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NU het einde van -dijaar weder- 	• 	flj,r4; 
om nadert en 1941 weldra een aan-

. ,> vang zal nemen,willen Bestuur en Re- 

	

J4 
A. 	dactie de. gelegenheid te baat nemen U 

! \, y e 
allen langs deze weg een genoeglijk Kerst-/ 

feest toe t wenschen en wij hopen da het 
komende jaar U en de Uwen veel goeds en pret- 
tigs mag brengen,zoowel op hockey- als ander ge, 

bied.A1 leven wij wat de politieke omstandigheden 
betreft momenteel in een- duistere tijd envieren wij'.  

ook als hockeyclub onze eerste Gorlogskerstmit,toch- 
ijn wij verheugd aan het einde van het. afgeloópan jaar 

een veel grootere bloei van onze vereeniging te kunnen 
constateeren dan aan het eind van 1940..ellicht dat juist 

de tijdomstandigheden er toe mede werkten,velen wilden immers hun zor-
gen in de sport vergeten,een feit. blijfthet herboren enthousiasme in en 
voor onze club.In de eerste plaats getuigt hiervan de wederoprichting 
van ons clubbladTassing-Shot,dat zich in aller belangstelling en sym-
pathie mag verheugen,maar bovenal het inschrijven in decoMPetitié.mát 
liefst twaalf elftallen als in onze beste tijden.Ook de geest in'bnze 
club is goed;moge dat zoo'blijván en mogen wij het leden-aantal van 200 
ook de volgende jaren gehandhaafd zien:  
Bezien wij de verrichtingen van onze elftallen in het-vorige seizoen dan 
spreken wij allereerst een woord van lof tot ons eerste heeren-elftal, 
dat toen in de noodcompetitie.een uitstekend figuur sloeg door als 4e 
na 3 eerste-,klassers te eindigen.  
Vat dit seizoen - betrefti valt er bij-de dames. voorUitgang te bespeuren.. 
Het eerste elftal heeft het zeer zwaar in haar afdeeling,maar nu enkele 
jonge speelsters in het elftal zijn opgenomenizullen er ongetwijfeld nog 
relatief successen worden behaald.Het 2e en 3e dames-elftal zijn dit sei-
zoen in tegenstelling met andere jaren heel goed begonnen.Bij de junio-
res valt hun enthousiasme zeer te loven en we vertrouwen,dat de hoop van 
de L.M.H.C. later veel zal bijdragen tot de bloei van de club. 
Leiden I heeren -het elftal,waaraan men onze hockeypraestaties afimet-
heeft ondanks de slechte start,toch nog een heel klein kansje op de le 
plaats.Het elftal is goed op elkaar ingespeeld geraakt en zijn topprae-
statie was wel zijn overwinning op de leiders,Delftsche Studenten. 
Het tweede heeft reeds vr Kerstmis eenige punten verzameld,maar moet 
toch nog danig oppatten.Het,derde speelt in een sterke afdeelirigl inaár de 
resultaten zouden veel beter kunnen zijn, als de. voorhoede het tempo en 
de productiviteit sterk opvoerde.Het vierde is toch wel verplicht boven 
het vijfde en zesde te eindigen.Laten zij zoo vlug mogelijk hun oude 
plaats in de derde klas heroveren,opdat goede reserve's, voor de hoogere 
elftallen gevormd worden.Het gezelligheidselftal Leiden. V zorgt er voor 
dat .zij niet 'onderaan komen,maar een-kampioenschap zou ook niet in hun 
sfeer passe.Onze jongste spruit bestaat uit een mengeling van oudere en 
jongere spelers,Wij hopen dat Leiden VI zich tot een sterk veteranen-
elftal zal ontwikkelen.Zoo'n elftal is van veel belang voor onze club. 
De juniores a zijn niet zoo sterk als hèt jeugdelftal van enkele jaren 
terug. Serieus oefenen kan hen echter nog ver brengen in de competitie. 
Leiden b tenslotte heeft van alle Leidsche elftallen nog het meeste suc-
ces gehad.Voorwaar,een schoone belofte voor de toekomst ! 

Bij de jaarwisseling. 



