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HMA Hockeyteam
torenhoog favoriet
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den. Op een gegeven ogenblik
verweet men ons zelfs dat er

Bart kwam het veld in en werd

(waarschijnlijk Per ongeluk)
aangespeeld. Hij ontving de bal
helft en begon te
omsPeelde zeker 14
tegenstanders (sommigen meerdere malen), dolde met iedereen

ergens op onze

draven. Hij

bespreking.
Een viertal spelers kreeg in de
auto op weg naar de wedstrijd
de meest elementaire sPelregels
te horen; hun werd verteld wat
de stick was, hoe off-side werkte

en dat je bij het

hockeY-en
eigenlijk niets mag, alleen maar
gebukt mag rondhollen.

Normaal gesproken wordt vlak
voor de wedstrijd de taktiek
doorgenomen. En zelfs bij hockey speelt de trainer daarin een
zekere rol. Nu hadden wij niet
de eerste de beste

Jack van Bentum had jaren lang

in

of

andere hoge klasse
gespeeld en zich nu geheel in
één

dienst van het elftal gesteld. In
feite was zijn steun en tactisch
inzicht van essentieel belang
voor ons onervaren team, dat
nog geen wedstrijd met elkaar
had gespeeld (sommigen had-

den sowieso nog

nooit

gespeeld).
Het was daarom een zware klaP

voor de spelers dat de trainer
pas halverwege de eerste helft
kwam opdagen. Jack had de af-

korting van HGC

aangezien

voor Haagse Golf Club en stond

daarom op de één of andere
golf-baan. Na een klein kwartier begreep hij dat dit niet het
goede spel was, waarna
ging zoeken.

hij

ons

daarom met de hand op z'n hart
(in de ander nog steeds een golfclub) dat de volgende wedstrijd
tenminste één dame
gespeetd zou worden. Om de
pijn voor de tegenstander wat te
verzachtet gaf Jack onze keePer
de opdracht de eerste bal direkt

met

Kraat zonder z'n kunst-knie
verder spelen.
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U raad het al: even later stond
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het 2 - | en prompt kreeg de tegenstander moed. Wij lieten ze
een paar keer komen en het sPel
werd op een gegeven moment
zelfs leuk. In de slotfase van de

wedstrijd bedierf Kees Tijm de
pret nog even door de derde goal
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te scoren, maar door alert missen van onze keeper werd de
eindstand vastgesteld oP 3 - 2 in
ons voordeel.
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Door de wat meer ervaren

spelers uit het team was ons immers

HMA-teom in volle glorie met (uiterst rechts) cooch

uitgelegd dat je nooit meer dan

Jack van Benten.

met
en ging na zo'n 3 minuten in balbezit te zijn geweest oP de kee-

Ons team, stuurloos door het
ontbreken van de coach, was
zich gaan inslaan oP het veld.

maakten daarbij een goede indruk; Arnold wist oP een zeker
moment de bal met z'n stick te

De tegenitander keek

-

een weergaloos mooi

bliek de banken en

scandeerde

standster) en de kracht van de
tegenpartij aftasten.
Nog onvermeld is het feit dat wij
tenminste één zeer goede speler
in het team hebben: Bart Romeijn. Hij begon aanvankelijk

de naam van Bart (we want more...) en van onze mooie HMA
team. Zelfs de tegenstander verklaarde dat ze rrog nooit zo'n
mooi doelpunt hadden gezien en
bleven aan een stuk aPPlaudise-

als scheidsrechter en bekeek be-

ren.

Vooral dat laatste gaf ons gele-

langstellend onze verrichtingen.
Na een kleine 10 minuten wisselde hij en kwam het veld in.

Deze keer was dat dus geen Pro-

slechts I tegen).

Voor

Wassenaar zijn ze
toch wel wat gewend Ínaar zoiets was ook daar nog nooit vertoond. In extase beklom het Pu-

wedstrijd: rustig de bal rondslaan (Arnold sloeg z'n tegen-

genheid een tweede doelPunt te
scoren, waarna we oP 2 - 0 gingen rusten.
De rust werd door de tegenstander benut om argumenten aan te
voeren waarom deze Pennelik-

belangstellenden (ook

voor spelende dames) kunnen
wij nog melden dat 12 oktober

een toernooi gesPeeld wordt in

Ridderkerk. Ons eerste team
moet dan aantreden tegen een
aantal teams van Technische
Hogescholen en Universiteiten.
Omdat deze tegenstanders een
positieve indruk van Holec Ridderkerk moeten krijgen, smeekt

de heer Holthuijzen ons bijna
dagetijks om toch vooral niet te
goed te spelen, en heeft er alles
voor over om ons team oP de
laatste plaats te zien eindigen.
Of dat hem lukt leest u in de volgende

Toen gebeurde er iets waar ze in
Wassenaar vandaag nog steeds
over praten. Onze tegenstander
was in die eerste l0 minuten zo

hockey-en. Anders

ranke spits kon torPederen gaf
Bart een lobje over de doelman

Bij HGC in

De wedstrijd begon zoals iedere

bij

bleem en ook de derde helft
werd daardoor met gemak door
ons gewonnen (4 kratjes voor'

doelpunt: I - 0.

langstellend toe en ze riePen
naar elkaar dingen als 'makkie'
en 'piece of cake'.

doelpunt verschil mag

per af. De doelman kwam

heen
be-

I

winnen

wordt de tegenstander chagrijnig en deelt niet genoeg bier uit.

als
een stier oP een rode laP oP Bart
af, maar voordat de bruut onze

Vooral Lagerweij en Tijm
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oP-

gesteld. Onze trainer beloofde

Bart geblinddoekt en moest Ad

raken!

trainer.

