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Wat In het begin als een vrome wensen werd 

geuit is Zondag op het B in Den 

Bosch werkelijkheid geworden R heeft in 

den eindstrijd om den K K met 

4 � 2 verdiend geklopt en daarmede voor een jaar 

bezit genomen van den beker Het is de bekroning 

ning geworden van een schitterende bekercompetitie 

petitie waarin alle wedstrijden gewonnen werden 

den en wat het succes nog mooier maakt is het 

feit dat het voor de eerste maal sinds het bestaan 

staan der bekerwedstrijden is dat het trophee 
in Limburg terecht komt en wel bij den jongsten 
eerste klasser 

Onze gelukwensch aan de kranige cup-fighters 

DE WEDSTRIJD 

De belangstelling voor dezen eindstrijd was 
niet bijzonder groot wat bij een dergelijke temperatuur 

peratuur welke ten eenenmale ongeschikt is voor 

voetbal niet te verwonderen valt waarby nog 
kwam dat er voor de Bossche voetbalenthousiaaten 

siaaten niets op het spel stond 

Financieel is deze eindstrijd voor beide partijen 

dan ook een teleurstelling geworden Wat de 

wedstrijd zelf betreft deze was de tropische hitte 

in aanmerking genomen van goede kwaliteit 

Men zou het niet voor mogelijk hebben gehouden 
dat de spelers een behoorlijk tempo zouden kunnen 

nen ontwikkelen maar dat viel ten zeerste mee 
Beide ploegen hebben zich geheel gegeven en gewerkt 

werkt van het begin tot het einde 

Het spel van K is ons wel eenigszins tegengevallen 

gengevallen we hadden meer van de Koogers 
verwacht Men heeft wel eens geschreven over 

het systeem van K maar daar was hedenmiddag 

middag niet veel van te merken De Koogers 
speelden een flink open spel Zy hadden in hun 
16-jarigen centervoor de Boer een centervoor 
met uitstekende kwaliteiten een veelbelovende 

speler waarvan K nog veel pleizier van kan 
hebben De rest van de ploeg bestond uit stoere 

re werkers zonder uitblinkers 
’R speelde een goeden wedstrijd en heeft 

gezwoegd en gewerkt tot de laatste minuut om 

den wedstrijd te winnen wat haar ook gelukt 

is De voorhoede waarin Imkamp de centervoorplaats 

plaats bezette heeft zich kranig geweerd ofschoon 

schoon haar s nog geenszins af was Halflinie 

en achterhoede alsmede keeper Janssen vormden 
een geheel waarop de meeste aanvallen der 

K te pletter liepen 

De ploeg heeft zich geheel gegeven en verdien- 

verdiende 

de tenslotte door haar technisch beter spel de 

zege volkomen 

HET SPELVERLOOP 

Om 2 uur stellen onder leiding van scheidsrechter 

rechter Kasteleyn uit Rotterdam zich de volgende 

de ploegen op 
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Vrancken F Pijpers Imkamp G Pijpers Pubben 
H Pijpers Massy Delil 

Wevers R Pijpers 

Janssen 

K brengt den bal aan het rollen De eerste 

aanvallen der Koogers worden afgeslagen waarna 

na R ,  dat het voordeel van den wind heeft 

het spel in handen neemt Verschillende mooie 
aanvallen worden ondernomen maar telkens 

weet de stoere K -verdediging onheil te voorkomen 

komen terwijl keeper Veen zeer betrouwbaar is 

R krijgt verschillende mooie kansen welke 
echter niets opleveren K beperkt zich tot 

enkele uitvallen waarbij de linksbuiten eenmaal 
schitterend voor doel zet De rechtsbuiten krijgt 
terwijl hij alleen voor Janssen staat de kans van 

den dag om zijn ploeg de leiding te geven welke 

hij echter door naastschieten om hals brengt 
R heeft het beste van het spel en doelpunten 

ten kunnen niet uitblijven Het duurt echter een 

half uur voordat Fr Pijpers uit een pass van zijn 

broer Coen met een prachtschot R de leiding 

geeeft 1 � 0 

Even hierna denken we Imkamp de leiding te 

zien vergrooten de K -keeper weet echter 

te redden 
Het is slechts uitstel van executie want als 38 

minuten verstreken zijn zet Vrancken mooi over 

naar Imkamp deze geeft zeer tactisch door naar 

Pubben die op fraaie wijze den voorsprong vergroot 

groot 2 � 0 

Het tempo wordt tengevolge van de hitte iets 

minder Toch blijft R sterker 

Met 2 � 0 voor de Roermondenaren komt het 

einde der eerste helft 

Na de rust komt K door den wind gesteund 
flink opzetten en de R krijgt het 

zwaar te verantwoorden Het duurt dan ook slechts 

10 minuten als de K met een 

keurig schot den achterstand verkleint 2 � 1 

Aai de andere zijde krijgt Imkamp uit een pass 

van C Pijpers een kans De K is 

den R ’er echter te vlug af en weet nog juist 

een doelpunt te voorkomen 
R heeft enkele malen geluk als Janssen 

is uitgeloopen en er een gevaarlijke situatie voor 

het Roermondsche doel ontstaat Het loopt nog 
telkenmale goed af 

Na 20 minuten gaat Pubben er tusschen uit 

brengt den bal mooi voor doel waar Imkamp het 

derde doelpunt scoort 3 � 1 Men denkt thans dat 

R veilig staat maar K is van een andere 
opinie en drie minuten later scoort haar rechtsbinnen 

binnen wederom tegen 3 � 2 

Thans ontstaat een fanatieke strijd R 

dreigt ingesloten te worden K is veel agressiever 

siever en Janssen krijgt volop werk wttt hü uitstekend 

stekend verricht Dan ontworsetelen onze stadgenooten 

genooten zich aan de omknelling en 10 minuten 
voor het einde maakt Fr Pijpers aan alle onzekerheid 

kerheid een einde 4 � 2 Thans is het pleit beslecht 

slecht en K een geslagen ploeg 

Na den wedstrijd werd de fraaie beker onder 

toepassende woorden door het K 

lid de Haan aan R uitgereikt 

De heer Manders dankte in enkele goedgekozen 

woorden 


