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Geachte Z. H. C. - I ed en ,
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Het is dan zover . We bestaan 35 - jaar ! Dat me et
ui teraard toch wel iets gevierd worden . Het gr ete

feest houdt U nog te goed . Dat zal samengaan met
de opening van nns nieuwe clubhuis , nver h upelijk
n i et al te lange tijd .
Tnch 'IIil de feestcommissie niet z omaar deze gedenkwaardige dag voorbij l aten gaan .
Daarnm doet het ons een genoegen ij namens het
bestuur van onze vereniging te m ~ gen uitn f digen
voo r een " jubileUlJ'l - instuif ~
Zater dag 7 maar t a . s . wordt U all en in r ns clubhuis
verwacht , alwaar U namens het bestuur een drankje
krijgt aangeboden . Tevens kunnen dan de n ~ d i ge
herinneringen weer worden opgehaald en is het een

mooie gelegenheid om de onderlinge banden weer wat
te verstevigen . We hebben elkaar immers een hele
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SPRONG NAAR DE ZEVENTIGER JAREN
------------------------------redaktrice en Uw meest recente ex- redakteur

Uw huidige
hebben n~. et
serieus de gedachte dat ook maar één van hun lezers tot nu toe
" erin getrapt " zou zijn ! I1'I aartegen de enkele Z. H. C. - ers die ge woon
zijn zich te beperken tot het vluchtig opslaan van het wedstrijd prograIll.ma '!oor de komende week , zeggen wij nu hardop: li Ga nou zondag

niet naar het veld van bijvoorbeeld de Musschen , want dit is een
jubileumkrant: een fake , maar wel fijne hi s tori e , een samenraapsel ,
maar nel (dachten wij) een fijne portie hockey- lief!"
Zo ' n jubileumkrant samenstellen kost weinig schrijfwerk , doch heel erg
veel leeswerk . Onze Piet C-, "'I . J . Krot sjouwt om de vijf jaar zijn
vrijwel volledige sets " Orgaanïi - en en "Garnael "- en de trap af om de
diensthebbende redakteur tot dat lezen in staat te stellen . Dat lezen
ontaard t al snel in smullen , zO'v',el bij mensen met 22 Z. H. C. - jaren
als bij hen met bijvoorbeeld 5 hockeyseizoenen ond er de stick .
. Is onze bedoelingen zijn overgekomen dan heeft ij begrepen dat. niet
onze gehele smulpartij behoefde te worden voorgeschoteld , doch dat
tV/ee of drie van de 35 gangen YQldoende valiëteit bieden om U be vredigend te laten meeproeven dat vrijwel alle leading topics van nu
ook en zelfs in 1935 en 1936 de kranten vulden . Wat denkt U van
onderwerpen als: training , gedrag , feésterij , nieuwe velden , nieuw
clubhuis , heren I moet vaker doelpunten , clubtenue van de jeugd .. ..
Dat alles maakt het niet moeilijk de meest relevante te kiezen van de
bekende kreten " alles stroomt , niets beklijf t il "m " er is niets
nieuws onder de zon !"
Na die laatste zekerheid gesteld te hebbèn, smijten wij hem onverwijld om door op te merken dat er toch duidelijke ve~schillen zijn
met -vroeger . Uiteraard is er de schä.alvergroting: yan een club met
ca . 50 hockeyers werden wij tot een 250- er . Die schaalvergroting
heeft ook iets negatiefs met zich gebr~cht .
Zowel uit mond - tot- mond- overlevering als uit de oude kranten weten
wij dat die ca . 50 uit de eerste jaren intens lid Ylaren : de inzet
was er op alle gebieden binnen de orga'1isatie en werd door een ieder
opgegracht . Nu in 1970 is het feit dat lang niet iedereen ieder ander
kent bip..nen de vereniging , tevens het beV/ijs dat de intensiteit niet
meer bij ieder leeft. Met andere \'laarden gezegd , betekent het dat die
club van ons met zIn 250- en drijft ~p de organisatorische 'e n~r gie van
toch n og =teeds een SO- tal mensen .
Posit ief valt , dachten wij , een vergelijking uit met vijf jaar geleden .
Toen immers begon zeer aarzelend de doorb raak van de jongeren n~ar de
plaatsen "waar iet s te doen valt". In dit lustrumjaar kunnen we toch
wel constateren dat die doorbraak heeft' doorgezet . De meeste werkers uit
de eerste jaren van Z. H. C. hebben zich met een gerus~ hart op de niet
in ruime mate -ver3trekte , maar wel zeer verdiende lauweren kunnen
terugtrekken .
De sprong naar de zeventiger jaren kan daarom succesvol worden ondernomen .

De voor ons '!legendarische " ere - voorzitter Jo van pagée heeft zijn
energieke opvolg er Dick Muller al~ .het ~/are de duw g egeven die de
sprong wel moet doen slagen . Van pagée , begonnen' met 50 mensen en een
geleend veld , leverde af een redelijk welvarend 250- tal Z. H. C. - ers
met een behoorlijk terrein- en clubhuis -accomm~datie . Muller die aanzet
meekrijgend , laat de welvarende 1970- ers wat meer aan hun club
meedelen en kan ze,~aarom meenemen in de door hem geëntameerde
sprong naar een st~Jvo l hom en naar het hockeypeil verhogende
terreinen .
'AiduS- toegerust kan dat Z. H. C. ' vaii, . . i~ ,varï U, "van Zandvoort Inet
allevsrtrouwen allerlei vergelijkingen doorstaan. Die goeie ' ouwe
t~~çl" waarvan ' U . ~iervoor hebt kunnen proeven, wa~ e~n echt goede
t~Jd " maar de t~Jd v~n 1970 iS , ~at ook . .. e~ hoe ! Geen scepsis bij ~ns !
IIIJ kunnen het nog : blnnen de l~Jnen en daarbui ten. Dat zullen zè
urt~ .
Thea van Hemert
Jan van den Berg'én
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Al ~eef~ het bestuur besloten de viering van 0J?s . 7e lus,trum te KfJppelen

