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EMHC ........................
MOP ...........................
Tilburg ........................
Venlo ........................
...................
Breda
HTCC ...............
Keep Fit .....................
Zwart Wit ..................

B. - De competitie is eindelijk weer op volle gang
gekomen en het is nu toch werkelijk te hopen, dat niets
meer de verdere afwerking in de weg zal staan.

11
11
9
10
11
11
10
11

8
5
6
6
5
3
2
1

2
4
1
0
0
2
1
2

1
2
2
4
6
6
7
8

18
14
13
12
10
8
5
4

21- 7
16-13
21-11
18- 9
17-17
14-20
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En wie zal zeggen hoe het in de oostelijke afdeling
zal aflopen? DKS won in Nijmegen en behoudt dus de
leiding, maar de cijfers waarmee en de wijze waarop de
magere overwinning tot stand kwam (1-~) geeft toch te
denken.
Temeer waar Unien het in Zwolle veel moeilijker had,
maar het desondanks overtuigender deed met 0-2. En
ook Arnhem telt nog geducht mee, want deze zondag
kwam de buit weer binnen - ten koste van stadgenoot
Upward (2-1) - en één punt a'chterstand is niet veel,
waar de krachten elkaar weinig ontlopen. Voor Almelo
gaat het er nu toch lelijk uitzien. Tegen PW wáren er
kansen, maar zij werden niet gegrepen en dus werd de
nederlaag weer een feit (2-1).

In het westen is na een tweemaands pauze weer een
volledig programma afgewerkt en de eerste verrassingen
vallen reeds te noteren.
De eerste is wel het gelijke spel, dat Leiden in Bloemendaal tegen BMHC wist te behalen (1-1).
Het komt ons voor dat Kampong met vier punten en
drie wedstrijden voorsprong op de Leidenaren met wat
angstige spanning afwacht voor welke verrassingen het
De stand is hier:
nog meer komt te staan. De Utrechtenaren zelf verloren
inmiddels hun twaalfde. wedstrijd, weliswaar met het
1 16 32-12
DKS
. 10 7
2
kleinst mogelijke verschil (0-1), maar de kostbare puno 14 15- 6
Union
.
4
5
9
ten moesten zij toch maar weer ontberen.
Arnhem
.
1 2 13 25- 8
6
9
Deze kwamen nu ten goede aan Delftsche Studenten,
4 11 19-18
Zwolle
. 10
1
5
die ze ook heel goed kan gebruiken, wil de kans op de
4 11 21-27
PW
. 10
1
5
titel niet te vroeg teloor gaan.
7 13-24
Nijmegen
. 10
1 6
3
Want SCHC, dat de leiding had en nog heeft, doet
Upward
. 10 2
o 8 4 I 9-18
het heel goed en is in de resterende ontmoetingen met
o 9 2 7-28
1
Almelo
. 10
de gebroeders Zweerts bepaald nog wel tot wat voltreffers in staat.
En zelfs in het noorden spelen nog drie deelnemers
Tegen TOGO werd het gebroederlijk, Jeroen één en
een belangriike xol.In.desstriid 01L de-titel=in tegenstel-T'T'"'
Frank twee, 3-0. En de d,erde_Jç.andid~at-"Ám.sterdallF -liÎlglof
voorgaande jaren, waarin het in feite alleen
- za.l wel gemerkt hefil;>e~,dat het alle zeilen .zal moeten
tussen Groninger Studenten ging en LHC.
bijzetten, om het 70-Jang bestaan met een titel te kunNu is daar HMC bij gekomen en zeker nu van het
nen opl~i~teren. In en tegen Laren werd het een puntlastige GHÈS vraagt u maar aan de Groninger Studenloos gelijk spel en dat was een tegenvaller voor de Amten!) met 2-1 werd gewonnen.
sterdarrimers .. ~et een we~~trijd minder en twe~ punten
LHC, dat de beste papieren heeft, had het bij HV A
ach~erstand ZIJ~ ~~ mogelijkheden nog aanwezig, maar
niet al te. moeilijk, getuige de cijfers 1-5.
het IS nu toch UItkijken geblazen.
..
.
.
De prestatie van Groninger Studenten tegen Gronin. HDM kwal? met verrassend grote cIJ~~rs UIt de bus
gen (2-1) maakt wel duidelijk, dat de studenten nog
lil en tegen Hilversum
(0-3). De nul bewijst wel de vorm
mee willen tellen en alles nog in het werk zullen stellen
waarin doelman Veentjer verkeert!
om de schade ongedaan te maken.
Meppel en Daring speelden een puntloos gelijk spel en
namen daardoor weer iets meer afstand van HV A, wiens
De stand luidt thans:
kansen voor het behoud van het eerste-klasseschap steeds
SCHC ... _....................
11
kleiner worden.
1 19 30- 7
9
1
Amsterdam .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 7
o 17 16- 4
3
De. stand luidt:
Delftsche Studenten .. .. .. 11
8
1 2 17 22-14
Laren'
_
Ü
6
2
0 14 35- 7
LHC·
.
8
4
3 13 16-12
5
2 14 22-12
HDM
12 4
9
7
0
HMC
.
6 10 16-18
2
IJ3MHC
12
6
1 2 13 17-11
6
9' 20-20
9
Groninger Studenten
.
3
3
3 IU 22-15
Hilversum
.. .. 11
4
2
Groningen
.
3
6
8 17-25
2
9
-77
7
TOGO
10
8
3
1 4
Meppel
:
.
3
6
7
6-13
1
8-23
6
5
2
2
Daring
.
3
8
7 12-26
1
9
1~
5-21
4
4
5
GHBS
.
9
0
o 3 6 3 7-23
3-23
7
2
2
HVA
.
9
0

f:id~;n~.:::::::::::
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In het zuiden is de spanning om de eerste plaats nog
volop aanwezig, al zou men dat op het eerste gezicht
'niet zeggen.
.
EMHC verloor een punt aan MOP (1-1) en staat nog
4 punten Vóór op deze laatste en zelfs nog 5 op Tilburg.
Maar als Tilburg evenals ditmaal van Breda (3-1) ook
de twee nog in te halen wedstrijden in winst zou kunnen
omzetten, dan blijft er nog maar één punt over. Het is
dus ook hier voor de leiders zaak niet te verslappen
wil het jubileum mét het kampioenschap samen worden
gevierd.
De stand luidt:

