
Lex Rijnvis
Lex Rijnvis was één van de populairste linksbuitens van ADO. Hij kwam in de zomer van 1953 van
BMT naar ADO en maakte furore als een echte linksbuiten die hard kon lopen, hard kon schieten en
veel scoorde. Bij zijn komst naar het Zuiderpark was hij militair international.

Al tijdens zijn competitiedebuut op 6 september 1953 gaf Lex Rijnvis zijn visitekaartje af. In de
uitwedstrijd tegen MVV, die eindigde in 2-2, maakte hij één van de Haagse doelpunten. Een week
later in het Zuiderpark was het helemaal raak. In de met 4-0 van Maurits gewonnen ontmoeting
scoorde Lex Rijnvis driemaal. In de competitie 1953/1954 zou hij zeventienmaal scoren. Het
topseizoen was 1956/1957, toen ADO soeverein kampioen werd van de Eerste Divisie A en
promoveerde naar de Eredivisie.

Het elftal van ADO in de Eredivisie van 1958/1959
Staande van links naar rechts: F. Kok, W.Timmermans, J. v.d. Meer, H. Jans, H. Scherpenisse, A. Haak

Knielend van lnks naar rechts: H. Vreken, H. Den Engelse, C. Schuurman, M. Clavan, A. Rijnvis

Lex Rijnvis maakte deel uit van een in Den Haag zeer geliefd elftal met Frans Kok in het doel, een
achterhoede met Huub Scherpenisse, Henk Jans, Jan van der Meer en George van Rosmalen, een
middenlinie met Wim Timmermans en Karel Jansen en een voorhoede met Harrie Vreken, Theo
Timmermans, Carol Schuurman en Mick Clavan. Ook John Huegenin en Jan Verhoek speelden
regelmatig mee. Rinus Loof was trainer van de zeer succesvolle formatie. In de dertig
competitiewedstrijden die Lex Rijnvis dat voetbaljaar speelde maakte hij 27 doelpunten. Twee
daarvan maakte hij de thuiswedstrijd tegen De Graafschap op 5 mei 1957. De zege van 3-0 (Carol
Schuurman maakte de overige treffer) in het met 14.000 toeschouwers uitverkochte Zuiderpark
betekende het kampioenschap en de promotie naar de Eredivisie.



Op 25 augustus 1957 maakte ADO zijn debuut in de Eredivisie. Dat gold ook voor Lex Rijnvis, die
dit vierde met een doelpunt en daarmee zijn steentje bij droeg aan de zege van 4-1 bij Elinkwijk.
Carol Schuurman (2x) en Roel Timmer waren de overige schutters. Zijn eerste doelpunt op
eredivisieniveau in het Zuiderpark realiseerde Lex Rijnvis op 15 september 1957 bij ADO-
Feyenoord (6-3). Rijnvis scoorde toen driemaal, Mick Clavan en Carol Schuurman (2x) maakten het
halve dozijn vol. Destijds was Lex Rijnvis verkoper op de sportafdeling van Vroom & Dreesmann
aan de Grote Marktstraat. Vele fans van ADO gingen daar speciaal daar naar toe om één van hun
meest favoriete ADO-ers uit die tijd te zien.

Tot de zomer van 1962 speelde Lex Rijnvis voor ADO. In de eredivisie speelde hij 126 wedstrijden
in het roodgroen (toen de kleuren van ADO) en kwam tot 56 doelpunten. Nadien speelde hij nog
een aantal seizoenen bij DHC in de eerste divisie. Na zijn actieve voetballoopbaan werd Lex Rijnvis
trainer. Zo had hij onder andere Rijswijk onder zijn hoede.
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