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Denl(t in verloren oogE;mblikj es eens 
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OFFI°CIBL'L, . ,,. •. · ~- · .. ,· · . ., , . __ . _. . .:·,· , ·_ . 
_ A~gev~n ~~rui n±:iitrvlef:~:edeff.iêif'.:C~~aa$dil'1(á~1{::'.f{ai;:á1~i(eµ,:;~_Y<c.ri~f;;s})ê'It:1,~*î::Wä:tt:,rf;1 .• i, 
Dhr.L.Wezenberg.Hya,cinthé1eg 5• ... Telefoon· 38882. · " • · · · · ·r.••/. 
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Contributie betalen 
burg en J.v.Lie!f!pt.·- ' . ;;• 

Afschryven voor ,,fedstryden all.een by Dhr .Béb Janssen, de Gheyüstr. · o. 

_.Bydrf/-gen voor de Lensrevue :illeen by llhr.P:Jufferhwns,Càrtesiusstr.130 •. ;!# ... 
Het Sporthuis;van 11.Vis Jr.is te vinden ·in de Wèimo.rstr.:--a en geeft aan· 
al onze leden op vertoon vmi hun lidmaatsch::r:isbe·:;yG op a;J.le artikelen. 

• 

10'." korting. · 
".,_ ·. . ,· ·-" : .. -.,._~-~ .• 

"'?' 

· · · ·., . .· en Lens is ·•,.Îe~i:· byeèri om feest ·te vie 
rén,om blij te zij:p.,te juichen.Lens komt weer by \'lllcaar Qm te gevoelen 
hoe heerlijk intiem de bruid van kameraadsscl!-ap ons tezamen houdt. .. . . 

· Deze avond heeft een 'el;j- bijzondere 
beteekenis,da~r alleén leden en donat~urs toegeng hebbèn.Alleen zy ,die· 
voorzien zi iri.' van onze blauwwi tte ·kaart mogen mee genieten van de. van- · 
ouds bekend~ Lens~gezelligheid. Vlie wel eens op een Lensavond geweest is 
komt er terug.Dat ondervonden 'we telkens-. 

,_ ,·: · ._ · · Zondag 11"· April !Die datum hebben we 
al zoo lang_en ook zoo stevig in onze gedachten gezet,dat we er van droo 

.men.Die avond,we b_eloofden het elkaar,moet en zal slagen.We ·zullen Car:.. \ 

. ·_-11;:t!ill~l:!!~:!f·;~ ·;!;!~!~!:~i~!:~J!~i~!!~~s!:ti!!;~1!~i~7

'.·,-

·_ v/erk gez;ie:ri,. tn w~ :verll:J,apperi. het. ,even:' t was een puikje, Efon summum!Orri · ·. . 
van te smullen1 Het ,gezellig samenzyn,beter verzorgd dan ande~e jaren,.·· 
(het wordt in de groOté zaal geho'J.Jflen) zal ·de teyredenheid ten_ top dcieil 
stygèn ... '. · · · · · · ·. · · · · -· ·· · ·· " . · 

, Wie nog aspirant-doi°ibteu:,;s~:tesp:trice 
weet, bèè.','hlce evP.n 0.1.i.t nr> 1.-1. J\.Tlrï 1 zelf gr,en en.lcealP lcam:_t w0rd t ui_tgerei k 
Voor het. overige:een. prettige feestavond 1ïenscht U toe · · • 

De ll,edactie. 

'p. IETSJE .OVER DE GÖED}J_' ORDE! • 
·. . _ Q ·. . , _. . . . · -n Ietsj_é is natuurlijk al voldoende. 

Raddr·aaiers.•zç,uden wè ïn Lens _-vergeefs· zoekèn,Die voelen zich bij ons . 
niet thuis.Maar oolc·kleine onordelykheden mogen op onze;feestavond het 
genoegen Van oris en"ónze donateurs niet bederv.en.D!.r zijn duizend van di 
strken om een of andere avond in wanorde te brengen:·schuifslen .met de ve 
voete:p.,stoelen. wippen,spreken,op.behöorlyk Iachen,e·.a.Verleden hebben we 
zoo twee van die mensc_hen in on.,s- midden gehad.Die zullen deze keer niet 

· weer. de gelegenheid he.bbem een·· zwarte vlek op de Lensvlag te smeren. , 
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··--· 2.. -· ~r-
J\1aar .ool: alle "anderen zullen-vertrou·,,/en ,1e -onzen goede naara ·hoog houden. ·· ~· • 

De jun;oren woedrn vr-;r.z00ht nl""te t0 nP.ni0n by hun ouders of 'bekenden,r;.'.l.e.r .-~ 

· mee zij zich rw.ar do ze.al begeven. rte ver zoeken ·tevens é}J!l'l om op tijd aan-• • 

wezig. te zijn ·,,ant Mr.Carter houdt niet v~ waqhten! 
, P.J .. 

f):CLANGRIJ.;;:! 

14 APinL BEGINT OHZI:N ?DESTAVOI'fD OM 

Q 1vg! Opèning der zaal te half acht! Publicatie hiervan volgt nog in de 

Rosidentiebode. 
ZiJ ,die per taxi . .nàar _ l1uis willen gaan, worden er -aan herinnerd dat in het 

Agnes-gebouw geen telefoon·a.a..?J.wezig is.:)3edoelde, taxi-ruiters dienen dus 

te voren maatregelen te nemen. Zegt het voort! 
. •-- .. 

r,'I,NLDR p:E VOO}illTTÈHL 

. . . . . . . ·.:. .. 'k Héb het op _het moment te 'druk om 

veel te zetten in onze schoone revue.,. t Is schoonmaak ,moet U vieten . .Als ik 

getrouwd was,dan zou !'lijn vrouw zeggen:, ,Mannie,ga eèns even naar van Feu

teren om een tonnetje groene zeep·en loop meteen even door naar Jan·de 
Borstelaar om een nieuwe ragebol.in als je terug komt,neem dan die haar~ 

f . spf!ld_~qm do p}inp,E:ln uit, ~e, sc~rapp~n-/,' tht j? _,_:qi~p.e_e!" ~E/ vo?rzi tt~r, dat sou 
~se selter seggen.Bn nou dacht.ik zo:.als er eê_ns een ·pa.,ir·fiinke ·lieden waren 

wien het zou behagen m.et stoffer .en blik. en verder gerei onze. tenten een b 

beurt te geven,dan zouden bedoel:de lied,ên kunnen rekenen op de waardeèring 
V[lll uw oeuwïge ' · · · 

SAMMELAAR~-

\ • 
• , § 

KOMT :J Bims ,::rJ"".,.;:1m HAJili ONZE WEDSTRIJDEN? 
BbLJI.NGSTDELING t C VOOI~ D:0 BLJIJJ'i/WITTEN Z 00 f'RETTIG ! 

WA':r Z.HGGBlT ONZE NbDERLJJ'rDSCHB BISSCHOPPBN1 
. " 

r!gr.L.Schrijnen zegt: ,,Het is de 'plicht.der Katholielcen,ook in de sport de 

Roomse he. beg:iJJ,:S$llfJP., _ d,pCJ.f>, t~, v9~r.e:r\ e;i. daarom me enen Wij , dat· de ouders niet 
v,erantl',;oord zijn, wanner zy veroo'rloven dat hun kinderen zich organiseeren , 

ir> zoogenaamd nc,utrale snortycreenigingen•' en . . · . · · 
'1:,·.IJ:.van _dG Wetering zegt: ;_,Hetis ons ernstig ·en ui.,tdrü.kkelijk v~rlang~n 

·.c: ·: d.i, I'.oomsche spo:rtliede1J. zich orgai1iseeren in Roomsche vereeni6ingen.' '· 

,r e Doorl.Bisschoppen van Haarlem,Den Bosch en Breda spreken in gelijken· 

_;r t: S~G .. • . · ( D~<H-~-L1z
.Jr. VTagen wij met de redactie V[lll aangehaald blad,wat_ doet 1J? 
<list ;J in onzen sport slechts een baî en een· grasveld? · · 

Onze Roomsche ouders moeten er over denken,zooals onze Bisschoppen er over 

denken. · . . . _ •. 

Onze ledon zijn of jongens, pas van school, dus ruim twaalf j a12r; of ouderen, 

reeds op fabriek of 01? kantoor, zij allen ,1illen aan sport doen.llr is keus 

genoeg,veel te_ veeI en veel te gevaarlijk! 
V!il die keuze goed z:i jn, dan slUi ten onze jonge Roomschen zich aan bij H..I::. 

sportvereeni.gingon i.c. bij Lenig C.l,1-',-,§nel. · . . ..:..::.-;.~·-,,,b .;i(~-..::.·.: . .. 

Maar,ouders en i~ennissen ya;ri oyi;A\eden,spoJBt is duur,zeer duur!· _ 
U allen weet zulks- wel! ){a.n-'ëti l?W.:i;'om geen reden voor U zijn o_m ori.s te .et 
steunen?Têewijd:ing en geduld hebben wij ,maar geld vragen w:i:J Wij U! : 

·voor onze mooie Roomsche sport, voor ónz·e 70 leden vragen ·wy een bijdrage. 

W:i.j moeten bere:iken dat al de ouders -V[lll onze leden don_ateur wórden ! 
,~et bedrag kunt U zelf bepalen en betalen zoo U \vilt. Wij vinden alles goed 

Is U i:,chter niet overtuigd van onze be•;;eging, d .w. z ,.van de noodzakelijk

heid ervnn, zeg het ons gerust, wy willen dan gaarn.,e, eens met U praten. 
• · •· · · Het ~estuur. 

WIJZIGING SPEL1IBGBLS ! .. •, 

.. Herhaaldelijk blykt ons, dat er misverstand besta:at over den gei'iyzigden f:!l:l 

spelregel betreffende aanvollep. van den doelverdediger. 
De wijzigt:ng is aldus: · · . · ' . . 0 · · 

De doelverdediger mag nïe.t worden ge 

hinderd of aangevallen, tenzij hy zich bni ten het doelgëbied bevindt. Bij· 
overtreding von dezen regel moe tb een vrije schop aan de verdedigende ·. 
partij worden gegeven.· · , . · r 

])e sc1leids:r;echters hebben nu de volgende opdracht_: 
. . .. . . Den scheidsrechter wordt opdracht geg 

geven met de meestë• gestrengheid tegen het aanvallen vah den doelverdedi5 
ger té waken,teneinde de bedoeling van deze regel,bescherming ·van den doe 

verdedigér bij zijn vaak zeer .gevaarlijke taak ;volledig tot haar recht te 
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lj'.!.otJr .!.!:omen. .· · .· 
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.a:et Federatie-bestuur .vosgt hieraan toe: 
. . . Indiexi de doCl verdediger in het'-9 '1Je-

~i t van de bal is, is. hij gehouden dezei1 spoedig weg te we.rkeno Doet hij 5"1.3; 

zulks 11iet en houdt hij het spel nG,ar het oordeel van den schej_d.srechter 
ö:r;, ,natuurlyk onnoodig, dan zal de scheidsrechlblllr aan de tègenpartij een 
·vrije schop toekennen, uit welke niet ineens za;i worden gedoelpunt. 
De blfl.uwwi tten nemen hier nota V!::IJ.. · 

<· • 

· Viaarde Lezér(es) !Herinnert gy_ U •t·vo 
rig seizoen. nog?Weet gy dat _het derde van verleden jaar byna kampioen ',vas 
gwworden?De kans wer.d_'toen niet benut ,maar bij · alle Lens3-spelers stond 
toen als een paal boven wate·r vàst,dat zy 'in het seizoen 1928-1929 de eer
ste plaats zouden •innèinen.Edoch,er kviam verahdering!Ons twèed.e eischte 

·toen verschillende onzer beste spelers op en wy begonnen het·nieuwe seizoen 
met een ..flinke 6~'.:' nederlaagtegen D.H.L,Wat zei U?Weg kampioenschap? 
Ihei;s.ervan hoor!Onze ver_jongde ploeg hield dapper vol en zie,overwinning 

• OlJ overwinning volgde .Telkens wee:;:: .werd er een nieuwe tègens.tander. aim. de 
Lêns-zegekar gebondeniWy staan nu vry ·solidé bovenaan en· hebben een schit-
terende kans op het ufdeelingskampioemschap, •. .. . 

. . . · · · _ · · Wat ik_ U vragen ·wilde?Heeft U de wède · 
stx.y:d Lens2~P .F •. c. bi jgewoond?'ifa-t. e13n toesqhou',l:e:r:s. waren daar, vindt u niét,? 
En het moet mij toch van het :hart,•t wàrenmeest P.F,C.supporters!Waarom 
kunnen die lui •i1el hun favorieten intedereri. wedstryd komen aanmoedigen? 
1'n waarom wij niet? Waarom stéllen zóo weinig :'ee3c Lensspelers belang in de 
ver:ticlrtingen van het derde? 

\Voet U wel dat de meest trouwe bezoe
léers van onze wedstryden de junioren zyn?Dat ken r1el anders.Heusch,het kom 
onze spelkwaliteit ten goede,zoo'n stel Lens.supporters·aan den kant! • 
Kowt ëJ eens kyken!Ik durf U wel te verklappen, dat de meeste spelers van · 
'1.et derde b.v. byna alle wedstrgden van het .tweede. zagen. • 

. ·· En don hielden wy ons mondje heusch, · 
,iet dicht,hoor!'L)jkt my fijn om niet alleen in ons eigen home,maar ook 
Jp de velden onzer tegens'tande-:r·s de kreet:, ,Hup Lens'' te hooremo • 

.. -- ~,,.., ~ :,.,., .,,., ,, "'' · •... ,.,- '·.. ~. .. . En van onzen ,kant bel,oven• wy ons·, best 
te doen U een aardige wedstryd te. :Laten zi.en ! Ik zie 't al iri · gedachten, aan 
het eind van ~ t se.izoen Lens 2, 3, 4 ,kampioen! Kan het mooier?Dacht ik het . 
niet,ikhoor U al zeggen· ,,Ik ga vast eens.naar Lens 3 kijken!'' 

· · · Tot ziens dan op het groene laken i 
-· 

'Naschrilt ~8dactie:Volkomen ~ccoord!) 
Een Lens 3 speler 

' 
',..' , LEDEU WERFT LED:[<}N ! ! ! 

.. ~ '"'- . 

LED1TIN 1vBRFT DONATEilllS ! ! ! 
. ;;. . 

. BEZOEK_T'!';BE.ZOÊKT, ALS G-E VRY ZYT, DE LENS-WEDSTRYDÊN ! ! ! . 

JillHOREN-:-PRÄATJE ! ._ ... '·_·.:-· . .;. 

•.• "'':'<-•- -· • 

•• . .. . . Bori.jóur!j'ongelui,wat een weertjè,he?! 
Nou,ik had al eerder voorspeld,dat het· geen twintig gradën zou blyven 
.vriezen.Magnifiek uitgekomen,he?Inderdaad heb ik een vooruitziend oog.Dat 
oog-'t is myn linkeroog,al zou je het niet zeggen,want 't loopt heelemaal 
niet in het oog~hee:ft me ook a1 laten schouwen in de gehèimen van den . 
:feestavond .Je zult eens ziens wat een heerlyke dag 14 April wordt! 

Over de voetbal spreken we de volgend 
keer ... ' k Hep er nu heusch geèli tyd voor. 'k Wile even er aan herinneren dat 
je om toegelaten te worden op den :fee.stavend je diploma van lid.maatschap 
by je moet.hebben en let.op!je moet het zelf hebben onderteekend.Is het 
niet in orde ,dan .kom je er absoluut niet in,cverm:iin al!:! de anqere :J.edèn n 
en· donateur·tl.s_. ~ .• D· enkt er uan,hoor.T·a.bee ! • 

_ . . ,FELIX. 

EVEN LACHEN! . 
Zy: , ,Myn schoenmaker heeft gezegd dat "er niets ter wereld kleinér bestaat 
dan myn voeten.' ' · •. · .--· .. " . ,; .. , 
Hy :? , Toch wel .. - .. :; ..• , . : . je schoenen.! ... · ., . 