aan. de feestelijke inwijding van (Ins vernieuwde clubhuis in augustu3 september a . s . , willen wij toch deze e;edenk,waardige 5e maart niet nnge'merkt voorbij laten gaan . Onze redaktrice en ex- redacteur he~ben e~n
jubileu~rant samengesteld in oude stijl , die bij veel " oud - gedienden"
- tal' van herinneringen zullen doen b0venk () m~n, h~rinneringen die zij
' naar wIj hopen in s rote getalen krmen uitwisselen np de- dO,or nnze
Feestcommissie georganiseerde lI instuif " C'p 7 maart - a . s .
l:k wil in dit inleidend woord nu eens niet terugblikken, daarvocr zijn
, er bevoegder mensen met een langere staat vap dienst, maar mij beperken
tot. h et uitspreken van een ver jaa rs - wens aan nnze jarige Zandvoort3che
Hock ~ y Club . Ik wens rnze club toe dat het jeugd.ige élan waarmee zij
in het verleden immer op de been is geblev~n en dat zo vele m~oie
resultaten afwierp, ook nu, nu zij de rijpe leeftijd van 35 jaar ,peeft
bereikt , tot in lengte van jaren behouden mag blijven .
Voorts wens ik haar Bestuur bij het verwezenlijken van de vele plannen
die in portefeUille liggen de rugg esteun toe van een groeiend 'aantal
leden die meer voor hun'''club willen dC'1en dan enkel het zondagse partijtje hockey te spelen ; hc-e gelukkig i~ het dat 7r
<)nze Z. H. C,
"
steeds een kleine groep mensen was en ~s , 700r w~e nlets teveel schIJnt
te zijn , wanneer de vereniging een beroe.p op hen ,q .oet .
Bovenal wens ik Z. H. C. toe, dat al haar leden van "jong tf'Jt oud " nog
heel veel jaren plezier en voldoening z~llen beleven van hun lidmaatschap en hun sprrt , plezier V','aar ieder lij een steentje toe ,m~ge
bijdragen .
D. Muller sr .

ir:

Als sluitstuk van deze krant willen de s'a mer.stellers ~nfJg even hun
dank overbrengen aan RonaId de ',Il t , die deze speciale j ubileum- uitgave
voor hun heeft geïllustreerd .
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5 maart 1935

ONS ORGAA.1'l
met blijdschap kennis van de geboo rt e van . .. .

Hiermede geven wij
ons orgaan .
Hoelang het in leven bl ijft . Het antwoord hierop is aan de leden zelf .
In de allereerste pl aats vragen sommigen zich mi sschien af waart oe
een orgaan dient .
I n het orgaan worden wedstrijdprogramma's , wedstrijdverslagent elf talop~aven , officiel e mededelingen , enz . gepublic eerd , die anders mo e i l jjk onder de aandacht der l ede n te brengen zijn . Kortom het is een
middel waardoor bestuur en leden st eeds contact met elkaar hebben en
all e belangrijke g ebeurtenissen van het clubleven vastge legd wo r d en

en dan "las t not least "
EEN ORGAAN V~RHOOGT DE CLUBGBEST
Om een orgaan in stand te houden is echter een tegenprestatie nodig
en wel in den vorm van moeite en geld .
Zoowel de r edactie als de technische verzorgi ng en de distributie '
vereischen den noodigen arbeid ; dit kan natuurl~k niet allemaal door
ééa persoon g ebeuren .
Er moeten dus een paa r leden gevonden Vlorden , die de c a paciteiten
en de ambitie ertoe hebben om den secretaris hierin behulpzaam te zijn .
De uitgave van een orgaan brengt natuurlijk ook kosten mee , al
kunnen deze tot het allernood zakelijkste beperkt blijven , zooals papieren clichékosten .
Hiertoe z~~ twee oplossingen aan te wijz en, ten eerste een kleine
bijdrage van de leden e n ten tweede het plaatsen van advertentie l s .
Als we in elke uitgave 10 adver tentie ' s kunnen plaatsen dan zijn
de kosten ong eveer gedekt .
'.1ie van onze l eden heeft aanleg voor ad vertentie- acquisiteur? Wij
~~ ag en ni et meer dan f 0 , 25 per advertentie of f 2,50 voor een gehee l
janr .
Wij zullen dan probeeren vanaf September he t orgaan elke 14 dagen
te laten versc hijnen .
Uitvoering van het Orgaan
De techhische uitvoerin ~ van het
orgaan is nog niet fei ll oos te
noemen . Nij zullen trachten dit bij
elke uitgave te verb eter en .
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Zandvoo>rtsche Hockey Club "

5 Maart - 1 September 1935
In September 1934 Vlerd door den voorzitter van de nZandvoortsche
Crioket Club !! , den Heer C.L . Bolwidt Jr ., het initiatief genomen
voor de oprichting van een hockey club te Zandvoort . Hem was ge bleeken
dat er te Zandvoort voor de hockeys ')ort een groote animo bestond
-waard oor een hockeyc lub hier ter plaatse alleszins bestaansmogelijkheden moest hebben .
Binnen het verband van de Z. C. C. werd toen een hockeyclub opgericht , waa r bij d"en algemeenen naam van " Zandvoortsche Cricket- en
Hockey Club!! aangenomen werd, onder het oude b.estuur van de Z. G. C.
Ginf'; in het begin al,l es goed, later werd door de houding van de
cricket- bestuursleden - waarop wij niet nader in zullen gaan - een
langere samenwerking tusschen hockey- en cricket leden onmoogeljjk
.zooda"j; de hopkeyleden een vergadering eischten , die op 5 maart 19'35
gehouden werd .
Qp ' deze vergadering werd een motie aangenomen, waardoor de cricket
ep. hockey s:port gescheiden werd en en afzonderlJjk de tl Zandvoortsche
Hockey Cl,ub ll opgericht werd .
Ook tijdens deze vergadering en bIj de afhandeling dezer kwestie
'gedurende deze perioode erna werd door de cricketclub een houding
, aangenoomen , di~ a~le verdere samenwerking onmo ogelijk heeft gemaakt .
Na afloop van deze vergadering werd op denzelfden avond de oprichtings vergadering gehouden van de " Zandvoortsche Hockey Club , zoodat de
datum van 5 M a ~rt 1935 als de officieele opr ichtingsdatum geldt .
Bij de stichting va n de Z. H.C. bestond de vereeniging uit ongeveer
50 leden welk aantal gedurende het geheele vere enigingsjaar gehand haafd bleef .
Door het bestuur zijn nog ve rschillende bestuursver~aderingen
gehoud en v.raar als voornaamste onderwerpen beh.and~ld werden de samenstelling V~l statuten en huishoudelijk reglement , de houding van de
Z. G. C. en de terreinkwestie .
Dit ' laatste onderwerp is steeds een· "-zorgenkindje " geweest . De
bekende terreinnood te Zandvoort was oorzaak dat tot voor - l<ort alle
'pogingen om tot de oprichtine .van een hockeyclub te komen, tot mis lukking ~edoemd was . In het afgelonpen seizoen waren wij voornamelijk
op uitwedstrijden é"langeweezen , waarbij wij vooral veel steun kregen
van de Beverwijksche Hockey Vereeniging HDe Stra,)lberries rl , die keer
op keer hun terrein voor ons afstonden.
De voetbalvereeniging II Zandvoo rt ll ste l de ons in staat om op 1
Jan . en 14 Februari twee hockeydagen te Zandvoort ·te organiseren , die
beide een groot succes hadden.
Doordat de Gemeente Zandvoort zelf eeni~e sportterreinen liet aanlegGen werd de kans op een eigen t errein steeds grooter . Onze sportieve Burgemeester nam toen zelf àe leiding der besprekingen op zich ,
zoodat wij, dank zij den Burgemeester , dankzij wethouder Slegers, dank zij
den Gemeenteraad en ook dank zij den meedewerking van de voetbalvereeniging " Zandvoort Il er tenslotte in ges laa gd zijn voor het volgend
seizoen gedee ltel ~k beslag te legF,en op het terrein van de Z. V. V.
" landvoort ll • Doordat beide gemeen te terreinen nog niet klaar zijn ,
moeten wij in het begin van de competitie dit terrein nog deelen met
de voetbalclub .
~

