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Finale om HTCC-beker vergoedde veel van wat
c KILLE KLEURLOZE BEKERDAG

Twee trofeeën voor leiden

B. - Het Wagener-Stadion, waar zondag j.l. de
finales om de diverse bekers plaatsvonden, zag er
na de glorieuze overwinning op Engeland voor een
kleine vijfduizend toeschouwers van de vorige dag,
onder de grauwe wolken en in de gure wind wat
troosteloos uit. Vooral in de vroege ochtenduren,
toen de eerste finalisten moesten aantreden en de
kale bruine tribunes alleen bezet werden door op
en onder de zitbanken klauterende kleuters, die in
het geheel geen oog hadden voor de verrichtingen
op het veld, deed de gehele sfeer wat mistroostig
aan.

De spanning in de strijd om de Veteranenbeker
mocht dan enige kleur aan deze traditionele beker-
dag verlenen, de echte ware cupsfeer kwam toch
pas aan het einde van de middag, om half vijf,
toen Leiden en BMHC in het veld kwamen en de
talrijke toeschouwers een fel hockey-duel voorscho-
telden, dat tot de laatste minuut boeide.

En vooral door deze spannende snelle strijd om
de HTCC-b~ker,_kreeg deze bekerzondag.een.sluit-s,
stuk, dIe het tot een zeer gedenkwaardige maakte,
niet in het minst voor Leiden, dat naast de HTCC-
beker tevens nog de Amsterdam-beker in de wacht
sleepte.

Amsterdam-beker
En om met dit laatste te beginnen - tenslotte was dit

ook de eerste finale die op het programma stond -
de dames van Leiden hebben er hard voor gewerkt.

Alom 10 uur stonden zij tegenover Strawberries op
het stadion-veld en om op dat uur zonder enige en-
tourage je voor honderd percent in te zetten, dat valt
niet mee.' Het mag dan ook als een extra compliment
voor beide ploegen gelden, dat zij er een snelle aan-
trekkelijke partij hockey van wisten te maken, die door
het feit, dat beide partijen volkomen aan elkaar ge-
waagd waren, een zeer spannend verloop had.

Tenslotte wist Leiden de achterhoede van Strawberries
eenmaal te misleiden en zodoende de Amsterdam-beker
te veroveren, die uit handen van mevrouw Herlaar-Schui-
tema in ontvangst kon worden genomen.

Veteranen-beker
En toen was het woord aan de veteranen van ;HGC

en Schaerweyde.
Het ging misschien niet allemaal in een duizeling-

wekkend tempo, maar de heren hebben toch wel laten
zien, dat snelheid niet alleen bepalend is voor de aan-
trekkelijkheid van een hockeywedstrijd. De sticktechniek
en de slimmigheden die zo nu en dan te zien waren,
het enthousiasme waarmee gespeeld werd en het "halen"
van de ballen die onbereikbaar leken en daarentegen

weer het missen van de meest eenvoudige en- opgelegde
kansen, dat bracht zoveel afwisseling en genoegen in
deze ontmoeting, dat zelfs de jeugdige kijkers, die zoals
gewoonlijk op deze dag de ereplaatsen onder het af-
dakje bezetten, er van in de ban raakten. En de heren
van HGC en Schaerweyde konden er zelf kennelijk ook

Aanvoerder Van der Kolii van Schaerweyde mag na negen-
tig minuten eindelijk de Veteranen-beker uit handen van
voorzitter Westermann in ontvangst nemen.



geen genoeg van krijgen, want toen de normale speeltijd
verstreken was, ging men weer met frisse moed aan de
eerste verlengingsperiode van tweemaal 7Yz minuut, aan-
gezien de stand nog steeds dubbelblank was. Van ver-
moeidheid bleek nog niets, er werd fel gespeeld en van
toe- of opgeven was geen sprake.

Nog was het niet genoeg, ook dit extra-kwartier had
de beslissing niet kunnen brengen. Opnieuw dus twee-
maal 7Yz minuut aan het werk. En dat bracht dan het
eerste doelpunt. ten gunste van Schaerweyde. Toch was
nog lang niet iedereen gerust, dat deze ene treffer vol-
doende zou zijn, zeker niet de heer Lieffering, die zijn
tijdschema volkomen in de war zag lopen. De tweede
helft echter gaf de iets lagere gemiddelde leeftijd van
de Zeister heren - dat was van "bovenaf" duidelijk
te zien - toch de doorslag. Nog tweemaal wisten zij
het Haagse doel in de roos te treffen, zodat met 3-0
toch nog een forse zege was bereikt.

Voorzitter Westermann, die daarna de beker aan cap-
tain Van der Kolff uitreikte, kon met recht zeggen,
dat ieder van deze wedstrijd genoten had. .

Tresling-beker
Inmiddels waren op de naburige AMVJ-terreinen de

halve finales om de Tresling-beker afgewerkt.
HDS had met de grootste moeite de jonge wat met de

zenuwen kampende ploeg van Rijswijk er onder gehou-
den (1-0) en TOGO III was voor de reserves van FIT
veel te sterk gebleken (4-0).