Verhaal van  Den Antonio de Fantasia. 
.Mijn stick was ge-eroker. en docr de bui-d-ige omstandigheden tot zui- 

rig'lleid gedwongen, besloe 	geen nieuwe te koopene  maar op zolder 
-aer our5e sticks te eeeleeee ln e.1-,n. van vDcht druipend hoekje, achter 
'eet L,kje van mijn tame dttizend)ooten. tlissthen e-ehamst2rde aardap- 
pelen en bruine boenen v'end lk,veat 	1-5en oude stick, van prima 
.:eetiteit! Ik bekeek mdjn -e6ads aelelaelei=e0 Fietseling slaakte ik 
een kreet. Stel U voor 	 WaH e-:te.:eleot! 71,se'.ne witgele wortel- 
tjee, die hier en daar aerz:12-ej 	Wee-rt'ens. ).s weren in de kromue'_ng 
vae de stick zichtbaar, le:eels reae ik e-,t-) dr:,.ee. Ie be-,T, clubhuis sneed 
IX een paar ruiten en reaae..4,e ven ie7:en 	een kesnlent. Na lang en 
2.:ergvuldig kweeken kwenen er hee2e x''.ejne stlekjes, die ik met toepas-
sing van de nieuwste landbouwmethodes uit eet ooek "Hoe hoort het ei-
v-llijk?" Wist te cultiveeren. Na twee maanden beschikte ik over tien 
kaesen, waarin mijn sticks welig bleoiden. Na een jaar kon ik de L.M. 
'7,C. tegen fancyprijzen'hockeysticks'leveren vah de beste kwaliteit. 
ilereuebtig als'ik was, wilde ik Gat alle deer mij gekweekte - sticks 
reijn naam droegen en bestelde etiketten bij de drukster van de "Pas-
sing Shott". Toen mijn bestelling was afgeleverd, zacht ik een lijm-
soert om de etiketten eeuwigdurend en waterproof op te plakken.Guus 
lit,e -ewnd, die met zijn race-flets op_het le, veld aan het trainen was 
1-eer de Olympiade te Coritza; ried.mij :, a,,n.vischlijm to halen in de 
vdschiednkel vah Jan Hanniball Inderdaad kreeg ik daar vischlijm ge-. 
maa.ct uit baarzen bij de KaLgsoos gevangen.._Iederilid van-de 
speelde nu met een fantasio-etick: Ik verdiende geld als water en liet 
een enorme witte villa bouwen aan.á.e_Warmanderweg en gaf een super-de 
2uxe clubka3teel aan de L.M.H.C. In het kasteel gaven Jetje Buut en ' 
Hodie Duurman elke week een na-Ceest. Op een zoo'n hafeest kwam Sin'..effe 
klaas en net toen hij cadea:Itjes wilde uitdeelen, drong plotseling, 
de "Hij-9n-Zij-wacht" regeerend W.H. binnen (W.H. is Werner Haardt) 
tStop, politie!", riep hij. Daarop 112p hij-op Sinterklaass  toe, ede 
vermomde vischwiukeledgenaer, en iekenee deze.in. Onder ijz'e.-ee;e:',. etilte 
werd Sinterklaaá weggevoerd en de eeniores begoenen te huileh én 2,cche 
ten troost bij de Gravdze,4)p de'e zielige geeuil werd ik ontzettend 
kwaad en richtte miiA fa-eteei)estitk, wearej.t bruine boenen ratelden, 
op W.H. Deze blies ee een fluitjet. rieo:"Offside. Offeide!- " Op dat 
geroep kwam de Leidsehe,eellti 	blJnnen Zij greep mij Ieet en 
sloeg me. Ik schreeuw(x 2 ),,loeg terug. Een kra2htige hand greep mij 
in mijn nek, ik gilde en 	 ' 

keek in het grim.mige geeiz-ht van mijn captain!  _. 
uPotdorieneezei hij, "werdt eens wakker. Over een half uur moet je 
spelen!" 	 A.F.S.v.0. 

TQT ONZE SPIJT KONDEN WIJ DIT NUMMER NIET MEER 

VOOR KERSTMIS 'GEREED KRIJGEN:  WIj BIEDEN ONZEN LEZERS. HI7MBIJ 

ONZE VERONSCHULDIGINGEN AAN/ 

Een Oosters verhaal mat een kerstmoraal. 
Er leefde eens in het groote rijk Perz13 een Oude en verstandige 

Sjah. Groot was zijn macht, en mateloos zijn rijkdom. Zijne voorvade-
ren --gezegend zij hunne as onder de torená der lijktempels-- hadden .  
allerehun onderdanen,g4iákelijk hetzij za jong of oudl -hetzij ze rijk 
of arm waren, geregeerd met beleid en strenge maar eerlijke tucht* 

Bij Allah, wie kon er gelukkiger zijn dan juist deze Sjah, eidoch... 
rimpels waren er op zijn voorhoofd, zijn ogen stonden dof en 's nachts 
werden zijn diepe zuchten weerkaatst in de holle gangen van het paies. 
Men fluisterde langs de mure.-1 van het kasteel, dat zijn zonen er deer-
teren hem deze zorgen brach-een. 

