
De Residentiebode 5 september 1938 

 
LENIG EN SNEL - GR. WILLEM 6-1 

 
Mgr. v. d. Tuyn verricht den aftrap 

 
Gisteren werd door de R. K. V.V. „Lenig en 
Snel", die verleden jaar op het Sportpark 
„Ockenburg" haar intrek genomen heeft, een 
tweede veld officieel in gebruik genomen; een 
feit, dat men vanzelfsprekend niet 
onopgemerkt voorbij heeft laten gaan. Bij 
gelegenheid hiervan werd een aantal 
wedstrijden gespeeld, waarbij als clou de 
wedstrijd „Lenig en Snel" - Graaf Willem op 
het programma stond. Een fraaie 
wisselbeker was voor deze ontmoeting be-
schikbaar gesteld. 
Mede door de zeer slechte weersomstan-

digheden was de publieke belangstelling niet 
bijster groot, doch onder de aanwezigen 
merkten wij op Mgr. v. d. Tuyn, die tevens 
den aftrap verrichtte. 
De wedstrijd zelf is niet erg meegevallen, 
hetgeen in hoofdzaak aan het futlooze spel 
van de Grafelijken te wijten is geweest. Geen 
wonder dan ook, dat een zware verdiende 6-
1 nederlaag het gevolg was. 
Nadat Dhr. Dubois een kort welkomstwoord 
tot Mgr. v. d. Tuyn had gericht, wordt de bal 
voor L. en S. aan het rollen gebracht en 
neemt Gr. Willem het eerste kwartier het 
heft in handen. Gebrek aan een schutter 
voorkwam echter doelpunten. 
Langzamerhand geraakte de thuisclub nu 
ingespeeld en werden de groenzwarten nu 
teruggedrongen. Het duurde dan ook niet 
lang toen Janssen een hard schot inzond, 
dat de doelman liet glippen. Piët trachtte nog 
te redden, doch schoot in eigen doel en het 
hek was van den dam (1-0). Van nu af aan 
bood Gr. Willem niet veel tegenstand meer 
en volgde aanval op aanval. Eenigen tijd 
wisten Luxemburg c.s. nog gestand te 
houden, doch tenslotte moesten zij 
capituleeren voor een schot van Hattink, 

terwijl Roodenrijs even later No. 3 in de 
touwen schoot. 
In het begin van de tweede helft kwam Gr. 
Willem flink opzetten en moest de blauw-
witte defensie alle zeilen bijzetten om erger 
te voorkomen. Toch moesten zij zwichten 
voor een afgemeten schuiver van Teunissen 
(3-1). Het zou echter blijken, dat de 
grafelijken hiermede al hun kruit verschoten 
hadden. L. en S. speelde veel enthousiaster 
en spoedig hadden zij dan ook weer het 
beste van het spel. Janssen, die een goede 
partij speelde, drong tot tweemaal toe door 
de defensie heen, waarbij hij met twee goede 

schoten den stand tot 5-1 opvoerde. 
Nadat Luxemburg aan de overzijde een 
goede kans gemist had, volgde een snelle 
uitval der thuisclub. Roodenrijs kreeg den 
bal goed aangegeven en doelpuntte 
enthousiast (6-1). Hiermede kwam het einde 
en legde L. en S. zoodoende voor een jaar 
beslag op den beker. 
 


