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H. R. K. S. V. „Lenig en Snel"; 
 
L. en S. 1 kampioen der lste 
klasse  D. H. V. B. 
 
Na een -voorspoedig seizoen is het eerste 
elfal er gisteren in geslaagd haar tot nog tor 
ongeslagen record te handhaven en tevens 
den veelbegeerden titel te vermeesteren. 
Dank zij het energieke, constante spel onzer 
spelers, die in een van onze zijde goed 
gespeelden wedstrijd Donk regelmatig met 4-
1 klopten, is dit mooie resultaat bereikt. 
Door het bijna geregeld volledig uitkomen 
kon het eerste zijn spel in deze competitie 
ten volle ontplooien. Onze voorhoede wist, 
gesteund door een bijzonder goede halflinie, 
in 14 wedstrijden, welke evenzoovele over-
winningen waren, maar eventjes 81 goals te 
produceeren, terwijl de achterhoede er 
slechte 18 liet passeeren, zoodat de stand 
voor het eerste nu is als volgt: 
L. en S. 1  14-14-0-0-28 81-18 (2.00) 
Voorwaar bijzonder fraai! Een woord van 
hulde aan onze le elftallers is zeer zeker op 
zijn plaats en wij wenschen deze in de 
komende promotiewedstrijden, die door den 
goeden geest in het elftal, gepaard aan het 
goede spel hoopvol tegemoet gezien worden, 
veel succes toe ! 
Over den wedstrijd het volgende: 

Ruim kwart voor één stellen beide ploegen 
zich op een effectvol terrein op. Van den af- 
trap is L. en S. in de meerderheid en ontwik- 
kelt een open spel, waar de achterhoede van 
Donk geen vat op krijgt. De beide vleugel-
spelers werken bijzonder goed. Vele voor-
zetten komen voor doel, doch alle ingezette 
ballen worden door den uitstekenden Donk-
keeper, die zijn elftal voor een groote 
nederlaag behoedde, resoluut verwerkt. Uit 
een voorzet van links doelpunt Bontje van 
dichtbij. 1-0. Donk doet eenige aanvallen, 
maar de weinige schoten leveren onzen 
keeper geen moeite op. Dan weer een aanval 
der onzen. De midvoor, A. v. Wely krijgt den 
bal en scoort met een hard schot in den, 
hoek 2-0. Vele schoten volgen, maar de 
Donk-keeper is safe. Even voor tijd, vliegt 
onze linksbuiten langs de lijn, een schit- 
terend schot volgt en de stand is 3-0. 
Hiermee gaat de rust in. Na de thee 
domineert L. en S. over alle linies. Door het 
slechte veld vlak voor Donk-doel, gaan vele 
schoten naast. Donk valt aan. De 
rechtsbinnen schiet tegen de hand van 
onzen links-half. De toegestane penalty 

wordt ingeschoten, onhoudbaar. Onze 
keeper, die op een goeden wedstrijd kan 
terugzien, houdt eens schitterend een 
scherp schot. De corner levert voor Donk 
niets op. Van Wely weet nog met een mooien 
omhaal den stand op 4-1 te brengen. 
Hiermee komt het einde. De scheidsrechter 
leidde correct. De Donk-secretaris compli-
menteerde na afloop ons elftal met het 
behaalde kampioenschap. 