En nu de komende zondag'
Een unicum mogen we wel zeggen staat in het westen
Leiden en TOGO te wachten. Want zij zullen elkaar niet
alleen zondag in Den Haag ontmoeten, doch eveneens
een dag daarvoor in Leiden zelf om 15.00 uur.
Dit is dan de eerste maal, dat de competitieleider zich
genoodzaakt beeft gezien ook van de zaterdag als competitiedag gebruik te maken om het programma in de
westelijke afdeling tijdig tot een goed einde te kunnen
brengen. Deze maatregel was indertijd vóór de uitbreiding van deze afdeling aangekondigd en de eerste klas-
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weer een bijgewerkte ranglijst uitgebracht, ditmaal dus
sers hadden indertijd hnn akkoord hieraan gegeven, het
alleen verslagen.
verlangen naar uitbreiding van acht tot tien deelnemende
clubs stellende boven eventnele nadelen die hieraan zouIn deze afdeling bracht HGC, het met zo'n grote voorden kunnen zijn verbonden. En het ziet er, gezien het
sprong op de definitieve eerste plaats afgaande elftal,
feit, dat de streefdatum voor de afwerking van de comhet niet verder dan 0--0 tegen HHIJC in een vrij tamme
petitie op 15 april is bepaald en daarvóór nog een interwedstrijd. Dank zij uitstekend spel van doelman Bredro
land tegen Wales en België zal plaatsvinden, wel naar
zag een iets beter HGC geen kans doelpunten te maken
uit, dat nog meerdere deelnemers in deze afdeling twee
ondanks het goede stuwende spel van spil Hendriks.
competitiedagen in één weekeinde tegemoet kunnen zien.
Alliance won gemakkelijk met 3-0 van Kieviten en
Het komt ons intussen voor - om ons weer aan de
BMHC 11 stelde teleur door van de reserves der Delftsche
prognoses te wagen. - dat Leiden toch wel één à twee
Studenten te verliezen.
punten uit deze twee krachtmetingen zal weten te halen.
En dat zou voor Kampong de spanning weer verhogen,
WESTELIJKE OVERGANGSKLASSE B
want tegen HDM in Den Haag zal voor de Utrechters
zelf geen winst opleveren, vrezen wij.
S. - Hilversum II met drie invallers ontving SCHC II
De titelkandidaten spelen alle drie op eigen terrein.
en was zelfs nog iets gevaarlijker, mede doordat de reserDelftsche Studenten ontvangt BMHC en dat zal de stuves van SCHC nog steeds te individueel spelen. Door v. d.
denten in de running houden, dachten wij.
Zee kwam SCHC II uit een lange hoekslag aan 1-0,
Amsterdam krijgt Hilversum op bezoek. De beroemde
maar vrij kort daarna was het de aloude Henk de Looontmoeting tussen deze twee oude rivalen. en vrienden.
per die gelijk maakte, waarbij het bleef. Hurley was in
Van rivaliteit is thans niet zozeer sprake en wij houden
de eerste helft beter op dreef dan Amsterdam II en bij
het op de Amsterdammers.
de rust was het 1-0. Na rust 2--0 door een uitstekend
De Stichtsen hebben het het zwaarst, die krijgen nl.
doelpunt van W. Hessen, maar toen kwam de beruchte
Laren op bezoek en wij hebben zo het idee, dat de
(althans bij Hurley) inzinking waarvan de gasten profibezoekers dan ook werkelijk alles in het werk zullen
teerden. Op het langzamerhand zeer slecht geworden
stellen een nederlaag te voorkomen en zelfs revanche
veld werd het 2-2. Amersfoort was wel vol goede bete nemen op de nederlaag eerder in dit seizoen.
doelingen i.V.m. de bezetting der eerste plaats, maar
In het zuiden gaan EMHC en Tilburg beide een uitHBS kwam op bezoek als de bekende kat in nood.
wedstrijd tegemoet, waarbij de Eindhovenaren het in
Meestal was HBS in voorgaande wedstrijden beslist niet
Oss tegen Keep Fit zwaarder zullen hebben dan Tilburg
de mindere, maar de voorhoede was nergens als het om
bij Zwart Wit in Breda.
kansen benutten ging. Nu was dit anders, want al voor
Venlo zal het thuis tegen Breda wel redden en ook
rust was het 2--0. Na rust probeerden Bert Keulen en
MOP moet op eigen veld HTCC kunnen overtreffen in
zijn mannen van alles, maar de achterhoede van HBS
doelpunten.
gaf geen krimp. De uitslagen der voorgaande wedstrijden
In het oosten kan de strijd om de leiding een bemaken het onderlinge krachts- en puntenverschil wel heel
slisserrde+wending. -nemen, want hier komen DKS en
klein, een reden temeer om kansen te scheppen voor een
Union in, Enschede tegen elkaar uit. MoeiTijk te voor:--heFboFllll- Be. Pair .. De GooissPet~ef twee reserves w.o.
spellen, maar DKS lijkt ons toch favoriet. Arnhem kan
voorzitter P. van Kleef, was zeer slecfit opafeéf-en-ma-akwellicht als derde een heel goede zondag hebben. Want
te het daardoor de kanaries niet zo erg moeilijk. Echter
als de twee koplopers elkaar in evenwicht zouden houdank zij goed stuwend spel van Theo Terlingen en de
den en de Arnhemmers zelf in Almelo de buit binnenbezielende leiding van Jos Terlingen werd nu op een
halen, wat zij ook wel zullen doen, dan zou van een
vlotte manier gevarieerd aangevallen hetgeen leidde tot
dubbele winst gesproken kunnen worden.
een 6-1 overwinning. Het verdiende tegenpunt maakte
Zwolle ontvangt Nijmegen en PW zal Upward opdé fel doorzettende midvoor Bijvoet.
wachten. Beide gastheren zullen het eigen publiek niet
teleurstellen.
AANGEHOUDEN
Ook in het noorden kán een flinke tekening in de
WESTELIJKE PROMOTIEKLASSE A, B, eEN D
krachtsverhouding tussen de leiders komen.
c. O. - Van de weinige wedstrijden die op zondag
LHC komt er met Meppel op bezoek goed af.
28 januari jl, gespeeld werden, ontving ik een verslag
Maar wat zal Groninger Studenten in de tweede ontvan Victoria en Randwijck.
moeting met GHBS doen? Een revanche lijkt ons. Dat
In afdeling A won Groen Geel met 2-0 van Rillezou de positie van HMC in gevaar kunnen brengen, tengersberg en plaatste zich weer aan het hoofd van de
minste als het tot een nederlaag komt tegen Groningen.
ranglijst, hoewel deze positie zeer geflatteerd is. Bij
Dat is zeker niet denkbeeldig, maar wellicht halen de
HGC II blijft de stijgende lijn gehandhaafd, waarvan nu
HMC-ers er toch een puntje uit. Daring gaat bij HV A
Leonidas het slachtoffer werd. Er zijn nu grote verschilop bezoek. Winnen de gasten dan is hun positie veilig
len in deze afdeling in het aantal gespeelde wedstrijden.
en die van de Assenaren weinig benijdenswaardig._
De stand luidt: Groen Geel 10-13, RBC 8-10, Kieviten II 7-9, HGC II 9-9, Leonidas 8-8, HHIJC]II
WESTELIJKE OVERGANGSKLASSE B
7-6, Rillegersberg 8-5, Victoria 11 7--4.
In afdeling B speelde Victoria na lange tijd weer eens
S. - In de afgelopen maanden was er geen reden tot
en maakte, hoewel de opstelling geheel gewijzigd was,
tussentijdse stukjes daar er zo nu en' dan een enkele
korte metten met Groen Geel 11, dat ditmaal zeer matig
wedstrijd gespeeld werd. Ik heb dus het ideaal van Cees
voor de dag kwam. Victoria was de gehele wedstrijd
(India) Ponsen in toepassing gebracht en wel een gesloten
sterker en met rust was de stand reeds 4-0 door doelseizoenperiode, hetgeen best bevallen is. Volgende week
/
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In het oosten is het pleit beslecht. Arnhem is de nieuwe
kampioen, door een kleine zege op Union in Nijmegen
(0-1), al hadden de Arnhemmers aan een gelijk spel
al voldoende gehad.
DKS had met Zwolle toch nog meer moeite dan verondersteld werd, maar de Enschedeërs wonnen toch
met 1-0.