De eindstrijd ging dus tussen de twee Haagse ploegen
HDS en TOGO III.

Geen grootse strijd, wel spannend met talloze kansen
aan beide kanten, maar toch met té veel schoonheids-
fouten om werkelijk te boeien. Dit gold natuurlijk niet
voor de eigen aanhang van de twee Haagse teams, die
voor de nodige aanmoedigingen zorgde. Het leek er in
de eerste speelhelft wel op of de jonge HDS-ploeg met
TOGO korte metten zou maken. Het bleef echter be-
perkt tot 1-0-. - - -

En toen na de pauze de TOGO-nen er in slaagden
gelijk te komen, bleken zij toch over iets meer uithou-
dingsvermogen te beschikken en met een beslissende
treffer vlak voor het einde wisten zij de beker in de
wacht te slepen.

Captain Lejeune (ex MOP) mocht de beker van voor-
zitter Westermann in ontvangst nemen, welke laatste zijn
vreugde er over uitsprak, dat het "jonge" derde team
met dit bokaal iets had kunnen goed maken van het
verlies van het eerste klasseschap van het hoogste elftal.

Parnassia-prijs
Het woord was nu weer aan de dames. BDHC en

EMHC moesten uitmaken, wie van beiden de Parnassia-
prijs voor een jaar in het clubhuis zou mogen bewaren,
na weer opgepoetst en wel door Breda te zijn terug-
bezorgd.

De Eindhovense dames moesten het zonder hun mees-
tal in grote getale meekomende supportersschare stellen,
aangezien deze was doorgereisd naar Leeuwarden om
de heren aan te moedigen. En zo moederziel alleen in
dat- grote stadion, dat benauwde Len N olte en haar team-

-
genoten toch wel een beetje, zeker tegenover BDHC, dat
als favoriete startte.

Maar toen de strijd een kwartiertje oud was en wel
duidelijk bleek, dat het tempo van de Bloemendaalse
dames nu ook niet zo verschrikkelijk was en bovendien
de aanval sterk aan doortastendheid te kort schoot, werd
de strijd volkomen open en dachten velen met ons reeds
aan een verlenging. Want hoe BDHC zó tot scoren
moest komen, was een raadsel en van de andere kant
had Hanneke Moolenbergh er zo goed het oog in, dat
ook Josje van Grimbergen en haar mede-aanvalsters niet
tot doelpuntrijpe kansen kwamen.

En ook toen er eindelijk een doelpunt viel te noteren
van midvoor Emelie Hoogeveen, die met haar vlechten
bedriegelijk veel op een adspirant je lijkt maar onder-
tussen veruit de beste en gevaarlijkste speelster van de
Bloemendaalse aanval was, bleek dit nog niet overtui-
gend genoeg om de prijs reeds in handen van BDHC
te wanen.

Wél toen in de tweede speelhelft deze midvoor met
enkele uitstekende uitvallen de EMHC-keepster Riekie
van Dooren aan het werk zette en de Eindhovense dames
in de verdediging moesten. Maar hun doelvrouwe ver-
dedigde haar heiligdom met zoveel verve en hield met
zulk forse trappen opruiming, dat men toch wel van
goeden huize moest komen om deze te passeren.

Twintig minuten na de pauze gaf Marijke Lanzing
echter blijk van zulken huize te komen, want met een
bekeken push plaatste zij de bal keurig langs de uit-
gelopen Riekie van Dooren. (2-0)

De zaak leek voor BDHC bekeken, maar EMHC gaf
niet op. De Bloemendaalse dames mochten met hun
techniek en ploegverband iets de meerderen zijn, met
enthousiasme moest toch ook iets te bereiken zijn.

Vijf minuten voor het eindsignaal kregen de Eind-
hovense dames uog een steuntje in de rug, toen de met
één been al in Majorca zijnde Jo Jurrissen met het audere
de langzaam op haar afkomende bal half aanraakte en

-in_haar_doeLliet glijden. (2-11:
Dat was een meevaller voor EMHC en vooral voor

de hard werkende Bep de Beer, die deze goal op haar
naam gebracht had. Een reden om nog even door te
zetten. Doch de tijd was te kort. Mevrouw De Greve
floot het eindsignaal en de Parnassia-prijs ging naar
Bloemendaal.

Nadat mevrouw Herlaar deze aan captaine Jo Jur-
rissen had overhandigd en voorzitter Westermann -
zoals wij elders schreven - de "kampioensschaal" had
uitgereikt en alle dames met enkele bloemen had ver-
guld, liet Len Nolte namens EMHC haar gelukwensen
eveneens vergezeld gaan van een cadeau.

Voordat Jo Jurrissen iedereen voor de hartelijke hulde
kon dank zeggen, wilde ook mevrouw Lanzing-Visser,
voorzitster van BDHC, niet achterblijven en met een
fraaie bos tulpen bracht zij haar dank en felicitaties
aan dit kranige elftal tot uiting.