CONTRIBUTIE
Voor de nieuw'e l eden gev en w.lJ hieronder nog eensde contr. gelden :
f 5 , 20) orgaan f 1 , - 'van 12 t/m 14
van 15 t/m 17
f 7 , 80) ,nieuwe leden
van 18 t/m 80
f13 , --.) f 0 , 50 inleggeld
De leeftijden worden gerekend per 1 September 1938 .
~ illen 'de leeden er nog eens aan denken dat het eerste kwartaal

van de contr . op 1 November ve l daan moet zijn?
Voor de gelden welke m~ ter hand gesteld worden geef ik een qu itantie
af . Teneinde aa n het eind van seizoea verschillen te v oorkomen , gelieve U deze quitan tie goed te bewaren , aangezien wij anders op eventueele reclames niet kunnen ingaan ,
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(brieven te richten aan de redaktie) ,c:, .1
De Heer Z. Z. vraagt , we l ke sport
'de meeste waarborg geeft om oud te
worden:
Het beste kunt U een hockeyuitrusting koopen met een prima stick .
Vooral die stick goed oliën en kloppen , .,~~I\ 7r
Uw hockey- schoenen goed poetsen, daarna
alles opbergen en tot Uw laatsten snik
achter de kachel blijven zitten .
':lij garander en U een hooge ouderdom .
Mocht U onverhoopt te vroeg overlijden ,
dan nemen \.. 1.1 de uitrusting tegen inkoopsprijs terug·.
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De heer J . J . M. vraag t: Is het waa r
dat ' ho ckeyers gratis tegen ongelukken
verzekerd zijn?
'Vij moeten den heer M. teleurstell en .
Dit is niet het geval . Al leen stelt
het bestuur zi c h gratis beschikbaar
om naar hem te gaan kijken als hij in
het ziekenhuis ligt .
i

Betaling con~Lbu7tr,r'e~
Nog steeds z i jn er leden , die hun contri butie over de maanden
April , j'lei en Juni nog niet betaald hebben ; zelfs zijn sommige leden
nog contributie achter, over de periode vó6r 1 Apr il .
Daar de vereenig ing deze tijd veel te betalen heeft (f 50 , - vo or
de Kon . goedkeuring op de statuten , nieuw materiaal , te rreinhuur , enz . )
wordt ieder DRINGEND verzocht Zijn eventueele achterstand ten spoedigste
aan te zuiveren .

"Oefenen op ;Voensdagmiddag
Vanaf heeden kan iedere Vloensd<;lgmiddag vanaf twee uur geoefend wor den
op het Z. V. V. te r rein aan d e Zandvoortschelaan .
Dit moet natuurl ijk ordelijk verloopen en het navolgende in acht
genomen vlorden :
"
1 . Het veld voor de doelen spa~en
2 . Het materiaal na af~.o.op opbergen.
3 . De oudste aanwezigen nemen de leiding bij d e oefeningen .
4 . Behalve een oefenpartij moet voldoende tijd besteed Vlo rden
aan el,ementair oefenen .
Opstelling eerste elftal
De opst~ ll~n g van het eerste elftal zal waarschijnlijk nog wel eens
veranderd worden . Hierdoor is het heel goed mogelijk, dat een speler
op een pl aats moet spelen , die hij liever niet heeft of zelfs één of
meer wedstrijden geheel gepasseerd wordt . .'
Dit behoeft hog niet in te houden dat hij niet voldoende hockey
caoaciteiten heeft .
-Het is n . l . de taak der '_elftal- commissie een zoo sterk mogelijke
COMJlIN - ATIE te vinden. .
,
.
Een-ieder zijn medewerking roepen wij 'in om elke beslissing der
elftalcommissie sportief te aanvaarden en steeds het clubbelang v66r
persoonlijke eerzucht te stellen .
DUWERIJ
Willen al· onze spelers er nog eens aan denken , dat bij hockey een
teegenstander absoluut niet gehinderd mag Vlorden met het lichaam .
Een hieruit voortvloeiende sportieve regel is , naast he:t normale
." turning tl , dat degene , d ie den bal speelt , het eerlijke recht \'"an
doorloopen heeft ." Deze s;>el er mag du"S noch aan zijn linkerkant , n och
aan ·zijn rechterkant GBDUWD worden. "";n ook mag zich niet een speler
plotseling voor hem of tuss chen hem en den bal werpen , waardoor een
botsing moet ontstaan . Dus werp ij a lle en opden bal, zonder het lichaam
van Uw tegenstander te hinderen .
.
Zijt ge door omstandigheden met Uw lichaam of met Uw benen in een
h inderende positie g eraakt , ver plaats U dan direct zoodanig dat ook
Uw tegenstander den bal kan speelen . Dat is de geest en de sportiv;iteit
VaJl het hockeyspel . In verband hiermede wil ik er nog op \ïijzen dat
een speler die den bal heeft , deze niet links van zich mag opdrijven ,
zoodra een tegenstander aan zij~_rechterkant zich bevindt .
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SC.Hh'r HARD EN LOOPT IN