./

'B. - Er is dit weekeinde een flinke tekening in de
strijd gekomen.
In de westelijke afdeling speelden alle deelnemers een
dubbel programma en dat schiet op.
Amsterdam ging het weer voor de wind. Zelf wisten
de hoofdstedelingen tegen Delftsche Studenten de punten binnen te halen (2-1) en bij HDM de volgende dag
tot een puntenverdeling te komen (1-1) en dat was dus
een winst van drie punten.
De enige concurrent voor de Amsterdammers, SCHC,
bracht het er veel slechter af, nl. verlies in en tegen
Leiden (1-0) en gelijk spel in Bloemendaal bij BMHC
(3-3). En dat was eigenlijk nog een extra winst voor
Amsterdam, zodat het verschil nu tot 3 punten is oplopen, waarbij de Stichtsen nog één wedstrijd meer hebben gespeeld. Nog twee punten en Amsterdam is kampioen!
Bij Delftsche Studenten is de fut er eveneens een
beetje uit. De tweede wedstrijd tegen Hilversum leverde slechts een gelijk spel op (1-1).
Met dat al hadden de Hilversummers ook niet te
klagen, want de vorige dag werd met Laren afgerekend
(3-1).
..
.
Aan de staart van de ranglijst wordt nog hevig gerommel3, ~aar -ÈeL h~efU!:-.!9ffi-all.€Uf~ijL
van _<!at __da~
Hagenaars een paar heel benauwde weekjes voor de boeg
hebben. En of de zieke zich nog herstellen zal, het is
te betwijfelen. Het afgelopen weekeinde waren het twee
nederlagen, ieder van 2-0, de eerste tegen Kampong dat de volgende dag weer van BMHC verloor (0-1) en de tweede dag van Laren.
Leiden, de andere degradatiekandidaat,
werkte zich
alweer wat omhoog door warempel zoals boven gezegd
met 1--0 van SCHC te winnen. De Leidenaren hebben
een verbazingwekkende eindspurt, waar zelfs de nederlaag tegen HDM (0-1) geen afbreuk aan kan doen.
De stand luidt thans:
o 25 21- 6
Amsterdam
. 15 10 5
4 22 35-14
SCHC
. 16 10 2
4 19 23-18
7
Laren
. 17 6
6 19 28-27
3
Delftsche Studenten
. 17 8
6 17 32-29
5
BMHC
. 17 6
6 16 21-22
6
HDM
. 17 5
7 14 26-32
4
Hilversum
. 16 5
2 10 12 16-29
Kampong
. 17 5
8 11 19-30
5
Leiden
. 16 3
1 11 9 12-26
TOGO
. 16 4
Over opschieten gesproken, dat kan van het zuiden
niet gezegd worden.
Van de drie vastgestelde wedstrijden ging er weer
slechts één door en dan nog een waarbij geen enkele
beslissing betrokken was. Immers EMHC mócht verliezen van Tilburg, want zij zijn al kampioen. En dat
hebben zij dan ook gedaan met 2-1, waardoor de stand
nu wordt:
2 22 30-11
EMHC
. 14 10 2
2 20 21-15
MOP
. 14 8 4
1 4 17 27-17
Tilburg
. 13 8
o 6 14 26-13
Venlo
. 13 7
o 8 12 20-26
Breda
. 14 6
7 10 17-23
HTCC
. 13 4 2
9 7 23-27
Keep Fit
. 13 3 1
9 4 11--43
Zwart Wit
. 12 1 2