HTCC-beker
Van het tot enkele honderden gegroeide aantal toe-

schouwers zal wel niemand spijt gehad hebben, tot half
vijf gebleven te zijn om de laatste finale van de dag,
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B.D.H.C.-E.MH.C.
Riekie van Domen heeft haar doel tijdens de finale om de Parnassic-Prijs uitstekend verdedigd. Hier was zij er
weer tijdig bij om Laura Dekker (rechts) de pas af te snijden. VerdeT v.l.n.r.: Mirjam Lauwers, Marijke Lanzing,
m.fvrouw De Greve .1ll1 Bep1~B_ee! __ . __ - .~ -- ~ - --.- -~ ~ ~-~--~~ -="=.....-=---=

tussen Leiden en BMHC om de HTCC-beker, nog bij
te wonen.

Het feit, dat Amsterdam zich had teruggetrokken en
BMHC dus wat "goedkoop" aan de finale-plaats was ge-
komen, had noch bij Amsterdam, noch bij Leiden, maar
in het minst bij BMHC zélf voldoening geschonken.

Maar deze middag lagen de feiten nu eenmaal zo en
er viel niets meer aan te veranderen.

Zowel Leiden als BMHC hebben in ieder geval het
uiterste er toe bijgedragen, dat de beker, die door deze
omstandigheden wel een deukje had opgelopen, geen
verdere schade werd berokkend. En meer dan dat, wij
zouden willen zeggen, de deuk is er uitgeklopt en de
beker volkomen onzichtbaar hersteld.

Want beide teams hebben op dit late uur een partij
hockey laten zien, die werkelijk klonk als een klok.
Een zeer hoog tempo, fel, enthousiast, technisch dikwijls
zeer goed verzorgd, alles gekruid met sensationele mo-
menten voor de doelen en schitterende saves van de
keepers Honnebier en Van Waveren, neen, daar kon
men werkelijk zijn hart aan ophalen en er waren zelfs
mensen die na afloop zeiden: "deze wedstrijd was heel
wat leuker dan die tegen Engeland". En dat is toch wel
de grootste pluim die de Bloemendalers en Leidse stu-
denten op hun hoed konden steken.

Reeds na drie minuten viel de eerste sensatie te be-
leven. Rechtsachter Hendrikse van BMHC beging een
opzettelijke overtreding en arbiter Wissing wees naar
de strafcorners tip. Het duurde heel lang eer de hoekslag
naar tevredenheid van de Eindhovense arbiter werd ge-
nomen, maar toen de bal eenmaal bij Krol belandde,
was het nog slechts een kwestie van een seconde voor-
dat Honnebier geslagen was. Het keiharde schot had de
Bloemendaalse roos getroffen (1-0).

Leiden bleef aanhouden nu BMHC de verrassing nog

niet te boven was. Krol als midvoor was zijn wedstrijd
van de vorige dag volkomen vergeten, en ondernam
pijlsnelle rushes dwars door de Bloemendaalse defensie,
zoals nog weinigen ooit van hem hadden gezien. Daarbij
had hij nog een goede steun aan zijn binnenspelers Deut-
man en Van den Boseh, die uitstekende en zeer snelle
combinaties uitvoerden in samenwerking met de vleugel-
spelers.

Was dit Leiden bijna gedegradeerd? Deze goed op
elkaar ingestelde ploeg, die ook in de verdediging uit-
stekend sloot? Het was nauwelijks te geloven, want wat
zij nu liet zien, was werkelijk voortreffelijk.

BMHC wist verdere schade te voorkomen, en de
enige in deze periode die het tempo van de Leidenaren
kon bijhouden, rechtsbuiten Schreuder, zag zelfs zijn
goede voorzet na een lange rush met een doelpunt be-
kroond, doordat iedereen de weg van de bal verkeerd be-
oordeelde en deze rustig in het Leidse doel rolde (1-1).

Dit was een onverwachte meevaller voor de Bloemen-
dalers, die over het algemeen toch minder fantasie aan
de dag legden dan hun tegenstanders. En de beste kan-
sen bleven verder dan ook voor Krol en Deutman, die
met hun schoten juist aan de verkeerde kant van de
Bloemendaalse doelpalen 'mikten, maar Honnebier en
zijn mede-verdedigers handen vol werk bezorgden, dat
in de twintigste minuut zijn hoogtepunt bereikte in een
kanonnade, die door goede saves van Honnebier geen
doel trof.

Vijf minuten later echter gleed Krol opnieuw in een
lange ren langs zijn Bloemendaalse belagers en eenmaal
in de cirkel vuurde hij in de uiterste hoek van het doel,
waar Honnebier juist niet bij kon, zodat opnieuw Leiden
aan de leiding was (2-1).

BMHC droomde van een nieuwe meevaller, zij was nu
snel over de teleurstelling heen. Berkman werd steeds
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B.M.H.C.-LEIDEN
De Bloemendale?' Floris kan het niet langer meer aanzien. Rechts van hem met de TUg nam' de camera Van
Ravenswaáy ClllllSse'hen-limrs-do-elma Honnebier-«

actiever en ook linksbinnen De Jong was een gevaar
voor de Leidse defensie.