. ' 
Belangstéllend ·toèrj st:, ,Zul ·je ·niet bly zyh "als je straftyd _voorby is?''. 
De gevangene:, ,Weet ik niet.Ik heb ·1evenslang! '.' 

i ·, 
' 
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füeronder pu,_bliceeren 
el.:'t,:,llen uitkomen. Ze 
Overgong Q.; 

3 
2 
L 

0 
2 
3 

~ .... , 

. ' _4. 
wij de st~c;len der 
zijn bygewerkt tot 

15 
1·'.' 
12 

·v.v.z. g 6 
Gr.\Vill.11 7 
G.D.A. 11 4 
D.H.L. 11 ,1 

T • Y. B. B. 10 4 
Lisse 11 3 
H.-en S. 10 2 
H.B.O. 12 1 
.Excolsiör·9 · 0 

4 
2 
4 

3 12 
4 10 
4 · 10 · 

.· 27-11 
27-18 
24-14 · 
19-24 
26-23 
30-32-
22-33' 
17--: 0 3 
2:1-z,7 

1,62. 
1,45 
1.09 
1:09 
1,00 
o. 91 
o.so 
0.50 
0;44 

2e klasse Jh. w, lhelrr.1s 1?, 
+L.en s. 11 
P.F.c. 9 v.v.t.··.· 7 
V.A,C. 8 
Westlandia 9 
v½J?. "" V 

G.D.A. 11 
A.v.v. 10 

4e .kla~ se F . 
L .en S.3 9 
Wilhelm. 9 
D.H.L. · 6 '. 
Blauw-zw. 7 
Meerburg 2 
Westla..'l.d. 7 
A.v.v. 9 

9 
8 
6 
4 
4 
3 
2 
3 
0 

7. 
5 
4-
3· 
l· 
2 
0 

4 4 
5 6 
4- 5 

1 
0 
1-
0 
1 
2 
0 
0 
.1 

·o 
2. 
0 
1 
0 
2 
1 

Distrj et klasse :s; -

8" 
3 
2 
3, 

8 
6 
4-

19 
lG 
13 

8 
-3., 9 
4 8 
3 4 
8 6 
9 1 

2 :1.4 
2 12 
2 8 
3 7 
1 2 
3 .6 
8 1 

f,1-18 1./iS 
38-18 1. ~1!: ., 
29-19 ],.f4 
30-15 1._14 • 
23-],9 1.12 
20-21 0 .88 • 
13-11 o .. so 
13-47 0.54 
5,,.,45. 0.10 

,· 
Z:8-20 1.5q 
27-17 1.33 
26-17 1.33 
29-20 1 .. - .. 

_6- 15 1. _- . 
20-17 0.85 
4-36 0.11 

.~,:Q •. C.2 ".8. 7~ 1" - 15 .... 39.::-5 .. 1,_87 
+L.en S.4 9 7, '2 25-5 14 , 1-._55· 
Valkenier57 5 - 2 18-9 10 _ 1-42 · 
V.A.P.3 1. 2 - ~ ~ 8-11 . 0.66 
Willlelm. f 6 1 2 3 4 10-_23 0. 66 
D.H.L.G 8 2 1 5 5 9-16 0-62 

·Vigor2 8 -- - 8 - [ -46, o~--
Di_strict klas..§.e D~ 
~ra:af-Flf;i 5 5 
westl.5 5 3 1 1 
P.?.C.8 ·- 5 _ 2 · 1 2 

+L.en s.5 ~6 -3 5 · 3 
Valken.,, 4 1 1 2 
S,D.S~4 _ .6 1 1 4 
G-raa:f-Fl. 63 - :. ;- 3 

10 
7 
5 
5· 
3 

.:i. . 

40-3 2 •. --
5~3 1. ~o 
9-7 l· . .;._ -

10-16 1.---:. 
5- 8 0.75 

5.,.19 .. - o .• 5o 
. . 2~21·. 0 "oo 

. ' ....... -- ,,,.. 
. ,, ',. 
1,· ., 

T 

diverse a:fà.eelingert, waarin onze 1"/f, 
en m~t ïste:µ Paaschdag. - . ·'"' 

Zooals. men Ziet staat het 1st 
. elftal er ten opzichte van. ·. 
tiet degradatiespook vry gun-e 
stig voor.'t Is echter geen 
plaats· een elftal van Lens 
waardig.Nog 6 wedstryden res
ten! .We ver·trouwen dat het 
oude vuur in de komende wed
st:ryd_en· een goed re·su}taat 
zal afwerpen. 

. ' . 
De reserves vormen ons eerste·. 
runn:ingselftal. J ammèr dat de 
jongste nederlaag tegen de· -· 
ILB.S.ers de kansen deed ver
minderen.Niettemiri blyft een 
zeer goede kans ·bestaan. :Als _ 
Wilhelmus maar. struikelen wil 
Hoe de eindrace ook wordt,' t 
is een mooi seizoen en' t tee
kent ;een. k:ranig elftàl. 
Fier prykt het, derde .aan den 
kop!De. :klç3.p op de vuurpijl 

· moet nog momen.Drie wedstryden 
resteereh:uit Blauw-Zw. en 
Jll!eerburg;thuis Meerburg.Al
leen Bl. Zw. kan nog een spaii,k 
in het wiel steken,want de 
rireerbu:i:gers hebb_en wein'fil.g te 
betcekenen.Alzoo,lui,volhouden 

_Het zetduiveltje speelde by ne
., .staande .s:tand nar.ten. Maar er, 
.. blykt tmch wèl-uit de.t onsvier

een duchtig woordje om de eerste 
plaats meespreekt.Onze lagere 
elftalle~ sp:l:'eJ:en· dit jaar wel 
een hooge troef uit.Ben bewys van 
onze sterkte.Als S.D.C,het even 
laat liggen dan is het kampioen
schap voor Lens4. 
Het jongste Lens bepaalt zich vei 

,lig tot de middelmoot.Een goede 
plaats voor onze jongsten,die 
zwakker uitlÓNarnen dan verleden 
jaar. 

.Summa SÜllllllarum:_de nrestaties van 
heel lens m_ogen erzyn_! 

<- v.,d.K • .-Weet U nog personen,die Lens willen steunen?. 
-Geeft ze dan op, goed en snel; , · . · · - - -... 
Y/aar een wil-is,is_een weg. · _ , 
En •.. Lens he~ft ze n,oodig!Bedenkt_ dat ~vel!. 

- -- , 

- Offj_ci ee'l ! (Nagekomen) . , . 
Als lid heb.ben zi.ch aangemeld:.R,de Leeuw voorgesteld 

· • · J .v,Kleef . ·. •- •-
q.oor J .. v .. L. 

,, N.M.; 
P. Vollebregt ; ; : 

Ballotage tot en met9 April',Bezw?,ren e_ventl).eel, _ in 
Adressen/R. de Leeuw RedactilB' niet bekend. 

J.v.Kleef Newtonplein 59 
P.Vollebregt Eglantierstr.24 (junier) . . . ,. . 

• • • ·• • • .-T' ·• • • 

'' }j],\'l,": . ' 
f· 

te _dienen !X het sée 
. ci'e.tarmaat. 

, -~~ . 

Mevrouw:, ,De kapper is twee :1.ur bezig geweest om myn haar op te ~ftp,-
~:e rnaken.' ' 

. Gast:, ,Woarorn ging U in dien tyd niet even wandelen,Il!evrouw.' '. . 
_ ... '. . · . _ (moust.) 
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HET SLOKOP-SYSTEEM VAN GEMEENTE DEN lit\fill.! 

o~ -- -- '. - : ·. - . . , ----. --1 -~--:/~-~--. 

· 4) · , ·· · · • . · · ·'' · Ge·l~idelijk en .zeker breidt onze, 

Residentie· zich: naar alle zyden Uit.De expansie van een groote stad gaat 

nu eenmaal gepaard met de inbeslagnaill!J van_ de rondom gelegen terreinnen. 

Is die uitbouw· van Den Haag_ nu zoo' n urgent vraagstuk?Of is he.t meer · een 

uiting der moderne bouw,,,oede? ·· ' · 

, . · Laten we ec:: niet by stilstaan:Jaren-

la:o.g hebben wij kunnen gadeslaan,hoe.,c;ni. maar _bij èèn ,voorbeeld te blyven, 

in de Segbroek-polder dus ï:ri de streek aan d_e duinenry, waàrin ook ons _veld 

li;;t, gaandeweg alle sportterreinen verdwene}J:. Wie herinnert zich niet hoe 

vr,Jeger op de z.g.bo:ri,dsvelden lustig werd gevoetbald.:Sen paar jaar terug 

vielen deze velden als offer aan de bouwwoede. .-. .• ·· . · 

Nog weten wy hoe B .. Tuî.T,met gro·ote moeite een'veld verkreeg· pal aan de voet 

der Westduinen.Zy dacht veilig gesteld te zyn.Edoch,es hat nicht sollen 

sein.Ook de.t mooie nàtuurple.iéje werd· een prooi y~ de tegenwoordige sport: 

Hu.i zenmani e ! · · · 
,. . Let op ,nu .komt· h8t !Hoe lang zal het 

nog duren voor ook op het veld der-blauwwitten de bal het laatst gerold 

heeft?Hoe lruig nog voor stadsuitbreiding ook daar vasten voet krygt. ??? 

Och; het antwoord blyft in de nabye t·oekomst liggen. Misschien ·.èèn jaar, 

mis chi en twee jaar ,maar .dan is het schoon op! . _ -' ' . , 

.... , ............ • .. ~ ...... ;. •·. ·" .. ~ ..... --~ .~ ... _ .... •" .... ;. .................... - ..... ·- ... . 
En_dän,de ,dè vraag:Wa1J.rheen? · · 

.. , _,,,. ,, ,, ,.·, ~·' .,. .~-~,::c,.,-..• -~"'''· .... ,.i..:. HE:lt_Lêns-bestuur_ heeft hE:lt,·g~nÖègen 

te. trachten in de .. toekomst me,t haar eenvoudige middelen·een oplossing aan 

ä.e .hand te doell!.Te trachten;·zeg ik.Of het gelukt is êen tweede! ·'" 

Want. aan dE;J eene zyde zegt de Gemeente;i, slokop' ' en wat geeft· zy_ aan gene 

kant er voor terug?. . 
, • , Wee_r moet U uvi gedachten eenigé ja-

ren terug laten gaan;Hoeveel mo_ei te· was er niet noodig voor men het Zuider-

park er door kreeg?Ja,onze· vroede vaderen-zyn op het_ punt sport niet èrg 

scheutig!Verleden jaar is het plan~tentoonstellingsterreü1-dat tevens voor 

de sport gebezigd zou worden gekelderd . .ti.ls het er mee gaat· als met p onze 

stadhuisbouw·,zitten we met'St.Juttemis nog met e_en pla,n,adviezen,enq_uetes 

en .meer derg.fraaiigheden. .,., · 

. . ,. ,_., · . Raadslid lV!oonen heeft nu· en dan in 

del'l: .geme0nteraqdsd·ebatten,, .. 9;f.,.by de begrooting. he.t actue:ele vraags'tuk: sport 

aa.."lgesneden;.docb,. krec,g nul op ree;_uest.Bn ,als we v.rel meenen dan i,s de. acti

v:, tei t van he.t Haagsche D; 5trict-voorzooverre dat actief kan -zyn-eveneens 

in zake een R/K. Sportterr.ein ,gelyk dat in .Amsterdam bestaat, zonder re.sul

taa-~ gebleven.Maar,' t is to·ch een EJerste plic.ht van een stadsbestuur om l'lttt 

naast een v.oorzichtige· financieele politiek, eveneens en bovenal aandacht 

· te "'besteden. aan het gezonde en geestelyk verkwîkkend vermaak der. Haagsche 

· .. j onge;J.ingschap. , 
.• Dan mag in het laatste_ geval een min 

der loonende' exploi tatte van sportterreinen toch· geen re.den zyn o:m de vraa . 

• naar speelgronden' langs zich heen te laten gaan. Want dat het geldelyg ge.:.. 

deelte een groote rol -misschien te groot- speelt,staat,voor my vast,om 

.. no·g maar. te zwygem van de inrichting van een katholiek' speel terreîn,let 

.. wel:ltatholiek. .·) ..... 

, ..... ,, ~ .... .,- ... ,é .... ·.,.-, .• _·. ·x.-,,·,'.-,,,_,:,· ··· ... X;,.·,.Wgl.,nieuwsgierig'.is ondergej;E:l_e:i\iende 

naar het, •standpunt der gemeentelyke. commissies· , wanneer de vele vereenigin·· 

-gen, daar ::ï.n den driehoelli:: Quick-v. d. lV!ade_-D;V .v. , a_ anzegging kry~en, om hun _. 

biezen te pakken.Ik heb al eerder het, woord,,vro.ede vaderen''(een gewilde 

gemeenplaatq)gebrui.kt.Leggen wy gerust de klem':op vroede en drukken wy met 

al de adem die we :hebben op .iade ren.~, ja, dart wyien onze vaderen waarschynlJ . 

een andere gelegenheid aari ,als compensatie voor.het verloren terrein. 

·· .. _ . · · , Maar ook aan de Javastraat gebeuren 

dikwyls vreemde dil!lgén,E:ri,heeren,in dat geval,U denkt het· zich toch goed j 

geen col!lpensatie,alzoo:huisloos of in voe.tbalterm::home-loos,. 

. Wie echter denkt dat we gaan nElerzi tten by de pakken:, vergist zich, 

Komt tyd;komt raad! · · 
. Zou het.geen aanbeveling verdienen, 

indien in deze kwestië en H.V,B. en District Den Haag de handen ineensloe• 

geh en krachtige actîe. voerden, zonder. ·ophouden, by de, Gemeente? Alle Haagscl 

sportlieden · stónden ongetwyfeld achter hunne .. besturen, terwyl de steun v,. 

hoogere sportkrachten en, lichamen -te ver.zekeren_ was .. · · 

'Is het peti"diionement in dèzen geen toevlucht?_· · · 

Vindt U het vreemd?Ze doen zulks ook al in de rndio ! 

Máar, hoe het· zy, er moet re,serkt worcten ! 
, De zaak heeft.onze hooggespannen aandacht! 

's~Hage,Witte Donderdag. 

...... 

J.v.d.K, 

1 
.t 

; 
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Mededeeling! ,. .~,- #à ,.·3!,;,), · 
.Allen hebben ,,µatuu.rlyk kennis .gekregen van het ongeval dat , en onzer .J:~àeit ·0 ~i 

_,..n-m-Huull ::r:u{pÉirs is overkomen.In de jaren vam. ons bastaan is zoo iet~1.roiilf,.· 
niet v9.crgekomen.Daaromm treft, _het nu te meer vooral .waar het onze sympati · 

.. ·~ lee :12.livoerder van het derde geldt.Op goeden Vrydo.g is Huub naar huis ver'i'~ 
voerd,wuar nu de rust het verdere zal doen .Een bezoek van zyn elftalvrien 

.. den z['.r hy· nutuurlyk zeer op prys stellen. Huub ,kerel ,namens Qe heele vereen 
iging. wenschen wy je een spoeJ.ig herstel. · 

Corresponden_t_i_fê.,_ . 
~an Jan K:nut,Punter,Fcmtna e.a.:Waar blyven uw bydragèn?Zendt ze s.v.p. 
voor de volgende rovue tydig tem redactie adres in; 
Aan de leden:Ilenkert de heoren nog eens aan.onze nieuwe rul:iriek spelregels? 

Vragen e~d.wacht de redactie ga,:lrne i.Ji; ·• 
Redactie, 

AUS Dl:R CHRONL:.A DINBS l[TSZB.ALLSPil:LER ! 
Wisselende kansen -
Van de eene uiterste in de andere 
Van ys en nog wat. 
Hoe lols..ker het was. 

Dat voetbal is toch een prachtig spel. Spanning , ~ol sp.'.llming zit 't ! 
De favoriet van de eene Zondag st,)at een volgende in hte midden.Een vol
komen afsp~egoling ven het leven.dot is.wel aardig die stemmingen,die de 
wisselende.kant?en by sommige Blauw•aitten-opwekken,te observeeren.i!.'n dan 
dan constateeren wy,dat de .balsport of zoo U Wil\t de sport in het alge
meen een geweldige plaats in hun bestaan heeft ingenàmen.Exessen die de 
idee:s:port schaden.De .zaak is deze:Dat wat boven,:itaande enthousiasten aan 
sportzucht te veel hebben,missen dl:l, vele Haagschö ll..lLsportnurks~n. . 
Als daar voor ons de .kansen eens keerden; ten goede, zoodanig dat we ons van 
:hun steun ~(onden verzekeren ,ky.k dan zouden de l'1isselende , ,kassen'' in de 
diverse jaren -geen schommelingen meer vertöonen ............. ; •..••......• 

· .De weervera.ndering schynt stabiel 
te zyn.By dit zonnige,heerlyke voorjaarsweer,terwya- het geen voorjaar is, 
kunnen we ons t.och weer moeilyk verplaatsen in een ysstemming .. • 
En toch kan het soms zoo •,;reed gebeu.ren,Ik herinner· me dat ik tv,ee weken 
terug lustig peddelde richting Lensterrein.De Zondag daarv66r was er nog g 

.. ·gêreden,op dé schaats bedoel ik.Doch dat le,ed w,as geleden;nu vms er weer,; 
· ril.i.lder temperatuur •.... -5.dat, wil zeg;gen tot begin' Lam van Meerde:rvC)ort. · 
Da2r stond me waaraj;je: 'n yswagen.Voelt u het?Binnen een week tyds: 

• vorst,natuurys en consumptie.ys,hoewel dat laatste meest veel van het eer
ste weg heeft.Maaie dat is het geheim van de ysco~man. 
Ook een pao.r L· ·ens-jUIJ:i oren stonden met smakkende lippen te genieten van 
dat vroegertje ...... De jeugd is niets te gek. Want de ysco-man stond. 1r!, ril 
len in zyn jasja •... De jongens vertelden me later ,dat het zoo leher ge-
weest was ...... Ik trok myn jaskraag op! 

v.d.K. 

