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	A.17. Leemans 	 

dL.A.A2ST OPROEP!!! 
fl graan denken, dat: 

le Zaterdagmiddag de onderlinge wedstrijden beginnen om 1 uur voor 
de elftallen a, b, IV en V. De rest begint om 2 uur. 

2e gr in hoofdzaak gespeeld wordt volgens de gepubliceerde opstellin- 
gen. Wijzigingen worden in het club,guis bekend o'emaakt. 

3e Zondag de wedstrijden om 10uur 30 beginnen. 
4e Opgave voor de eetpartij mogelijk is tot Vrijdagmorgen bij Tiep 

Goekoop en Wim van der Heyden. Zonder opgave geen eten!!! 
Denk aan de bonnen: 15 gr. boter en 100 gr: Vlasch. 

5e Er in verband met de deelname van T.O:G.O. II nog een derde Leidsch 
elftal kan meespelen. 

0 0 0  

6e De captains resp. zijni 
D. Wagner, C.vdHoog, T.Sloet, P.Wolterbeek, E.v.Holk, J.Kolkm4n1  
W.C.Bothenius Lohman, J.Hannivoort7 G.Huurman, J.Verhey van 
L.Herfst. 

- EbSTIJRJCST7n  -~•~~~e~~. 
A 

 2.'.15.1i.t.;.,-1 	; :11.'W ..-- 

B -3. W. .D,..' 	... 1 	11.30 	 

c  4. Laidan- 	 JU IIr-,,- 2 	-.-11'.'JO 
. Togo II 	. 

-- 
.1 . 	k 	. 
. 0  , 	...., 	, 

D  6. l'ieviten, ' .: 

	

	
1  15.00 

k 

	

7. Leidan II4i
i104.30  
- 	11.30 .---- 
g. *Togo I 	J- 	1  14.00 	 j 
9. Leidan I -4 	10.3o ----  

10. 1.H.Y.C. 

VorliJzarsrondo : •Varl. 
Varl. 91 12.30 	

 
Vrl. F112.30  

Varl. A.112.30 	 -11,'W  

-116.00 
Vorl. Dl 

Voor alle -wadstrijdrn goldt 
bij gelijk spel zullan voor da varandaring strafbullias da 1..,..;s1  

sing brangen.Dit om ta voorKomJnldat or zich moJilljnha'Jan 

mat da sticksrogal! 
D2 duur dar wJdstrijdon is bapaald op'2 maal 20 ..-.71 -,..0 ,rt;fl 

Bij allar madawarking Kan iedar Offl 3 uur vJr'tleed 	(IJ lo 

etansuua.-  wordt afnan.LalijK gastald -van n_:t wu,2- 
bij mooi waar aia 	borrollwart dan kunl,an w_ o()K 

buiten zietan. 
.,at a, scheidsrachtars betreft,zii man hat hoofdstuxja 

Dwansbaval 
is dan 1Jdaa 	L., 	tan 

strJágsta vorbodon Eatirdg 
Londaj op onze vildan 	ontbroKJn. 

Toont U waard-ga gastv-roi.an jaJthaoran'l 
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Vnrcllao-  A1.0,• 17,,rpaderino- 

Eet pleit voor het p1i.,'7htsgevoel der led2n.dat zoovelen op ZaterCae 
Arr'iI in het clubhuis sam.e.adromderi ondanks het schitterende (aer,ci 

de eest e vergadering van het seizoen '40 - 41 Dij te wonen. 
iet -reelangrijkSte van deze vergade-2ing yas wel het voorstel tot het 
stellen van een Raad van Beheer,sareengeste'ld uit oudar9 leden der 
tenniscInb, hockeyclub en hun jon 	broertje da cricketclub,die de 
gemeenschappelijke belangen,zooals clubhuds(rcc de afbetaling van de 
h -lervocr aangegane -leaningerreinknecht ete Zij zal bestaan uit, 5 
leden,t,w, Ir P. de Gruïtgr, 7.T7e.,7,C.oebern5 H.J,le Koater,r JA F'  