Drie minuten voor de pauze leverden de tegenaan-
vallen van de BMHC-ers een strafcorner op. De Jong
schoot scherp oerhard hoog in, maar doelman Van Wa-
veren, die al meerdere goede ingrepen had gedaan, ver-
blufte vriend en vijand met een fantastische snoekduik
waardoor de zekere gelijkmaker werd voorkomen.

Na de pauze werd het vuurwerk onverflauwd voort-
gezet.

Rechtsbuiten De Haas zag de bal van zijn stick juist
over Hennebiers heiligdom heengaan en in de zesde
minuut vond het doelpunt van zijn collega aan de over-
zijde, Van Ravenswaay Claassen, geen genade in de ogen
van arbiter Le Blanc.

Berkman en Dekker, bij de BMHC-ers wel bekend als
figuren, die het er niet bij laten zitten, trachtten de
kansen te keren door snelle individuele acties, maar
dit leverde bij Moens en Van Hees niets op. En tenslotte
was er altijd nog doelman Van Waveren, die tot fenome-
nale reddingen in staat was en op de seconde zijn uit-

lopen wist te timen. (Wie zei dat wij een gebrek aan
goede doelmannen hebben?).

De -spanning bereikte langzaam maar zeker zijn hoogte-
punt en de vele verwarrende situaties, die de hitte van
de strijd teweegbracht, droegen er nog het hunne toe
bij om de ware cupsfeer zonodig nog te verhogen.

In de elfde minuut onder doodse stilte een straf-
corner voor BMHC, twee minuten later een zelfde speel-
beeld aan de overkant waar Krol in zijn vlucht naar het
Bloemendaalse doel was "opgevangen". Wederom een
prachtig schot, evenzo goed gekeerd door Honnebier.

Zeven minuten later echter moest deze laatste toch
zwichten, toen hij de bal uit een lange hoekslag goed
onderschepte, maar de watervlugge Van Ravenswaay
Claassen juist op tijd kwam om de teruggekaatste bal
opnieuw, en nu met succes, in te schieten (3-1).

Nog was de strijd niet bekeken. Bloemendaal zelf bleef
vechten voor wat het waard was. Tien minuten voor het
einde kreeg Van der Broek een opgelegde vrije schiet-
kans van zijn aanvoerder Berkman aangeboden, maar
hij miste jammerlijk.

J. J. NEDERSTIGT
ZILK . HILLEGOtvl
Zilkerduinweg 346-382
Tel. (02520) 59 29 - 5710

. aanleg van sportvelden
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Dekker bedreigde met een een keiharde kogel Van
Waveren, maar deze gaf geen krimp. Aan de overkant
ontglipte het Bloerriendaalse doel aan een nieuwe door-
boring toen Van Ravenswaay Claassen alleen voor Hon-

o neb ier handig over deze laatste heen pushte maar de bal
in het bovennet belandde.

Het kon niet op. Hendriksen moest nog eenmaal op
de doellijn redding brengen, Van den Broek maakte in
de eenendertigste minuut zijn eerder begane fout nog
goed door gebruik te maken van een misverstand in de
Leidse achterhoede (3--2), en in de voorlaatste minuut
zorgden de beide zuidelijke arbiters nog voor een primeur
door op hetzelfde moment te fluiten voor een over-
treding en met een gedecideerd gebaar ieder een andere
richting uit te wijzen.

Het was een wedstrijd, waar een ieder met volle teu-
gen van genoten had.

Datzelfde kon even later in letterlijke zin gezegd wor-
den van voorzitter Westermann, die op uitnodiging van
aanvoerder Van Waveren als eerste zijn lippen mocht
zetten aan de tot de rand toe met champagne gevulde
HTCC-beker, voor één jaar het trotse bezit van Leiden .

....•..•.....................•.. ~

Spltaeriltáa 80 jaar
De Utrechtse Studenten sport Vereniging "Sphaerinda"

hoopt 18 en 19 mei a.s. haar 16e Lustrum te vieren.
Opgericht in 1882 bestond de vereniging aanvankelijk

slechts uit cricketspelers. Allengs groeide echter de be-
langstelling voor andere sporten, zodat spoedig voetbal
en tennis zich als nieuwe loten onder Sphaerinda's banier
schaarden. Hockey kreeg officieel pas in 1898 vaste voet
aan de grond.

Steeds groter werd het enthousiasme voor deze tak van
sport, waarvan dan ook het instellen van intercorporale
en interacademiale hockey-wedstrijden getuigenis aflegt.

In het begin van de 20e eeuw vonden de wedstrijden
plaats op het terrein dat door G. L. Baron van Boetzelaer
ter beschikking van de vereniging was gesteld. Tegen-
woordig echter is men gedwongen de verre rit naar Bilt-
hoven te maken, alwaar de velden van SCHC aan "Sphae-
rinda" gastvrijheid verlenen.