GDRUCHTEIL •.............. vanNo 2. 

Wy hebben vernomen,dut 
' 

geruchten gaan dat Jan Knut geen gelegenheid meer 
.~an vinden .om zyn beschouwingen in dat blad te ~l-a 

,· 
' dat . ~~:~i:nj~~~ID:!.ut de tweep.e .voorlo~pig als reserve 

is aangesteld. ' · · · · ' 
dat 
dat 

deze daarom ,maar begint: 
de leden verzocht zyn onze adverteerders in de rev 
vue te. steunen. 

dat Jan Knut de tweede zich blauw heeht gezocht naar 
dergcly.!Le creaturen, doch ze niet kon vinden.. . 

dat 
dat 

dat 
dat 

dat 
dat 

de vleesohcoinmissie denkt de z ·al gevuld te zien. 
Punter·,een van ori.ze mederevuewrochters,in de laat
ste revue zoo gepunt heeft,dat hy :o,u·a;m het punt
zuiben is om zyn Enseklopedie-punt àf te punten. 
ik, lteve·r een punt heb van Paul Kaiser. •. 
ieJ.crceri.het er mee e'ens is dat de goè'de Jan Knut 
weer .op het slappe koord verschynen moet. · 
il:: me dáarby 'volk.omen a1?Uslui t. . 
d,1armee verdwynt ondergeteekende, zich ho.emende 

> . · · J!)ll Knut de Tweede. 
De dokter:, ,Myn beste mensch,:i.k sta gewoon paf dat uw man zoo gao.i.w ge-

storven is.Hoe ..;:wrun dat toch?Had hy niet nog een helder 
oogenblik? · · · · ' 

Mevrouw:, ,Ja-:·1el, 'n uur geleden.Hy v;ou de medicyn niet innemen 'en toen 
zei . ie: , , De dokter weet .er geen snars van!' ' 

,, 
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. · ' . . • : : ·; ~~'ve:ials .ieder irn:1.ivicl.u, t,o: 'beleeft oo~~ clJ::e ge::-iee,1"

schap hs,.-f- pIJ-ei-10,-:iderc:1:hr; der 1:>1y:10iè..S,1 onze .veroiligi,i"g. 2.J.lermeeat 

wordt i;:; p~rnlyl:e· sle.ge;1 'zr:12,,,1r c;e·troffer!,In zes j2,rèn tyds zàt:;en yfe reeds 

vier v;;:n onze . vri<bden hee,1g2,é/,n 112;2~- <l;e '?1::-.~-;t; f:l 112.2.r zy. ge•)ordeold z::-n 

en de vreuc;deJ?al:û?- ontvangen :,.e·o·0eh,~Iu ,.,eer·: oi'.ize· vol:'.,Hiorige, nliehtkêmièti

de sekretaris. die ons voorc;ing n.?,ar. God,onze. 0-)rs,):~onr. e:;:i ons ci•,~r1,,~, . 

.Lo1..•.is,die ·j2.r61i. lE.~is. e~ls- -.,,-.L"ie~1Cl' "e::.'i o.18- ~i.)·.,as_·tuui.·8:i:icl'~eè~-.L ·oiz;;::10.ér~~ i)le.rtà 

in onze gedeel:ten iifrn;,1;1; die ·.Cter::èlll[ óns: 'TODi'gin[l" L1 de di:1c,;en de.il' le

ve;1s, die 'b~:,orcn te Ii)rden o\:igeva,t'. en d,·,11 uitge·,oerc'.;dïe 2.ls ,:IJ· fouten 
0:m2.J:~ten, mi ssè~ü en· oncewilcl, è.a,2ro'.!? y•eé·s en eeil jui st·er , recl1tva:·rdiger. •. 

beter oord- .el gaf~Loui s, de oogappel· vm1 _zyn br2.vè ouci.èrs, de trouwe ,-:iet

gezel van zyn 'br:;,.ve vrom7,, cl.e ·-;oecl.e vrienö. v:;,.11 óns ·é;t.len, zo,1der.· uitzon

dering voor ieder een voorbeeld,hy is• ons àntvallen,}J.asehèn ne..m God 

he:,1 tot zic:i"·oi-1 ona _.beter tot n:;,,d·onl:en te 'ste::.:.:en,oi,i een• b:?,).:en in zeè 

te. zyn vonr ons, ache·peli::.gen,oJ? de ,,oelige levonsol;leàe.n. •t :;:c,,,,_;-i öns tät, 

~~-ote_ en zekere steun , ienen op _1:;e zj.en 11e,e.r ·zyp leveih, :,yn -y"ièr, zy;:: 

zelfbeheerscru,ng,z:•n vrie'1dsohe.p,De dooden zyn ons··ten mitte •. e volct2--n 

niet :.et te .zeggen:Ziet,yrienie,1,daár is ee,1 r.ie::is gestórveri!l:Teen,onze 

geda.chten. mógen hier :.,iet ·o:i:ihouë,e11,ma.".r ;:10eten· doordringen tot ~1et ,7 ezei1 

der z,. :,.Da•;;• ·0renr;t' ons tot "oidde,1 •' o:i"r c1 e :.,es·:,.:.rv.ene e:.-; .v r hun :-:'.?be~ 

st,- ··.: en,o ·k tpt '.)iddc:: voor ons cige:1 'oe::1otiê.,t-ot 0idden V_Q:)I' .e:llni~r. 
·" ·,:1.•·ür.- efd F' st · oui" d" '·-'een zt1 i•s•r te ··o-ad~ll 

:•~~r ~-d ~. ·J~:- de ;·.1 · 1iè ~dé : 1~tÎ1s~~-~ -t.e ~~ z;'il, z~"" no o~.:ig, de, '\G:5~~;s~l1~J?s ~ ;,,l11.:,'- t'ri. r.ei:, ... 

:.:en. ·;-.~.ro:·:1. · zoudc.11 vty zyr1 vcr-·r"Jé _-1~. :1iet v~>lg~ri:- <...::·i d-.:: :1P.f:-.. edi:c!1te11.is t-e.ï.i 
~csto:i:ven vriend:-:n ~-ns eigen :1r,lst,rri::, hoo_fcl. te 'Jui:,en,iá' er·•·èJ.'.ii';,.st 

se~1O::isr d,-:ad te 'oeë.e;1, :en? .. . . 
· · · ·· ' · · · · ····ani s ·· · .. · · f·'· Z''" , ,;,i,>c:e·1 'stee·é! s · b 0 ·• i t c ·-,-.iat e '::ie11 -rti~·d'''-

. '. \ ' .L11 .. ~ . '·-· .t, . .,; ~4', 6' --:· ~ • · ..... -~ .·.•. • ~•:·· '-· --1f •-·· 

.' e:ten ,;r;,1 :i :l•: ,ïeeT •ö.t vo j::-1.J.:cld 11::-.vol:,en i:, ons .;;•;rti~~:.:i.er,o-J:: n 11ct- -. 

vere,.i r;L· ';aleve;1. Zo vc:le g-:icde . : ::. 2,c:,.t e,:1 o. ·.tvi·elen 011s,X.2:i; en ,·-:;• , ,et ~1er-

îri.euwde, verd1.f,")clde yv.er :.run ~-,er~ voortzetten ter ecre /., 0c1s. . 

(1nerlbar. ing-_ Vt~.n z~rn 
·_.-; ons ·1,·v· ~--· · ·o··,'· 
-·•··• l. •. 1,;;_.,1, • , -1,V 

1-Iet •leven v2..11 o· ... z.:: t1"'ou,~!:- -;.rriend ···.:_à een sure:.::ende 
overtuir_:ing over è.':: .grot:: ··:e.:·r?1oic' in O11s leven: 
ns oorder.·:., :,;,, O' '.8 :"Jordeel é'.e eeu•,71g: 'eir". 

Lonis, -::1 oo~~ o,1ze 2,,1dcre èri:: Y:r.ie~.:dcn, 1:iidt ·nu v1H1 

voo'r ons ea O~1ze,n'.i:~ u"l7e,v:::renir.;ing. y zullen u,re ,1;-r;ed2cl1teni0 i,, },.eri:·.;.:i 

nering J:J.oudel'l, · 

. 

V 

;.. :- ,j , . .; 1-fct· vèXe~rii:~incssecr_èt~.:cÎ?.:t ";_~;o'iÓ.t ·y2,}'IBf lliuLUs-~. 

tus ,,,2.,èrge:1O::c!). do :r Dhr.P.Juffer:·.k-,;i10,Cri:.'tesitiestr.i::v, , .•. •. 

Adresver8~,de:.·L1cen, zi>Z,nn :,.et : es1;u.,U' pctr:-.ffcndc,,~tc. i:rn:,:è.en c;l.us ·bèric:it 

a n:C2rtcsiusstr.l:3U-~ ··. . ?• . ~- .,__ ' .· ' · \.-

A.c--.11;.1eldi;1i:;en 210 lid,e,lleen scbrifte;t.;/J::_Cm:teeiusstr~l:3,.,, . , . . 

Afsohryvingen, za,,èn. :ie-treffende. d2 Elf't,:,.lco:-r!issie,ete.-vrotd'e,1 öericht 

allè;en è:0 n-·het secret.e.ri::•.~t der ~lft:=lcdl:r--ûosie:Dhr.:"lep .J'2,nsse11, è.e ,-,. · 

G;ieynatr.6·,. ,··· · ' -·· . • · '·. ·.-'. . - .· _ ... , . 

Den l.eden. Y'orden hèriii,nerd iv·n de, op, de e,l&e:·1ee;,1e- verg;,,cl.erin;;; rce,' e oe

snrol.en,:::eaa le Jeu5dbetooe,ini::; op 1 Septenber e,,s._!Zie v .or e·n e11 e.119-er. 

dê 1:lydre.,ie V?.n 01"ze·.vo.Jrzitter onder:uo:;·Lens c'.oct r.1eeP_1 •• ~ -· .·. :_ 

Co t:::ibt~tie bet2.lon· Ià V()or ec-:, p::::.t.-,: leden t~·c1.e:.1s ·de •zo::1ern.-.--:1dèn in J1et 

geó.rP.ne, 1;e;.:o:1on. 1..1nze yr,:iri5e :pei1i;in~~nc?ster. en "-~sist enten vertrou·. ·en 

{i>,t dez·e en :::.len hun ;,,c"1.terst.:>.lJ.ise ·:::,::it;-.nties 1Jim1ei1 ee;·-.ifie de.(:.en z1.'.llen 

voldoen. .., . . .. •. •.• . - ,, . , •, . . . . . · · ' 

J1e Versc:: . .;r :V\t:; ·vr:n dz:z'c ."?è\•ï.l.~ · is è~ -'•-'~:·_ de _;.~;.e;~te e:.Á~ -~.:, .... t o·'/crJ.;•è~en ·l_:::-.n D::i.r • 

. . ;.rei;en'berl) vèrt:r,~ .. -i:;c1,De ·;et ::::.o-~ie Yerzoe:.:t dè o.i•-:-e'rse :·;,ede•-:er':era r::.eds . 

nv. :111n. copie voor ,:':let. v0J.c::,'.1de nu:·: :er iï.1 te. ~t'lnde~, . . . . · .. · _-_ ., 

~e,1ezen ,mrdt lY.•C: on n.et LO,\O :.1e I oeJ. c;I.Gr e .. ,:., tell\;S . 'J.S J.er>,c 0 ie. et .Jestu., 

vertr:iutrt c;l.,t n:i,et e.,,1 15.d z;:,J. ·è.o:r','$r'bl' ven èit sc;1O,,.\e --er:: t.: atetme,1 • 

• ·p · c e j o;~ ,s'i.e j.~ : ,•rrG;-l o L,c de:: ": ,:.'., --. :!._s 'bèè ·.ote,,1 <1 e ;:,' ·, :Jv:-r. :,1['.8• 

!il:-,sse te ,-,._.-zir;en i11: ::erete l.tlaiHre,'J:.ts eerstê e).ît~l :~o: ·,t d.tts vol::cnc' 

as1z an \11t in d.e o~rste. :.zl.a$r;e , .!(, 1'. ,, >; 
l-

-~ ·.- -;~1: -,~-%~ 
~~- :'• ~--~'."'"-.,) :;. ,..,;J,J·-' :_-r 
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oç,rr I,'$7$ DOET L: (;: ,,: ! 
··••·· ¼ ·,., 

De Jeugq.d.'ein'a.~"s't;at~e op 1 f;lëptëmbe;t- te· 1 aHà.ge. 

. . .. Reeds op d.~ J ac.,_-rveriaderi~a in Juli m.d ik het 
genoegen U een en ander :mede t.e <i.eele~ aàngaapó.e de ~ratholieke Jeugd-b~
tooging die op 1 September o:p het Sportpark Eoutruat zal pla2.ts vinden, 
Tlit geschiedde na2.r aanlei<ting ve,n ·een aan het :Bestuur gerichte cir.culair 
waarin het doel dier denom;tratie n;m. hulde brengen 'aë'.n ~·:oning Christus 
.door de geze.menl~rl:e jeugc',vereenigingen en tevens te eyn een nw.ss1>.le n:ro- , 
paganda, voor het j eugdw.,,:;;k, J.u.i.J.o::l,jik v . .i. L ,it::n lfü.L"Ü 'gt::Jc.d i,, unnu ou.ig i; e zeggen, 
dat het schryven een oproep. beve.t:l;.e • aan alle' J,:;:, s·:;iortve.Eeenigingen om 
z::inder ê'2.r ;;_elen deel te nemen·, omq_a'I; ook de,:· ,:K, l;lporters een gro-lt ·deel 
vor;,1en Vë'.Il d,c ; V'oore.l in de · laatste jarei\ 1:;e1.:eldig gegroeide, lcatholielce 
j eu:,c1..Jrseniai,,tie,'.:'a,dien· zyn er ve:rsphillende a.rtikelen in de pla:o.tselyke 
pers verschen'en, die beoogden belangstelling en yver voor de 1 Septemb'er
dé:g te rekken.:.n nu ligt voor my , ,De nesidentie~bodé' 'van Vrydag j,l;· 
waarin ,~1et eo:·.utê,dat voör dien dag :j_s sa,-.i.engesteld;een le.~.tste oproep :· 
richt tot éle leiders. en leden der jeutc:vereéniGingen.Ik wil U niet veraee 
;,10eien r-1et elJ.enl2.t1Ge cit2.ten,doch in• het kort even de '.Jela,il[;'l'~'kste ge-
de el ten .. 1e:·1 -re eren.<. ··el:·]: ;,,envre,·t •is 7,ondag een Septe:a'bcr een Pro:pi;.,t;ande. · 
fü,g voor het r;e!.1ecle J)iocees d.·vz. dat uit alle 'deelen ve.n li,·t : i s<l om de 
vereeni'[;i111:,en; zullen, tèestroo:.1en o 1; ,in dichte d1·on1en door onze :-îofsta.d 
te tr ·!·:)ren·r:, :·11e •:cigc .ert :~leurice stoet,o:.1 üitdruJ.::'dni; te geven v,•n de 
vele ~cor.(;l'nise.s.r.den 'en: oo::· van d,:. ·.o; de ·eri di c•ci'11ine, ·•el!:e :'":•' door; o' ,s 
.. ,erli: rc,e- jeu:fiGen ·c;re.chten by 'té. 1frengen. · ·, Z.'.11, .... de :jissc.:1op zt>l der de- . 
: .1.onstrP.t.ie b3ronen en de deelne:·,1ers t9espre).~en.~:en en ?.nd.er is v·,,or dè. ' 
· > 'Gsche vereenigingen •e:.,1• ar.n'iiryzia;; o;:1 ü1 r;roote r,et-.le ·:-iede te trel,'·en~ 
· ·,, ,:,; dccl;!a:ie· /:1.é>-,l de grootscl'ie octoo.:;;i.1:,, die' oo·: nog c'.oor e n :.~r.1112.stiek. 
c',::::i.o,1st·:.:2tlèe \·rOJ.·dt 'Q;)geluist erd, zal d·c >,pofasc~1e l:11, die we .b · onze toe.:. .• 
tred:inL. tot een ·,: :. Gportclub ceti·olr :en hèb en, verder 'l'rorden .uitgestiF! 
peld. · ., · . · · · . . . . . 

·, · . )·.e ,ig en Snel :toet op 1 ·septe:1>er :ie:.i.o Tl:•,·: 
v:n'tegc1T"100rd, gf., z~;;1,' ·et ·· cstu:êr vertrou· t d:-.11 ·ook det vele ·leden dien da · 
él.:,,g :, eseY.·v::- er::n. ,;; de· ouders dor junio;.·en d-,en' r.ry e 11 "!Jeroep. o 1 hun. zoons 
dien jeugddag e.,:n den stoet te la;~en dzalne;,1cm, .... ·,. · ·· • ' •. ·' ···. 

