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Lenig en Snel kampioen in 1 B  

 
Onder zeer groote belangstelling werd in het 

Zuiderpark op het terrein van RAVA, de beslis-

singswedstrtjd gespeeld tusschen Cbingendaal I en 

Lenig en Sne1 I , welke clubs in 1 B met gelijk aantal 

punten waren geëindigd. 

Er ontspon zich onmiddellijk een zenuwachtige strijd 

met Clingendaal aanvankelijk in den aanval, wat zij 

door de aalvlugge Evers in een doelpunt wist uit te 

drukken. Lenig en Snel kwam hierna opzetten en toen 

zij een hoekschop kreeg te nemen, waaruit Van Rijn 

met een fraaien kopbal de partijen op gelijken voet 

wist te brengen, ging de Lenig en Snel aanhang zich 

roeren. Dank zij het uitstekend werk van het 

binnentrio, gaf Roodenrijs met een strak schot zijn 

club de leiding. Hoe Malland ook zwoegde, in den 

stand kwam vóór de rust geen verandering.  

Na de hervatting ondernam de Lenig en Snel-

voorhoede telkenmale gevaarlijke aanvallen op de 

Clingendeel-veste doch vooralsnog gaf Wa1rooy niet 

thuis totdat hij eindelijk moest zwichten voor twee 

uitstekende schoten van resp. A. van Huffel en 

Houkes. Clingendaal kwam nog even los en de 

hardzwoegende Evers bracht met een voortreffelijk 

schot den stand op 4-2. Er ontstonden nog eenige 

gevaarlijke situaties voor het Lenig en Snel-doel, doch 

de verdediging bleef meester van het terrein. En toen 

arbiter Henk de Groot, die uitstekend leidde voor de 

laatste maal floot had Lenig en Snel met 4-2 verdiend 

gewonnen en mitsdien beslag gelegd op het kampioen-

schap. 

Na afloop complimenteerde voorzitter J. Oostendorp 

en aanvoerder Pauw van Clingendaal Lenig en Snel 

met het behaalde resultaat, onder aanbieding van 

bloemen.  

Namens de afdeeling sprak de heer H.J. Hierck, die 

deed uitkomen dat de wedstrijd in een prettige sfeer 

was gespeeld. Voorzitter J. W. Dubois sprak het 

dankwoord. Het bestuur van Lenig en Snel en spelers 

vereenigden zich in café van Alsem, waar het 

kampioenschap in intiemen kring werd gevierd. Ook 

onze gelukwenschen aan de pittige ploeg. Het elftal 

dat Lenig en Snel het kampioenschap bracht luidt:  

A. van Deelen d.; A. Boortrrian en H. Scholten, a.; R. 

Roodenrijs, R. Roemers en A. Walhain, m.; Ant. v. 

Huftel. H. van Rijn, H. Houkes, G. Roodenrijs en A. 

Kopelle, v. 

De kampioenen te weten Voorburg in 1A. Lenig en 

Snel 1, 1 B. Westerkwartier II in 1V en BMT II in 1 

D, spelen voor het kampioenschap van de afdeeling 

een halve competitie. 