Onder dezen titel l~zen -\v{J-in -d en' Daj.ly Express e~n ;>.)?tikeltje voor
voorhoed"espele r s , van de hand van de bekende I.D . La,li"'3il(,(!.
Deze schrijft dan :
Voor hoedespelers moeten al tijd hard schieten en dae.rna snel inloopen .
Terwij l de keeper alle mogelijke moei te doet om de ba} Îdlijï:; t~ worden ,
kunt gij hem (den bal dan altijd) dikwijls in den g oaJ. i'ushen ,
Hetdoet er niet toe , wie scoort; geef den bal na!! -iCr- "_,1Q a!1ders
rfanneer gij a a ngevallen wordt of gedekt staat .
Wanneer ge me t de bal in de buurt van de achte!'lijr~ t;-.;k.::>man zijt ,
doch onder ee!: laGt::'bE: ho et om zelf '~e schieten , tik delt l)el dan terug
naar de rand va.'1 den cirkel , \'{aar meestal een der ander~ Yoo~boeàe 
spelers wel een ,betere kans om te schieten heeft .
Stel U zelf ongedekt op , vooral ero.p lettende, dat GO, n.~_ et ol'fstde
staat en buiten het oereik blijft van den HVijandelijker.,r !lalves.
De binnenspelers moeten deze halves ha~cen en hE:.t hen op <!n6.~re (mits.- ge oorloofde) \'/ijze lastig maken . Zelfs al lulct het nit:t, ~'l", ê.er.. bal af.
te pakken , dan nog zal zijn pass aan zi~n eigen voorhLl':'~·.''; w2.c.:;:.' schijnlijk slecht zijn .
Een binnenspeler moet hoofdzakelijk naar z i~n "'ori~e::"l.f;:~E: le · ' pI2.a""Gsen,
en w~l een behoorlijk eind vóór hem , maar het is hee}. goef. li i t af te
wisselen met een zoo nu en dan l ange :;l8SZ , langs :niciden,rr.0:·' ~ naax clen
andere vleugelspeler .
.
",' 'lanneer ge eenmaal met de bal '::>ij de vijandelijl,:e ci:L"r.:.';;·'. f~ang(;land
bent , is het als re gel beter om den bal in den richtia "'~ ·,TiJ•• dIJn g.~~l._
tE.. ' we r ken , dan hem naar de buitenspeler te plaatsen, !1o(;'r,'~1 G~n ~hrou.gh 
pass in die richting soms veèl succes kan h e b~en , voo!'~ l ··cl"I...T. ee r de
buitenspeler over een goed schot beschikt .
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Contributie
·1, ) } / . .
::/,
Het kaartsysteem, !iat we hebben ineevoerd I/
, //
c\~\~!
is een groote verbetering , Van de meeste
leden komt ~lles keurig op tijd binne~,
~~ ~
,
//:"
~
Bnkel e ledea vind~:l het. echter noodis Drayer steeds een p~r keer terug te laten
\\\
/.
x /
komen . Ook zijn sommä.ge leden no oit thuis.
'~
..
{' I
Laat ieder nu zorgen, ;dat het geld steeds
.
.
J ' .. J
op tijd klaar ligt, :z.oodat Drayer niet
i
'.
I'
onnodig loopwerk heeft . '
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.ur wordt '.'!el eC~.1 hl;::\·l.:'E":cd) àat een
vrouw ni e t v oo r :::\)0: '; ~u;c~ükt is of
daarin heel v-1eil'.lg ~;~:.I. -rras'i:'edren ,
maar toch is het :J.€!t(,:'l~<- d:J.t eer:
beroemd maratbonl~o,:r : "e!1 jaar la'lg
achter ep,~ vr OUH L·<:~1 I ' .. C~O'S::' Bon
schijn y a!1 l::ans. te ,c~.l"all .
d
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(8n toen de be ....'Uste hardlooper"die vrouw ha , .con
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genoeg spurten om ze ook, maar 5 minuten h'li.jt te r8.l·c:\.
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Waar bl jjv en de doelpunten
Al speelt onze voorho ede · ee~ behoorlijke partij hockeyen weet ik
heel Goed dat den besten stuurlui nog steeds aan den wal s taan, toch
hapert er nog iets in de ~oorhoede , want in elke wedstrijd had het
dubbele aantal doelpunten gemaakt moeten worden . Hoe.vel hiervoor den
oorzaken a~l te wijzen zijn , weet ik niet, of onze voorhoede in staat
zalzijn om plots elin3 van spelmethode te veranderen . De hoofdoorzake~
zijn onder andere
a . te langzaam werkende aanval (niet indivi dueel te langzaam , maar
als llehee l)
b . het niet hard op doel s chieten
c . niet voldoende snelheid van handelen in den cirkel
Ad a . zen voorhoede heeft in den slagcirkel uiteraard we1n1g kans op
succes , als ci eze oprsehoopt is met spe lers . Dit is Uw eigen schuld want
ge geeft zelf de halflinie der tegenpartij den tijd om terug te t r ekken
in de .. l volgende gevallen :
1e . Als ge zelf een bal wilt opdrijven .
2e . Als ge telkens den bal dwars over het veld , inplaats van meer vooruit
plaatst . (Dit wordt den l aats te wedstrijden al beter) .
3e . Als den buitenspeler den bal opdrijft tot bij de hoekvlag , inplaats van te centeren (in de goede richting) vanaf de bullylijn.
4e . Als ge v eel te kort samenspeelt .
Ad b . Harry v . Hees heeft laten zien welk succes een voorhoede kan
hebben , a ls zij binnen den cirkel een keihard schot lost . Al s taan er
een paa r beenen voor , dan is dit nog geen bezwaar , want a ls de bal
hierv<.'.Il. terugspringt hebt e;e nO G: een kans . Bed enk dat die zelfde beepen
ook den keeper het uitzicht belemmeren .
Ad c . Als den bal eenmaal in den cirkel is , moet er niet meer getwijfeJ /
wor n en en uitg~keken naar e~n nog betere kans . Er moet nu alleen
geschoten worden . In den cirkel mo et ieder , die een kans heeft (of
averwachts zou kunnen krijgen) met den stick in slaghouding klaar
staan, zoodat hij kan schieten , ook al heeft hij daarvoor slechts
een onderdeel van een seconde beschikbaar.
Grafschriften op hockeyspelers ;
Hier lig ik;
Kree g een tik
Met een stick .
Gaf zonder kik
Mi j n laatste snik.
Onder deze zerk
Ligt een spil met een lamme vlerk
Onder dit knusse steentje,
Ligt een hockey- fenomeentje .
Scheidsrechter beef,
Je boft erbij ,
dat ik niet meer leef .