· .. ,,.: · · · '. :yzo11derhêde11 o;.1trent · punt v;:,.n byéenkmast·, etC .-
zulle11 11?..d.er. of per e.p-~;rte circuHd:re ·e,t?n_ de 1:edcn o.f vole,en9-e week Zà"Ger · 
c'2.e; in d · ~.esiden.tiebode ,,orc1en. 'be:.:encl g,n.2.2l:t ,-, • · 

"'us ,!oc;•1.0 .:·ls: ;1-,te.~r '-ond<}g 1 Septenber! 
Stelt ons niet teleur! 

:,ac .. v.d. iey. 
Vl Jrzitter, 

•' 

·Als de beroeme sc!ülder wistTie.t nu,j'a::i".ler doch 
noodig,;,10et volgen,:1:'· zou zic!1 'oncetv;yfeld ori'.:,.eren in •het graf. ·. 

)C;:1,,7•;~ clOE:Ztlt d2;~ :,.ens toch heerl··J.c i:>. Slf',,?,p! , 
. ·· · :•,ezer de.:,cn :,.ad ik de cèr, (zou il,;: het :·1et 'een: . 

vra·e,teel~en pla8.ts.en}--.een-0 en .. "".nder.:y::n•,P.t' :•ens :1·,··r bezft :r.an ;i-l.oemen nat 
ne.m7Jzeuriger op te .nemen en te qbservee:r;èn, '.'.eeft ;;nr, niet een senior lid 
een dusd2.nig observ.>tievet';:1oc.e.1,è, .. t· dr.te;è:,errat ;·,i;:, o'pviel,htm 005eh ont
c;i:,g', :·:c,.:,r och j1".,het is o'Jl~ zoo ~1eer1··1.: gè:mi~kelyk ó:a nooit eens het be.;..· 
îlU.stzyn te b:ygen dat· een en andér,neen .>.lle::i,dringende r·epfr;c,.tiê·•Öe- , ·,. 
hoeft!~.:et· ia· zoo'n ·,,rettir;-sJ.eurtje o;;i ,illeen :·w..~r te !m:·aén trappen en ,èEj. -· · 
een ;.,edst:~yd te spelen, zo0.cler het in dezen. t--:d toch zoo ,\;loede hoofd(erfue) · 
110,, : ,eer te belast•en r.iet dingen è.ie niette;.tin én eveneens tot de plichten· 
d, .. r J.ec1 en be~,ooren,· 

'. ·e./r' de. ".r ;·1oet: de :midige J,enssenerat.ie niets ve. 
v:,,,n l1ebben, VroeGer werd er t'.ilroyla ;;1et, l!i;;,.n en picard ge'\'•erkt ·om zonder· veè 
v .. ,·). ':()sten de znel, in ord·e te lle'.:Jben.,,èh,wp,t w@.ren dat een onnooze1e·ha1 
zen! r't een· bJ.oedj e·s! ., -.; .. · · . ·· · ·· · 

. . .. . .... 1,ens-!,leedio;',a;,l,.. . . .>.et. stof èi1 -vuil loopt•. 
de deur uit r 1ra::-:.r ni e:r.1e.ne. ·Ziet het ! -

C.een déûr slui tJ' 'ë1.2.r :.üemand bero1er!rt het l 
lüles "!Jykê'.n. s stu:.~_! ·a.'.'r nen weet h.et illimers toch " · 

•.1..r·, ... lt ? ni e c •... ,c,.,, tTJ. e e .er op . . ; · · · • • • • . .· . • · ... , , . ·· 
·. :-·et veld eea zrci1dv:oestynl· 'e!'l-;)i,ce!,t er ~taling aP.n 

El,.2r él.e.n .. '.:Je111eer ik :Vï10 .G::::It ging :!et e.,1dGrs in T,:U::CS'l · . · · • ·· · : · ' 
Toen hc.dden :1e J,TIDlfrT! :::n nu !'J.e':Jbén. ;7e ool, leden. 
To en vol· yver .• nu lleerl:vk · slap l . 

, . 

., 
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hoeft niet geholpen te worden, 
Zoudt U misschien denken dat het 

- :.c·een toch ?Kom? 
noodig was? 

Ziè zoo Lens;ga nu maar ;veer slapennnl 
Go edén naoht 1 

' ' ' 

; . 
_,. . ., ~- ··, . ..)' 

i --~ : 
V,d.IC. 

..., - : ' 

.• 

.. I:ffi-ÈR DE VOORZITTER! 
. . '·. ·.,_ : - .... ,-1, - .; . 

.. _ . Eerlik gezegd weet 'k ta"1s heus ·niet waar ik de 
moed vanà.ám1 há2.l :nog'wat perinekra.ssen neer te ·zetten om ze eeR in een vse 
balblad ·te lat_en ·dru)..ken,In een vóetbalblad :eyn'.woorden,o wee,tle woo-rden . 
van ie,ma:nd die in enkele ma.anden zelfs geen voetl;lal heb gezien,Zeker,in-tu · 
tussentyd herinnerden de diverse koolsoorten,alsmede de stormbal te sche-· 
veningen,a.lsinede sor;r;-iige raensenhobfden :ne aam de tyd,dat myn' voetbalpanta" 
lon, s111aakvol. beschilderd ·::1et oplandse verfstoffen op : :aé'.ndaê,àorgen de was
tobbe _fnging,Dinsdag kurkdro-:;g van d_e lyn Gahaald en geglands',en gcilste:ven 
in. de kast werd· gelegd,Ile,t. Wr'.S de.n i:1 de Ge:'i!El.tigde' gunstige vr:;,.s_-en strykt 
tyde:n,e.ls 't r.o le!cker droogt,neneei: de voorzitter,~Us dp11 je v,asje in de 
gloor sta2.t en het zonnetje nodigt het lipnen. her-netje .uit ora een poosje o. 
ver de lyn te .hangen,l:yk d_2.n is het geen voetbalYreer,_geen tr2.nspireel'i'1eer, 
zo als . soninu~e~ be\yer-E:n. _An9-er.eA. e_p):l{~y· .. ~_!,ggèJ:l. : q,n. ~ e. _yq_etoe.11 en.,is e.lle . • 
weer goed,·,·oetbal heeft· ::ièt vreer niets te ,:ieken,want. e:l• er helema,sl geen· 
•~ee·~ .L;/,.(1/..(/-l/,/,/.,,,:.i,;,./yj/,,',,'.,:1"·f: ,;;'. ,: ·.,•,-·'--···'.;_,, '··;·'·· ••• · • .,,..._ __ ,, ~-: =·• _,~-~n~ 4,-, ~~~!'"' 
H ... fJ.t4-Pf'P. PP, fllr.-~Pr-r,1 1rr r ué:t.u,.4.V.J.U.t..i.J. ...... v .. ._ __ •..., .... r., · · ,·• - - .· •· " , - ,. 

roep om wedstryden,, b:n be.llen; or.1 netten, om schenen om ze ble.uwen ·.en tegenp 
partyen oo ·ze in te ma.ken,ja al_ wè.s hêt-'!)y :·ianec;lano en st'erregèflonker, . 

. ·Jelnu ,da;:i, treedt áe.n, CY dapperen!Hèt "seizoen gloprt weer a.2,n den vo __ etbal
hori zont, wederom lokt U .;toe_ de gulden diadeem __ der overwi.1;-i:ing, wederom 
staan dé à.plaudisánterr J.11',e.r U t·oe te juichen; aar, te ::ioedigen lu:idkeels, , 
U te fêteren by sukses.:::Omt de:n e.llen, :,.e.:,,r wapent U, d~.ppere ridders ;moedig · 
ze aan, edele ridderinnen, Gy !creupelen en geVTonden en gevluchten, onderzo_ekt. 

· de schernte ve.n uw elleboog,meet ne. de lengteder schoenfü.SU~fker.s,"bec1 :>:!;:t' uw. 
lyf ; :et harrenas· en schedelklep en . .stoi':-,1t pp · déj ·vyancl, aan: dryft _ de leeuw -
in eigen hol zuruck' en tart zyn gr:i=en,Te -rmpen!Te wapenlJe blauwwitte ;!r!i 
blJ-rcht, j.s i~ geva~r.i:jtut, steunt,he;Lpt,de ka.,p:i,_:fi•e:in aj;aat. op ,d:. brugJ'.eef, 
:.·.1e een poo·t,str2.lw g2.e.t de boo,t;en nu atju dá.n, ·,, · ·.' ··,. : ·,,, 

'"' , · · · _, ·, :-uw eeuwige· 
--. ~' .. 

sj.rr:sr.AAR. 

VOETBALPRORETE:T ! . 
· In alle ootmóècl onzen spelers opaed:r:a. en. 

·'ïe zyn 't die met 'ze:.::ef air Wiw zyn het die in overr.1oed, 
hun voetb;:l.lkunnel1 toónen · , __ ·geefr bal ooit zouden missen, 
die :met veel pathos en geba?,,;t" · · trappend;kwièk met iederen 'Vtl'et•; 
de ster ·va.n •t ve.ld onttronen,.. zich nooit zouden vergissen, •• , •• · ~ 
wie zyn het, die, voJ, :maj est ei t, . ,_ ., i d:i~ · ieder én truc hebben voorzien, 
op :,.u~-r gemal:_ ge!l_ej;en,,_ . - ·· .. , ·< -, :'·:x •"zioh nooit laten paaseei:-en_... .. . 
met onmis_ken_bre waardigheid· •·. en ·zelàên, ja nimmer :miaschien, ,. · 
'n elk 'n. knoeier he eten, · aan off-days laboreer en, , 

. die alles beter zoude,n do~n,', ·' die. schieten als Thomee. weleer 
die elk systeem doorgronden, _ ·,:·in à.ia.llerdwa.aste ,àta.nden • __ . 
doch ni::;m1er iri een 'voetbalschoen;" i.-en heél bepaald geen enkele keer 
las.t staan op I t ·speel veld stènà.eri'(. 9P o:i.'f-;;lC.-, "":-~.::.".·' ;;L::~.,:.• . :. ·. ·. ', '. ·, ', ·. ·, · 

. "'; . \ ... 
--- --•·-••'M ••• •• •'••-•••,;.-------.....,.....,-•---··•--- -••·- - ·•· - -•- ~ ...... , - - ... --:0-

S - • 't ..:: ... • .> • • 

Dat· zyii dè stuüriui e::.n den wal, Dà.t zyh dé ~tuurlui aan de:1 wá.l, 
Zoo wereldschokki;md -in getal, zoo wereldschók.'keiid in getal,-_· • 
dat zyn de J,cykers langs den kant,. dàt · zyn de mensch,en le..ngo den .kant 
dat zyn de :menschen van-de-krant, · dat zyn de menschen V?,Il de ~Te.nt, 
korto:m,u weet,profeten,½ : -, '''····:'kortom U weet ,profeten, •·· · · · · · · ·' · · 
die alles het beate wetenl!.,, ••• ~•;·.o.ie alles het.beste wet~nll, ••• ; ....... . 

' , 

·. r 
Jan A.w.· 

Ko:Î.t ü oud.ers en bele.ngstèllende' in:het ~ieuwe sëizoe~ éene kyken :riàe.r 
on:ze wed stryden?? · - · ,. :· · _. >: _ _ · p _ • -- • 

ln :,e:11rte,T,1I Denlct in• #/J%Jiflll verlorerr o·ogehblikj e's 'eens even e.e.n onze 
gestorven vrienéte11:1J,Starrenburg,Guus v.,p..J3ol,Jari v.d. Goorber·gh,Louis 
,ie zen berg. ' , 

.. 
• ..... 

: .. - - .,· ., \ 

• 
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Zor:1er sl2..r\p.__ _ T 

. . . :Comende spêldaling--Su:p'er 
Enthouaiasme-vergelyken-Een go·ed Lid, 

Reeds op school leerden wy dat er enkele dierlyke we;en; 
,,,:·::-r:;1 cie het gari;.den vonden swinters voor de levende werreld te -verdwy- · 
ne:é! e::i aldus a,bsoluut ongevoelig werden VODr indru}dcen van bui ten. Sedert k 
ks,;:"'.; i::; ook de zomerslaap uitgevonden!die geslapen y;ordt door die cree,tu
ren,clie ,o,3·~bal],ers 5enoer!ld worden. 

BJ.a1.mwi t ga2.t er. ook 1.,ank 2.an! In den goeien ouden. tyd 
was het Z2,te1·dags op het veld,ook in den_,zo6er zóo~n intens ee.zellige 
d::u.l:te,'..i::r werd gezwonr1en,v12.t getr2.pt,we.t ge1;1chertst,!:orto:n 'twa,s een jooli 
ge boeJ.,: :o:.n cra.•.r nu eens om!Is het ·wonder dB.t ilç die vróegeren t~'d be·~reur 
in de ze zo;,rnrsle.ap? . . . · . · 

; ·a:,r i;1isscl1i_en g. eft di•e tydelyke onge,rneL.gheid een ce-
weldig~ activiteitso:ltplooiing voor het ~,.s,seizoen'? . •· 

· :··u ik da.,r ae.n het a, s. seizoen d, ,-;:,,:·1oet L'.ç toch eYen a 
acl-iGe:..' ::iyn l1oofd kr,?,bben.Jongen, jongen,J1eeft Len• qu;.-. snelueil er .p~it wel .. 
eens zoo slecht voor gestr:._n a.ls nu': . ; ,. . - ·· . 

· Al,i .. l': Vl'O r'ere chro:,iken. op -le,, züektnyn ,meurew1 oog 
vrywel t ever geef s o ~ ïannear ,.il,:, op_ cti t :.10:-1e11t· e,en yl'ii..-~c s. Yt15l ~~ i; \, i.: .. •J.· ~J_'..10~-~~"'" 
yoo:::-. cte niem7 te vor:.1en seniorèlfta,l],~n ,op de :.: ,,1ende .competitie~rEmg:'.:y-s
t e:~\, znti.6.én···a:i e j;)láát sen· zich v,'onderlylç~·dicht•bevind 2n · b;;;:;:, 12., pl.?,Ó é" terri
'bJ.e: 1 • Zo:1de:· af;:ir.ev2~ te d, en a.-.n de 0111,ct-;ryfeld go ede inc'.~1viducelo cane,
c:.t (ü·~ en· ,cJ.ie !.1et ei:,· ,JÓ.on z:-,1 Y:'.,1 :·1cerc:lere :-.e,1sers,voorspel. i::.: d.::ii; b:• de 
};.u2..è.i[,8 n•:i:n-trainin __ ._ en rion ;?.ctivit::.it dCr -'01?.~uwitten c1·e ::1"e"cht de._:i_:- / cns}.)i 
p1ç, cge:1 11i et 2.:~..11. de te stellen ei sc~1en ~t•.l. bcc.:;.1tw.oorden.: :et .-·.l · d 2 ;~n~::, __ eve 
va~ è~i e:1 IJ. - - "'· 

. ·Jülcen e·en heisc°J,. e~t:1ousi:-s::1e ;,Hn 7er,:_,oeden hetcicn er 
aan tccl1niek 01~tiY.re~::e!l z2.l.J1e.t z2,l Lens vr~rç_,;;':l:.ren vo'Or t/,';'.'t :·1e11 ec~~ -c1.e-;:,è,cle 
geJ.ief·,. te noe;·,1en, :GC::voor my hoop dt>,t ik ::;e ver,,i,st,:·:etsceri m•,tuurly~ ~1ens 
scl1e1: .. ·k zou zyn i · · · · 

I!:.: sch:eeef hier ,,.1 ee,1s ecrder:r:!.22,t is a, :1=e,cv-::rg~.ngs- · 
klasse T'ordt eerste Jür,s]J)ezer de,::;en· o~t:·1oette ik ie::2.nd die spottc11cl. ee!l. · 
p2.:rê,J_lel t:toJ.;: tu.sschei1 d·e ·beToemde ·. V~:~:. eerste l:le.s .. in het, · :est en on de 
nu y~~ sci"-¾~'l1.Gi':ld•e_ Y~".r:c-- d·e ._;·\, · -.,,1:1_1.- ~\bso~Ull: t-:::J12.d,._ ?;.:y., [~el:·~-~:: ,,:-'!8,P.l'"·- ').~ o--1Z't i ef c1~7-•,2.lde 
h::: 0:.J1erro epcly~.to Zulke ver,,:_~e-lit);:ingen g2.é:':1 tei1 eeneirlale r~,.nk, I~.:: vind dE"t 
bc,r.5~:v.i 't 1 ,:7è.--rb~r die ;12.a:lsYèl"2i1derin~ ::en feit v1erd en QD:S ee~t2te e1ftc.l c1.Us 
ec-;.-:::·'.;c~.::2.see1" ·word.t,een de::.-- celu~.:.:·.:i:;st0 die i;;.·c1.c 12.2.tst:e,j-7.::-e:.:. op è.C ti-· 

.... ~,•-•-.,.,;_.., -.-~ ..... ,,..- ... ,.-.. ;-1····e·1 --no··e·1•"erd'·1)e '1ooc-ste ~fdee11·n,., d•e i··, e 0 ·1-'o·~-~ + -rr V ç..:, .,.,, ~ .._._ .~t.L.-..,1. __ ,_ W " :.:;i,Vl .-.~ J. ,, _ •• • b c, _._ o .. !.1., ..,J _ _, !~L~ vC v 

Y'J::-:12,:.: is,. e:, d;··t \0ras i,, de · ,: :. I='. de overg2,ng) 1;1bet. en ;:ie;1oo'rt' e'erste \:le.s 
c:c·:002è. te ·iro:rdên,:,_,,:-;t dit _spelpe'il niet voldoet a,en ze:'.:.:cre . ·.v.:'.i. ~nt:1ousi
~-rrt8~.i7:.gen is ~1ë'..tu~::lyt: 11v.n z2..:·..,~c-•. :et _i11"Gerne bele.;1gen der_ ~-oomsc:1e :.:onè. ào 
hc;i':Jè;1 zy zich niet te -vermoeienl:i'romcrens 1 z;v zitten :·wt ::run eic(';·. spelce,
pè,oiti::·i'c è.2.,:cig ve:rle;_e;:;, ·:-etu:i,ge de vele in 9-e ,1eu.:i:raJ.ce :::>la.d~n Ye:rsêb;;,1ende 
verbcte:,i11gs8.r-,;i)ëe'len, die §Cht er• füi 01· hun groot e •ve scheid, n:ltei'd: ".:eini:.: . · 
recult2.2.t a.fwex•pen,J;oo• :~oraen de ups. verve.gen,c':e don;:1s blyVfü1,,, .. :" ..... · c· 

· Zoo is· het ook :1et., ::;leu,>'wi t. ~~n m;;m den):en, ge.2.ll weer t·e-.. 
rllg na.2.1' onze;1 k;,_ tera.e,d, die, zoo· plot·s_el'in,:; th t' ons ;,iddén ;i•erd.wega;eru.kt. " 
Ach, cla.~.r· ,:ichui_lt zo()} n diepe trl'},;tek in •• , O:mda~ by 1\0;_, · ee.i -.st~k ,1a,s 'v2.n .. , 
oû.ël::!I.1sns t; /, It;ri•:,trn · er ·_nog: een van·,de·,,oude-· stemt,'el. Ik ~,.s,d· }ret gene e::;en gedu .. 