En zo is hier de stand:
Arnhem
.
DKS
.
Union
.
PW
.
Zwolle
.
Nijmegen
~
.
Upward
.
Almelo
.

14 11
13 8
13 6
14 6
14 5
13 5
13 3
14 3

1
2
3 2
5 2
2
6
1 8
1 7
1 9
0 11

23
19
17
14
11
11
7
6

37- 9
.33-13
17- 9
26-37
24-31
21-31
16-23
12-33

In het noorden is eveneens nog geen beslissing gevallen. Deze week zal GHBS weer de rode lantaarn overnemen van HV A. Eerstgenoemde verloor nl. van LHC
met 3-2, terwijl de laatste een gelijk spel bevocht tegen
Groningen (2-2).
LHC won dus en ook HMC deed dat tegen Daring
(2-3).
Groninger Studenten had er weer zin in, waar Meppel lelijk de dupe van werd (8-0).
Hier is de stand:
LHC.
..
12 930
21 41-10
HMC
14 10 1 3 21 30-18
Groninger Studenten......
14 914
19 39-15
Groningen
..
14 644
16 32-19
Meppel
..
12 426
10 9-16
Daring
13 2
3
8
7 11-34
HV A
13 1 4
9-34
6
8
~g:::-33~
0~-6---g
GHBS-~:::::::::::::::::::
~f4

~o-

En nu de komende

zondag

Dan zou dus ook de beslissing in zuid kunnen vallen
over de vraag wie degradeert. Wint Keep Fit van HTCC
dan is Zwart Wit verloren.
Zwart Wit zelf speelt tegen Venlo en dat zal heel
moeilijk worden.
In het oosten wordt de competitie dus ook voor DKS
en Upward besloten. De wedstrijd Union-Nijmegen
werd uitgesteld.
Dat kan niet gezegd worden van de ontmoetingen in
het noorden. Hier zal LHC gastheer zijn van Daring en
dat zal het kampioenschap ongetwijfeld met zich meebrengen.
En van Meppel-HV A zal het afhangen of de Assenaren in de eerste klasse mogen blijven uitkomen. Dus
ook hier volop spanning.
OM DE HTCC-BEKER
In de kwart-eindstrijd zal Amsterdam het moeten opnemen tegen Alliance, hetgeen ook zonder Voigt voor
de Amsterdammers moet kunnen zijn.
PROMOTIE