geen vrouwen stonden

door te laten. Bovendien werd

de 'Raad

van
State'. Dit haagse team bestaat
geheel uit routiniers, dames en
heren die al jaren meedraaien in
deze serie wedstrijden en alleen
voor de winst gaan. Het was tegen dit team dat onze jongens
moesten laten zien wat ze in huis
hadden.
Omdat de wedstrijd al om half
zeven begon was er nauwelijks
gelegenheid voor een team

ston-

kers

wij hockey speelden en ons over
het kunstgras bewogen, dat ze
nog niet aan scoren was toege-

Onze eerste wedstrijd werd
gespeeld tegen

uit Den Haag achter

verbaasd over de wijze waaroP

komen.

gepreOp weergaloze wijze heeft het hockeyteam van HMA zichzelf
senteerdin lVas§enaar. Daar werd 9 september il' de eerste wedstrijd
gespeeld in de bedrijfshockey-competitie. Deze competitie bestaat
oit fij"" 80 teams die over 8 poule's zijn verdeeld' De wedstrijden
worden op maandagavond gespeeld op de velden van HGC, hoofdklasse vereniging uit Wassenaar.
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Kortsluiter.
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Zaalvoetbalcompetitie
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Bijna twee maanden geleden is
de zaalvoetbal-competitie ge-

I

n

start. De meesten onder

ons
kunnen het verloop van de ver-
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op de
voet volgen dankzij onze
schillende wedstrijden

nieuwsdienst'Sportblad Knudde' . Onze razende reporter Cornelis Hilkman volgt de wedstrij-
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De prijswinnaars:

den op de voet en meldt ons de
uitslagen en andere wetenswaar-

(v.l.n.r.) Ted Taartmans, Joost Meerkerk, piet

Ipskamp en Pieter Vos.

wedstrijden werden

gespeeld

voordat de winnaar

bekend

was. Tot grote verrassing van al-

jaar) geen invloed had op

de primeur dat de burgemeester
van Ridderkerk de kantoorder-

by FC Miserabel-Bosjesmannen
als risico-wedstrijd had aangemerkt. Alleen onder strenge be-

ïbnnis toernooi
Smit Slikkerveer
Onder een stralende zon werd
zaterdag 14 september het jaarlijkse enkelspel toernooi van
Tennisvereniging Smit Slikkerveer gespeeld. Meer dan twintig

digheden, die alleen hij schijnt
te ontdekken. Onlangs had hij

waking kon deze wedstrijd
doorgaan.

De tot dusver gespeelde wedstrijden waren bij lange na niet

het

verloop van de wedstrijd.
Steunend en kreunend vocht de
oude leeuw zich keer op keer terug in de wedstrijd. Na een heroïsche strijd gaf Tedje zich ge-

interessant genoeg om er ook

maar iets over te melden. Een
aantal teams schijnt nog niet te
beseffen dat we ZAAlvoetbal

wonnen en ging de bokaal dit

\,

jaar naar Jumbo Meerkerk.

le aanwezigen rond het centrecourt werd de finale gewonnen

De wedstrijd resultaten werden

door Joost Jumbo Meerkerk.

die avond tijdens de traditionele
barbecue nog eens doorgenomen. Iedereen was het er tenslotte over eens dat het toernooi een
waardige afsluiting was van een
gezellig en lang seizoen.

Hij

wist met taktisch spel

en

snijdende fore-hands zijn tegenstander Tedje Taartmans dusdanig van de wijs te brengen dat

het leeftijdsverschil (bijna
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1. Ch.

2. W.

partiien

Bos

punten

Jongenotter

Lagendijk

3.

A.

4.
5.
6.
7.

Mw. W. v.d. Linden
J. Biesbroek
W. de Vries

Linden
8. A. Bravenboer
9. G. Kanters
10. O. Versendaal
11. H. Tol
12. J. Stolk
M. v.d.

21432
20791
20709
20687
20681

In de 'Kortsluiter' zal periodiek
de stand worden gegeven; door
de tijd benodigd voor het drukken van het blad zal deze stand
een paar weken achter lopen.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

22 oktober'91;

november '91;
december'91;

jan:uari'92;
februari '92;

20552

18

20398
20367

77
14

20315
20242
20229

Aanvang half acht (19.30 u).

20207

langs hebben doorlopen. Andere bronnen spreken van opzet:
zand in de ogen strooien van
toekomstige tegenstanders. Wij
wachten af.
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De stand per 25 september

24 september 1991;

14

den van FC Appieraat; de belangrijkste titel-kandidaat leek
in haar eerste wedstrijden zeker
niet onverslaanbaar. Misschien
hebben de broertjes Ipskamp
nog steeds kramp in hun benen
na de hoogte-stage die zij on-

Onze knuddeloog: Kees Hilkmon.

1991-1992

19

bio-topisch-beuk voedsel voorgeschoteld van Fred.
Wel verrassend was het optre-
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Programma seizoen

17

hoogste goed te hebben verheven. Waarschijnlijk krijgen zij
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EOV-69 - Klaverjassen
seizoen 1990-1991
gespeelde

der leiding van Kantine Fred
schijnen het rammen tot het

,
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Einduitslagen over 4 hoogste

spelen: vooral de Draaiers on-

FC Kantoor
De Eikels
HDS-Bytes
FC Wikkel
FC Miserabel
FC Wijziging

De Draaiers
FC Elca

maart'92;

april'92.

10. ïik Tak
11. Turbo Tini's

12. De Bosjesmannen
13. PO

J. Huijzer
7

BullDogs

2200412
1100210
110026
110024
110023
2101210
00000
1001a
100101
100103
10010
10010
100101

I99Í
5
1

3

2
1

0
2

9
0
4

3
1
1

6
4
6
10