. rend-E.:' t2~l· ~,r2.n jt..,J."8~1,:~ct ·::;::::: yû::-'·'.;..:=c:::: ::: -.~-::-::".:-:.-:J"_:- ~=:~1
:;., -~:--·-: ........ ;•--:·-: ,_'"! . .,:..,,.-, 

...-ry·. b,mwcn, ··•:y crr,,s Lens er in h.?:rt. e,1 nieren.Als ei; ie:·.1,,.ncl. · u-r· s di_e' .do el'llé,'Ust 
he-:; Iloo,:ische. pri;1cipe. in -:.:1auvmi t prop:,,geerde, dnn vms, het ,Louis. Zyn·· 22,,1-.. , 
kol v::l1eid YOO'.l" L en S ri,~.s ni èt ·va.;.1 é:en-·va.se ,t·;·delyl,ë'.' ir:muls, di-e Yelen onze' 
led.e:1 .?.an Len's 'bindt;rieen,d_e r.,.tsv~,s.te overttiie;inL in'hêt 01:ilàng·vE\n voort,· 
'b0A·:.·2.a.11 -de::--· .::_olr" Spo1"t·cluès, de :-.100.dze.~.:ely?~heiè:V&n het wroeie:4

t onzer vereeni 
gi.ng lu:eld he;;1 by ons.:!i1 toen· ~iy ons' ontviel, gin(; ·:·1et l!e:,: :ei.eert een ::K.·, een 
pi.onier.Louis YF.s e'.e;., .vçiorb_eeld Y1.~?.r:.:1_e_e_;.Len~ voorde_el lc,?.n doen.J)z.t <.,y de .. 
:=tu.st b.eeft,di_e:~1{r~1:toeJi:ont!·:, .. ~ · · -~• .,'"·-,-.,: ~: .. >.;_,;;,-·_.-_,.- · ·.-}:·· 

4 ., • .o": -- . ·.-... ., .... ,- ~- ·. ., , ..... :. :· 

~- .... .... ,la ... ~-', ~ :: .. ; • .,,_~ .... _·1,t < .. ·. ~ V.d.:.!.. . 

. ·. . ,,,"j-·",· 

·_n;,, :"'1c"'"''l:",, '"'"'"'. J'"" .•·"·"1 .i:.i .; -....,uJ.!Llil.U!L:.. .LJJ.J-U.........,·, • ..c., . ..tt.Ll 

) ' . 

' '.-.,, ., 

I.a.n den voor?.,vond ya,n het· '.rnnende seizoei-, :,.eeft llet · on
ti-zy-felc: zy,1 nut e:::- nog eens op te .,~zen de,t het v·oor een b::hoorl,,Jce en 
goede indruk naar buiten noou.ig is een zooveel r;iogelylr u:.1.i verseel srortoe 
o:: :;:.tu.t·m. :Jui t e:1st2,P,nders zyn zoo licht geneigd een :·lino.er 6 0 ed ;:;e::leed elf
'Ge.l te beschouv1en e.ls een onderdee-1 van een :-.iinder be}1oorl:rlcen r:!2..~tschê.nne 
lyk0 -.-erecmi.ging.:J:!;: wee.t wel de,t à.ie eerste inq.rulc t,çit die conclusi<:'l. nog g 
geen vr~';:i±ief geeft,::i:,.,:,,r het is voor ons ee11. les.:1:et J.eert ons o;, z•oodra, 
als het seizoen ee,1 2.?'11.VP,ng nee::1t onze spullen behoorly,.:: ne, te' zien,:',e 
meeste lensleden zyn op dit punt zeer correct(ilr denk ::uer b,Y, a:·n net 
derde van verleden seizoen,dat steeds keurig in de kleeding op het veld 

.-.... - ,.. . 
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• 

., 

'· Vo 

varc0heen). Il:· ~rer"Gr•Ju~:; da.t zy dez~ loffe.Iyké gc·{roón.!~9 tn de toel<:o:ns·ti · z.,J.l 

le::i 1:Jl;y ven ~irolgen, :::e eren, het is voo'.l:' del1 go ec1.en nae.m die we gelu.Ä'.ldg be.:. 

z:d/G0r., zoo ·oevordel:,rk, wanneer we ook ui terlyk e,ls gentlemen op het groe~ 

r..e J, 1.l~,en ver schynenD t1eit ely·k i.~tare'n al ·deze_ woorde~1 ·,n::i.ot. noodig, ·.12~2..r een 

lcle:i .. ne tip kan toch,lyl.l;t my geen k.v,aad. · ' ' · 
v o ci,.IL 

Af;,.·/ .O::'ZE Jüi.IOREln 

. . ;Ieb zo juist ruzie r.ehi:,d :;iet de Redaksiè ve,::i è.il.t 

mooie 'blad·!Ik kom by l1em om hem eenige ple.e.tsruimte te ve::·zoeken,ä.ae.r ik 

na zo0n langen työ. vrner veel te ver tellen heb.Al zou ik ou m,:rn ho'0fd zyn 

g'?.an staan , ik zou er geen regel minder oJft :In.eer om hebben ~ ekregen,Er, j1.ü 

juist nu ;hy verklaP.roe my doodeenvou•dig dat e.ls ik Yeel pr2.2.tjes 1r..a&.è:te; 

ik gee~1-letter_h1.de_l:',evu0· ;,ou_zèt.ten,I~ zei'hem de:~ y;;m p:;:-e.8.tjes ge::ipro-· 

ken';by ;;ie.ár nae,r sorrmiige l"ed·en· v2.n'·ii.et-··'Vierde·moe.st·, gac,n· ·,die vrywel gere

geld' in net veld !'.!.un mond. roeren en. dat• ik ny viel tot de hoo1.sste mc'.cht ,de 

voorZitter _z::,u -:1;e;1q_:e!l::t°1ie· ?,01,, n_~,rl ·:i..~re.J. met 2,.lziende Yl)rsheid ète z,3,2.}: oulosse 

Vanc"..ae.r jongelui,dat i'.k de"nitbè.rstingen van myn gemoea. l!lUe.u uysc; •• v.·cuü ; 

to·t; :-iet volgend n=er.:-:aar' dan ze,'.!., de bom barsten, hoo:-:·l Zool:;mg moc:-t; ik,he 

lD.as z,;r.,rgen tot het volgend nu.'lll'leJ'.', Jul-ie moeten nu Haa.r st2-re!! :n2.2.r de· 

ontboezemingen Y2.n de a,ndere hee:.:-en die in blaö. de Yiool ;,pelen, Tabee l 

.. ' 

Lens-lederi! • 
,, ·Gy älJ.en•· hebt natuurlyk -r.eeds uit de ii.rt!.l:els v2.n den Hee: 

v.d. YJ.ey gele·zen,de.t wy "t zy over ·een of twee jae.r,ons gezelÏig Lens-

ho:::ie zullen moeten inissen •. Terecht hdlemde by' 1 1· een hard. iets,te moeten 

scheiden van dat ydillisch zom:erhóekj_e a~•.,1 de i-restduineu,we.e,r wy al de ups 

a.r:5 · do,ms_ \re.n ons Lens ~1eeme.a.kte,· ·i:'.r>r ?.l is. he',; nog zoo wreed eens moet h 

hc;t, g3beure:h.Het ,ligt niet ·:n ·myn bedoeling das.r oéln treur~,1arscJ"J. over ~-".n 

to h':àffën, neen ik ga een .ander punt besprelcen.En dat is·: "On:'s terrein in ,te 

;j r:.:,.!en, dat W'J het nog' bezitten, zoo gezellig mogelyk to maken,En dan begin ··r 

i,: Inet onze clu'bvlag,·::1et staats zoo fyn op een voetbalveld, dat gewapper ' • 

yan die vla.ggen,1fu we·et ik wel, dàt zooieta 1fy ons betrekkelyk iets onmoge

lyks is,maar ·eeh clubvlag moet er toch wezen.By- al de thuis.wedatryr'.en moet 

hy daar p;ronken.:.~ is riy elk elftal best iemand: te vinden,die de vlag even 

wilJzyschen eh de onkosten van aanschaffingvan die vlág zullen toch wel zo 

, . hoog _nfet zyn,Alloh,lui,wàar blyft de vlag van L,eri S? · ' 

, _ .. __ ..... , , . Wy verp.eugen:ons moinen;;eel in een aardig aantal, donateur . · 

en de laatste wedatryden heb'tlerr"'bewezen:,dat, deze' ook,.:be':Langste:Lling · toon~:r;t .. , 

• in datgene,wat wy op het groene laken preateeren,::aar die. menschen moeten 

daar altyd twee uur lang staan; en dat ia vooral voor de donatrices geen· pl 

•• eiziertj e, Z(>rn er nu geen tim,;.i.erlû.i ond.'e: · onze jongend,die van enkele p&:m

ken een p~ar 'losse banken kti.>1nen maken?· Kom lui, steek de handen eens uit 

d.é mouwen? · • ,. · · 
· ûè doelc:1 o; c:'.!.!'.' veJ.'1. ve)'.'1ceeren in een b_eklagenawaardi

gen toestand,ilaar eyn toch die doelyzers,die de netten mo"'""'" ... .., •• ;,;,.._;, __ . 
Oh,ik hoor U a1· .zeg1en in de ·tent natuurlyk ja,maar ddar hoeren zy nlilet 

Is de materiaal-conr.ri.ssie niet in staat om die yzers weder aan de doelen 

te bevestigen?i:een?,."u dan moet er een tim:-J.erman naar toegestuurd worden, 

lila.e.r i'k voor rrry- geloof,dat een of twee van onze luitjes het ook wel af- ' 

kunnen, . • De netten moeten herteld worden.Die zitten vol met gà

ten.Er zal.toch wel iemand hier•in deri Hae.g zyn,die de.ze' tegen een plly-

ke prya wil repareeren.Dua Lens-leden allen aan het. werk, J d 
. . · o ans, 
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Qfp'JOif.EL ORGAAN DZF. rf,K.SPORTV~RSZN:J:GI!m ~I,JllllG ,i GN:El}1 , '.rE. '' S-GRAVEN!:iAG E • 

',. .• •· _ .. ,-."' . ~· . . ~-. ·. '-' 
' .- . ,. . ~.•, .... . 

~·~·ELh.Oiû !'"i~.: • .r~ -.>.-< ~--~"- . .: ~, -- -:·:; ~-. •· ... -·:_ .. :_ l·,._~.·- __ , --.-.-::•< .. -r. •·1... .. :,.- ...... ::---~-. ,... '",- ' 
.... _._ -.-~ ... .-;.,·f-- >;;:; _,- ' _, .. _'" -~---~-. -.--_ ·:_. · .. ·_ ··'. · . .,,::- ., ... ~· 

, _· _·-. . , ;Alles dat niet :rieKt i)aar_ ado.E-freeoroed of ánder onheil_ is welkom 
in onze tent:E:en- ieder bezield !:',et den vasten wil Len~ tot'-ee:re en _zich zelve 
niet tot schiinde te zi jn,nooditien we onder eën .hartèil-jk -welkom ui t··den · · · 

-.drempêl van .ons. heilic;dom te ,.oversèhrijé,en ·en zidh ,bij óri's thui-s -te voelen, .-,- ·-~• ... _ '• .· __ -~ ~-· -·.·_ .~ --:·.-·:-_ .. · ·_,/:·-. ·:-~., --.>'--. :' '. ~~- ~'.',~-:'~ ... ~ . ~ '"-----; .'".":_: .,·:: ... <,:·:·~ .. ''".... -_- -. -, - ·~ ' 
, ,Dit. welkomeeldt,-düs zekervoor'ólizen p.iéuwen praeses,die zich 

zoo weini.g lami van led.en :vo\)J,t dat;, l'~lj;, 't aa'rid½rï't ,de ~f!Cèp~éri té zwaaien 
over 70. _onder_danen~· - -, · ·f' -- ' ·· .. -- · · · 

,.,. '-..•". • . • t . . . ;i, 

j •• ' ,, . . . • .• : • . _, • ' . ' ' . . . . ... 

. -,. Een wel~om ook voor onze kloeke propac;ahda~commissïe ,die nu reeàs 

--- .... 

hoog van _de toren .blaast ,a,ls. ze dè steuri ·. der ouders. vraagt ,Tlelkom wéèr voor 
JAi,j: K..1\lUT ,die 11è •'èen tijdiin onze kcÜommeiil hebben gemist.,Yieikom· voor· Limer,,. ~ 

••~·- . d_i~~:g~ e ó:,.,,_~n oe,v,1;r" mat'l.i;';c~§,!1;;_,~1än;i;yr;pf \i~;'!<l~:g;;iVAJ.;::c:=;J4A~e.,r~ ;;;:;:: ,:c.;;'.;,i19J·,. ooJLi.Wlill'ke_.,. - . .:...,.:. 
\: • _'l;:1 JK i.:s. WeJ,kom voor- ieaer die, z.i.cn ,,;;e!le igd voelt met· de pen te wapen te ,,trek.'-/ 

_Ren ~tegeri alJes ·en àlle.n,dat eri die gev_àar. voo.r . .onze veste ztj?;~'/lelkom', nee. 
~ · ·¾°--?r, wien clEl ·Jlloed qntbrElékt . pçi!c•. §Jen Pt:ll'\nekraJ:I ~e _zett·en~Vöorµiti;J1icnk, bly.f t-' 

riiè_t -zoo acp,tenä!an zèu~E,n, 1.Vees't ik.erJi],s, vporop,·met ·î,J1v talentE,ii é{é~oë_k~rd;:. ·· 
-buit ze \lit, ter. W:;i..;l._l.t,h'•.Van LENS. Ve_re;i1>t; U, 1ieyer hond_E1rd ètàn . tien __ maal ,-be.tel' • 

• 

• 

'\è. 

.. 