NAAR DE EERSTE KLASSE

In het westen zijn de kampioenen van de overgangskiassen nu dus bekend.
Zondag a.s. zal HGC de andere kampioen Gooi ontvangen, wat voor laatstgenoemde geen eenvoudige opgave lijkt.
In het zuid eu hebben Rapidity en MEP de eerste ontmoeting achter de rug, welke in een gelijk spel eindigde
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en waar dus de returnmatch de beslissing zal moeten
brengen.
Over de westrijd van jl. zondag vernamen wij:
PROMOTIEWEDSTRIJD RAPIDITY-MEP 2-2
In een door .zenuwen grotendeels beheerste wedstrijd
zijn Rapidity en MEP tot een puntenverdeling gekomen.
Rapidity mocht zich hiermee zeer zeker gelukkig prijzen en MEP kreeg iets te weinig.
In de tweede minuut was het de linksbuiten die MEP
aan een snelle voorsprong hielp (0-1). Rapidity trok
nu iets feller van leer en zo ontstond in de tiende minuut de gelijkmaker door een strafhoekslag van de midvoor (1-1). De strijd golfde hierna op en neer met MEP
iets meer in de aanval, en dit resulteerde dan ook in
een voorzet van de midvoor, die door de rechtsbinnen
werd omgezet in een weliswaar houdbaar doelpunt. Hierna moest de Rapidity-doelman nog eenmaal "reactionair" optreden om een zeker doelpunt te voorkomen.
Na de rust weer een fel spelend, doch in alle opzichten uitermate sportief MEP, dat het Rapidity-doel belegerde. Na ongeveer vijftien minuten werden de bakens
verzet en kwam Rapidity meer in de aanval. Een goede
combinatie werd door de rechtsbuiten verwerkt tot een
doelpunt (2-2), die hiermede het laatste doelpunt van
de wedstrijd bleek te hebben gemaakt. Beide ploegen
trachtten nog de stand in eigen voordeel te beïnvloeden, maar verder dan verwoede pogingen kwam men
niet. Zo kwam er een einde aan deze sportieve, op werkelijk uitstekende manier door de scheidsrechters Le
Blanc en Schouten geleide wedstrijd.
H. H.
WESTELIJKE TWEEDE KLASSE A, B, C EN D
Fr. v. L. - In afdeling A verloor TOGO UI van Dordrecht en is nu de spanning bovenaan ten top gestegen;
TOGO UI heeft 17 uit 11, Dordrecht 18 uit 13 en Rijswijk 19 uit 13 en a.s. zondag speelt Rijswijk tegen het
op Klein Zwitserland nog niet verslagen TOGO UI. Winnen de Rij wijkers, dan zit er dus in elk geval een beslissingswedstrijd voor ze in.
In afdeling B heeft HDM IV tien en Rapid negen
punten en a.s. zondag spelen ze hun laatste wedstrijd
op Groenendaal. Hier heeft dus HDM genoeg aan een
gelijk spel om de degradatie te ontspringen.
In afdeling C is de beslissing over de degradatie gevallen, daar VCL won, doch Wilhelmus z'n laatste wedstrijd
verloor en dus twee punten te kort kwam. Jammer voor
de Voorburgse spelers, doch ziet 't volgend jaar terug
te komen.
In afdeling D won HGC IV van DSHC IV en hebben
we dezelfde situatie als in afdeling B. Hier ontmoeten
elkaar op Klein-Zwitserland TOGO IV met zeven en
HGC IV met zes punten in hun laatste wedstrijd en
heeft dm; de thuisclub eveneens aan een gelijk spel genoeg
om de degradatie af te wenden.
WESTELIJKE TWEEDE KLASSE E, F, G EN H
K. v. d. E. - Of de dagbladen mij nu voor de gek
hebben gehouden, of dat het 'n 1 april-mop is geweest,
ik durf er echt geen antwoord op te geven. Als we een
hockey-poolformulier hadden moeten invullen hadden
vele inzenders de plank misgeslagen van de 8 gespeelde
wedstrijden. Ik houd het op een april-grap! In afd. E
verloor Amsterdam V, dat vorige zondag zo van zich
af beet, met 4-1 van A.MV.J. Adelborsten won zowaar met 2-1 van Ever Swift! Vreemde uitslag.
In afd. F ook al 2 verrassende uitslagen. Geen der
aanvoerders van de thuisspelende clubs stuurde verslag.
Terriers, de laagstgeplaat.ste, won met nota bene 5-2
van Amsterdam IV die bovenaan staat! Als het juist is,
dat Myra, nog wel op eigen veld, met 3-1 heeft verloren van Strawberries, U dan zou Amsterdam IV, ondanks zijn grote misstap, door Myra niet meer ingehaald
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kunnen worden. Dat zou dus betekenen, dat Amsterdam
kampioen is geworden in de 2e klasse afd. F en daarom
proficiat met dit kampioenschap en veel succes in de
promotie-wedstrijden. Dat alles onder voorbehoud omdat mij geen verslagen werden toegezonden.
Een normale uitslag is de 2-1 zege van HIC U thuis
tegen Zandvoort.
In afd. G ook al 2 verrassende uitslagen. Kameleon
won z'n eerste wedstrijd in dit seizoen. De 2e zege kwam
pas in de dertiende wedstrijd, maar deze kwam heel
erg hard aan. Het werd een eclatante 6-0 tegen Hilversum IV; wat kan zo'n hockeybal toch vreemd rollen!
De Bussummers hebben hun kans om de degradatie
te ontlopen in eigen hand. Reeds na 5 minuten schoot
A. v. Barneveld hard in en door 2 doelpunten van B. v.
Musschenbroek werd de ruststand. 3-0. Na rust kwam
Kameleon's rechtsbuiten alleen voor doelman Van Driel
en dat betekende 4-0. H. Evers maakte er 5-0 van;
de 6e treffer was een straf doelpunt. Uitblinkers waren
H. v. Driel, S. Moolenburgh en E. Matzer bij Hilversum. Bij de gastheren Franken en Bloemers. De voorhoede was wel heel goed op dreef I De scheidsrechters
Bomhof en Van Bolhuis leidden onopvallend. Zondag 8
dezer de grote strijd tussen Karneleon U en Kampong UI.
Een andere opvallende uitslag was Hurley U tegen
kampioen Voordaan. Het werd 1-1, een geweldige
Hurley-stunt lijkt me dat. Het was het eerste gelijke spel
van de gastheren, die in de 4 afdelingen (E tfm H) de
enige club was, die nog niet gelijk had gespeeld. Is
Alliance U tegen Eechtrop II afgelast? In de dagbladen
stond tenminste geen uitslag.
In afd. H werd slechts één wedstrijd gespeeld nl.
Voordaan IJ-Laren
nl. De Larinezen die de laatste
wedstrijden nogal uit hun slof waren geschoten, speelden
tegen de rode-lantaarndragers met 3-3 gelijk. Het heeft
er m.i. dus aan spanning niet ontbroken. U zie dus:
verschillende 1 april-grapjes.
Voor de strijd om een plaats in de promotieklasse
werd gespeeld de wedstrijd Kraaien-SCHC
nl. Het was
een forse, op hoog peil staande wedstrijd. Kraaien nam
de leiding bij een scrimmage voor het doel der gasten.
Rechtsbinnen E. Snuif pushte de witte knikker in het
doel. Na rust wederom snelle uitvallen van de gastheren,
maar de achterhoede van de Bilthovenaren sloot als een
bus en in de kooi stond een zeer goed doelwachter, die
er voor zorgde, dat zijn elftal niet met grotere cijfers
kwam achter te staan. Toen de goede rechtsbuiten van
SCHC Homveld (?) een vrije schietkans kreeg, aarzelde
hij niet een voltreffer te plaatsen waardoor de stand gelijk was. Er moest nog enige tijd worden gestopt voor
een sneeuwbui. Na deze onderbreking was de thuisclub
aan bod, maar geen doelpunten. Ja, ja: april doet wat
hij wil!! Voorzitter Blijdenstein van SCHC was meegekomen om zijn mannen bij te staan in de moeilijke
promotie-wedstrijd tegen hun tegenstander Kraaien. Hij
nam één belangrijk puntje mee naar Bilthoven!
Zondag 8 april speelt Kraaien weer thuis tegen Voordaan. Gaarne weer uw bericht mijnheer v. d. Horst.
Standen tfm 25 maart:
Afd. E: Kraaien 14-27, Pinoké 11 12-15, AMVJ
11-14, HBS II 14-13, Ever Swift 13-12, Amsterdam V
12-9, Hermes 12-9, Adelborsten 13 gesp. 5 pnt.
Afd. F: Amsterdam IV 12-19,
Strawberries IJ
13-15, Myra 11-14, HIC 11 12-14, Alliance II 13-13,
Zandvoort 12-10, Eechtrop 11 13-7, Terriers 12 gesp.
6 pnt.
Afd. G: Voordaan 13-23, SCHC IV 14-18, FIT
13-16, Gooi II 14-16, Hilversum IV 13-10, Hurley IJ'
11-8, Kampong III 12-6, Kameleon 11 12 gesp. 5 pnt.
Afd. H: SCHC III 14-26, Schaerweyde IJ 13-15,
Laren III 13-13, Kampong IV 14-13, Gooi 111 14-13,
Soest 14-11, Amersfoort 11 13-.10, Voordaan U 12
gesp. 7 pnt.