oP

F I C lEE 1
\"iedstrijduits13p.cn :
Zondag 20 October - Heeren:
Dames :
Vriendschappel ,j k - Beeren:
Zondag 27 October - Heeren :

- N I E U WS
Alkmaa r 111 - Z. H. C. I 0- 7
Z. '1. C. - Rood ,Vit uitgesteld
Z.H. C. 11 - Haarle" I 1- 1
Haarlem - Z. :1.C. I :. en II 5- 2

Wedstri;idprogramma :
Zondar, 3 November - Dames : Z. H. C. - Rood .Vit I ( aan vang 2 . - u . )
Reeren : onderlinge wedstrijden (a~~vang 3 . 20 u . )
ZondaG 10 November- Beeren : Z. H.C . I - Bloemendaal IV
Dames
~lnemendaal IV - Z. H. C. I
Zonda3 17 November - Dames : Z. H. C. - Kraaien
Zondag 24 November- Dames : Z. H. C. - Strawberr ie s II
a . s . Zondag Z. H. C. I - Rood Wi t IV; aanvang on ~ eveer twee uur .
De opstelling is waarschijnlijk de volgende:
I . Streutgers , G. Otten , N. v . ·"erkhoven, .t . Mumm , H. Penaat, Me vr . v . pagee ,
P . Penaat , E . Keur, C. Beekman , T. ,ï eringa , M. teenink .
De speels ters krij gen nog nader bericht .
a . s . zondag om 3 . 15 uur :
A. Bo lwd!dt , Verhagen , All ebes , Haasters , v . Keulen , Keur , Dekker , M. de
Leon , Tichelaar, Struc h , Beekman .
l'Taeel , de Rood e) Pfundt , D("Inker , Brokman , Herbs chl eb , Krot , Bruinesse ,
Di jkstra , van Raalt e , van der "erff . (wit shirt) .
Bi j de dames worden v . pagée en Pfund t verzocht te flu·i t-en; bij de
heerenv . pagée en Ot t en .
De opstelling en wijze waar op ge r eim wor dt , wo r dt no g nader bekend
gemaakt . De bezitters van een tram . abonnement vertrekken om 11 . 20 u .
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Zij fluisterde , ULiefste , wij vluchten ,
En zoeken een nieuw paradijs
.

V1ae.r liefde ons eeuwig zal binden ,
Al worden we oud ook en grijsll ;
~7ij zoeken een land waar de zon schijnt
.Met bedwelmende heerlijke pracht .
:Je bloemen vertellen ons sprookjes ,
De nachtegaal fluit in den nacht .

0 , kom toch , laat ons niet dra.len ,
:toch niet uur hier na uur .
Wij gaan naar het land , dat beloofd is,
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V~rknoei

'"lij l{eeren weer tot de natuur .

.'

Hij mompelde triestig, nIk km heusch nie't mee,
Ik

Moet

~ onda~

. . __._ ~

spelen' voor de Z. H. C. "

Clubavond
Voor de op a . s . Zaterdagavond te houden clubavond zal per lid
f 0 , 10 verschuldigd zijn ter dekking van de muziekkosten .

m wed 5 t r i j d
..
Op 14 maart a . s . vinden er zwemwedstrijden
plaats in het Noorderbad , g eorganiseerd
door de pl aatselijke zwemclub " Z. C. Z.1I ,
Een van de nummers van het programma is de
4 x 25 m. vrije slag estafette voor
Zandvoortsche vereenigingen , dames en
heeren . Laten onze dames en heeren eens
toonen wat zij er in ' t natte element
van terecht brengen . Opgave nog deze week
bij onder getekende . Aan deze wedstrijden
zijn geen kosten verbonden en meerdere
ploegen is geen bezwaar .
J . A. B. van ?agée
fuarisstraat 8
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Honni Soit . . . . . . .
Zondag had op on s te r rein de huldiging plaats v an

ons~ e~.rste.

elf1:.é;ll ,

dat zooal s alom bekend , op fraa i e wijze het kamp i oenschap had behaald .
Ui t de boezem van onze lede rl had z i ch een huldigingscomité gev ormd .
Genoemd comité had drie Y/el{en aan de vo.orbere i din g van dit feest ge-

wer kt en de ylotte wijze, waarop de huldiging verl i ep ,
hun organisatorische talenten .
Aangeziea er in Europa geen team te vi nden was , dat
elftalIers behoorlijk partij zou kunnen geven , zou een
combinatie even 6verkomen om de huldigingswedstrijd te