ëian ·e. en futlóoze··te· ·zijn. _ ,. - - ': ':._, ·:. , -.. : - - -.· - ·. , •· · 
,- .,.,.. ::~ ,"<, -~t- ·- ... -,. -· ;;: . ., 

. _ - :', -... _ Ori~é. lijift telt· 70 lèrierlir.i~ar dat· rwetè_h f:och zulke Ï;a.en zijn, 
,da.~-,ie_át.,c1~ L;en deE e_nëte~D eri·de E_èn deN e?n kléfü kunnen;leëzeri,fJ,en · • • aci::ent~ zq9,aat het !'foord· _L3Di!.I-! klinkt.als t:lG!'l klci_k,davert_ l!ls een' kaf\on,los 
lbarst.als~een·onweeriàlle pçssimist1:1ri in ons Rar:ip_•te_n·spijt .• "1,iserabel;!;s het_ 
bij. ons".,roept _i.e~ng,,ï(lets,sroote klé}s!"Dè fut i~'er,ll,i_t!"zet,t·e·en ani:'ler. ' 
ONZIN !l~iet s_ p.an -onz.in•, nne' l? den we?'ke_n niet. neer; voor .. LF;N~n. ,1llodq,ert sp~~t 
órie. Le~en,èn n·o13, eens leueen,Lens hq_èft. ?Q'._ leden,hooi:'t:·e;e. L 'pi D .. E }î. -~ ·, _ 
Klinkt ,het· zoo?Lens· i,.táat overal 5oeci hekend;Lens is Ro,omsch.Lèns kán vóet-
bal_len:nê 'L,erisvlé,g w?Jpert no.g _;l.Ü~tig_. // ·.: _- . ;_.,,/ . ; ·.; -. < i:;:· · ·:··•tJ-., . · 

• : - , 'i~-..: .;, ,: ,_ \. -'' .• .,::.. ._. .~ .. .- :,::,~~ !'111 /" 

. .. . Vooruit· dan, 1ie naderen ons n~êé:hde ;dl\n- ons tiende fe&st ,Vól: . . • , 
,mJed_ én NO_l '?ert'roûwe!l~ ~chri ~:ven \V~ de zè, I,,2]lqR,lli'.'!JJÉ !Z_Û,ilen we be schààrild word.en? 
NEEN en· weer NEEN! 1 • , 0 · ·· .. - !;-., -· . -~-~: ' .. - ,._,, ,..,,, . 
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. . 
: !,u de z,g,"slappe tijd" voor ons voetballers weer vóorby· 

.sen wij 'onzè ·activiteit weer op het e;roene laken kunnen·c;aa·n ontplooien,· 
,.s het misschien wel gewenscht eenie;e voor ons allen belanerijke punten 
.ader te beschouwen. Voot> een voornaam, ja ik rnae; wel· zeg,5en het aller voor
.aamste punt vraac; .:p, dan Uw aandacht ,n •. ,l .het ver·~l:!;ri),Bine;s_leven .. 

· ..... 
· . In iedere verèenie;ine;,maar boven.al in een voetbalvereeni~ 

:ing,wa.n èen bijzonder soort vereenit;ine; is,dieÎ!!t 'dtt:-.. ~op ,stierk mogelijk·.' 
,ntwikkeld te ·worden.En dit kunnen v1ij op vei!:.erlei·~,i:i:Jzeh doen.Het is dan· 
,ok '!an het grootste belang dat de leden elkaar kenrie.ri·.en bee;rijpen.'!/aar .• 
,i t niet. n:e-ç; _g_ev~l is, kan nooit een _bloeiend clubl_~,t~11 êmtstaan. ' 

Dit nu juist kenmerkte. het .~,v?oee;erè"' Lens ,het Lens van 
.e eersté."Jil~en,toen de leden onderiinè;,. '\ycr:i;epdèn 11 waren,d .. w.z.elkaar niet 
.lleen bi•jt'W?i'listr_iJ9-en,.o.ntmoe-t·ten•,·rnair'· oök'..'in het particuliere leven elkan
_er opzodht>ih\waardóor'i·die he c!1te. fup._deeririe; ontstond waarop Lens werd uit-

'
·ebouivd, . ' '' · .. _._-,, ' .-.. ...... · 

' ·· .. : . : ;: •:-·. '~. .• • • . . • • ,,:;,r•· 

... ' .· . . . . . .. ' i,iaar Óo){ hiè:raán- heeft --d~,. ïiná. des tijds r;eknaaed en. z:tjri . 
. 1r 'uárÏ~ d~Q o~de -sai:de ;iëîo" rna:g~1f,"i\~n:"wêl:"'nêièm~Î'l;<fé'.;'.k~rn.~'vî:Ü1 ons Leri'é~-rn!Ü'tr~~.;_ 
,e ih;igen over. Die oudêren;düi''J;EÜSER Yiar eiÏ~ ,il'l har:t. en nieren, wien nooit iê t s 

' ' . -~ ; • • i, ,, ~ ..... • ., . '· 

ëe veel ·,,was_,qie vooP Leens• door het vupr; gine;en,-., ,··\·:,;, _ . ,, · · · .... 
1 '. ·~ • -.,.. . . • ' 

Hoe'gaarne zou ik dan ook de jone;eren;en hiermede bedmel 
Lk de leden van den lateren tijd,.iets:-van dit enthousiasme/van dit "feu · 
,acré" willen, instorten.En dan stSll.. ik. U v:oor ooeen het -beeJ.d vàn•. orizén 
)Verleden secretaris' van onzen Louis ,'d,:i._e Lenser was in mere;_ \)

0

ri;'i'.o.een, di~' 
• • ,. • • - • • ,. . • ' .... •:o•,-,:>,J ... '. ~-• • - ' .. 

?ndanks dat hiJ vorie Jaar in het huweliJk trad, toch he·t,:seu:1'.etar,:i:·;'l;at, ,be-
• • • • • .. 1 -.,,.·~:?·,.- :. '-.-. -: _- .. -~~ ·,-::.: 

,1ield,omaat hiJ wist dat Lens mannen van aen daad nqgçl,ie haq'~J,l'},''hel!l,wer-
loren- wij een ijver ie; bestuurslid,e,en enthousîast · z_ó,ndê.r ·ch'àül,IÎilist t·e zyn. 

. ' , . • • . '. • .:< •. • :: r.1 

. Èri · ~Ïj\die ;z;ooye-9]'. jaren .als} best uurs leden Sê,men\verkten, 
5.:j.e elkaar ill die, jare.n~eéks.'·"i.Ei°ér.Äen-kef!nen _e,n waardeeren,wij verlorén in. 
nem vooräl een . .goèa ":\ii;'.'i'end',Zûl.ke · menscli.èri hebben wi_j nóodig ;-±k herhaal het 
enthousia:stèn zortdèr -;p'jrá.i'{.inl'~i/' .tê._;ci~:t'Jfi;rne·dè~erkers aan ae. e;roei en bloei 

•••• ·, • .,.,. -- •••• ,...,., ....... ..., • • ' • • ~-. • • ,.. • ... • • ✓ 

onzer mooi_ .;pî-incill'iëè:).e' ,'.Z:!l.aWl,•,i.c: . · :<- :, '\\';, · · · 
,., . _ ... - ;. · __ ·,.,:· . , .... ~ :·•::_~l:•'·_ ·.r •• ~,;!':, ... ,._.·.\:· . ·. . .· . ; ,.. . . '. .,_,:.: 
. . · . ·•·.:_.Daaróm,LENSERS,zij~ .~:!~et alleen· lid .in· w9ord,rnaar toont 

• 

daden.",'/erkt ·.aJ);e'n.!iiede,ieder. bp_ z·i-jrt '_ê:ieen wijze,aan den verderen opbol!w"·. 
Uwer vere eni"5:!,'rré~'\'.(.e est, )vnie~den·,_val't •,n;ï;et .·_over kle iniGheà.eiï ;maar weet op , 
zijn: ... tijd ,e.e';i;iq",~f~'êrtje te b(';lngen i_'}:.hét'b_!!)lane; Uwe:r cluli·;o.Us ook,ein Uw J;;,-
eigen:belarië.Steunt Uw best1.1ur en wan,n~er aldus het nieu;,ve· si;izoen wordt 
begonnen,dan moet rlit voor ons LENS succesvol zijn. · ·!• ' ( 

. ;..· ·•. ' :.-. .• r i~;° ~ •.r.~r.~d . _~t/! . . 

, ::·,t<,.,, ,''. ·:- • ·. yan BOHÇEj\4~!fJ~'itter . 
..... ;-. .t t ·Jl.·' =);:,_;·._, .. ~.•~.!;_ ... • .. :,•:.=;:=:•_· .. ,l 'v,. ·.-.,;: _,•·• ",., 

\'.'AARDE OUDERS! ,· :J?; . :•. . . " ,: · .• ' J: .,'/-'i, . '''. .. ' 
. . . . Het zàl zeker viel niet al te dikwijls, voorkomen, dat ook ' · . 

tot. U iri onze "Lèns:revue"het woord worà);.eericht.En laten_we er,maa:r c.lirect. ·.,{ 
Voor uitkomen ;watmeer we tàlt U '.t woqrd richten, dan .is het -hie t· tè:_ doé':r1 om .. :. / 
IJ zoover te krijeen,dat eij ·ook nee eens de ;Lust zoudt krijgen achter:>\:i.i:/n ,.> .. ,,. 
voetbal· te hoiblen-;ne.en,-0.an is 't 01:1s alleen_ te· doen om Uw ·steun.··.· ';t ;·: :, . - :. 

1.,'. 1 • ./ ........ . 

• . ,•:.;' .· .. . . -• , . . •. , . . .. r ~- ··- . ,, .. 

, · ·. . · '''.::-·, ~ :. tJw': daad werkelijke:··steun voor Leni,:En ,die effectte{Tè steun 
is financiëeie:~·teun';V.ànt •wèet' gi jr,VÏel, Ge?,chte Ouders,da't- wij neld,-~_eer veel· 
geld' noödi& heboeh.:Er k111tiit . .'vóoi-•'èen irëreériig:i.IJG 1;tls de.·onze ,di'e và!'Î 'liuiteif:.,. 
af geen'fimÜ-icHëeleïitëun ondervtimdt,toêh zooveel kijken.Ternèinhliu,r,b'ohds-.. 
ge,lde·n,geid voor materiaal, voor onderhoud ;v~:ti,plubt;~bouw_ e te .z.feh.tir._ eenigê. 
mo'eilijke ~unten_ van' 9e_ zooyele, waarvoor Ql.'t~- b1=;-s:-\~J1f,; ,.~.~2h e~.If.~,~:.~!ft: ziet. · 

. ; ,,•··· ·' _., ,,· _· 'i- ;',-.~- ... •.:~-~ .. ·.,;,{,•~•:·•,;•• _1,-; __ :;_.i'··•:~ • 
, Het'zó'u.werkelijk.:vóor'.U tie rnoeite,viaard zi..''jn,o)!l'eens"bij. 

onzen penningm&ester om: een hoekje te kfjken,wanneer hij bezig is/zich door 
de geldelijke kwesties van onze. vere.eniJine; heen te worstelen.Zijn nos 
jeugdig 13ezicht _st_aat strak e;espannen en niet, zelden vertoonen zich dan · 
diepe groeven in zijn .voo_r!ioofd.W:anrfeer ge dat zoudt zien,Waarde Oudèrs, .. -
o,ik weet het reeds,c;e zou'd~ terstond in.Uw beurs tasten en die rimpëls op' 
het voorhoofd van onzen penningmees.ter doen ver.d\1/ijnen met _een blauw ·1apje • 

. .,__.,.. 
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r,iaar zooveel is niet noodig.Gij kunt er 60edkooper afkomen.En nu ben ik 
waar ik wezen wil,Ouà.ers van on1.e Len·sle.d,ein,eij kunt ons steunen in ons 
voortbestaan door allen DONATEUR te worden van ons LENS.Eri de kosten zijn 

• o zoo gering.Voor Fl, 1,50 in het gehèe.le jaarkunt gij toch zo.o.'n goed 
werk .doen.Voor dr.ie heele centen Jer week maakt gij ons .5estuur uitermate 
gelukkie;:v;oor U beteekent .toçh · i:!lmers·· drie centen· per week niets en voor 
orts ·zoo· eeweldiJ veel, · · · "· ' 

• 

. . .. , • .. ~ ,;t'c ' 
• •• • •· • -~ • • • • ,. __ , ' ">• • • -. ', • ; .- ~ ,,. , • 

·, ·· '· '· ~ · · Daarom Ouders van onze· Lens'-leden, treedt allen: als een 
man "toe al"s 'donateur tot onze vèreenie;ing.Gij zijt van harte welkom. 1:/ij 
zullen U er uiterst dankbaar voor zijn.Stuurt not; heden een briefkaartje 
aan een·van ·ondersta!'(nde adresseri.Komt,maakt •ons nu eens-gelukkig.tot -· . . ' 

., 

1rnerziens. ,~ .. . . ;, 
"r .. ·--Natnens 

·.-: •" J.van 
: ,, ... '\f.yan 

de .DOIIATEURS~COl-EdISSIE: 

.. ' 
. , Veen ., Ree;erit~sselaan269. 

Lièmpt Kamperfoelieplèin 5 • 
. - . . .- .. ·- . ' . :, , .. ; . -~' . ' .,_.,, . .- . . . .. 

P.S.Vóor onze donateurs willen ,ve noc;·èvèn mededeelen,dat binnenkort een 
aanvang wordt gemáakt met het opha:Len•:de;r·donatie-gelden.· 

' -.~-. ·: .. .- . '. .- ·' . , . . _ .. 
. , . - . ,~ ·, "' - .. ·_((' '++++++++'++++++++· ' . 

. TRAIH ING. .• " . 
. 't Is :reeds _lane; e;eleden,dát ik eeni5e ,artikels plaatste 

di'ètp~,$/ogR-~f··~~,r1 ;!~flep mpggliJt;;eep.i&:e;_,.~~te;3'.'§€ö se:_ ~e~'?fllJ~ri :b_! j î;JHn b~o~fE:11en 
der yoe tbalspórt. vl!i~r·11®füan8.; ttl.e 9 17erkê'.1.rJR(1gêieienhe'id · nëëlf't 3m" nali~,l'fllè t"J 

· Zofldagsèhe spel ·ooknéen weini6 aandacht te hesteeden aan de teèlmische zyde 
van het "bruine monsters.pel", kunnen dèze ·Io·s nëè:r geschreven· op- en aan
merkingen misschien eenig nut hebben,Gelîjk ik reeds vroeger schreef,is 
debat tèègelatèn en houd ikï:1mij aa:nbèvolen voo:r eenigè belane;stelling uwer
zijds. De Redacteur onzer Lensrevu~•: zàl .zek,er ëen plaats je: rui.men voor af- . 
wijkende meeningen .En daar'· het nieuwe seizoen aanbreèkt, hebbei:i' wij mooie ., , ·' 
ge.legenhé id, çleze theoretische pesè)'lou,vinr;en_ fn de praktî jk in töepassin5 ·' 
te b:re·ngen.Ik. stel mij voor in dit artikel het stoppen en schieten der bal 
aan ee·n. nader' onderzoek te onderwerpen.· ; 

Het is een bell:end· feit· dat schieten dàor de meeste spelers 
op verschillende wijzen· cesèhiedt~al naar gelane;° hun "e;evoel" in hun voet 
dat· aangeeft -P.e· een··p1.U'lt ,"n andef,:heèmt ,ä:e· bal' .op· z i:jh wreef ,een dèrcle '· 
scnie·t·met·de ou·itenkant·van'zijn schoen.Van deze laatst·è cätee;orie vindt.men 

er in de praktijk, heel ,vei.nig.Daarc;elaten· nog,d~t men op làezfe"wijze • 
schietende,de bal ni.e't voldoende vaar,t kan e;eve'n,blijft ook:dê richting 
ste-eds onzuiver. Weinige fac·toren .,pleiten dan. ook voor de:1:e manier, evenals 
kan gezegd worden van qet"puri,ten''van de ,bal.Dit kan wel éens,r;oed zijn om· 
de ba•l nog juis·t weg .te .ti•.,,::::,en· in moeilijke. omc:tándii:;heden,doch overi;:;ens 
is het schieten in elke positie· onmoi:;elijk.· · ·· · •· .,, -- .. ' ,., . 

. .. •v • .., ,_ ·' 

. . . Het werkelijke schietèn,d.w.z·.de bal· bewust e;ericht,op 
elk ooe.enblik,hard m1ar een be::::,àald doel,hetzij goal of-' een ·speler te. 
plaatseri;is bij de. ,"punt" methoçle niet eoed te doen.Rest dus slechts het. 
op de wreef nemen van de bal als de meest succesvolle wijze van schieten" 

,i;:h wel 'gp iede,, oo,:;enblik .en. in ?-<:,d.er:eA _s_t~nd! Speci~al voor het zuiver 
schii:i'teh · is deze ·methode"· ve·:rei's'cnt .'Wèn's'éht men· däároi•J· hard te· schieten;· 

· ctan. moet ·het lichaam een:, bepaalde stanfl aannemen.De vi:limigste schoten · · 
.,kri.jgt men door eenie;zins voorover te hellen,waardoor de g:root$te kracht 
"in het schietenp.e been wordt eecon_cent:ree:rd. Het Schi.,èten met achterover .' 
hellend lichaam ·is niet aan te., bevelen.· ' 

. . Èen yqetballer,die: l1et spel werkelijk e;oed wens'cilt -te 
. spelen,.<iient ~lleree:rst de bal 01; ieder ooeenblik in zijn !'1acht te hebben. 
·Een l1em toee;espe~lde ba],.,hooe; of laa5;die hij wil stóppen,moet bij de eerst•c1 
·beweging stil .. liegen.Goed stoppen. de_r bal ~!scht ee.i:i lane;durige oefenin3. · 
Va~ de tién ioetb~lle:rs zijn er misschien'eert of tieè,die het behoorlijk· 
'onder de knie · hebben. ·. · · • •· · . '' :: ~-: ,.-_ . 