B. - Ook in de westelijke eerste klasse is het pleit
beslecht.
TOGO kwam tot een goede overwinning op Delftsche
Studenten, maar het slechte nieuws uit Bilthoven - voor
de Hagenaars althans - nl. de zege van Leiden op
SCHC met dezelfde cijfers, drong spoedig door. En zodoende is dus ook deze bewoner van Klein Zwitserland
- eens een begrip van ons Nederlandse top hockey uit de eerste klasse verdwenen.
Kampong speelde zijn laatste wedstrijd in en tegen
Hilversum en verloor met 3-0.
De stand, luidt thans:
Amsterdam ..................
SCHC ........................
Laren
........ ..............
Delftsche Studenten .......
BMHC ........................
HDM
........................
..................
Hilversum
Leiden ........................
Kampong
..................
TOGO ........................
"

-

16 11
17 10
18 7
18 8
17 6
17 5
17 6
18 4
18 5
18
5

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

27
22
21
19
17
16
16
13
12
11

23- 6
36-16
26-19
29-29
32-29
21-22
29-32
22-34
16-32
14-29

PROMOTIE NAAR DE EERSTE KLASSE
Zaterdagïl:-lîeooeIlGoOl
ëii.-HGC-fiun· eerste wea::strijd gespeeld om de beslissing te brengen, wie van
beiden naar de eerste klasse zal overgaan en de plaats
van TOGO innemen.
De ontmoeting eindigde in een kleine overwinning
voor de Hagenaars.
Zondag a.s. zal op de Roggewoning de returnmatch worden gespeeld.
OM DE HTCC-BEKER
Eveneens zullen zondag a.s. de halve eindstrijden
plaatsvinden om de HTCC-beker.
Amsterdam gaat naar Bloemendaaal en zal het tegen
BMHC heel moeilijk krijgen.
Na de fraaie overwinning op SCHC zal Leiden de
kroon op het werk willen steken en Hilversum warm
ontvangen.
PROMOTIEjOVERGANGSKLASSE
Inplaats van op het Pinoké-veld dat afgekeurd was,
werd deze belangrijke wedstrijd op een der nieuwe velden van VVV gespeeld. Er was zeer veel belangstelling
van beide kanten, prachtig lenteweer en tot vijftien minuten vóór het einde een spannende partij hockey tussen
HIC en Schaerweyde, Laatstgenoemd elftal had één invaller voor spil Brink, die ik van harte beterschap toewens. Het begin was voor de bezoekers en zij forceerden direct een strafhoekslag, die echter prachtig met de
stick uit het doel werd gehouden door spil en aanvoerder B. Middelhof. Het spel golfde daarna op en neer.
In de cirkel echter werd door beide partijen over of
naast geschoten. Een lange strafhoekslag werd door de
gastheren slecht afgewerkt en een volgende ging hoog
over.
Daarna kregen de gasten een strafhoekslag te nemen,
die zeer hard werd ingeschoten doch wederom fantastisch
werd weggeslagen door B. Middelhof. Daarna doelpuntte