getuigde van
onze" eerste
Calcuttasche
s pelen . Door

eem kl ein lûisverstand waren deze" heeren de boot misgela:pén en werd te

elfder ure ons Tö,IEEDE ELFTAL te r eid gevonden de Bri ts ch - 1ndiers te
remolaceren.
Ree è:. s ureü v oor de aa.T1vang van de wedstrijd was -ons stadion geheel
ui tver!::ocht . Ruim 72000 toeschoU'.iers had -~ en de groote tribune tot
bar stens toe gevuld . Op de officieele tribune merkten we o , a , op: rte
v ol tallige Gemeenter aad , de !.1ini3ter van Oorlog , de keuze- c ommissie
voor het wereld elf tal en nog vele anderen .
Toen onze spelers het veld betraden , rees het stadion als éé~ man op ,
en bracht onze onoverw.innel i jke strijders een grootschel\o ovatie . De 23
muziel\:korpsen lieten schetterende fanfares hooren , ae fotographen
deden hun plicht en ·on ze · strijders liepen een eerer ondje .
TeruB van dit eer erondje stelden ze zich voor de eer etr i bune op en
vierden ze toegesproken door den voorzitter van het eer ec omi té . Hij
prees hen als goede leden , die op tijd hun contributie betaalden , de
doelen al tijd netjes wegzetten , nooi t ballen wegsloe~en , e. 1z , enz . en
bood hen in naam van de supporters een keurige t weedehandsch Ford aan
(model 1922) . De volgende spreker was de wethnuder van kunsten en
wetenschappen , die hen i n naam van de inwon ers van on ze stad de medaille
van verdienste van de stad Zandvoort aanbood .
ben n i et te bes chrijven gejubel brak los , bij de bekendmaking van
deze onderschei din g , dat zi jn hoog tepu..'1.t bereikte , toen onze 11 spelers
in hun Fordje kr'open en met de medaille op hun borst een eerer ondje
door het stadion reden .
Verv ol gens had de wedstrijd pl aats , welke op keurige wi jze . door de n
internationalen arbiter Nagel werd geleid . De nieuwe hockey- regels om
meer soepel te zijn bij overtredingen vIerden door hem toegepast en had
tot resultaat , dat het publiek een strijd te zieh kreeg , zoals er nog
nooit een te zieri' werd gegeven . hlen smashte hooge ballen onverbiddelijk
af , men tackelde elkaa r zonder pardon , zoodat ('lP een gegeven moment
het hoofd van Polmarr in de buik van Haasters verdwenen was . Het werd
een hockey feest dat de toeschouwers tot razernij bracht . Het tweede
speelde als nooit tevoren , maar het zeer fij n e te chnische spel van ons
eerste hield toch de over hand . Bij een phenomen ale smash van Haan br ak
zijn lievelingsknots in t1,'lee~n . De overgebleven st ukken zullen een
pl~ats krijgen in het Stedelijk museum ,
Het einde :'racht een 5- 1 over vlinninc; voor de kampioenen , die daarmede bewezen ongezien de meeste overtred i ngen te kunnen maken .
Het was een overgetelijke dag !!!
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IMPRESSIES

Hoe moeilijk het ,is om een 5 rittenkaart vol te krijgen en tegelijk
gebakdoozèn mee te voeren .
l~r .zijn plannen in overweging om de Valentijnkade aanzienlijk te
verkorten . Carla .speelt heter met dan zonder een "kuitje " .
Het derde ontdekt een keeper (de keeper ontdekt niet het derde) .
Brokkie op- varkens jacht .
Detecti'reroman : lI Beelen in de speeltuin'" (in bewerking) .
Onder de douche: uV/at heb jij een . . .. 11

Het kinnetje van Mini .
Het II bunkeren tl van Peper (+ 3 pond) .

la

Nieuw gerecht: Melange à
Ouwe Turk , besproeid met Bo r deaux .
De IIEende " nummer é~n . ·
Overe enkomst tusschen Hockeyen Bridge .
Stientje , het "pootje " en het gl aasje .
De sp'eechers .
Afscheid .
I.1-eneer , U kunt anders de tram wel verlaten.
-llaar is mijn ' h e ed . Een dUbbeltje en het kaartje .
Kampvuren in het Centraalstation .
Wil je wel eens maken , dat je wegkomt; van het tweede !
Hoe stap je over in Uitgeest .
Heeren he.t is de hoogste tijd.
De Zondag daarna; wat doe je in Zomerzorg?
,

In de " Hockey Sport!! staat vermeld dat bp de Bond l s vergagering
van 21 september a .. s . gestemd zal
worden over' de toelat'i ng tot deelname aan de competitie van onze vereeniging . .
Tevens wordt een beroep gedaan op
de leden tot het beter bestuderen
van . de spelregels . "Bij den secretaris zi.jn de offic ie ele spelregelboekjes verkrij_g baar à 10 cent.
Het ,zal bij ons ook hoognodig zijn
dat ~ wij een pa.s:.r gq,ede scheids rechters in onze . vereeniging krijgen .
Dij elke thuiswedstrijd moeten wij
n . l . twee scheidsrechters " leveren " .
Verder zal de Bond strenger optr~den
tegen spelers, die zich onbehoorlijk
gedragen . Hièr behoef ik niet verder
op in te gaan , want dat is mn onze
vereeniging niet noodig , niet waar !
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Als
Al s
Als
Als
Als

Al s
Als

VlANN<:ER Hl:T PUBLIEK ZICH ERGERT .
---------- -------------- - -----

Brammetje naar de bal kijkt en hij
rolt langzaam het doel in .
Paggie de bal te lang bij zi~h houdt .
Dragan zijn pootje ge"br utkt -eh ' de

11

scheidsr echter ziet het .

Haant j e een fluitje hoort en °Phoudt met sp~len .

~ loopt te grijnzen als hij ge-

passe"erd is .
Brokki'e te l ang pingelt .
Pietje naar b i IUlenlnopt en de bal
'wordt naar bui ten geplaatst .
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Nusink een prachtkans heeft en denkt
~
dat hij er niet bij kan .
~
PerI een pr acht i ge goal ba,ckhand
/'
._- .
s c oort nada t hij tweemaal -· om ~zijn
'
~
as gedr aaid heeft .
Streutje zijn. handje niet gebr uikt
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WANNEER Hl:T PUBLIEK BRULT VAN PLEZ IER
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Al s

Als
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Nageltje met een leeg doel voor

Als

~
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Als

zich op zi jn buik gaat l i ggen .
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Als

Bramme tje naar de bal kijkt en hem
met h et punt j e van zi jn stick er uit
slaat .
Als _Paggi e de rechte r wing volkomen wegmaai t .
Als

Dr agan zijn pontje gebruikt en de

Als

Haantje zelf staat te fluit.en en

scheidsr echter ziet het niet .
Als
Als
Als
Als
Als

Als
Als

..

de~

ba l van den linksbuiten afneemt .
Ben met eenkwaad gezicht alle aanvall en
van de tegen9artij te niet doet
Brokkie aan het pingelen is en drie
man passeert .
Pietj e langs de lijn flitst , naar
binnen zwenkt en je een gekraak in
het doel hoort .
Nusink geen schijn van kans heeft en
de bal onzichtbaar voor denke eper in
het doe l knettert .
N~ g e l tje op zijn buik ligt en een
doel punt sc oort .
Per I aan het II Zwerven " is en backhand
een II moordgoal H scoort .
Streutje niet zijn handje gebruikt
en de bal in eens inpoèiert .