Deze zo Voortreffelijke leider vah zijn volk, deze wijze en gelielJe 
vorst, xon da kleine'totaliteit zijner k)ndaren niet baas. In weelde 
en nietsnutterij, met feesten en elae:n brachten zij hun dagen baor. 
Brutaal en opstandig waren de anteleoder. zijner zenen-op zija verlea-
ningen, kirrend gelach het comment&ar zijner dochters. 
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Maar zie, een donderwolk voortgejaagd doorede snelle Oostenwind kan 
snel verdwijnen achter de bergen van Afganistan, waar de mannen woest 
zijn. In het volk stond op een groot sterrenwichelaar.Zijn haren en 
baard waren grijs en zijn wijsheid alom verspreid.Deze beklom de trap-
pen van 't kasteel en na 3 malen de 4e tree van onderaf gekust te heb-
ben riep hij tot de wachters aan de poort:"Edele krijgslieden, open 
mij de poorten van het kasteel Uwer Here-gezegend zij en zijn 12 vrou-
wen- opdat met mij geluk en.voorspoed mede binnen gaan".De krijgslie- .  
den, verbaasd maar toch getroffen, staken de hoofden bij elkaar en na 
een wijle sprak de oudste: "Heer sterrenwichelaar,groot zijn Uw belof-
ten, maar welke garantie geeft gijmons?" Daarop nam de sterrenwichelaar 
een groten zak en pakte er een spartelende kikker uit.De vrouwen, die 
zich om hem heen verzameld hadden, uitten een kreet van afgrijzen.De 
grote sterrewicbelaar wendde zich naar het Oosten en mompelde voor 
zich heen:"Hai ilah, achmed moesau" en zie...een pot van de heerlijkste 
bloemenhoning hield hij in zijn hand. Dit was het bewijs zijner kun-
digheid daar_ bloemenhoning schaars was. Zo betrad hij de zalen,waar de 
grote Sjah vertoefde en met de wijzen van zijn land sprak over de ont-
re'dderde financien van het land. Want met zijn eigen geluk was de voor 
Spoed van het geplaagde rijk ook verdwenen. De sterrenwichelaar kniel-
de' niet, zoals gebruikelijk is, maar zei met vate stem:"Uw hart is be-
droefd, Uw ziel donker, Uw geest is versomberd en de wijzen van het 
land zoeken tevergeefs naar de redenen van het ongeluk. Ik,o Koning, 
kan U vertellen wat de oorzaak is." Hij wees dreigend naar de vertrek-
ken, waar ijdel gelach en dansmuziek uit doorklonk en vervolgde: "UW 
kinderen, die leveheine.ijdelheid, brengen de wolken over Perzië, maken 
onze akkers onvruchtbaar-. Geef mij Uw volmacht en laat mij handelen, 
opdat alles weder worde, zoals het geweedt is. TO-en huilde de Koning 
zijn lang opgekropt verdriet uit en de wijzen des lands bogen het hoofd 

De sterrenwichelaar was niet alleen een man van het woord, maar ook 
van de daad. Hij vroeg respijt van een week en toog aan het werk. Hij 
ontbood 12 van de beste timmerlieden en toonde hen .Zijn-plattegrond. 
Een groot weiland werd platgerold en van witte lijnen voorzien. Daar-
na gingen zij vreemsoortige kooien bouwen. 

"Wah," zeiden de omstanders, "hij gaat schone vogelen uit het exo-
tische Indië houden". "Neen", zeiden anderen"het wordt een tuchtplaats 
van de zonen." Maar de sterrenwichAaar werkte rustig door. 