Schaerweyde, doch dit doelpunt werd afgekeurd. Een aanval van HIC waaruit een goed schot volgde, werd goed
door doelman Portheyne gestopt. Weer trok mc ten
aanval over rechts en de voorzet van P. Lüchinger werd
door middenvoor H. van Huystee onder luid gejuich
op de juiste wijze afgewerkt (1-0). De aanvallen van de
gasten werden veelal geleid over hun zeer snelle en
technisch handige linksbuiten A. Gerritsen. Na rust liep
HIC al na drie minuten uit tot 2-0. De bal werd opgebracht door rechtsbinnen B. Bertels en wederom was
het H. van Huystee die de stand een prettiger aanzien gaf.
Bij enkele aanvallen, o.a. een strafhoekslag van Schaerweyde, trad doelman J. Vos kalm en weldoordacht op.
De laatste vijftien minuten ging de strijd verflauwen
daar de gasten niet meer in een wonder geloofden.
Scheidsrechter Herrebrugh, die met zijn confrater Konter de wedstrijd goed in handen had, moest nog een
paar waarschuwingen uitdelen. De meningen zo langs de
lijn opvangende, o.a. van de supporters-esters) van Schaerweyde, was de zege terechtgekomen bij het elftal, dat
er de meeste aanspraak op had: Hl'C! Onnodig te zeggen, dat er na het laatste fluitsignaal grote vreugde
heerste bij de spelers en supporters der Amsterdammers.
De naam van linksachterspeler W. Saris mag niet onvermeld blijven. Amsterdam heeft nu zijn derde overgangsklasser, De andere clubs zijn Hurley en Amsterdam 1I.
Er is die avond feest gevierd en het is prettig voor de
collegemannen om straks in september a.s. de nieuwe
velden in te wijden met het intreden in de nieuwe of wel
overgangsklasse.
HIC - van harte proficiat met de promotie. Schaerweyde: niet getreurd. Dit jonge elftal, vorig seizoen pas
gepromoveerd, zal in het nieuwe seizoen heus weer een
voorname rol spelen in de Promotieklasse.
'
Veel genoegen met de eventuele zomersporten en/of
op vakantie! Ook nog voorzitter Prins (zou hem haast
,'ef.getenj-\la=harte-pFOficiat- met uw- BIG. ~
E~
WESTELIJKE

DERDE KLASSE E, F, G EN H

C. J. B. - In de meeste afdelingen zijn de beslissingen thans gevallen. Kampioen zijn geworden: Alkmaar U,
FIT U, Randwijck II en Hilversum VI. Onze gelukwensen en succes toegewenst voor het volgend seizoen! Voor
Zandvoort Il en Kampong V is de degradatie nu definitief. Sterkte!
Gezien het verzoek van de hoofdredacteur zal dit verslag kort gehouden worden.
In afdeling E is rondom de laatste plaats nog volop
spanning. BMHC VI, HBS IV en Kraaien Il zijn nog
in gevaar. De stand: Alkmaar 11 14-26, Alliance III
13-19, Strawberries III 14-13, Alkmaar UI 14-12,
Hoorn 13-11, Kraaien II 14-10, HBS IV 13-9, BMHC
VI 13-8.
In afdeling F alleen de eindstand: FIT 14-22, Alliance
IV 14-21, Amsterdam VI 14-18, AMVJ II 14-14,
Pinoké III 14-13, Gooi V 14-10, Be Fair IV 14-8,
Zandvoort 11 14-6.
In afdeling G moet Amersfoort IV het resultaat afwachten van de wedstrijd Randwijck U-Amsterdam
VII.
Het heeft hier overigens danig gespannen. De stand:
Randwijck 11 12-22, mc III 14-17, Hurley lil 12-16,
Be Fair III 13-15, Kampong VI 14~12, Hilversum V
14-10, Amersfoort IV 14-8, Amsterdam VII 13-6.
In afdeling H is de stand: Hilversum VI 14-21,
Schaerweyde III 14-18, Amersfoort III 13-15, Be Fair
V 14-15, Kameleon III en SCHC V 14-12, Gooi IV
14-10, Kampong V 13--7.
PROMOTIE-COMPETITIE
WESTELIJKE
KLASSE D, E, F, GjDERDE KLASSE

VIERDE

C. J. B. - Gaarne ontvang ik van de, aan deze competitie deelnemende clubs, een verslagje. Het zijn dus
Scheybeeck Il, Strawberries IV, Pinoké IV en SCHC VII.
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WESTELIJKE VIERDE KLASSE D, E, F EN G
C. J. B. - De kampioenen zijn nu allen bekend. Het
zijn Saxenburgers, VVV, HIC IV en Schaerweyde IV.
Onze gelukwensen en moge er geen spoedige terugkeer
volgen! Voor Scheybeeck II, Strawberries IV, Pinoké IV
en SCHC VII volgt er nog een zware promotie-competitie. Voor Kraaien IV, Laren VI en Be Fair VI is de
terugkeer naar de districtscompetitie weggelegd. Moge er
een spoedige terugkeer volgen.
In afdeling D zijn BMHC VIII en Herrnes II onderaan
gelijk geëindigd. Een beslissingswedstrijd is hier dus nog
noodzakelijk. De stand: Saxenburgers 14-24, Scheybeeck
11 14-18, Kraaien lil 14~15, Rood Wit II 14-13, Alliance V en Eechtrop III 14-11, BMHC VIII en Hermes II 14-10.
In afdeling E rest nog de wedstrijd HIC IV-Alkmaar
IV, die van geen belang meer is. De stand: VVV 14-25,
Strawberries IV 14-21, Hurley IV 14-19, HBS V en
Zandvoort III 14-11, Alkmaar IV en HIC V 13-9,