JAARVERSLAG DER TECHNISCHE COililHSSIE

Gedurend e het afgeloopen seizoen heeft de T. e . met groote ijver en
plichtsbetrachting haar moe i lijke taak vervuld . De vergaderingen , wel ke
zich Dinsdagavonds pleegden af te spelen, werden druk bezocht . De
debatten werden in een gemrred p.l~ke sf"eer ge1"!.Ql!d_ en ,~zoodat - er -geen vernielingen van huisraad e , d . te melÜ"ên. -ziJn . De T . G.. bes-to2fcLu.,it de
volg ende leden: 'l.iej . C . Doyer , en de Heeren J . A. B van -p":gife , P . Me eth,
F . l\.. . BeeIen , A. G.van Rongen , D. polak en F . A. Goll , . D . Polak_~n. P . Meeth
moesten tot hun spijt om drin~end~ redenen voor h un fun~tl~~bedanken ,
waardoor in de .,.v acature D. Polak Ben van BIC'mmenstijn benoemd werd ,
terwijl Nol van Rongen het wedstrijdse,cretariaat op ziel'! n..~IJl.-in de
pl aats van Piet Meeth .
.
Aantal gehouden vergaderingen: . 27
T ~n hu i z e vah:
J . A. B. van pagée,
P. Meeth
A. G. van Rongen
D. Polak
Mej. C. Doyer

V-"e"r"l'I"e"r"k"-t"-e"--"
"h-"
o-"e"v"e"e,,l,,,h",e,,,d
~
e,,
n:

,8

9

1
1
27
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kopjes ' = 81 liter
20 flE!33chen =
10 liter
1 flesch
-, -, ,- 1 ' h ter
2 syphons __
4 liter
2700 Gram
810 S.tuks
20 S,tuks
81 Stuks

Thee
Bier
IYhiskey
Spuitwater
Koekj"es
Cigaretten
Sigaren,
Pijpen
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Door de Haarlemmers we r d afgelegd 864 Kilo meter .
... -Frits Beelen had 20 keer een lekke band , Ben van Blommenstijn reed
één- maal tegen een boom, terwijl Frans Goll een keer panne had met
zijn fietsketting . Een haag aan de Leidsche vaart werd getorpedeerd .
Wim Pos tema nam eenige malen iemand achterop .
Totaal aantal uren vergaderd:
90 , in 1941
. \laaryan . gepr aat · 'o ver :
.
Distri butieaal1geleg-e1}hed-en- = 65
Verduisterin6
.
= 22
Samenstellen der elftallen . = .2
' --.-

.-
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Hetduidelijke handschrift van Mimi Meeth droeg veel bij aan de
leesba.a rheid vaa de aanschrijvingen .
Verder offerde de familie Meeth nog op een ketel kokend water , welke
op de kachel stond , benevens 5 Liter aangebrande zuurkool . De He er
Haan miste een bord erwtensoep , aangezien een aans.chrijving hem niet
bereikt had .
'.
De ve r gaderingen we r den nog . bezocht door den He;er Meeth sr .' ,
H. Brokman en den Heer W. Postma , '-t erwijl Brom :Bolwïdt één keer kwam
vragen~ ('of hij weer opgesteld was .
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Hockey- over peinzin gen

(als los zand )

Ik he b g espeeld in storm en regen;
Een mensch kan daar per slot niet tegen ,
Maar 'k h eb g ezweg en . . . . ......... .
I k zweeg , omdat ' t nu eenmaal hoort;
In modder hebben ze mij gesmoord ,
Op mijn woo r d ........ . .
En toen de regen niet me"er

WOUj

Al s dank voor al mijn zwaar g esjouw ,
kwam de kou ..... . ... .

Zij gr eep mijn lijf in killen greep;
En bracht mij bi jna met zijn kneep ,
om zeep . .. .. .... .
De bal , huppel end als een jonge juffe r;
Springt mij , arme koude suffer,
in mijn snuffer . ........ .
' k Zie beenen schoppen , handen maaien ;
' k Zie monden schreeuwen , sticks die zwaaien ,
en mijn schoenen aaien . . .. .. . . . .
' n Spektakel , dat mijn zenuwen verteert;
Ter wij l de referee zijn flu i t probeer t ,
en 't nooit leert . . . . ..... .

En eIken Zondag kom ik er weer an;
Omdat ik ' t toch niet laten kan ,
al s spor t i ef man ......... .
En zijn we stram , oud en verdord;
Dan zeggen we l i l t Is nog kort ,
Maar ............ l eve de sport ! ti
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B E 1 A N G RIJ K
De Technische Commissie heeft het noodzakelijk geacht het volgende
onder de aandacht van de leden te brengen :
II Afschrijv 1.ngen voor competitie wedstrijden , zonder
geldige reden worden in het vervolg niet meer aangenomen . Spelers 1 die zich hieraan niet storen zullen
voor tenminste twee wedstrijden gesch<"'rst v!orden . :1
Dit besluit is genl"men naar aanleiding van het afschri,iven van
eenige leden voor competitie wedstrijden ter gelegenr..6;;'d van de
tlvoetbal" wedstrijd Holland - Noorwegen . Deze leden mf'es ·;; en t f)ch
begrijpen dat een dergelijke afschrijving niet geaccepteerd kon
worden . ',/anneer een speler in een elftal inged eelo is geword er. ,
dan moet hij ook de consequenties daarvan aanvaarden . Het zou
al spoedig eenbende worden als iedereen maar zou d03n wat hij wil.
Dat noemt men dan "Clubgeest ". Dan zijn er ook nrg die een air
aannemefl van " jullie hebben mij toch noodig !" Zi,j, die er zoo
over denken slaan de plank geheel mis . 'oVanneer cr zich dan ook
een eeval voordoet , dat volgens de Technische Commissie strenger
gestraft moet worden dan zal dit ook gebeuren ; zelfs al zou het
hier een der beste spelers betreffen . De reden van afschrijving
zal dan ook door de Technische C('Immissie onderzocht \"lorden of
deze geldig is .

