ali bereikt gaandeweg zijn oude peil.Speelt Ok niet mee dan doet Habbo het 

,-)r eens een keertje,hij beschikt over een formidabel schot(getuige hier-
veri zijn de drie sticks die hij in de wedstrijd tegen H.D.M. door midden 
sloeg).Wanneer hij wat zuiverder schiet zal dit zeker tot groote successen-
van het tweede leiden.Ook dr. Tinbergen speelt een enkele keer mee en dit 
tit zich direct in meer enthousiasme in de voorhoede-en-meer goals.Wat snel 
held betreft kan Manus(1) nog heel wat van hem leerent Zesde voorhoedespe-
ler is van Lynden die veel nuttig werk doet en zich steeds meer inspeelt. 
Als zevende hebben wij dan nog Anton Krieger l die in de laatste wedstrijden 

?tegen 	III,T.O.G.O.IV en het eerste l heel verdienstelijk debuteerde 
'in het tweede.Half-linie en achterhoede vertoonen een veel grootere conti-
lpuiteit dan de voorhoede en hier wil ik vooral onze goochelaar,kampioen-
/eiker en fantast,alias Pietje l noemen.Zonder hem zou het tweede er thans 
heel wat leelijker voorgestaan hebben.Ook Rienus,hoewel ouder en dikker 
wordende l is nog steeds een prima rechtshalf,terwijl ook Anne sinds zijn ex-
amen in topvorm is.Wij zien dan ook de tweede competitiehelft met vertrou- 

, wan tegemoet.Zondag gaat het tegen 100-01e.III en waar eenige weken geleden 
het tweede van die club zoo prachtig werdugekraakt",moeten we ook van de 
veteranen kunnen winnen. 
(Wim vergat,00k zichzelf een pluimpje te geven.red.) 

Leiden  VI(heeren) 
De praestaties van Leiden's oudste elftal, zijn de laatste weken naar om- 

standigheden redelijk wel geweest.Het zesde excelleert in 't bereiken van:  

een gelijk spel l een praclituitvinding l daár beide partijen dan tevreden huis 
toe gaan.Tegen het sterk gewaande Delft III,het oude H.O.C.V en een zeer 
onvolledig Leiden V werd remise gemaakt.Afgeloopen Zondag werden we op een 
keihard veld door Delft IET met 6-0 gekraakt,waarbij duidelijk aan het licht 
kwam, dat de Deiftenaren wel,wij echter niet kunnen hockeyen.Eovendien had-
den we de handicap,dat de beide buitenspelers dusdanig gewdind raakten, dat 
ze nadien meer voor de scherts meeliepen.Overigens was het een genoegelijke 
partij met gezellig bieren na afloop. 
Jat de spelers aangaat, keeper Merens houdt soms wonderlijke ballen er-
uit, maar mist nog veel eenvoudige kansen.Dekker is een safe back, die 
zeer listig speelt. Ook van Dorp As een betrouwbare, stickvaste back,die 	A 

nog wat harder moet leergin slaan. Spil loolenburgh is wel de beste 
man van het team, zwoegend de heelti wedstrijd doorven daárbij betame,  
lijk fel. Rechtshalf Ledeboer wisselt goede met zeer slechte momenten af. 
Van der Scheer, die vele plaatsen "in het elftal bespeelt, is een uiterst 
goede, hard sjouwende kracht, di . n we niet graag zouden missen, Rechts- 
buiten is na lang probeeren Twiss geworden, die na snelle rushes be- 
hoorlijk harde voorzetten kan geven; hij moet echter de hem aangegeven 
ballen beter leeren stoppen. Rechtsbinnen is ter Haar senior, die toont 
het spel nog niet verleerd te zijn—en mooie goals kan maken. Midvoor 
Huurman moest wat minder praten en wat meer de bal' afgeven; overigens 
is hij een van de weinigen in de voorhoede die nogal eens goals weet te 
productieren. De linksbinnenplaats wordt om beurten bezet door Vermeulen, 
BenAivoort en Hesselink, die alle 3 erg hun best doen, zij het met sterk 
wisselend succes. Linksbuiten is Verspyck Mijnssen, een snelle renner, 
die nog eat moeite heeft da bal goed. voor de stick te krijgen. 

Al mat al hopen we in de tweede competitie helft iets meer dan 5 
,punten te behalen. De geest in het elftal is in ieder geval prima en dat 
wil per slot ook heel wat zeggen. De gezelligheid staat nu eenmaal bij 
elftallen als het zesde bovenaan en daarop volgt eventueel prima hockey: 
daar zijn we echter voorloopig nog niet aan toe. 