Toen op een dag--de zonen en dochters sliepen nog op hun donzen 
matten--stapte hij binnen en zei:l'Opsean heren, de hoogste tijd!" De 
heren openden hun zware oogleden en fluistervroegent  of hij gaarne 
zweepslagen wilde hebben. Daarop klapte de sterrenwichelaar in zijn 
handen en slaven traden binnen net kokende oliet Toen de heren kermen4e 
de buiten stonden en de dochters wenend aangelopen kwamen, nam hij ze 
medesnaar het veld, en duwde hen een vreemdsoortige stok in de handen, 
daarna gaf ieder een plaats op het veld en zei tot ieder der volbioed-
prinsen:"Neem de stok en sla dan naar een van Uw broeders, begeeft U 
daarna naar voren in snel tempc4Frins Achmed, die nog een appeltje met 
prins Met moed te schillen had, mepte de bal op zijn voeten en zie, de 
grote Sterrenwichelaarblies op een schrille fluit roapendei"sjoet", 
tog eens Achmed".Dit vond Achmead een, dankbare beloning voor-Zijn stre-
ven; eh wilde hetzelfde grapje uithalen. Maar Metmoed,00k niet-gek, 
plaatste zijn stick voor zijn voeten en mlyte terug. Toen brak een -
ware hel los. Ieder koos hetzij partij voor Achmed hetzij vodr ivietmoed. 
De vrouwen riepen:"mixed" hetgeen., betekent:maar wij tellen odk,nóg mee 
Zo Werd de bal heen en weer geslagen tot hij voor de kooikwam. De 
jongste prins, ervoor staande, :snel van begrip, wilde het'hatelijk ge-
fluit en geroep:"sjoet" vermijden en sprong opzij. "tok" z4. de balg op 
de achterplank, maar er werd toch gefloterm en de sterrenwichelaar riep 
tot de jongste prins: "keeper" dm .w.z.:jij mag trappen, waarop de prins 
antwoordde:"captain", d.w.z.:steaks houd ik hem wel. Achmed riep toen 
tot de sterrenwichelaar:"Umpir,..". Dat was een brutale opmerking en be-
tekent:bemoei je met je eigen )helft. Toen floot de sterrenwichelaar 
weer,verstoord om deze brutaliteiten 't gevecht begon opnieuw. 

Zookwamen de prinsen en pninsessen  thuis, te moe om zich te balse-
men en het zware satijn der avdr.ffiCeding  te torsen. Aldus drilde de 
sterrenwichelaar de prinsen en -prinsessen en...Nu schijnt de zon weer 
boven Perzi51 grote bouwwerken, igrote  stadions worden gemaakt. Het toe-
ristenverkeer neemt toe. Braakli eind land wordt ontgonnen.De Sjah 
zit tevreden op zijn troon, aan zi jn rechter hand zijn heil en toever-
laat, de sterrenwichelaar.Zijn zoinen  en dochters zijn naar brits-Indië 
verdwenen voor een mixedtornooi oin het kampioenschap van Azië. De gou- 
den zon zij geloofd om de wijsheid van de sterrenwichelaar. 	C.V. 



Bij deze zeer gewaardeerde bijdrage van Mej. C.Verloop zouden wij he 
volgende willen toevoegen : 
Zoo ziet men dat de hockey-sport van luie en nuttelooze menschen nog ge- 
jonde en sympathieke jongens en meisjes weet te makenest dus steeds 
een enthousiast en sportief lid der 	en de gouden zon zal ook 
voor U eens opgaan. 
Het oefenen in de L.M.H.C. 

Dit stukje dient er niet toe een uitvoerige beschrijving te geven van 
de techniek van de hockey-sport.Zij die daarvoor belangstelling hebben 
kunnen zich verdiepen in de dear over verschenen werkjes l o.a.dat van 
Simmers en Mulder. Onze bedoeling is slechts er op te wijzen,dat op onze 
velden in het algemeen te weinig systematisch geoefend wordt. Oefenen 
wil niet alleen zeggen een uurtje met een stick op het veld staan en 
wat willekeurig op een goal slaan of uitsluitend het spelen van een par-
tijtje.Wen je er in de eerste plaats aan 6án of meer rondjes te .loopen 
alvorens met hockeyen te beginnen,Van een voldoende uithoudingsvermogen 
hangt veel af in een wedstrijd.Het moet niet voorkomen,dat een speler 
zich in het begin van een wedstrijd spaart of tegen het einde uitgespeeld 
is.Een tweede raad zouden wij willen geven.: ga -na het rondjes loopen 
niet dadelijk een partijtje spelen, maar ga eerst,zoo mogelijk met spelers 
van je elftal l een half uur of langer enkele onderdeelen van het spel be-
oefenen.Natuurlijk moet iedere speler enkále dingen in de eerste plaats 
beheerschen,zooals hard en zuiver schietenl het stoppen van de bal met de 
hand of stick enz.Daarnaast moet ieder zich echter in stellen op de plaat' 
die hij in zijn elftal inneemt.Een binnen- en buitenspelér kunnen bv. 
door oefening uitvinden hoe scherp ze de bal elkaar kunnen aangeven en 
de binnenspelers kunnen hierbij vooral de push langs de grond eofenen. 
De linksbuiten zal zich trainen in het voorzottenI zoowel door de bal even 
terug te halen als door deze voorbij te loopen en dan te slaan. . 
Halfspelers kunnen zich bv. prachtig oefenen in het stoppen van de bal, 
terwijl zij daarop toeloopen in plaats van deze af te wachten.Dit te be-
heerschen geeft een groote winst van tempo,maar bij missen kan een groot 
gevaar ontstaan,doordat de tegenstander een voorsprong krijgt (ook het 
snel herstellen is hierbij dus een belangrijk punt). 	e 

Zoo vallen er nog vele opmerkingen te.meaken en ieder weet welwaar hij 
zwak in is,of laat zich daar door anderen'opelerkzaam maken.7uérkelijk,er 
wordt bij ons te weinig aangedaan om vooruit te komen.Dit kan veranderen 
en dan zal ieder met nog meer pleiziar hockeyen. 

