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R. K. VOETBAL 
 
Lenig en Snel. 
Kampioen en Overganger. 
 
L. en S. hijscht de kampioensvlag! De 
blauwwitten hebben door de 4-2 over-
winning gisteren op Hoornpark de eerste 
plaats met Duiven verwisseld en tronen nu 
fier als kampioen van de 2e klasse H. De nek 
aan nek-race dit seizoen met de Rotter-
dammers is in den laatsten wedstrijd ten 
gunste der Hagenaars beslist. Onze 
welgemeende gelukwenschen aan de nieuwe 
kampioen. 
De secretaris van L. en S. schrijft ons nog 
over deze heugelijke gebeurtenis het 
volgende:  
Bij den aanvang van ons 8e levensjaar en 
reeds na een tweejarig verblijf in de 2e 
klasse is dit een zeer gunstig resultaat. De 
vruchtbare wintercampagne, die ons leden-
tal uitbreidde tot pl.m. 70 en daardoor 'n der 
grootste Roomsche sportvereenigingen in de 
Residentie werd, wilden onze favorieten 
besluiten met de intrede in de hoogste 
afdeeling van het Westelijk Diocees der 
R.K.F. De homogeniteit van onze spelers, die 
het L. en S.-bestaan steeds kenmerkte, 
moest leiden tot een dergelijke expansie. 
Wij twijfelen niet of de toekomst zal een even 

fraai spiegelbeeld geven. Het actief bestuur, 
de werkzaamheid der diverse commissies en 
de onderlinge verhouding der leden zijn voor 
ons waarborgen die een blijvend „excelsior" 
uitdrukken. 
Betreffende den belangrijken wedstrijd tegen 
Edoh I, die met 4-2 in ons voordeel eindigde 
zij gemeld: 't Is reeds laat als scheidsrechter 
A. Duivenstein, die zijn zware taak zeer 
correct vervulde, de elftallen binnen de 
lijnen blaast. Beide tellen één invaller. Een 
ietwat zenuwachtige spanning drukte onze 
spelers en had dermate invloed op het spel, 
dat de onzen, die de laatste wedstrijden zeer 
goed speelden, er niet in kwamen en er 
slecht voetbal vertoond werd. 
Edoh heeft in den aanvang aen klein over-
wicht, waardoor hun midvoor fraai doelpunt. 
Als onze voorhoede eens flink doorzet, ziet 
Edoh rechtsback geen anderen uitweg dan 
het eigen doel 1-1. Vervolgens vangt onze 
keeper een effectvollen bal, verliest 
ongelukkig zijn evenwicht en bal en doelman 
rollen in het net 2-1. Als na 5 min. onze 
linksbinnen alleen voor doel staat, verricht 
de rechtsachterspeler der schuingestreepten 

een unfaire handeling, waarvoor een penalty 
gegeven wordt, die L. en S. fraai benut. 2-2. 
Na de rust staat onze achterhoede als een 
rots in de branding. Ook de links- en 
midhalf begrijpen hun taak uitstekend. Een 
behoorlijk schot kan Edoh niet lossen. Uit 
een onsamenhangenden aanval van L. en S. 
linkervleugel doelpunt tot aller vreugde de 
midvoor 2-3. Even later brengt de 
linksbinnen Blauw-Wit in veilige haven 2-4. 
De wedstrijd droeg jammer genoeg een ruw 
karakter. 
Het derde wist A.V.V. 2 met liefst 12-0 te 
te slaan. Een mooie overwinning! 

L. en S. 4-S.D.C. 4 eindigde met 5-1 
voor L. en S. 
 