Momenteel heeft "Sphaerinda" één hockey-team, het-
welk in de competitie als SCHC VII meespeelt in de vierde
klasse.

Dit jaar eindigde dit team in haar afdeling op de tweede
plaats, waardoor promotie-wedstrijden haar ten deel vie-
len; helaas gelukte het niet de verafschuwde 4e klasse
te verlaten.

Al met al bloeit de vereniging als geen ander in den
lande, waarbij wij de wens uitspreken dat deze bloei zich
tot in lengte van jaren moge voortzetten.

....................................

es

Bovendien levert Ransomes ook In dezelfde
-degelijke engelse' uitvoering gazónm1RJters-vO'br-- ~

onderhoud van eigen tuin.

R. Smid,
USSV "Sphaerinda"
h.t. Commissaris Hockey •••••••••• I •••••••••••••••••••. 1 I •.•..•.••
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J€uqbhoek
Verzorgd door de Commissie Jeugdhockey van de

KNHB, Secretariaat Borskilaan 2, Bloemendaal, telefoon
02500-56755.

OBBINK-TOERNOOI
Op 20 april j.l. werd door SCHC voor de 19de maal

het jongenstoernooi om de Obbink-beker georganiseerd,
gelijktijdig met het meisjestoernooi om de Tillemijn be-
ker (voor de lste maal).

Na de ontvangst werd begonnen op de door nachtelijk
onweer modderige velden met de afwerking van het wed-
strijdprogramma. Het bekende Obbinkweer (regen) scheen
dit jaar verstek te laten gaan, maar naar mate de och-
tend vorderde en de gezelligheid toenam, begon de lucht
vol te lopen en na korte tijd regende het.

Omstreeks half een zag de wedstrijdleiding, die alles
op de juiste manier leidde, zich genoodzaakt het modder-
balletjwaterhockeytoernooi af te gelasten. Toen stond bij
de meisjes Laren en bij de jongens bekerhouder HDM
bovenaan de ranglijst. Het thé-dansant werd veranderd
in een lunch-dansant en hiermee werd dit- korte, maar
gezellig jongens- en meisjestoernooi beëindigd.

Vervolgens is er besloten beide toernooien in de a.s.
herfstvakantie over te laten spelen.

A. M. v. d. P.

ONLAND-BEKER EN NOORDHOLLAND-BEKER
Aan dit jaarlijks door de jeugdcommissie Noord-Hol-

land georganiseerde bekertoernooi namen 32 jongens- en
28 meisjeselftallen deel.

Na enige voorronden, speelden de 8 overgebleven meis-
jes-elftallen de eindronde op de velden van Strawberries.
In de finale kwamen Zandvoort en Strawberries. Na een
spannende strijd,-waaDIl l.@vJl. dQ~lpul!te.!L!~~~ien~a-
ren, won Strawberries met 2-1 en nam daarmee dè
Noord-Holland-beker over van Ever Swift.

De eindronde jongens vond plaats op de terreinen van
Alliance op 2e Paasdag. De beide poule-winnaars, FIT
en Kraaien, speelden in de finale een gelijk opgaande
strijd met een klein veldoverwicht voor FIT. Toen echter
Kraaien scoorde, zag FIT geen kans terug te slaan en
werd de eindstand 1-0. Kraaien ontving de Onlandbeker
uit handen van de heer Drilling, die de prijsuitreiking
waarnam voor de heer Onland, die in het drukke Paas-
verkeer klem zat.

AEOLUSJEUGDHOCKEYTOERNOOI
Koninginnedag, maandag 30 april 1962

Evenals de 15 voorgaande jaren stonden ook dit jaar
wederom 60 jeugdelftallen op Laag-Zestienhoven (Rotter-
dam-N) aangetreden om slag te gaan leveren voor de zo
fel begeerde bekers en de "Jan van Dun-wisselbeker".

Helaas was ons dit jaar de god Aeolus, de koning der
winden, niet zo gunstig gezind als verleden jaar, maar dit
mocht aan het welslagen van het evenement geen afbreuk
doen. De 59 gastteams en het gastheerteam Aeolus waren
onderverdeeld in 3 afdelingen: A, B en C, ieder van 20
elftallen; iedere poule was op z'n beurt weer gesplitst in
4 groepen. Met het verstrijken van het toernooi begon het
weer op te klaren, zodat men zou kunnen denken, dat het
weer beter werd naarmate het spelpeil de hoogte inging,
want tijdens de halve- en de finales wierp de zon bijna
onafgebroken haar stralen op Laag-Zestienhoven.

Als overwinnaars van de A-poule (hoofdpoule) kwamen
uit de bus: Breda A, MRHC, Schaerweyde A en Were Di A.
Voor de halve finales traden tegen elkaar in de arena:
Breda-MRHC en Schaerweyde-Were Di A. MRHC kon
zijn overwicht niet tot uitdrukking brengen in doelpunten
en ging door middel van het befaamde doelschieten over
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Voor het maaien van gazons
van iedere afmeting.