nivoort en C.E. van der Hooj,Dezwaar bestond er in de vergadering tc)sen. 
de zinsnede,dat deze Raad samengesteld .zou worden ia overleg met de be-
sturen der vereenigingen,man oordeelde het beter,dat vastgesteld werd 
dat per se van ieder bestuur een lid in daze Raad Oitting moest hebben, 
Het bezwaar hiertegen,dat dit ten koste van de coainuiteit dezer Raad 
zfai gaanl bleek tenslotte bij een noodzakelijk geworden stemming de 
doorslag te geven. In de praktijk zullen beide opvattingen niet veel 
verschil uitmaken. 
Bij de bestuursmededeelingen kwam het douchevraagstuk ter sprake,aan-
gezien velen niet bleken te betalen voor het douchen:Een bestuursvoor-
stel van een algemene omslag van F. 0.50 par jaar is voor de volgende 
vergadering te verwachten. 
De vergadering was door den praeses geopend mat een woord van dank tot 
verschillende.leden,die in de loop van het seizoen zich verdienstelijk 
Voor de L.M,H.C. hadden gemaakt en hadden meegewerkt haar weer op het 
oude peil te trengen.Daarna werden zeer oude notulen-voorgelezen bene-
vens het jearverslag '39 -'0.Voor het financie212 verslag bleek echte 
geen-belangstelling te bestaan.Des te meer bleek deze echter te bestaa• 

. voor de rondvraag,waarna de vergadering gesloten werd om de leden de 
gelegenheid te geven tijdig ter receptie van een onzer jong verloofde 
leden aanwezig te zijn. 

HoeWel aanvankelijk door het ter elfder ure afzejgen, van diverse 
deelnemers veel van hadl dat de ambdd ili duigen zou vallen,bleken om 
kwart voor nan toch 12 deeln2mers'aanwezig te Zijd onl de strijd tegee 
Mr A.G. de Blecourt op te nemen.Ja 3 Uur inspannende strijdl waarbij 
diverse L.M.H..C:ers zeer goedkWamea te staanl wist de oud-kampioea 11 
partijen te winnen en slechts -.'eje-n'te verliezen tegen. Dick van Leydan. 
Het tempolwaarin- de laatste zetten moesten worden gaspeeld,doordat de 
simultaanspeler steeds vlugger terugkwam,speelde de meesten parten:2r 
was veel belangstelling van niet-Spelenden. . 

. OTOZICHT. 	• 
Veel goed nieuws valt er te melden van de competitieelftallen en 

tournooicombinaties.Het eerste werd niet eerstel het tweede wel twede 
maar van onder af en ook het der le kwam in veilige,hav2n 
Tijdens de Paaschdagen zorg4dan het vierde,vijfde en zesde er voor,dt 
da elftalcommissie zich niet behoefde te schamen door in de juiste vojP 
orde de competitie te beeindigen. 
De veteranen zorgden vooral voor een waardig slot en het is te hoopea, 
dat ze volgende seizoenen even goed zullen spelen als in deze laatste 
wedstrijd. 
Het dameseerst-e verloor in Eloeelendaal eervol en ze hebben dit jaar 

veel geleerd tegen de sterkere tegenstanders .Het tweede en derde he
L '!' 

zeer eervolle plaatsen bereikt (resp de derde en de tweede olaats) 
De bekende Goede Vrijdag Mixed HoCkeydag bracht het eerste elftal we  
nig succes.Na een overwinning in de eerste ronde op S.0,S.(4-1) werd 
de tweede ronde met groots cijfers van B.1J.H.C, verioren.De ahter 
de kon weinig uitrichten teen het samenspel van de Roos en  

terwijl de voorhoede enkele moois kansen onbenut liet.Om op nre 
tournooi een beter resultaat te verkrijjenzijn enkele verandrinseL 
in het elftal aangebracht,Het tweede elftal, spelende in de CeafeeeIjng 
wist door enkele benauwde overwinningen (eenmaal Aloest het let te hiej 
komen) de eindstrijd te haler.maar had niet genoeg fut meer over om 
V.C.L. te wearstaan.Kees den Hartog als midvoor,in samenwerking met O. 
had een groot aandeel in deze tweede plaats, 
Paaschmaandag trok het . eers,e he eren gecompleteerd mat Scholtz,van 
den en twee huurlingenlnaar Ereda,om kennis te gaan maken met het ZI
dalijke hockey.Hoog waren de verwachtingen niet gespannnidoCh het 



Imam anders uit.Biinankort zal 2r n.1, 2en zi1v2rin plaquette ia het 
clubhuis prijkan,gavolg vaal da tweede 1)1aat,-Je.da wi verovard.m.In da 

rsta ronde konden W2 wann2n aan het ZuiJ2lijk2 spel tegen di twa2d2-
'lassar Tamp° (3-0),waarna onzi,  basta praestatie tegen H.T.C.C. volgod .  

