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Het is voor L. en S. gisteren een 
onvergetelijke dag geweest, de dag n.l. 
waarop de sympathieke blauw-witten hun 
nieuwe terrein „Ockenburgh" in gebruik 
hebben genomen. Dat deze dag een min of 
meer feestelijk karakter droeg is begrijpelijk, 
want het is inderdaad een prachtige in-
richting die aan alle eischen voldoet, waar L, 
en S. zijn intrek genomen heeft. 
Ook het publiek scheen hiervan 
doordrongen te zijn. want de belangstelling 
was - zeer groot en deed ons denken aan de 
goede oude L. en S.-jaren. Onder de vele 
aanwezigen merkten wij o.a. op Mr. Klein, 
voorzitter van de stichting „Haagsche Sport 
en Speelterreinen", Dhn. Nieuwenburg en 
Wesseling resp. adjunct-inspecteur en 
secretaris van genoemde stichting, Dhn. N. 

v. Wijk, bestuurslid van den D.H.V.B. en 
verschillende bestuursleden van 
zustervereenigingen. 
Alvorens tot de opening en inzegening van 
het nieuwe terrein werd overgegaan, hield 
Dh. Dubois, voorzitter van L. en S. een kort 
openingswoord. 
Nadat spr. allen aanwezigen een hartelijk 
welkom toegeroepen had en het wel en wee 
der vereeniging de revue had laten 
passeeren, richtte spr. een speciaal 
dankwoord tot het bestuur der stichting 
„Haagsche Sport- en Speelterreinen" dat 
niettegenstaande L. en S. een der laatste 
reflectanten was voor een der terreinen van 
't zoo bijzonder fraaie complex, de 
vereeniging waardig keurde dit terrein aan 
haar te verhuren. Verder dankte spr. Dh. 
Nieuwenburg, met wien L. en S. het 
genoegen had geregeld te confereeren. Dan 
richt spr. zich speciaal tot de spelers en 
dringt er bij hen op aan het nieuwe veld 
steeds te betreden als een waardig lid van de 
vereeniging, dat de sport uitsluitend 
beoefent met de bedoeling om het lichaam fit 
te houden. Hierna verzocht hij mevrouw 
Dubois het lint door te knippen, hetgeen 

onder luid gejuich geschiedde. 
Intusschen waren de junioren met de 
clubvlag op het nieuwe terrein aangekomen, 
welke door Mr. Klein op de clubtent 
geheschen werd. 
Vervolgens werden het terrein en de kleedlo-
kalen door den Weleerw. Heer kap. van 
Stolwijk geestelijk adviseur van L. en S. 

ingezegend en nadat enkele sprekers nog het 
woord gevoerd hadden, kon de feest-, tevens 
competitiewedstrijd L. en S.-K.R.V.C. een 
aanvang nemen. 
Het is de feestvierende vereeniging niet 
mogen gelukken haar eersten wedstrijd op 
het nieuwe veld en tevens haar eersten 
wedstrijd in de 2de klasse van den D.H.V.B. 
in een overwinning om te zetten. Weliswaar 
zag het er in den beginne naar uit dat L. en 
S. inderdaad de zege uit het vuur zou 
slepen, want nadat K.R.V.C. de eerste 10 
minuten in de meerderheid was geweest en 
deze meerderheid in een doelpunt van v. d. 

Zalm had weten uit te drukken, kwam de 
thuisclub overdonderend opzetten en 
slaagde er zoowaar in door keurig spel dezen 
achterstand te niet te doen en zelfs nog voor 
de rust een 3-1 voorsprong te nemen. 
Het zou echter blijken dat de blauw-witten 
hiermede al hun kruit verschoten hadden, 
want nadat v. d. Kleij, die weer van stal was 
gehaald vlak na de rust het ongeluk had in 
eigen doel te schieten en K.R.V.C. kort 
hierop den gelijkmaker scoorde, was het met 
L. en S. gedaan. De gasten lieten zich nu pas 
in hun ware sterkte zien en slaagden er dan 
ook in nog een drietal doelpunten aan de 
score toe te voegen en zoodoende een 
verdiende 6-3 overwinning te behalen. 
Het was een op hoog peil staande wedstrijd, 
waarin wij dikwijls uitstekend spel te zien 
hebben gekregen, doch wij zijn er van 
overtuigd dat L. en S. met dit elftal tot betere 
prestaties in staat is en wij zien de komende 
wedstrijden dan ook met belangstelling 
tegemoet. 