LHC-AMSTERDAM

1-5

LHC is er niet in geslaagd de kampioenscompetitie
wederom met een huzarenstukje te beginnen. In de eerste
helft zag het er echter wel naar uit,' dat er verrassingen
zouden vallen: rechtshalf Brenninkmeyer legde de linkervleugel van Amsterdam, bestaande uit F. Spits en Voigt,
volledig zijn wil op, terwijl de rechtervleugel van de gasten herhaaldelijk struikelde over Annema en Van der
Ven. En als laatste bolwerk stond daar dan nog doelman
De Vries, die vandaag de meest onmogelijke ballen uit
zijn doel vermocht te houden. Aan de andere kant gaf
Van der Meer LHC zelfs de leiding uit een doorgeefbal na
een lange hoekslag. Hoe schril stak hier de tweede helft
tegen af. De bal kwatrr'üauwelijks=van
de rHC-helft af
en onder deze druk ging de verdediging foutjes maken,
die op zichzelf nog niet noodlottig behoefden te zijn
ware het niet dat de factor "geluk" de zijde van Amsterdam koos. De gebroeders Spits brachten met elk twee
treffers de stand op 4-1 en Coster van Voorhout maakte
er 5-1 van.
De overwinning van Amsterdam was zeker verdiend,
door betere techniek en conditie, maar wel iets geflatteerd. Niettemin geloven wij dat de kansen van de hoofdstedelingen op het Nederlands kampioenschap zeer hoog
aangeslagen kunnen worden.
Een woord van dank aan de heren Wolbers en Terweele
voor hun rustige leiding.
S. v. d. W.

Zondag 19 april 1962
bloemlegging
namens:
Bond van Bondsscheidsrechters van de KNHB,
genaamd BAS.
De secretarispenningmeester,
van het Comité
Verzorging Het
Monument in onze
Harten.
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Kraaien IV 14-5.
In afdeling F moeten SCHC VI en Be Fair VII de strijd
nog aanbinden. Voor de stand is deze ontmoeting van
geen belang meer. De stand: HIC IV 14-24, Pinoké
IV 14-20, Myra II 14-17, Laren IV 14-14, SCHC VI
13-12, Be Fair VII 13-11, Hilversum VII 14-8, Laren
VI 14-4.
In afdeling G was ook een beslissingswedstrijd nodig
om de degradant aan te wijzen.. Hiervoor traden Be Fair
VI en Kampong VII aan te Amersfoort. Kampong was
gedurende de gehele wedstrijd iets sterker. Het slot van
deze wedstrijd was bijzonder enerverend. Toen er nog
vier minuten te spelen waren, wist Be Fair onverwacht
nog een voorsprong van Kampong teniet te doen. Letterlijk in de laatste seconde wist Kampong echter alsnog een voorsprong te nemen. De bully werd niet eens
meer genomen! De stand: Schaerweyde IV 14-23, SCHC
VII 14-19 Hilversum VIII 14-14, Gooi VI, Kameleon
IV en Lar~n V 14-12, Kampong VII 15-12, Be Fair
VI 15-10.

H.G.C. Mixed - Hockeydag
De weergoden zijn de organisatoren en hun 62 gastelftallen voor het eerst sedert jaren weer eens gunstig
gezind geweest. .
De Roggewoning bood een feestelijke aanblik.
Wie goed oplette bemerkte evenwel, dat deze dag d?or
HGC niet alleen vreugde bracht: de vlaggen woelen
halfstok wegens het recente overlijden van de echtgenote
van onze voorzitter, ons senior-dames lid Mevrouw Beets.
Derhalve ontbrak ook de muziek en was er ook geen
sprake van een gloedvolle prijsuitreiking cum a~exis.
Het toernooi zelf is in wezen beheerst door drie clubs:
RBC Randwijck en Hudito, welke tezamen 6 van (je
8 prijzen in de wacht sleepten. HGC moest in verband
met de op Paaszaterdag te spelen eerste promotiewedstrijd tegen de Gooise Hockeyclub haar spelers van
Heren I op het laatste ogenblik terugtrekken en kon
dus bij voorbaat afzien van het gooien van h~~e ogen:.
Zoals onder-voorzitter Van der Stok het bij de pnjsuitreiking reeds vaststelde, worden in mixed-toernooien
de beste resultaten bereikt door de teams met de qua
hockey-spel sterkste dames. Hoewel ~anne-?-clubs als
de Delftse Studenten er steeds opmeuw in slagen,
haar teams te completeren en op te luisteren met bijzonder charmante medespeelsters, staat het dan ook
welhaast van het eerste fluitsignaal af vast, dat zij niet
in de prijzen zullen vallen. Het is de Delftse tentbewoners
overigens niet aan te zien, dat het winnen van door ~e
'Organisatoren uitgeloofde prijzen hun hoogste streven IS.
In afdeling A (de ere-klasse) ging de wisselbeker naar
RBC dat Kieviten op overtuigende wijze met 2-0 naar
de t~eede prijs, een grote taart, terugwees. In afdeling B
bewees Randwijck met 3-0 zijn superioriteit over medefinalist Hudito, Afdeling C bracht dezelfde clubs in de
finale en ook hier ging Randwijck (Il), met 2-0, ten
koste van Hudito (II) met de eerste prijs strijken. De
finalisten van afdeling D, Voordaan Il en RBC lIl,
konden het in de normale speeltijd niet redden. Zij
konden althans niet tot doelpunten komen. De befaamde
doelschoten moesten de beslissing brengen. Uiteindelijk
bleek Voordaan Il hier de gelukkige en RBC III moest
genoegen nemen met de tweede pri~s..
.
Dat de HGC-Mixed-Hockeydag Zich met alleen in de
belangstelling van de speelsters en spelers met haar/hun
supporters mag verheugen blijkt wel uit het feit, dat het
toernooi door een groot aantal bondsscheidsrechters werd
bezocht, wier spontane medewerking aan het goede
verloop der wedstrijden en daarmede aan het welslagen
van het toernooi door allen, de organisatoren niet in de
laatste plaats, bijzonder op prijs is g~steld. T. Hofman
/