Vraag uitvoerige inlichfingen en prospectus aan:
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naar de finale. In de andere halve finale viel wel een
duidelijke beslissing, hoewel het er voor onze edele Bra-
bantse Were-Dianen nog niet zo naar uitzag in het begin,
maar de superiores wisten drie goals te fabriceren tegen
Schaerweyde één, welke dan ook 't enigste doelpunt is
geweest dat de tegenstanders van deze dag gezamenlijk
hebben kunnen maken.

Hierna kwam de finale: MRHC-Were Di A. Beide
partijen waren in deze match van 2x 15 minuten vol-
komen tegen elkaar opgewassen en geen der teams zag
dan ook kans te doelpunten. Zo brak het eindsignaal van
de prima leidende scheidsrechters aan met een dubbel
blanco stand. Vervolgens moest dus de beslissing vallen
door doelschieten en hierbij trok Were Di A aan het
korste eind 2-3, waardoor voor het eerst in de geschie-
denis der 16 Aeolustoernooien de wisselbeker in Rotter-
dam bleef. Dit is derhalve een mooie prestatie van MRHC.
Ook Were Di heeft zich dit jaar weer goed geweerd. Vorig
jaar werd dit team 2e in de B-poule en deze keer met
bijna dezelfde ploeg 2e in de A-poule. Derde en vierde
werden resp. Breda A en Schaerweyde A.

De winnaars van poule B zijn: 1. Soest. 2. Kampong.
De winnaars van poule C zijn: 1. Souburgh, 2. Schaer-

weyde B. Hier sleepten dus Soest en Souburgh de eerste
prijs in de acht en was voor Kampong en Schaerweyde B
de tweede prijs weggelegd. Het toernooi was evenals an-
dere jaren weer perfect georganiseerd door het bestuur
van de RKHC Aeolus en de scheidsrechters hebben zich.
met veel zorg en toewijding van hun taak gekweten, het-
geen door alle deelnemers zeer gewaardeerd werd. Mede
hierdoor kunnen we het toernooi als zeer geslaagd be-
schouwen en met het grootste verlangen het volgende
tegemoet zien.

Karel van de Loo
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Eindstanden seizoen 1961-1962

WESTEN

Ie klasse
Amsterdam .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16 11
SCHC 17. 10
Laren .. 18 7
DSHC 18 8
BMHC 17 6
HDM 17 5
Hilversum .. .. . . .. .. .. .. .. .. 17 6
Leiden 18 4
Kampong 18 5
TOGO 18 5

HEREN

5 0
2 5
7 4
3 7
5 6
6 6
4 7
5 9
2 11
1 12

27 23- 6
22 36-16
21 27-20
19 29-29
17 32-29
16 21-22
16 29-32
13 22-34
12 16-32
11 14-29

Promotieklasse C
mc 14 8 4
Alkmaar 14 5 5'
Eechtrop . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . 14 5 5
Strawberries 14 5 5
Scheybeeck 14 4 6
Pinoké 14 5 3
Amsterdam III . . . . . .. . . . .. 14 3 5
EMOe IV.................. 14 3 3

Promotieklasse D
Schaerweyde .. .. .. . .. . . . . .. 14 7 6
Kameleon 14 8 2
Kampong II 14 6 5

HGC 14 11 2 1 24 32- 5 Be Pair II 14 6 3
HHIJC 14 7 5 2 19 31-13 Randwijck 14 5 3
TOGO ~-'- .. '-',==~~_,..lL 5.-.-3_<;. lL.J..2=-lL........2,~~ren-~~:.~..,.,..,.,..••...-..-..-.-14--4--4
Alliance 14 5 3 6 13 19-29 BMHC III 14 2 4
DSHC II 14 5 2 7 12 16-19 Hilversum 111 .. 14 3 3
BMHC II 14 3 6 5 12 14-21
Kieviten 14 4 3 7 11 14-24
MRHC 13 0 6 7 6 6-21

;\:

Overgangsklasse A

OvergangskIase B
Gooi 14 8 2
Be Pair.... 14 6 5
Amersfoort .. 14 8 1
Amsterdam II 14 4 5
Hurley 14 5 3
Hilversum II 14 4 4
SCHC II 14 3 6
HBS 14 2 6

Promotieklasse A
RBC 14 9 3
Groen Geel.................. 14 8 3
Hillegersberg 14 6 3
HGC II 14 5 4
Leonidas 14 6 1
Victoria II 14 3 5
Kieviten II 14 3 5
HHIJC III 14 2 4

4 18 20-18
3 17 26-13
5 17 15-14
5 13 20-18
6 13 15-16
6 12 13-17
5 12 17-24
6 10 11-17

2 21 28-14
3 19 27-14
5 15 26-23
5 14 19-29
7 13 26-21
6 11 18-25
6 11 18-26
8 8 15-25