Oefen veel maar met beleid 1 	 D.W. 

Ilftalwenschon voor 1911 
Leiden 1 	:of ...kampioeneóf tenminste eindelijk eens de Treslingbeker 

(beide mag ook well,red.) 
Leiden II :thuis spelen tegelijk met de andere elftallen..  
Leiden III :betere verstandhouding met vrouwe Fortuna(met haar alleen?) 
Leiden IV :eindelijk eens een verslag van hun captain in Passing-Shot. 
Leiden V 	:alle in een echt Leiden-shirt op het veld te verschijnen, 

zoodat hun eigen teamgenooten te herkennen zijn. 
Leiden VI :allemaal een jaartje ouder te mo"gen worden,zoodat het nog 

een echt veteranen-elftal wordt. 
De kleuters:dat Leiden een vaste krantjes-besteller in dienst neemt. 
De babies :de eenige kampioen van Leiden te worden. 
Leiden I 	;een overwinning in de competitie,al is die nog zoo klein. 
Leiden II :weer een eigen vaste keepster. 
Leiden III, :een verslaggeefster l die haar speelsters eens woorden zonder 

reprimande toevoegt. 
De meiskes :een plaatsje in het derde om wat ouder te lijken. 
man aan hegkeymetah l een boertje  en een visch met jus.  

"Dat ding moet"schreeuwde de i(oster,naar een wedstrijd kijkend met 
zijn vrouw en zijn dochter Hanni l uvoort van die goal,dek(k)er toch af, 
allee man,sla weg die bal,leg ...o l daae had die harde warker toch bijna 
een punt gemaakt!Ik voel mijn hart,ogh,die back heeft nu reeds zijn , 
kruit verschotenINee l da'S'nietsl mffiTdát handecr ruitertje van de tegen-
partij laat niet met zich sollenr,:ijn,als za - goed is, behoefttrouwens 
geen krans en deze vrolijke-  geld:n-man speelde laatst mee in het stede-
lijk elftal van Leyden.De - lob(s)ze vos glijdt als jam es effe door die 
verdediging heen". 
"Nai, 1 t is bar gewoon l schelue ma .r dat eng de kop es vol,dat de vonken 

e - eraf vliege"mëngde zijn bulremen l van emotie trillend over al zijn leoee 



':,oer van zijn vak,zich in het gesprek,"bie pens in Schijndal'helpt dot 
1,i1 meer ens.Daor twisten ze zo en maoken zooveul hommeles,dat joe - de -,-~ren tin bergen reesanl al ha j' nog greuteL haarbos as die boom van 'n .‹. _rel daar". 

t een "naar buiten eve,lijntje houden",maakte ook Hannie(of mi'ehien 
het ze wel Henny)van haar aanwezigheid g2waglnerveus 	an snoepend v haar d(..(en)dels,die—ie trouwens tussen haar schoonti everfde ,nagels geklemd 2eld."Kaik,nou is ,ie -of siji,(h)of hat--(% i(n)k het mis-7?,-1a die regels • bin ik nog niet op van de hoogte,ik 	j-r),á,daor vliegt nou die dal de stoet in, sie 'm ens drijven",praat het rijke forse levendige boer-
tje in zijn roode kiel stralend verder,adie zwanen, burger van de plas 
7ijn geschrokken. Zoveul veLk er op afdricht hij—zich nu tót áán buuren,-"hp 'k em maor weer erwt da 	 de jongen met zijn krullen nou be • eerig,nee 	bin niet voor niks Van geboorte Vries, -n • r 

rru.sschien ook een beutje -voor een vreemd,,moor dit,'k levdF 'm g‘aerné-voor joe, als ik mun kans krieg gr ve_urYT' 
• Y-k zou een gat ha-71Wih ineWn graftdijk met een bijl -de vroede vaderen 

