
L. en S. 'handig' over drempel 
 
Gouda -„Nu ga ik zeker 

nog een jaar door, want 

de tweede klas wil ik toch 

ook nog meemaken". 

Gerouti-neerde Lenig en 

Snel-doelman Cees van 

der Beek (pas 32), kwam 

impulsief tussen de cham-

pagne terug op zijn 

beslis-sing aan het eind 

van het seizoen te 

stoppen na 13 jaar trouw 

keeperswerk in de Lens-

ploeg. Begrijpelijk bij al 

die uitgelaten vreugde, 

nadat de formatie van 

overgelukkige Wim 

Anderiesen fortuinlijk 

via 0-1 winst op Olympia 

na één jaar uitstel toch de 

tweede klas had bereikt. 
„Texas.... here we come", 

was de tekst op één van de 

spandoeken tussen de 1500 

toeschouwers, die ervan 

getuige waren, hoe angstig 

Lenig en Snel moeizaam 

en „handig" de titel in de 

3e klas B binnenhaalde. 

„We zijn nou toch kam-

pioen, het kan me niets 

meer schelen, maar ik 

maakte die goal met mijn 

hand", bekende aanvoerder 

Wim Keetman na afloop 

eerlijk. Hij deed dat in de 

tweede minuut van de 

wedstrijd dermate geraf-

fineerd, nadat Goudse  

doelman John Ruiter juist 

niet bij de hoge voorzet 

van Fred de Zwart kon, dat 

de scheidsrechter ter en 

ook de Olympia-spelers er 

niets van hebben gezien. 

Alleen de Goudse 

grensrechter appelleerde 

heftig, maar hij werd niet 

gehoord. 

„De manier waarop zullen 

we maar snel vergeten, 

want weer door die angst 

om te verliezen trekken 

onze middenvelders zich te 

ver terug en wordt er 

steeds meer gebruik 

gemaakt van doelloze verre 

trappen". Anderiesen zei 

het met begrip en keek 

bijna tegelijk veel verder. 

„Dit is een erg belangrijk 

moment om kampioen te 

worden. Door de invoering 

van de hoofdklasse krijgen 

we volgend seizoen de 

kans door te stoten naar de 

eerste klas door bij de 

eerste vier te eindigen en 

daar hebben we beslist het 

materiaal voor. Op een 

gegeven moment stonden 

we dit jaar - de afdeling 

was veel zwaarder dan vo- 

rig seizoen - drie punten 

achter op twee clubs en ik 

vind het toch geweldig, dat 

we zo knap zijn terug-

gekomen". 

Over de kampioens-

wedstrijd zelf valt weinig 

te melden. Door het 

terugzakken van het 

Haagse middenrif kreeg 

Olympia alle gelegenheid 

het spel te maken. De door 

Wim van der Gijp sterk 

verjongde Goudse ploeg 

(met vijf invallers) was 

echter niet bij machte veel 

kansen te creëren. Het 

dieptewerk van Lenig en 

Snel leverde meer gevaar 

op met de beste kans voor 

Fred de Zwart, twintig 

minuten na rust. Alleen 

voor doelman Ruiter 

schoot hij echter ver naast. 

De instuif, waarmee de fel 

begeerde promotie gister-

avond werd gevierd, was er 

niet minder feestelijk om. 

 

*Goed, dit spreekt 

eigenlijk voor" zichzelf: 

Lenig en Snel in de. 

bloemen vanwege de 

promotie naar de tweede 

klas. 

 

  

Het Binnenhof 23 april 1973 