2e klasse A
TOGO III 14 10
Dordrecht . .. .. . .. .. .. .. . .. . 14 9
Rijswijk 14 8
HDM III 13 4
Asvion II 14 6
Leiden III 14 5
Te Werve 14 5
MRHC 11 13 1

2e klasse B
SV '35 14 7
Groen Geel lIl............ 14 6
Victoria III 14 7
Ring Pass II .. 14 7
HDM IV 14 5
HGC m ~.. 14 4
HHIJC IV 14· 4
Rapid 14 3

2 20 28-19
4 15 23-17
4 15 23-18
4 15 21-19
4 14 16~17
6 13 18-20
6 11 22-26
8 9 17-32

1 20 38-23
4 18 29-24
3 17 22-14
5 15 21-22
6 13 23-18
~ 12---:-~O~2-7----

8
8

8 19-29
7* 14-29

•
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Promotieklasse B 2e klasse C
HDM 11 ..................... 14 10 3 1 23 33-16 Leiden 11 ..................... 14 13 1 0 27 41-14 I

HHIJC II ..................... 14 8 5 1 21 30-12 DSHC III .................. 14 10 1 3 21 38-16
Victoria ...................... 14 9 1 4 19 37""::"23 Pollux ........................ 14 7 3 4 17 25-16
Ring Pass .................. 14 3 6 5 12 18-20 HLC ........................... 14 5 4 5 14 23-25
Groen Geel II ............ 14 2 7 5 11 19-26 Tempo '34 .................. 14 4 2 8 10 17-27
Asvion ........................ 14 5 1 8 11 20-29 Rijswijk II .................. 14 3 3 8 9 15-25
Aeolus ........................ 14 2 4 8 8 15-31 VCL ........................... 14 2 4 8 8 11-20
Spirit ........................... 14 2 3 9 7 18-33 Wilhelmus .................. 14 2 2 10 6 15-42

783

1 3 21
2 3 20
3 3 19
5 4 13
1 7 13
2 7 12
o 9 10
o 12 2

37-21
34-17
36-16
26-16
25-34
28-30
23-36
10-49

5
5
2
2
2
4
3
3

2 19 30-19
3 17 30-17
5 16 38-22
5 16 38-39
7 12 25-'27
6 12 24-36
7 11 20-35
8 9 20-30
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HEREN
2e klasse D 3e klasse C

Hudito ........................ 14 12 1 1 25 60-15 HDS 11 ........................ 12 8 3 1 19 41-19
HDS ........................... 14 9 3 2 21 39-19 Hudito 11 ....... , ............;.. 12 8 2 2 18 35-20
Leiden IV .................. 14 8 3 3 19 31-29 HGC VI ..................... 12 5 2 5 12 29-26
DSHC IV ..................... 14 7 0 7 14 38-25 Leonidas 11 .................. 12 5 1 6 11 25-28
Zuidwijck .................. 14 4 2 8 10 30-36 RBC 11 ........................ 12 3 4 5 10 23-29
TOGO IV .................. 14 3 3 8 9 17-31 Hillegersberg 11 . . . . ... . . . . . 12 2 5. 5 9 19-34
BMHCV ................. " .. 14 3 2 9 8 '17-44 Ring Pass III ............... 12 1 3 8 5 13-29
HGC IV ..................... 14 2 2 10 6 18-51

3e klasse D
2e klasse E BMHC VII .................. 14 7 4 3 18 30-14

Kraaien ·.. . ............ . . .. . 14 13 1 0 27 55-15 Rood Wit ·. ........ . . . . . . . . 14 6 5 3 17 28-19 f
AMVJ ........................ 14 7 4 3 18 34-25 Siseo ......................... 14 7 2 5 16 28-21
Pinoké 11 ..................... 14 5 6 3 16 19-22 HBS 11I ..................... 14 6 3 5 15 30-22
Ever Swift .................. 14 5 3 6 13 25-25 TOGO VI ·. .. ...... . .. ... . . 14 6 2 6 14 23-26
HBS II ........................ 14 4 5 5 13 25-32 Leiden VI .................. 14 4 4 6 12 19-26
Hermes ·. .. . ........ . ..... . . 14 4 2 8 10 26-35 Kieviten III . ... .. . . . ..... . 15 5 2 8 12 26-33
Amsterdam V ............... 14 3 3 8 9 21-34 HHIJC VI .................. 15 4 2 9 10 13-36
Adelborsten .................. 14 2 2 10 6 17-34

3e klasse E
Ze klasse F Alkmaar 11 ......... 14 12 2 0 26 57- 6

Amsterdam IV ............ 14 10 1 3 21 30-21 Alliance III .................. 14 10 1 3 21 48-23
Myra ........................ 14 9 2 3 20 42-19 Strawberries III ............ 14 5 3 6 n 24-24
Strawbcrries II .... ........ 14 7 1 6 15 24-25 Alkmaar III . . ..... . . . . .. . . 14 5 2 7 12 24-41
HICII ........................ 14 5 4 ·5 14 24-23 Hoorn ........................ 14 4 3 7 11 24-24
Alliance II .................. 14 5 3 6 13 37-35 HBS IV ..................... 14 4 3 7 11 18~33
Zandvoort .................. 14 4 4 6 12 19-20 Kraaien II · . . ..... . . ........ 14 4 2 8 10 16-30
Eechtrop II .................. 14 3 3 8 9 13-27 BMHC VI .................. 14 4 0 10 8 13-43
Terriërs ..................... 14 3 2 9 8 20-39