zullen heus niet om zoo'n sandbergje verlege sitte-JLr dan een blok in, 
nn.  af  te zetten,en - vervolgens van holkedebolder erover gesprongen,ik draai 
nr mien hand niet veur omlba(c)h!" 
"tIs niet zo verloop nou even om dia kolkimanl@eeft een kramer snauwig 
als zijn meening te kennen.I'Wat vind ik die man een nare bókkidg-jia,boll  
tj,esses wat een vent!"fluistert Hanni tot haar moeder. 
"Ka,ha,ha,"schuddebuikt .het boertje;die de opmerking gehoord had, "je be-
Coelt de lange dikke kraemer daor,eh,ik hou' mie de laive vast van 't 
lachen,-maor ik gaon nu .naor huiz er es toe,reits maor mit als joe wille", 
Maar Hanni hoort hem allang niet meer."gie m'n Thomas nou",huilt ze, toen 
baar vriendjel eén fluitist een kool gestoven werd, zodat hij'tijna met zijn 
mooie trui van wol ter beeke neergezegen was."V...d,..,_ scheer je weg 
vlerk!" brult onderwijl onze Schijndelsche poortman tot-het zoontje 
-van des Borgerhof's Hulder, die stiakum mee wilde rijden, "ik zal jou 
leeren "Jan Wigen holt zo de ton in" of hoe hiet dat spul ok weer, te 
spelen!" 

"Tot de molen, burgemeister", vleit-de jongen, "da's niet zo ver". 
"Meulen?" vraagt de boer, "dat oord twaalf minuten voorbij de tienhoven? 
Voorut dan, maor 'k gao niet verd,ir as de twee 22khuyzen van de brink"._, 
Ze vertrekken en rijden snel en licht 'n berg op langs een laan van 
lindenboomen, rechts ligt de heide uitgestrekt en (h)essen linksi Een 
duif koert tegen zijn geliefde en denkt in 't geheel fli--èt aan zijn 
vijand de valk, (h)ofschoon, deze slachter van de wouden, nU meestal in 
een kooi, mankeert in deze streek der duinen toch'zeker niet, zelfs 
niet in de herfst in het noordduin. Ook van ecksters merkt men hier nog 
genoeg, vooral- in de kampeerterreinen; ars men iets glinsterends laat 
liggen, denkt het beest: "Zulke kaffers, pik, mijn 's sen boordeknopie!" 
Heel handig weet, telkens niet ver, hij van wijken, al schuilevinkje 
spelend, ,somp zelfs op een in de buurt staande koe. Berg heus uw rommel 
daar goed op, want het is een "gaerre vinkensoort" (zou ons boertje 
zeggen). Deze is ondertussen weer van de lindenberg afgedaald en van der 
heiden's paden in het dorp aangekomen. ,Rozen, -dahlia's steken frisch 
uit de nieuwgez(w)aagde kozijnen en van de daken tjilpen de musschen. 
"Broek van het' paard af" commandeert het boertje zijn mede w(h)ageman 
die met afspannen helpt, en vervolgt tot hem: "Zeg,Rein, vaa(n)rdig 
knaapje, huurmEnvolk voor miij,om op paard en wagen te passen:" Ik gao 
alvast het café—in, want ik geleuf dat ik een maag heb leegex dan een 
onderste boven stand vert(icale) ,kroese. Ik bin nu van nest af en wil 
es lekker ete..Een schol zeg, da's goeie kost, maor zeker niet gpekoop. 
Breng ie dat toch dan maor" gaat hij door tegen een deftig link ral= 

• ler persoon, die hem vriendelijk een stoel toeschuift en weer v(p)ol: 
aktiviteit wegsnelt. 

Na een kwartiertje komt hij terug met het gerecht, terwijl ons 4 
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bbértjtegeniet van zijn glaasjeeport. "Hei.-nee, ober," roept hij dan 
verschrikt uitl Ooe nie S9 beroerd idioot,-bin 'k horstdeliver vergetel 
AU, wat voel ik nog elijn bott(h)en;',iu,ei (Ireo(h) man, dat hoort niet 
bij vis, ook al keelt die van alle -polen ef" 

En hij deed zich te goed aan-zijn 	an bereikte daarna veilig 
langs hei er zand en Ipekhuyeen 'eerc 	'etliet het erf van de hoeve, 
waar zijn en-ouw eijn aankometeteede 	verbeidde. 

- 
Toen wij bovenstaand ingezoiUer 	i:Lenei-J kregen vielen ons .bij nauwkwurig 	eenige namen van elubledkensp a , bij verder onderzoek 

bleken het niet slechts deze weinige nc,Irell 'te zijn.Neen! Bijna alle 
namen van de laden der' L.M.H.C, varCv. in di-c stuk verwerkt! Wij wendden 
ons tot den inzender. Deee bleek Letegeheel onbewust te hebben gedaan. 
Hij was zoozaer doordrongen van liefde voor de -club en -haar leden, dat 
bij het schrijven van dit stuk ongemerkt de namen uit zijn pen vloei,  • den.Wij vroegen hem, of wij zijnn - verháal tot een prijsvraag mochten 
promdveeren, waarmede hij tot-onze vreugde aCcoord ging.-Bovendien 
loofde hij enkele mooie prijzen uit.. 