.,,~····.• ,•-·~.·· - •• ~ 4,·,. 

,/ .. •· : De.beste methode is,.wanneer een hooee bal komt. -aansuiz,:.n 
hem juist op;het'.moment,éiát hi·j op doog:rond neerkomt,met schuin opgerichtó 
voê t 

I 
waarb'i J .de hak èj;,' :,den· erond bli jfti neer te drukken .Niet aangeradeb. ic: 

het been geheel op te"tillen'en.daarnaóp de bal te drukken.Raa~t men dan 
.de·glaàde,bal even opzij,dûs ni~t precies in liet 'midderi,dan krijgt hij .. 
e.ffect en 'men is. hem kwi'jt_. '· >' .: · _'.',S_ ··' .,.-•. î.· :. ·1 • ~ ,. , . 

_... .-., ., ~. • r., .y, ~:· ,.,· 'r 

. ' .' 'De v:r;.oei:;eré'links:.buitéri' vah H.B:s, ,Whitton,plaatste 
Z·J.Jn knîl?ën schuin naar voren.·en'dèed·á.e .bal stoppen 'tussclien lien ho6k, ; 

,_gevormd sl,oor den erond en he:t schûin ·•op.~aartsch geboe;en benedenbeen 
~:-~r,,- ...,,_ · · . -~ 1 •• 

• ....:._,.,>- ··-- ,J, i, ..... ,,, " 
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.Eon zeer eigenaardige m!l,nier y9orwá~f,diE!, l!lll!l~t!l,l,"·faalt.D;, bovi:momschreven;:., 
t.echn:i.sche moeilijklledèn ontk"9mt 11en _1.üli;iE?n çloor. volhardende oefening.Daar
uit l.Jlj_jkt weer,hoe noodzakelijk ·deze isi · · .... .-•· · · .. · · • .. ·, · , , .,, •'.,. 

.. --. . - ..... . ". ·~ ' ' ':' 
Nog deel ik màde,dat de R.K.F.3ewijziede. spelr·ese:ls liet verschijneri,waarin 
namen e.d.i:;eheel·veranderd zijn.Daarom acht ik het e;ewenscht in de•vole;ende 
revue een en ander kort aan te stippen. 

J, v.d. JGe ij . 
: =: = :_=: =: ==-:.=: 

,,iErïE:ë.F.. DK VOORZIT'rER ! .. Si.", 

' ' 
Ik.bedoel nu de•nieuwe voorzittêr.U weet .wel,ik"meeri·u met 

iat bekend entÓesiasrne voor de·tenszaak,U bedoel ik die 'mij,arm slachtoff;er, 
3.l zoo vaak heeft uite;eschud,U wiens vine;erafdrukken in onze belknop staan, . 
J bedoel· ik, om wie mijn moeder al drie nieuwe gane;matten heeft moeten kopen';· 
J weet wel,meneer. de nieuwe voorzitter,die ene stoel is al uiteezakt" juist 
~ls mijn geldbeurs na een bezoek van U. 

. ' 
Ik bedoel nu de nieuwe baas die zoo vrolil door de pase;eboen

le ruiten van ZJ.Jn: voorkarnertje kan kijken,van wie ik altijd mag opsteken, 
utewel ik nooit rook, U bij wie je Caruso en i,9henerin kan· horen, U de Ar iel.~ 
,ertegernvoordie;er bij de Lensmotorbrigade ,.[(wou.ik eve_n spreken, ·;. .. 

· • J.ti[f-~ ~v crrr.t..a '2r.· t l!i. '"!C~frrrA·ü'.1• · -- -~-: -:·.:.& ~ ~- ~ ! )io.i qi ~i .~ !-r~. /.:·,.-:f-.r·:··'l..:-- --:- ~~.. .. ::· 
· i,Ieneer. de vo.orzitter!Ik .stond verslagen toen opde'laatste 

,.ergaderavond.i•ieneér de voorzitter .vàn de. andere kere_n,is nu e;een meneer de 
oor-zitter meer~ .. zo ging _•t· in mijn brein om.Toen 'k de bestuurstafel aó\n
eek, zei 'k bij mez,elf :\7at nou t,ez•ngen?En ik kreeg zo'n· akelig peen-el') 
iengezicht dat 'k e;auw een \7iebertje heb moeten .nemen.Want weet l.l ,vat 't 
eval is, meneer de nieuwe voorzit ter?t-ieneer de oude ·voorzit ter nam· 't me 
ooit kwalijk als ik eens een taalfout maakte in mijn·artiekeltjes,want, 

··•ei ie dan,"ik weet 't,Sammel aar,je·hart is e;oed,ik kijk alleen ·naar je 
E:eni·ng.Laat die taal;gouten maar zitten.~ ,_. · 

, 

En·nu be·n ik zoo vreselik bang d,at .U er anders over zult. 
ordeien.Maar toch vraag 'k U, menaer de nieuwe voorzit ter, kijk U · as jebl:i;.ef, :_
!.et lelik,.als ·ik me' in een enkel woord·",je vergis;u merkt wel;belee::Cd bêri. · .· · 

.'K ge,1oeg,meneer de nieuwe voorzitter,Ik·spreek altijd met tw;ee woorden,· · 

.. an.t, ~k zeg,..maar zo: 
Met je hoed in je hand 
Kom je door het e;anse land, 

Jhter de schermen: 
Met je pet op' jë te.s 

":Kom je d'r ook. bes), 

f J' I' !' I' I' l'J'f 
'i('v ...... ., ......... .., ' 

• [,TD-EN KRACHTBESPARING BIJ HET VOETEA:LSPEL, 

,. 

· Uw :onderdanie;e, 
SAl,îMELAAR • 

Ik zal trachten in deze .rubrit1k een kleine uit~enzèJtine te.'. 
,ven, waartoe· krachtbesparing eeberzi.jds .en verspilling van enere;îe,l' ander- ' · 

. J. jds kan lêt;ijden.Een aandachtig opmerker zal. l:>i j e<?n voe tbalwedstrijdyan 
.,•ommige momenten van goed spel· kunnen genieten.Daar staat,.tee;eno·vêr',ëfàt er 

Jk oogenblikken zijn van hopelmos geknoei !ln e;etrap in de ruimte, waarbij . 
'.Lchaamskracht en energie in hooee mate.verspild wordt,De ourzaak zou men 

.mnen zoeken in weinig _overleg bij· de spelers onderling en l;>ij het indi- · 
•. ;.a.u,äie zijn gedacht,e_n 11iet laat gaan m,a,w,het J:;epingel en··slecht p;J.aatsen. 

Wanneer bij een wedstrijd dè spelers onderline; eikànder niet 
n·staan, dan vole;t daaruit, dat er van· een hechte ,homogeane ploee; e;een sprake 
;,i',,en loopt elkaar meermalen'in den weg en daarvan is net e;evolg,een spel 
it het aankijken nauwelijks waard is;Het is· juist de bedoeline; sien voe,t- · 

. 3.],Wedstrijd voor de spelers . en toeschouwers zoo aantrekkelijk mogelijk t.e 
1.ken en dat verkrijgt men door·de rei:;els van het,spel,door het liJ.ithoudings-

._ 3rmogen en de tijd zoo practisch mogelijk te. benutten. . .. · 
.. ..1 .. , 

r. 

Bij soed plaatsen van een ·bal wordt_ het· spel afwis~~lend 
:i daardoDr ook aantrekkelijk.De, spelers moete_n dan ·ook zorgen,dat. ,zij 
ooveel mogelijk op hun. plaat" blijven loo'pen,Vele malen gebeurt het. dat 
·3n bal die schijnbaar toee;espeeld wordt,eerder iB het bezit van een tegen
tander komt en de aanval op die wijze.5ebroken .wordt.Was die bal zuiver 
oegespeeld,dan·had de tet;enstander eeen kijk .::;e)iad wanneer de hal direct .,3r afgegeven was. · · 
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Vooral in ,de voorhoede zijn deze. rèeelen :van kr-acht_.De buitenspelers,wien . 
de bal :toegespeeld wordt ,•zijn er op aangewez~n Ql!I het leder z·oo vlug moe;e-

_,li jk naar voren te transporteeren èn. met- een laag- :of booe;schot voor te · · 
zet ten,naar gelang men il.inde, },eef1; van de achterspeler~ der tee;enparti j. · 
Is:de b1.ätenspeler niet snel genoeg en neef1; hij last van een tegenstander· 

. die. hem. inhaalt,dan.-e;eeft hij de. bal aan zijn 'buurman,die natuurlijk zorgt 
da.t hij in· _de buurt blijft. . · 

' • ., •,. 

Het uithoudingsvérmoi:;en speelt ook een groote rol bij 
spel ën da;ir wordt juist de meeste énere;ie·verspilcl.Energie en kracht 
l11n iii juist de groot~ fóu,.t van menie; voetballer.In de volgende revue 

het .s~ 
verspil· 
ver-

volg hiero_ve:r:. • · •·. , · · 
'PUN'l'ÈR"•,• ; ' . 

,1. - ' ,; • 1 

OOK .EEN, CLUBdAFI l - . h, -:_-

1·.; 
'> ..... : . 

' ~. '' . . •~1 . .. 

'!lach:µ -een. leuke· thuis-wedstr_ijd,, ·: 
Dan is Kareltje present. 
Kareltje· d.at i's· een clubman, 
1,arel is een reuzen-vent. 
Ziet hem ,.dapper henens tapperi 

' 
Karel ·df~- spee_lt- gaarne voetbal, 
i•iaar het liefst niet ver· van huis; 
Altijd .valt op_ hem te rekenen, · 

~· •• 1 

i,iet zijn koffer. •en zijn s_tok, ;_ 

· Enke 1 't reizen is een kruis. 
·' Dan is plots ·e_en· tánt,e over;: 

:: °' Of heeft ie eEln, kou gevat. . 
/' ;: Of hij he.eft: een and 're _afspraak· 

.. ·Waardoor.hij dè club vergat .. 
· ; Karel is een jofele jongen, 

··.Alles Krijgt z'n.club gedaan,. 

,,;et. zijn~rnooie bl'.U:i_ne gl,!J-cét jes; .. · 
i,iet zijn lefdoek en zijn lok!-. · 
Vrooli'jk.neuriet :ie.'n wijs.jë'( .. 
't Weer-- is· ook zóo zonnii::; mooi. :; ·; 
En de ·meisjes.-glur.en glunde·r - ; . , • ·,· • 
,laar den fikscllen,kriappèn boy,· · · · · 

· Mits het. "zich een .clubman toonen" 
Met- geen zorg gepaar~ moet: gaan! . .. .;. . . . .. ;:.>.t::, _.- . ~- ... . . 

Doch als 's ,morgens bij het öps.taan ·:·, 
Regen tegen.r.uiten,plast, -

Kare;t· is een eoede spele:r:</: . ' 
En dat ,dient te· gewaardeerd. 
Hij · moe_ t als e èn kle inè afgod 
Door zijn club ,vorden geëerd! 
rn:de match,dan moet di3"bal hem 

-t· .. 

Dan denkt Karel,o,dien weds.trijd " 
Gaat nu toch niet door,da'.s vast, 
iiat kan hem den wedstrijd bommen· 
Wat ga,an hem de: vrienden aart., 
Die daar stráks met ·hun tienen. 
Op het "veTd komen te ;,taan •. ,·. '\ 
1-:arel· is een reuze clubman; 

Netjes voor den voe~ gel~gd, 
;_ -Anders sputtert Kar.el· vrees'lijk; · · 

• .. :'"a 0 Wordt er van alles· via~ gezec;d/ 
.,,. :Z·:i:·jne vrienden dle berusten; 

(Karel k,i.n nog niet· g!'lmist) Karel is. een beste ven"t! 
Maar,het weer moet zonnig wezen,. 
••.. Anders· is .hij niet prese'nt! 

Wat zou Karel vreemd·staankijken 
Als hi.j J::iun gedachten wist! 

·.·::.-J·. v:
1

_,_-,;ae-tt· te do.en· mèt zzo.;èen mispunt 
· _ .. zoo.'.n.,Karel-egoist, ,. · 

Dfe het' 'allerkleinst begrip vah• 
' '~ · "''. Clubaartllank 'lijkheid n,oe;. mi·s't ?" 

Wát te. doen met -zulk een .J-~are 1, 
...... i,Iet zoo'n sf.ukkie:'. .saagerijn, . ' 

;,.J 

· ,. · .. ,\7iens malle kurï:in en pretenties· 
·· ,"; · .. · ., ·:· ne,<1<.anker voor de cluh toch· zijn? . , 

:-;-;h...,,.;·••~.,-: ... -;_~ ~~ .: .... ' ~ -~!',.~ . ~.-,'.:-!:,· -:-...-:-~~· ·=. ~~ Jf-~-~-:-\;..:-·~ ~·-~-..f.;.2:~---~·:,• ~~ :;: ~'~'- -/:·,~~ .,;.,• .:.!,-i :::.·~·_;.,;,'..:i~ . ~{, --f ·"- -~.-~'~--~ , :~;.·,~- . 

; '" . ~ . .. "{à'ar'de • .. vrienden, t oón t je 'rnannè'A !: ;-'.{(:' . · .. ' .: .. \, ." . . ,. 
Gebruik eeris even je verstand . · ·, 
Entr~p zoo'n fijnen,reliizen Karel, . ' .·,·•.-.. 

' ' . 

· Dadelijk uit het clubverband! 
T"I_· r. . C'. •' ç --\~_.;/. ; Vrij uit 'clubblád ·Exc. 

AUS D2:R CHRONIKA EiliES r USz.BALLuPIELERS! .,'··• .·· 
. . - .. ··/':•;:,_-:;"-li_ :.~·~.~•·· .• 

Hoewel móeder. ·na tuur ons: fu°èt • naar zomerse weer nièt kww:ad 
gezing is,wijl anders in vorige 'jaren meestal. àe maand Septernbèr gure voor
proef Jes gaf van naderend herfstweer, steken wij toch van wal. Ik bedoe.l :we 
gaan welB'r voet.ballen.De verlaten· voetbalvelden z.ullen. druk .·bevolkt worden. 
't Is ·een _voortze,tting der oude wijs tEn. tocil ondereaan we iileder seizoen op-
nieuw de'_ spaanin13 en emotie ,die de competitie ,grillig als wat, over ons zal 

storten,E;phte:r:· _is dat gl'.lmoedelijke,ik spreek .van een jaar of ,a-pht terug, 
. verdwerièn.Dè rivalit·e_it tusschen de verschillenûe clubs is er niet beter op 
geword.en.Zelfs. de. verhouding tussche.n de .voetballers onderling lijkt mij 
g,ew"ijzigd_.He,t,samengaari;het.gezellige_,het knusse,iets,"dat zich o zoo lastig 
in woorden laat uitdrukken, is verahderd,minder iinpul'sief gewmrden•,meer opper-
vlak.ki~ •• ·. . .. ·' •' ' '. : •'. . ·_,:,' 

·, Ongetwijfeld is "déi~' ornzettiné van idee 
méer '•gew.rongen prestaties der e],ftallen, De· indi vic'i.ueele 

_. ·i,. .... ;. 

debet.· aan, de min of · 
uitin& he_eft te veel 
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stEi'mpel eed rukt op de collec t,ieve kraçip.t 1 d:j,e den om in· voetballand den weg naar suc·i;ie:, te 
heid alzoo--niét de in ins te twijfel bestaat. 

noocJ.wendig gebruikt: mqet wor- · 
l;let;r'_eden.en aan· wier nutt.ig- . ., 

,. ·,.;.· 

'·. Zoo was er in vroee;ere dat;en,in het grijze·Lens' verleden een, 
.. 

voor de spelers van nu,benijdensw,aardigè saarnhoori[;).1eid,die dien eoeien tijd kenmerkte en een regelmatig·excelsior in den eev1oneIJ "lijn waarborede .. En zonder die waE\rborg is een·vcietballeven,collectief tenminste,niet denkbaar.'n Best e.B. aan te bevelen recept voor de toekomst:de voetbalplichten : en rechten nemen-- .zooals zij zich voordoe·n,en overeieten met een sausje op Sammelaa_rsche wijze samengest.eld.Homor:lach en ernst,dat werkt onfeilbaar! 
Ik vraag me,nu eind Septemher,af,waarom de R.K.F,en D.H.V,B.weer. zoo laat met de competitie aanvanr;en.i,Ielci.t de_Sportkroniek,het ~i~V.B,orgaan reeds reeI<;:sen van· wedstrijden,de S.I,het h,K.F.blàd,eeeft ,slechts· ènkele vas tee stelde. wedstrijden. 't Is ie.dGr jaar hetzelfde euvel !Waarom kan men in Utrecht toch niet één maand éerder aanvangen?Zijn er plubs,dîe hun ver plichtineen niet voldoen?Waarom dan niet zwaar beboet?Door een enander l loepen onze spelers,die in_ de zomermaanden toch niet met wedstrijden verwend zijn,ö.e geheele Se;_Jtemher-maand .. weer vrij!Raken er hoe laneer hoe meer uit en hebben dus een ruimere tfjd noodii:;.om er weer in ·te komen. Gevolg meestal een slecht_ begin.En iva.t dies meer_ zij! •_; .. · ,. ~.. . . . ... •. -. ,·:· r . ·' '-~· ,· :·,. _; ,, ~-~.;.,>L-.... ~---~;.'~---~--~'·;·- ~ -.:--.. -_ , :"-,~ :· ·c-.._-1,;· ·•·r:;-".'-l, :-::;:.:?·7.-,~---.,.,:_: __ •J·· -..-·~ .. 

