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LENIG EN SNEL 

Kampioen van de 2e Klasse A 

 
Het eerste elftal der Blauwwitten wist 
Zondag in een prachtigen wedstrijd zijn 
gevaarlijksten concurrent: R.K.R.V.V. 
overtuigend met 5-1 te slaan en behaalde 
hiermede het ongeslagen kampioenschap 
van de 2e klasse Zuid D.H.V.B. 
Lenig en Snel, dat in 1940 het 20-jarig 
bestaan hoopt te herdenken, begon zijn 
voetbal-evoluties op het terrein aan de 
Westduínen. Jarenlang bleken de 
blauwwitten een ploeg te kunnen formeeren, 
die in de diverse afdeelingen steeds tot de 
kampioenspretendenten behoorde. Speelde 
L. en S. in den aanvang in de 2e klasse 
D.H.V.B., de promotie naar de le klas werd 
in 1924 reeds een feit. In 1926 volgde op een 
ongeslagen kampioenschap van den 
D.H.V.B. de overgang naar de 2e klasse 
R.K.F. Twee jaar later veroverde L. en S. na 
een prachtig seizoen het kampioenschap van 

die klasse en kwam in 1928 uit in de le 
klasse R.K.F. Terreinmoeilijkheden vormden 
den grootsten oorzaak, dat deze promotie 
niet gehandhaafd kon blijven. In 1930 werd 
wederom uitgekomen in de 2e klasse R.K.F., 
waarin wederom in 1932 de eereplaats 
ingenomen werd. 
Vanaf dit jaar dateerde de teruggang van de 
Blauwwitten. Diverse oorzaken leidden er 
toe, dat de gewonnen positie niet 
gestabiliseerd kon worden. De daling zette 
zich voort en in 1937 ontmoetten wij de 
blauwwitte club in de 2e klasse D.H.V.B. 
De verlegging van het L. en S.-home naar 
„Ockenburgh", waar de vereeniging een 
prachtig complex verkreeg, alsmede de 
bestuurs-reorganisatie onder leiding van den 
voorzitter Dh. J. Dubois luidden een nieuwe 
periode In en bracht nieuwen geest In de 
blauw-witte gelederen. 
In den zomer van 1938 werd een intensieve 
trainingscompagne onder leiding van trainer 
C. Halleen ingezet. De technische en 
tactische resultaten demonstreerden Lenig 
en Snel 1 tijdens deze competitie, waarvan 
de eerste wedstrijd een gelijk spel, de overige 
dertien ontmoetingen evenzoovele over-

winningen opleverden. Met 27 punten uit 
veertien wedstrijden en een doelsaldo van 
57-9 toonde Lenig en Snel 1 zich onbetwist 
de kampioen. 
Wij wenschen de blauw-witten in de as. pro-
motie-wedstrijden alle succes. 
 
 

Tweede klasse A 
Op wel zeer eclatante wijze heeft L. en S. zijn 
superioriteit over zijn ernstigsten concur-
rent, R.K.R.V.V. bewezen. Met niet minder 
dan 5-1 werden de Rustenburgers op eigen 
bodem geklopt, waarmede de Ockenburgers 
de kroon op het werk zetten door het 
kampioenschap van de afdeeling ongeslagen 
te verwerven. 
Wit Blauw zegevierde over D.H.B. met 6-3. 
De stand is nu: 

 gesp. gew. gel. verl. pnt. doelp. 

L. en S. 14 13 1 0 27 57-9 

R.K.R.V.V. 10 7 1 2 15 29-22 

Wit Blauw 11 7 0 4 14 29-30 

Valkeniers 9 5 1 3 11 28-21 

S.B. 11 4 1 6 9 21-27 

D.H.B. 13 4 1 8 9 28-30 

R.I.A. 13 3 0 10 6 41-51 

St. Michaël 11 0 1 10 1 8-49 

 

AFDEELING ZUID 

R.K.R.V.V.-L. EN S. 1-5 

In een fraaien en tot kort voor het einde zeer 
spannenden wedstrijd is het L en S gelukt 
zijn grootsten concurrent te verslaan en 
daarmede beslag te leggen op het kampioen-
schap. Hulde voor die kranige prestatie! 
Als de scheidsrechter om even over half drie 
beginnen blaast en RVV met den wind mee 
speelt, ziet het er niet naar uit dat L en S als 
winnaar het veld zal verlaten. Wel zijn de 
eerste aanvallen voor de bezoekende club, 
maar RVV weet het spel te verplaatsen. Nog 
is het spel geen kwartier oud, of een keurig 
samenspelende voorhoede van RVV weet het 
eerste doelpunt te scoren. De druk blijft op 
het L en S-doel, maar succes blijft uit. 
Eenigen tijd gaat het spel op en neer. Een 
schermutseling voor het RVV-doel, brengt 
echter den gelijkmaker. Nog voor de rust 
weet L en S een voorsprong te behalen, door 
een buitenspeldoelpunt. De RVV-verdedi-
ging, die rekende op het fluitje van den goed 
leidenden scheidsrechter, rekende verkeerd. 
Het begin van de tweede helft is weer voor 
RVV. Een geweldige druk wordt opgeoefend 
op het L en S-doel. Maar de verdediging is in 
pracht vorm en slaat iederen aanval af. De 
doelpunten komen dan ook aan den anderen 

kant; verklaarbaar, doordat de RVV-verde-
diging den meesten tijd op het middenveld 
stond, ter ondersteuning van den aanval. 
Iedere doorbraak was dan ook gevaarlijk. L 
en S wist zoo haar doelpuntental op te 
voeren tot vijf. De talrijke toeschouwers 
hebben een prettigen en sportieven wedstrijd 
gezien. De winst is zeker verdiend, de 

sterkste ploeg is kampioen. 