volladig2 21ftal,na 72nlo hot star:cste elftal van da Zuidlijk a1T 
J eling,ging n.l. met 1-0 ten oader;In de halve final;v:rsloagan W2 
,mza gasthaaren met 3-2,hoawil W2 even- vooy tijd nog nut 2-1 achtar 
,tonden.(3 2n Co naman in daze wJdstrijd21 	doilpuat_m voor hun raki- 

fi4ale bracht ons tegen leira Zwitserland, aal combinatia van 
Jrijwal allain eerste klasserslwaarondar o.m. Postma,Lousada,Prins 
"oor d2 rust hadden W2 weinig in ta br2ag2n,doch daarna ging het vaal 
betar.Toch kon da aaawazi_;a2id van ons aaslid John Soatars ons niet 
tot 22n goal inspiraaran.Door tw22 .:enigszins gelukkige goals woan2n (12 
Hagenaars v2rdiend d2 baka.r.H2t volgandi elftal bahaalda zilvJran tro- 
ph2a : Scholtz, Jung, .van Lyndaal 	jagnr, ter Haar, Janssen, va. 
Laydan, GoJkoop, C:v.d.Hoog, 	Van Lyaden ontpopte zich als 
Jen uitstekende back,t2rwij1 Janssen 2a P.v.d. loog nog vaal konden 122-
rem van da Laidscha spalars. 

BLILAJGRIJ !!! 

De vol ende personen worden vJrzocht,zoo Z2 niet bahoavan t2 spelen, 
Zond a.s. zich als fluitist bascaikbaar te stallan 2n om half alf 
aanwezig ta zijn : 

Maj. D. Vos, lx J.A.IlannIvoort, D. van dar Schaar, A. Schoon, 
P. ',olterbaak, R. .oart, J. Crul, 3. van Lynd2n, P, Zwanenburg. 

D2 Lof dar Zotheid orwal 252r tw,azit naar jaarlam. 
DJ langzamerhand alol in dm land2 berucht, g.jJordan tandamtocht 11aaft 

ons aan dag g2bracht van aan aanaanscnak2ling van varbazin,:, vreugde ara 
andere zialastoringan;niats bleef ons bespaard: lakka banden, hopkay-
sansatia, aan bo3abard2m2nt. 

Oeioaioei - daar zijn W2 dan.Volgens Blaaskaak-Boos al 2211 11221 kwar-
tier t2 laat.Dit dank zij varkaird to2g2pasta Christ,alijkhaid van di 
ilinnemarbavolking en da koffi-a ldie te Likker was. 
D2 M2iSj2S didan het niet slacht,maar traptori nog staads,wat,allean 
van I arijka taracht was (zie laatsLa 
Toen toon w mat zijn alla nota d2 ov2rzij,Waar 	"forsch2 raserve.. 
ploeg' houdt braaf stand in haar tegendeal da2d varka2ran,dankzij van 
Lyndan, dia mat Wim 11..:t grootst,: aandaal had in ïat behoud van het alf-
tal voor de twiada 
Volgende stadium ,astarveld,waar het knalaffect van gahial andere zij-
da kwam,dan WJ verwacht of g2hoopt hadden,Dalft niet ten onder ging 
2n we onze kampioansdr,om dus ter plaatsi konden cremaran,met d2 vas-
te wil de raincarnatia van °laza droom volgend jaar waar op ta roepen. 
Voor de terugtocht (pardonlik vergaat de gazallig2 borrel mot H.B.-S.) 
bleek nog maar animo ta bastaan van da kánt-dar liadan,dia s'ochtands 
hun spieren wildah sparen. 
Dit bracht volg v2rwikkaling2n,doordat zekere personen guiguiboe-nai-
gingen kregen tot groot,: ergernis dar wachtende borralaars. 
Toen eindelijk het span waar hareenigd was,ward ar zoon tempo iagazat, 
dat enkele de kopgroep los moesten latan 2n toen maar aan glaasj2 na-
men OA bij t2 komen. 
Onder 'lat motto V(ailig) 7(lug) V(oordeelig) zal ar nog wal 2ens am 
twaazittooht gahoudaa worden, oeioaioai! 

vEnLoo2p_! 
Dodi -11.1urman 

an 
Freddy .+ lu 

Qnz:  hartalijk2 3.4um1s,7"hn - 4-* 

Rijwielhandal Jac. da Jijs 	! 
	

.POTO 41E41'72 ! 