De volgende regels en aanwidzingenbiá.de oplossing in acht nemen! 
a-J...Alleen achternamen_ komen in aanmerking, b. Soms zijn vervoegingen van,"de"(1der") etc., weggelaten, maar meestal 

niet. In de.oplossing erbij vermelden, wat in de tekst-staat en-wat 
niet. . 

c, Letters als -g en eh, f en ,y, s en z, c en k, ij en ei,ei.en y,bLen p 
(alleen aan 't begin of eind van een woord) etc. -zijn doorelkander 
_gebruikt, d.w.z. is de naam fout gespeld, eh bv. i.p.v.• een g,' dan 

.-is dit wel degelijk een naam, die goed en geldig is. 
C. De naam van die familie, waarvan neer dan den familielid tot de 

leden onzer club behoort, geldt .5., eC11:2 voo:' j..án naam, zelfs al 
komt die in het stuk meerdere ma:Aen voer 	_ e. Namen van 5 letters of kleiner &, -taan :r'be^e.cudann regels b en 
geheel goed gespeld in. Bij langere namen kow_t: 	r ?et spoed;:ls. is voor, dat.men uit de -Lekst éri, of tJeewaal zelfs twdeeteeds opeenvolgende) 
letters moet laten wegvallen e,n de nae_m t•e 	Dix-vjjis helpen 
ook de_7tussehen haakjes geplaatste 124-,tera U reeds, 

f. Letters van namen, die niet cf practisch niet worden uitgesproken 
—.in die namen, zijn in de tekst weggelaten, zocals bv. _Janssen, dan 
is de tweede s weggelaten 

gi De redactie raadt U aan het stuk hardop te-  lezan,Tant 	het eind 
van het stukje vooral zitten enkele langere namen(9 lettert of meer), 
die geheel niet gespeld zijn zooals,ze op een visitekaartje staan ge, 
drukt,maar die U slechts door de klank kunt vinden.De redactie ver-; 
trouwt,dat bij een enkel moeilijk of onbegrijpelijk geval Uw fantareLe 
en durf U niet in de steek zullen laten, de juiste oplossing te vin 
den. 

Discussie over de uitslag is uitgesloten. 
Wij wenschen onze lezers veel succes. 

-
- Geinspireerd door dan heiligen Klaas 
Vindt U hierbij het poëtisch relaas 
Van des eersten elftals sicveel-1 
Om een andere club van een pl:elt te berooven. 
Dit streven begint steeds op Zaterdag 
Als vele leden met groot gezag 
Hun discussies aan de opstelling geven 

.0m een ideaalploeg na te Cteeiten. 

Bloemen von- bijzondere gelegenheder'. 
Speciaal -eeer Kerstmis 

bij 1-osnAN. 
Breestraat 115.tegenover het P-tad:2 11.s. 

• 



Met Elleke als spil,haaSt niet te genaken, 
En Corrie mid-voor. om de goaltjes te maken 
Zoo trok mende laatste keeren van stal; 

• En ziet,om de beker gelukte het al : 
Corrie verrichtte de trick of the day, 
Vernaggelde vier keeren B.D.H.C.. 
De volgende week op Klein Zwitserland 

• Werd er- gestreden met hand en tand-. 
Op het ijzige veld sprongen vroolijk de ballen; 
Er werd veel gemist en nog veel meer kavel leer. 
De aanval,van Maliesje tot Hannibal, 
Zwoegde en rende en stond steeds pal. 
Maar Togo's ,erdediging liet zich niet bedriegen 
.En het "Passing-Shotuzag men naast de goal vliegen! 
Ook Togo probeerde voortdurend te scoren; . 

• Maar Marijke wierp zich als een leeuw naar voren.  
Tot Edele volgens beproefd recept 
De bal weer richting voorhoede mept. 

Helaas heeft dit alles ons niet mogen baten; 
De puntjes zijn weer in den Haag gelaten. 
Maar - we spelen gelukkig voor ons genoegen 
En we hopen nog meerdere uurtjes te zwoegen 
En tenslotte ook nog eens te bereiken 
Dat Leiden met d'overwinning gaat strijken 

Bestuursmededeelingen. 
Jet is de laatste tijd opgevallen,dat men vooral bij de lagere elftal-
len blijkbaar van zijn taak als gastheer bitter weinig begrip heeft. 
Velen komen op het laatste nippertje of 1Q minuten tot ja zelfs 20 minu-
ten te laat op ons clubhuis aanzetten,zOodat de tegenpartij soms een 
half uur moet wachten,tot er begonnen kan worden.Dat kan niet meer 
plaats hebbenl van iedere speler of speelst3r wordt geeischt,dat ze ruim 
op tijd aanwezig zijn,zoodat de wedstrijd stipt op tijd kan worden aan-
gevangen.Vooral als men reeds s'ochtands bij de dames te laat begint, 
kan dat dikwijls s' middagsniet' meer worden ingehaale,.in.het vervolg 
zullen boetes geheVen worden van hen die zich aan deze regel niet wen- • 
schen te houden. 	. 