,Leiden II(dames1 
Den laatsten tijd ondergaat het tweeae'wel eens een kleine gedaante-

verwisseling doch over het algemeen blijft zij haar karakter behouden. 
Hier laat het slaan eens te wenschen over, ag.ár laat het technische spel 
eens te wenschen over doch altijd wordt er hard en eendrachtig gewerkt 
om de overwinning te behalen. Twee maal is dat niet gelukt en de revan- 
che op de Kieviten zal zeker niet uitblijven. De Togonen bleven tot nu 
toe ongeslagen en hopelijk zal Leiden II te zijner tijd op haar sterkst 
kunnen uitkomen. 

Overigens dient zij steeds in het oog te houden, datae haar de plicht 
rust aan klasse in te loopvin op haar eerste elftal; ;riant ne astand is 
te groot om daarvoor een behoorlijke aanvulling te kunnen vormen. 

Een volledige oefenwedstrijd stond steeds op het verlanglijstje, 
doch nu het eerste dit jaar zoo versterkt is, zou dit een harde les 
kunnen worden. Niettemin zal het jongere zusje dip: gaarne aanvaarden in 
de hoop, dat dit een bijdrage kan sten ter verhooging van haar spelpeil 



C. HO SA. 

Bloemenmagazijn. 

Br-astraat 115 

1 N. V. BdekhandeI v/h C. Kooyker 

X1.211Wd Rijn 16 	Tel. 20012 

Tel. 1192 

LegdenIII(dames) 
In tegenstelling met vorige jaren bezet Leiden III thans niet de 

onderste plaats in de competite. Leiden heeft n.l. van de zes wed-
strijden er drie gewonnen, ,Yen gelijk gespeeld en twee verloren. 

Ju nog iets over een paar speelsters. 
Om te beginnen met Ineke lobes. In de wedstrijden is duidelijk te merken 
dat Ineke geregeld traint; zij is zeer snel en enthousiast, moet achter 
in haar enthousiasme de bal niet voorbij loopen. lat Beli Siemens be-
treft; Beli zet goed door, is echter vaak te langzaam. -.Je zijn er zeker 
dat haar techniek verbeterd ken worden door meer oefening. Hetzelfde geldt 
voor Helenetje Bar7e. Ze stopt de bal keurig, maakt echter nog te veel 
shoot. Wanneer Dolly Punt, de handige linksbuiten, wat meer op haar 
lijntje blijft en sneller afgeeft, dan zal zij meer kansen scheppen. 
Ita Mooiman is een moeilijk te passeeren half. l-laar spel zal er zeker 
op vooruit gaan, wanneer za met twee handen speelt. Ze moet zich echter 
vlugger herstellen; dit geldt .trouwens voor het heele elftal. Arthea 
Begeer is een sefe back, moet er echter voor zorg'en >da-ti ze niet te ver 

naar voren gaat?  daar ze haar elftal dan onnoodig-  in gevaar brengt. 
Keestal laat men het aan de .caine over om op- en aanmerkingen te ma-
ken. 

Verscheidene speelsters uit Leiden T en II verzekerden ons, dat ze 
gaarne bereid zijn het derde met raad en daad op oefenmiddagen bij te 
staan. 

Geslaagd: 
candidaats examen notaris- 	H. Coebergh. 

Deze rubriek tot "nader  order" .gesloten,! 

1:en fluister langs het lijntje dat....,.. . . . 	......... 
...de keeper van Leiden VI .de sloot schijnt te prefereren boven de 
douche. 
,..Spotje meer ballen "haalt" dan zijn baas, 
...een speler van Leiden .I uitgelachag is, omdat hij zijn zakdoek mis- 
bruikte. 

echter de.  scheidsrechter nog wel kon vragen, welke overtreding hij 

...CO alles van Sport en Sportiviteit-west, maar toch Zaterdag avond 
om vijf uur naar bed gaat. 
...de L.M.R.C. haar matjes rolde in de Beukenhof. 
..voor het eerst in de geschiedenis dun onze club een elftal "oude" hee- 
ren heeft ingeschreven voor de veteranenbeker en dat zelfs enkele oud- 
internationals meespelen. 
ween zekere persoon echter van deelneming uitgesloten is omdat hij zijn 
leeftijd niet wilde onthullen, 
...het vorig nummer van Passing-Shot zo niet onleesbaar was, dan toch 
wel veel onbegrijp:idijks bevatte. 
...er toch zeker een elftal in de bovenste helft moet eindigen. 
...we er niet aan denken een verandering in ons clubcostuum aan te 
brengen. 
...menw.A. kan dichten, maar niet voor Passing-Shot schrijven. 
...da nieuwe L mascotte eiden I dames nog op de eerste plaats zal brengen. 
...Hannibal beter Sinterklaas speelt dan de echte Sinterklaas. 
...het lijntje Zondag niet te vinden was. 
...p-er 1 Januari Leiden I en II heren omgewisseld zullen worden. 
...Okkie bij de strafcorner zich aan waardig rugbyspeler toont. 
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