Joordaiade 11 Leidar 	
! 
	trant 	tal. 20368 

Verhuur van tandams 	! ' 
	 Laili 
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Bezoekt na de wedstrijden 
HlUze.pijnstok 

keuken 21 Prima consumptie.. 
Beleefd aanbevelend.  

WARONG DJAWA 

Rijsttafel -nz.t 

Kloksteeg 2 

LEIDEN 

Er wordt gefluisterd 
dat: Eric- en Darijke zoo onafscheidelijkzijn omdat ze samen maar een 

paar legguards nebben, 
er een duel komt tusschea HanniBal en Hannie Bal Om:uit te maken 
wie nu de echte is, 
Elleke in de Paaschjacantie een boekje leest om nog leukere 
spelletjes te vinden, 
Wim buitengewoen.goed speechte en voeral iiet Sit liartvereffhd was;' • 
Het eerste toowel letterlijk .  als figuurlijk een knielengte van 
het kampioenscdapaf'is geweest (vraag h'et Eddy) 	• 
Dick van Li volges. Dodies.niet:de sterkste - schaker is' en dat Bob 1.1-Ung het hiermvolkomea eens is, 
Dodies echter op .2kde Vrijdag- zelf geschaakt was, 
H.O.C. II om .zich een'borrelaan Leiden II te besparen maar-van 
HiE.S. heeft verloren, 
er volgend jaar, waarschijnlijk volgnummers vodr-de douche uitge- 
geven zullen moeten worden, 
Frans Tiesselink bang. is lange vingera te krijgen van de bordjes 
in de kleedkamers, 	-- • 
er veel over Peter F“luisterd wordt(ten•Onrechte, hij sprak. 
heel luid, Red.). 

_FLUITEN  
is het grootste p,Swerk,wai: ik me bedenken' ,kaa. Je staat op een vaste . plaats, mag. niet. weg; je staat vrij en Krijgt'geen bal,je aebt alleen 

Jen stukje ijzer en . mag daar schriele bibbertdontjes P12.-?. voortbrengen. 
Mat regenweer kruipt erietssvanaf je hielen naar boven en verandert je 
in een koudbloedig wezen, de plooi in je broek laat je achter in de drek- 
kige plassen van . hjt veld; .,e2t zonnig Weet sta je te kronkelen als een 4.  hoelahoela prina2p op naar Zonde 

	

	om de lekere zon niet in je oogen t2 
e hebben op het °ogenblik,. dat de en de ander eenoog uit slaat, wat je 

toch niet missen wilt; met mist zie je niets, Slechts' heerlijk hard- 
vriezend weer is fijn voor de scheidsrechtex-, 	dat al'omdat 22 menschen 
die voor hun. pleizier á'chter een bal aan' hollen, "voor hun lor' telkehá 
stil probeáren te doen, wat ze een onder kwalijk,ae7ten ars hij el. naar 
over dacht. Als er niemand' van je soort is Smeken ze j2 of je. a.j.b.Wilt komen, doe ja het, dan .krijgejjetWee lesal 35 min. ballen kluiten aarde 
ijrglé4tHSg?aiejaiMItd.nntjgWegillii"dut  de  Isint2ragA} ik bedoel, als de ouwe doorspelen Moeije doorhebben of ze dat doen opï. 

dat het hoort of omdat ze stilletjes iets uitgevoerd hebben; als de jon-
ge door aan net. op hun plaatste. .blijven sts:an.kijken, moet je weten of g 
ze dat doen omdat ze dat- gewend. zijn, of omdat ze ophouden met selen 
om welke reden dan ook.Als ze niet-doerspelen en er komt geen goal., dan was dit taktisch bekeken, komt er wel een goal, dan hielden ze op. (trainer:ach hielden ze maar wat minder ope  dan zetter' ze zelf een goal) --Na de Wedstrijd ,ia nog een lAr22,, erna krijg ee van 22 liedeno 	20 A„..Lal 100 opmerkingen 	hJuden hun .hond) van als dit en als je nu dat; ant- woord ja dan heb ja 	geen gels jk, antwoord ja niet dan 'qke niet zoo belangrijk". ---Geel mij .maar zelf -.:en partijtjeteeeespelan‘ Als:ik 
dan een fout maak en de fluitist ziet hetniet.- dan "Speer  ik bijzonder goed" en krijg een-  pluim van het lijntje. 	- 	Daan Boom 

• HUIZE 'dIjNSTOr. • 
Warmonderweg 
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