3e klasse F
2e klasse G FIT n ... .................... 14 10 2 22 33~17

Voordaan ........ 14 11 2 1 24 35-10 Alliance IV ·. . . . .. . ... ....... 14 9 3 21 41-'25---
SCHC IV ..................... 14 8 2 4 18 31-20 Amsterdam VI ............ 14 8 2 18 34-21

'- . FIT ............ ,.,...... ....... 14 6 4 4 16 32-21 AMVJ II .......... ,............ 14 6 2 14 ]4-27
---~-~Gooi-II~ ...-.......... ,.~ ..-:.•.••.1<t~ 7 2 5-;-l6'26=:.20-Ei.nokéJII-....,. ................ _.,.... 14_ 5 _3 3 19-27 """

Hurley 11 14 5 2 7 12 16-25 Gooi V ••••••• 1,•••••••••••••• 14 3 4 10 25-35.....................
Hilversum IV 14 4 2 8 10 16-40 Be Fair IV .................. 14 3 2 8 18-35...............
Kameleon 11 14 3 3 8 9 21-26 Zandvoort 11 ............... 14 2 2 6 17-34. ...... . .......
Kampoug 111 ............... 14 2 3 9 7 14-29

3e klasse G
2e klasse H Randwijck 1I 14 12 0 2 24 43-'-25...............

SCHC 11I .................... , 14 12 2 0 26 52-14 Hurley III .................. 14 8 3 3 19 42-28
Schaerweyde 11 ............ 14· 8 1 5 17 33-31 HIC 11I . .................... 14 8 1 5. 17- 49-25
Laren III ..................... 14 6 2 6 14 38-20 Be Fair III · . . . . ... ......... . 14 7 .2 5 16 35~28
Gooi III ..................... 14 6 1 7 13 26-39 Kampong VI .. ........... 14 5 2 7 12 30-37
Soest ........................... 14 5 1 8 11 19-28 Hilversum V .. ........... 14 4 2 8 10 27-35
Kampong IV ............... 14 5 3 6 11* 19-31 Amersfoort IV ............ 14 3 2 9 8 20-39
Amersfoort 11 . . . . ... . .. . ... . 14 4 2 8 10 23-30 Amsterdam VII . ........... 14 1 4 9 6 17-46
Voordaan 11 ............... 14 3 2 9 8 20-37

3e klasse A 3e klasse H

Groen Geel IV 14 9 5 0 23 40-13 Hilversum VI .... 14 9 3 2 21 39-22............ Schaerweyde III 14 7 4 3 18 34-26DSHC V 14 5 6 3 16 37-26 ........ . ........................ Amersfoort III 14 7 3 4 17 31-27Victoria IV 14 5 5 4 15 29-27 .............. . ......... . . . ... Be Fair V 14 5 5 4 15 40-32MRHC III 14 6 3 5 15 33-34 · .. .... . .... . . . ..................... Kameleon III 14 5 2 7 12 34-29HHIJC V 14 6 2 6 14 32-35 .................................... SCHC V 14 5 2 7 12 35-40Leiden V 14 5 1 8 11 35-47 .......................................... Gooi IV 14 3 4 7 10HDM V 15 4 3 8 11 23-34 . .... . . ......... . 22-39·... . . .. .. ... . .......
TOGO V 15 2 5 8 9 23-36 Kampong V .................. 14 3 1 10 7 18-38· . . . ... . .. . . . . . . . . . . .

3e klasse B 4e klasse A
Hudito III ........ 14 10 2 2 22 50-22 DSHC VI 14 12 2 0 26 76-14
HGC V ..,........ 14 8 3 3 19 30-16 Tempo '34U . .............. 14 10 1 3 21 41~24
Aeo\us II · ... . . . ..... . . . . . ... . 14 9 0 5 18 26-14 Te Werve 11 ............... 14 8 1 5 17 37-20
VCL 11 .. ..................... 14 5 3 6 13 21-22 Groen Geel VIII . ........ 14 7 1 6 15 32-25
Victoria V . . . . . . . .. . . .. . ... . 14 6 1 7 13 23-27 Rapid II . . . . . . . . .... . .. . . .... 14 5. 2 7 12 27-30
Groen Geel V ............ 14 4 2 8 10 17-31 Ring Pass IV ............... 14 4 1 9 9 15-41
HDM VI ..................... 14 2 5 7 9 14-25 TOGO VII .................. 15 3 2 10 8 14-59
-Spirft 11 ..................... 14 3 2 9 8 15-39 Pollux II . .................... 14 3 0 12 6 17-46
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