Ook bereikten ons klachten over het Veelvuldig wegraken van kleeding-
stukken.Als iemand iets kwijt is,moet hij dat bij Frans opgeven en niet 
zoo maar iets anders er voor inecle plaats meenemen. 
Door Lindenbergh wordt een slip-over vermist,wie heeft er bij ongeluk 
pen verkeerde mee naar huis genomen ? 

Zij,die nog shirts ter overname hebben aan te bieden,worden verzocht 
dit op te geven aan den abactis P.S.R. Wolterbeek. 

Laatste nieurs. 
In' het vervolej, zullen op het clubhuis Ce bieden ven enige bevriende 

verenigingen ter lezing; lissen. een 'TorCt verzocht deze met eerbied 
te behandelen. 
De quaestor verzoekt schielijke betaling. 
lieuer adres van P.b.R.Wolterbeek :Julianalaan 147 1 47 

Tel. ,13621 
Bij voldoende deelneme zal een schnakredstrijd , orden gehouden. Nadere 

4 	mededelingen volgen. 
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ven. 

De bazOrger van d Oss r j SIM. wenst U .een .gelukkig Meuwjaa7- 
Hoeveel zou hij ophalen 

oct 0." 11':(7zr 1',1" 960 	—1,fre'xiiviwreke-rten is ontstaan voor niet 

kleuren zeer zeldzaam zijn,Os hooj :-,anateere staan 
7,e';e1 ot,  het c3-27ehuie als op de beurs 

d Lt ,ii Etey L.C. geen leeeif,rder lectuur schijnt te kennen dan Iredstijd-
l'cr-r.ulieren:  en Caordoor hot te goeder trouw zijnde Leiden 3 dar es 
21Yerer gedupeerd 	. 

dat,'.e heesten van de bocstensarkt de prReses -)arten speelden toen hij 	0 
zonder zijn eiser:  beest lies 	 • 

dat,Tiep rfoigordo+  oen .Te 1s tot beterschap in .e.; te;-typen,-.-elke beschot- 
denhoid re hierbij recht wensen te zotten  

dat ,de Yeer"quarles'van -Wford uen verbond -rat Thiolf schijnt te hebben 
gesloten om de mixed--sed,Strijaen tijdens deze feestdagen te verhrn- . d:)ren 

dat,bij.gebrek aan Bagenaars hiprdbor 'ons tournooi in e 	e'L en ijshoey--ed..! ., 
gtijd -etra ongezet 

dat,de Directeur van de ijsbaari Zondag.voIdoende verdiende on hot op 
zijn initiatief vernie3delaeubilair van het clubhuis te laten restau.. 
reren 	 . • • 

dat,het surrogilat- rtiistlotoe nog. ontbreekt op het clubhuls en de, redactie 
op verlangen.van een'onbekendt,als receyt opgeeft enkelehockeyj,baaler, 
en KerSttakken $E010-1 te binden 

dat,hannivoorts gedrag op- do receptle'deed vorondersteIlen,dat hij fa.r - 
gin? lies is van het ,ensverloofde Paar 

dat,in een redactie-vertederinj a:1-ii'tra.alf uur, geen tijd over bleek te 
zijn voor fluisteringen.Op'elkiajár 

dat,4t 'choOntot oropaganda-coAtmlisarris•vanoéke:fsport" schi jrt te :zijn 
;a, citoromoveerd. en anrs hbt niddél::-áisin,  de _ handdeed om de aan4acht van 
gt blad-oP 'Passing -ot4 - te-v 	-en. • 

2-t4e Ke -rstdag:- deelname' yam: een heronelf 
pool te .320d e.. 

28 Siecternber 	 tgen 
29' 	". 	: «enkele beker- e.11 -'borripetitle-.redstrijden. - 
i,:ictrIejaarsdag: mixedtQurnpol 

?/5 januari 	volledige hervatting  van de competitie; 8.6.isi...Leidp 
Dames; mei. 	1"ïlvorsui 

A.F.
-en  

náron Slog:t van Oldruitenborgh. 
Aan Carry en Tonny onze "hartelijke - gelukwenschen en we 

hopen, dat hun hockey- en sdhrijfenthrigsiasme "even groot zal blij- :z  
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