WA A R H E D
dat
dat
dat
dat
dat
dat
dat
dat
dat

~
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Wist Gij . . .. . ..
mening fluitist beter tien fluiten in de lucht , dai~ een in dC'
mond kan hebben?
een bekend Z.H. C. - er zijn vrouw ten spijt , op de ~ ~ ick van een
ande r verliefd kon worden?
de Dames wedstrijden onder bijna absolute af Vlezigheid der
Heerenleden worden gespeeld?
deze Heerenleden hierdoor hun slechte opyoedin g demunstreren?
het bestuur scheldt op d 70 leden?
de leden schelden 00- het Bestuur?
Z. H. C. nog veel donateuren kan gebruoik.e n?
de belangstelling voor de Algemeens. vergadering zo e groot Vlas
dat het Bestuur besloten heeft hetRAI- gebou\'! af te: huren?
de elftalcomrr.isGie binnenkort to:t- hO
e t instellen var een
lijfwacht zal overgaan en dat doe leden der elftalc( nmissie
tusschen middernacht en I S morgens 6 uur n~et te sIreken zijn?
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IETS OVER DE KLEEDING

Vele nleuv,I e jeugdleden beginnen volgend
seizoen in het Z. H. C.b- elftal te

spelen . Het is te honen dat ze dan
allemaal de Zandvoortsche kleuren aan
hebben, want een pofbroek aan en een das
om de hals staat minde r vlf'\t . Eën Hollandsche
j':mgen moet tegen de kou kWlnen , want ik
ee loof , dat ze daarom die dikk~ kleeding
aan hebben . Trek <10k vooral voetbalschoenen of hockeyschoenen aan , want
met gewonen schof.!ne.11 gaat het veld naar

ze Groot je .

Er was eens ' n knaa p van vijftien jaar
die we,rd dOClr zijn eigenwij$heid de sigaar

Nu is dat Viel geen bijzonderheia
't Gebeurt heel vaak in onz~ tijd .
Hij dacht , dat hij hrckeyen kC'n
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Maar toen hij er eenmaal, a an begon,
Viel het hem bitter tegen; .
. - .
!lij kon z ' n stick" niet gemakkelijk bewegen .
) Hele plaggen vierden uit het veld geslagen
. En degeen , die het durfde te wagen
Zich in zijn nabijheid te begeven ,

::ou binnen 5 minuten niet meer leven .
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ADSPIRANTJB

T D,,; ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB GOED .

De Zandvoort sche Hockey Club kwam Dinsdag in algemene vergadering
bijeen , gepresideerd door den Heer Meeth . Deze hield een knrt optimistisch openingswoord, vertelde hoe het de vereeniging naar den
vleeze was gegaan in het afgeloo pen jaar . De jaarverslagen van den
Secretaris - Penningmeester gaven dit meer ged ëtàilleerd aan . Het ledental ging omhoog, zoowel ' t heeren- als dames elftal werd kampioen en
promoveerde . Burgemeester van Alphen nan het Beschermheerschap op
zich, terwijl het cluborgaan in een groote behCEfte voorzag. De post
contributiegelden , welke als eenigste bron van inkomst en voorzichtigheidshalve op f 400 , - geschat was, ging wat binnengekomengelden betreft
de raming met f 83 ,- te boven . Was er bij de leden geen contributie achterstand ontstaan , dan had de eindpost + f 600 ,- kunnen zijn, daarna
gerekend is het batig saldoo van het afg eloo pen jaar ruim f 164 ,- .
Aan het nieuwe terrein , wat de vereeniging in Plan Noord krijgt, is
reeds f 216 ,- betaald, waarvan f 125 ,- geleend zijn . Financieel
staan de Hockeyers er dus ook goeè voor .
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KRUIS',700RDPUZZLE " Z. H. C. "
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Hl"lrizontaal :
1 . Hockey attrib'uut

1

2

~

~

8 9 ~t
.~~
f, l a
I~
ILi ~ 15

16

%
23i~Y

26
~"/ '-0;
. "/

1~1 t., -5
11

7

~12

1fo)
.;;
0, '% 17 ~ V,'i IEr 119
~.
zo ~ 2/ 22
-'
Z5

0

27

30
31 33 3L, 351@ 36

~ 3e
Y(#. 4/

,

. Ib

4 . Waartusschen éen ..der spelers
staat
8 . Afknrting voor trein
10 . i:/at men nl)di g heef.t nm groot
slem te hale~ ~ ij bridge

~ 1 2S
,

131

~

~

291
.M;

% 37

3'11%1 i~l~ 40
,
I 1.
1

j

12 . Bngelsch v oor a us
13 . Wat leàe~ Z . H . C . ~ij mnet zijn
15 . Tennis gereedschap
16 . 1Ialei"sch woord voor berg . .
17 . Mneilijke "Enge] sche beginletter

18 .
20 .
21 .
23 .

Zeeterm
Geeft aan "waar ll
Spaansch woord voor maar
Dag waarop het cluborgaan'-be h00rt te V€l."sc hi jnen

.~

_ me.:t~al .
27 . Vaari'!el '- .
28 . . Sportgereedsch2p

30 . Tennisslag

..

32 . 'Wat je tegen e e n bal geeft .
36 . Mag een hockey keeper niet do en

38 . Waar me n Viel eens in in
(Ee~ Z. H. C, - li{ nooit) ·
40 . Muziekno'Ot
41 . Wat aan het bestuur wel beloofd , maar niet altijd geê..a:aÀ. wo r dt .
Verticaal
1 . Gevolg van een overtreding .
2 . Verboden bij hockey .
3 . Voe r tuig
4 . Geen geluk
5 . Afgekorte meisjesnaam
6 . Mei s jesnaam
7 . Ont {kening
11 . Dag waar op het cluborgaan in
werkelijkheid wel eens verschijnt .
14 . ·Onmisbaar in ee n strijkje
19 . ',Jaar sommige dames vee 1 :van

.._

26 . Italiaansch vo or een edel-

29 .
31 .
33 .
34 .

Vo or naam van e ~ n b ekende back
Ui troét
Tennisslag
Drinkt men in Fng elau?
35 . Zit er in. i .ede) " Z . H. C . - lid
37 . Geeft 21 verticaal tegen -den
bal.

39 . D ubbe~e klinker
40 . Scheeps("1ndera-ef"l .

houden
20 . Jllftal

21 . IS"é~n der eerste elftalspelers
22 . Afko~ting . van een jongensnaam
23 . ·Slaa t men om de schouders
24 . Enge,ls woord voor of .
25 . Waar 'men één der bestuursleden
één avond der week ',al tijd kan
vinden
OplC'ssingen van deze puzzle worden .bij den secretaris ingewacht .
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