1 Ohze tröpheeen-kast is weer met een an tal lauweren verri: jkt, al ·· gaat aie ·_verrijking niet in ,het tempo van weleer. "Onze colleut·ie mae; er thans wezen.Voor mij is zij altijd eenerzijds het symbool vah de blauwNitte victorie,in spannine; en enthousiasme veroverd,anderzijds het teeken van de moe-i ten en· inspanning onzer spelers.Enkele medlclilles en lauwerkransen hebben w<:,er een leiflijke plaats gekreeen tegen het zacht°e karmozijn rood ;;evonden.Een mooie lauwerkrans_ van het derde Lens in Poeldijk ver- .. kregen door de bekende gulhartigheid der ·:;estihandérstEen tak e;e.vo_nnen doo:r: raadteens lezer,het vet_eranen(sic)elftal van Blauw-j'lit in gemoedelijke oude ~mannetjes strijd tegen. Gnaaf' F.loris. Ik heb er v~n e;ehoord !Lens dat in_ de loop der jaren, tie)lta~len vee tballers herbergde ,die ons nu ."met pen~ sioenu verlaten hebben,kon op den Gr.Floris-dag niet meer dan vier dier 11 oudjes" op de been brengen.Zeges "vier" tDaar,.-waar een leger moest staan. 
Dat is onbegrijpelijk V'Oor"me! 't Is gek;maar waar·!rk· kan.me nu; 3enmaal niet voorstellen, <;'1!3,t, zooals bij ons en overal- gebeu.rt, spelers" 1adat zij jarenlang lid geweest zijn;ophouden te spelen,Lens verlaten en lan nooit mëer iets van zich laten zteri of hoeren.En clat. juist op een :eeftijd,waarop zij zooveel,buiten het ·voetballen,hetiij in commi~sies, .1etzij in i:lestuur,konden.doen.Het mae; echter,schijnbaar,niet zoozijn! .ou onze elftal-secretaris die manneri nog in e;erèe;eld verband kunnen laten titkomen?Dat wekt belani=;stellin/;;, 't Is z_eket het overwegen waard! 

J.H.I,v.d.KLEIJ. 'UNIORENPRAATJE. · , 

Hallo! zijn jullie daar ook weèr?Nciu, bon Jour- dan·!'Pràchtig weer-' ~je,hè;om te 'voetballen'verrukkélijk•e'n·ûän liefst.een inassa prijzen wee,leepen van de verschillende series.Jullie hebt er dit seizoen weer ,roor ;ezorgd. Geen· wonder, dat onze· secretari~ van avond zoo vrooli jk keek. 't Gaat uitstekend,zei ie me.En toen toonde hi•j mij een lijstje van maar eventjes '3 leden,waarvan er 70 voetballen.Dan komt er nee bi·j,dat de donateurs als eik.evers uit den grond kr1itipen, wou ik zeee;en.!-iaar mis hoor: ze bli jvex. er n.Zeg,helpt jullie eens een handje.Voor Fl.l.50 per. jaar ·maak je iemand ona tau.r .Dat geeft di°e, iemand een fees.tavorid plus de "LENSR,EVUE"; en ons en voihle kas.Natuurlijk ",mag" me_n,mee·r geveri. ._, . . - . 

Nu not:; eveneen paar vcietbaltermen,.je w.eiit wel,zooals miJn opoe ·an. 82 jaar die heeft eeleerd.Eerst "wihe;".;dal, be"te<:,kent "vleue;el". In een -,lftal spelen er_ twee op iedere wing.De uitspraak is gewoon~Eveneens mag je "arbiter" ui tspreien. als "aarbei ter" .II_Arbiter" wil zee;gen "sclieids·echter·,i,Iisschien heb je w·el eens· _gehoord van ".hedden° .Dat beteel!:ent · "koppel\ m kbmt van het ene;elsche woord "heacl" spreek"hed" dat' "hoofd" beteekent. 

Een rechtsbuiten· die -een·c11 rush11 
• spreek "rusj" onderneemt, snelt net de bal in de. goede .richting,want- rush is de·vértàlinè voor ren,toelo·op. Sommige spelers kunnen ?DO handig Ufienachelen".Dat moet zijn "vernochelen"en 11il zeeeen 11 bedotten11 ,om den tuin leiden.De "trainer" van.een elftal, 

' 
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. -_ 'k meen dat het derde er een heeft ;Jà de man die de spelers oefent; wa..nt .:_ "to train" beteekértt' aan de. andere ·/rn/H · V!'ln_ de Sc:hevenine;sèhe zee ,r,oóveel _a,ls,oefenen.Spreék_ uit:treejner e.lJ.•:11.:tóe-,:treejrt", ·. · . ·.· _ ........ - "·i • .. ,' ,· <, ... • ' ·.-·:;:.r.;_:. " . 9 . ... , "Nou;·jon5elui,zoo kan•'t ygor dez!'l·l<·ee:r,'k Wen5ch U allen· gq,eden . ~ -- a....On.d en l'rel te rusten, , .,, .. _ _; :· .. ,• _.•· ., • • . • • '· · FELIX. ' . 
HE'.L' JUNIOftEif~TOURNOOI. 

. ~- . 
Juist'op het tijdstip,•dat deze Lens:revue inzee zou 't,aan"werd door ons kran:i,g vierde· elftal het_ kampioehSchap van dit tourho.oi behaald.Hulde aan de_. 9pelers van. dit elftal.Allen·zonder· uitzondering hebben zij ookZd_it jàar wederom hun· beste_. beentje voori';ezèt_ om Lens- ook' nu weer zee;evie.rend uit dèn strijd té eren komen.En wat was het resultaa.t:clat naast·deri Gersten prijs ook nog den extra-prijs werd verkregen, c1aar_ onze 'jongens de· mees te · goals hadden- wèten te fokken,· - ✓ • _ : • ·, • ·, 

. 

. . . , . 
_ . En zoo -mocht dan op qe jaarver,;aderine; van het District Den Haag van den D.H.,V.B/, j,.l.Mmmdae; gehoûden,onze aft:;evaardigde;-de h ee:r v.d.IUey' twee 'mooie prijzen in ontvangs"t nemèn',n,l.eé'\-1 ·lJ:ronze'n voetballer op een. rnarmer,vöetstuk;benevens een keurie;e medaille,welk,;i twee tropheeën bij onze keur~cmihlectie een schitt'erè:hd plaatsje zullen krijgen.,,_. ·. -, . ' "" . . . . . '·• 

Jongèlui, nçie;ma,als. prof:j.ci~ t ;t,aat ·:_v:1ort ~)_) gen Jngesl_agen .weg.;iui: tracht ook- in de a:. s. cornpe ti'tie door ·eoed· spel ee!l be_hoorli jk figuur te slaari en-na afloop dier competitiè· als No ·? ·op.de lander te eindigei::i.J,Jaa:r bovenal:draagF·onze kleuren met eere ,houdt c;,hzen naam ho_oi';! ._, .. ._., ,_ 

. W. van Boheemèn.: 
vN"Z.È ELFTALLEN'. p. Voorzitter. 

In deze revue moesten volgens r.ieJ.o_fte de zes.s elftallen,waarmee onze vereeniging in, het .a,::i.seizoen aan de competitie i:leelneemt,gepub_liqeerd worden.De elftal-commissie ziet zich echter tot haar leedweze,n eenoodzaakt äaarvan af té zien.En wel om versqhillénde redenen" 
•- , ,._, . . .. :· ,, . ' :~ , .-- . '.'/oensdag·j.1.haëi de ,elftal;-cornrnissie vere;adering en bij o.e for-matie·der elftallen,liefst zes,bleek_di'._t .2 of 3 leden·noe niet definitief hadden beslist of zij wel als vaste spelers het i:;ehèele seizoen beschikbaar zouden zijn en er tevens van bestuursziJde de mededeeling werd i:;edaàn dat ~J verschillende nieuwe led_en ,op de ba:llotace ,varen eeplaatst.- -. , · .. ' • 

Bij deze stand -~an ·zaken leek he·t · de e_lftal~commi_s~ie bete; en juister de voorloopig e;edachte elftalren niet t·e formeere"n.·vas dit wel ce- -daan,dan zoudei;i_ er om bóveh aani=;ehaol.1de reá.en·en zeer· :-Ïpoedig veranderingen komen,waardo_q:r, misschien eventueel verwikkelini:;en zouden ontstaan e.ci.Het zou t_och te ·vreemd zijn om de commisie elftallen te· doen samenstellen zonder eenige vaste basis of zekerheid,dat daarmee het seizoem kon worden,aane;evangen en· beëindie;d. : · . . ., · · · . . . · 
• • 

• • : •• , • • • • • ' - • •• "· /. ✓-·; ,t .. - . .,c.·-- . : •.-~... . • .... , ..... ,. Bqve.neliery_.wa_s,._onze. ·vereénii=;ing; ui, tge zonderd. hè t , èers te, nog niet ingede&lcl, zoodat de competitie- waars chi jnli j_k over 2 weken definitief aan~ vangt.Tegen "dien tijd verschijnt de nieuwe" ·revue,waarin wij de verwachtîne;en der leden · zullen kunnéri bevredie;en. ' · 
DE ELFTAL-COI-,r,:ISSIE. 

OFFICIEEL. 
. 

Door een misverstand werd verzuimd de onderstaande nieuwe leden · onder "Officieelè. i,,ededeelingen" op de eerste ;pagi"na der revue te· plaatsen . 
B.Osse 
H.Helvenst.ein 

-~ T):l. van Es 
·_.·;r, Vi jverberg 
't.Nihot 
J.H.Ruivenkamp 

. ' ' '. 

. Stevinstraat 5 
Renbaanstraat 97 · 
v.Ostadestraat 342 
Indi1;;ostraat 8 
Lavendels.traat 81 
Eeijersstraat 80, 

. -"'I!~:..-"'!'~---~-------

.-
Junior. 

Il tl tt 

"tl lt tt 

' 

Ik hoorde: rnollli,elen, . ; . • dat de j. l. geh•uden bui te.n~Élfione ledenvere;aderine; bui ten-gewoon ••••• (?) was bezoc:ht. · ·•j, 
·-... · .. ':,' ·~ 

.• 
,_ .. - .'."'· ,. ;_.A,t . . . 
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· ·' ~- dat er. noc; altijd~l:de!l ;,'{}'n die niet besef:f_en,dat eem: e;oed,c,h· 
;.lïd.ook·<J.ààr tegènw99réiig behoó'r.t' tf:z.ijh, · .. ,._. ·,·/_.<:; :._·. :,· .. , ·, •' .. -.2 

.. . •. :-- dat ·de :,cofatiiissiet-, van ·1,;a.teri'a,al.. alwee-r.me.t -:geweldiee plannen rond;:· 
loop~-..·· _; __ .·.-.'---~·-1:.:: _'.':· ... ·.i_-, ~:· __ ~,. ,;,t~/ .. '"~,.:::-;:· , ~--~ .. '?'.~1 .. ~-

dat deze plannen ·nu ook werkelij_k teh uitvoer zullen _,'lorden ,ee·-=. ~-- ~:.. · 
br~ht .. · ..... _: ... ··< · ... _·--:~- -~_, .... - .~~_.j,. .. ;. -.~-:.,, ,;·•_!·+.·--- _ •• , •..• .• ..r".~~::::~•- : . 

. dat ··hét hout enz.reeds·•gratis ter besch_ikkine; is eesteid;~'ävo!: • .... 
dal dergelijke feiten herinneren aan dè"dae;en·van weleer,aän'·<-•·. 

~flud-Lens~.-- ,_ · · · ,,. ·:··_··•·.:'-_ ... y._. __ . _ _._ .,· · ·t'•._. ·' 

dat in· die ,dac;en zoo iets heel eewoon, was 1 !. ! ·,. · _ _ . 
. _ dat. we _nu ooJ~ een "D~nateurs'\-pf, t_e . wel ~ Propa~anda-co_mmis-sie '. _ 

.hehben;_àlsook. éeri_Vóórz:l,-~t<;lr met _.e_n.ee.n>Pehningm/3ester zonder stoomfiets; 
· 4 e: -· -dat·d·e· da1f~ni~t ver meer ·is,of la!ltst_genpemde· zal-zich door de' 

welwillende tussch,ênki:>l!lst. van- eerste;emoernde _ ook een· dere.eli jk apparaá t 

',J,.' 

è.oena.à.nschaf'fen, ,.·,;•,,,::\:, : .. , ;·.· ./,-,.:.'.·-·,-~' ... ::. ,·,;_·... !, 
. . ·dat·rneerdè:re),e,q.ën van plan;i;ijn nu;ook eens de handen. uit de• 

r;ouwën te:· stèkèri., iri vè:r6and met re para ties, onderhoud enz, +·. · 
· dat Sporthuis "Weimar" aan onze le1çl§ln op vertoon.van bewijs van 

liàmaati,chap lOf, reduct;ï,e seei't. _-· .i -, · ,. ..~--:;----· ·· 
· · dat :de D,H.V~B.~p :1.uist_Ell,rijj~e,.,w~jz_,t:i·-·:zijn .10 _jarig ,bestaan haeft 

i:/évieird.:-., .. \·',L•.,.~-,,_,, .. ., · ,.:• .• :.,, ·· _f -~, ;:, ; .. :~!,t. .: ,._ ;.~.-/.- .. , __ ., .,; _ ... ·• __ ···:·,· - _, . 

dat er''wedstri jderi,,:gespeield ~i•jn:; Ó .,a. de.n ,Haag' versus hót terdam. 
dat 'ook '.t1LEH~'.\ aa.rcl':\.g .'v~rtëgenw:ó9rdieq. was met diverse ,spelers. 
dat zij 'er zëer veel hebben toe. bijgecl.r.aeen Ql!l deze schoone dacen 

.tot onvergeet"elijke te ,Mal,,eti,;.: · .. ,i~, - .:~.-'i'.-·-·c•., .,;.,:;_.. .. ·, · -. · · ···· 
.--:, · ·-:· ··_dat zi'j he9ht_e vr_i,e?).ds_RhapslJa,l}.P,A.11 '}16.hJ,:en -e;esloten_met G)'t.'l/ILLEM 

.. ·en D.H.L. · ' -., ,,-:;. ___ 1_.: .; ._ ...... . . , _ · 
dat .een sc~î_t.ieien!i. di')'ler ,h,è.t 'feest. be·sloot,waarbij zi:j de eer 

van Lens op bijzondere'ivijze· hebben hooe gehouden. 
dat meer van dergelijke feesten moesten i:;eorganiseerd ,\'lorden, 

c:.aar zij de goecie verstandhoudine tusschen bond en vereeni,:iné;en;maar 
.•· vooral tu_,schen vereenie;ingen onderling zeer bevorderen. 

· - · · . dat ook ondergeteekerlä.e zelf .van het eroote nut_ en diepe- betee-
kenis dier festijnen .overtuic;d Js._ ',;:·.·-__ -, . .. . · · 

. · . dat de P~edaêtie o.verweegt __ çl:ezè .. ·memoi.res te plaatsen- In ·11e.t eerst-
. volgend verschijnend riui!lll)er.. , · --.: JAN KNUT. 

_,,,. 
. .. 

++++++++++++'+4 
. .-

'ADVERTENT !ES;. 
·• ' : ~ • _· ~· ' : . 1 • ·: -,-.-·. • ~' • - •. , ' • 

Wegens' ziek te_ t.\:l ,'koop ~a_rii:;eboderi: 
6en paar, schoenen. Pl. 5 ,.5Ó , -). : · ·" ' · 
een pantalon · · · ' -'li,.2.0 :_{/~;,:kL/,,

0
• 

een shirt . . , .• , . 2':'~- , - . _ 
scheenpla __ 'ten··_,'., ·-.75'·••", ,:;,- <'--· een paar_ . ,.., ....... _,. _ _ 

een paar ·kousen ·-· ··; ' · 1.80 of;,.alles:';te samen voor-: Fl,11.-
Alles is één keer eebrüikt.Te bevrae;en:Dhf.L.Eoe;ers··stevinstraat·!Bi . ··- . " . -. -... ':' . ' ., ~ . . ' ·•, 

..., '"·•·'. ,-._: .... . : -~ ' '1 -~'. ·.,: ~· .; .. -· 
·-.<~ +. ::~: +., ;..-+- :,._+:+:+:+~of..:"": :i-•: + :-. 

1 ·:··. \ •• 
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SECRETARIAAT: ,CARTESIUSSTRAAT 130 . REDAC'rIÈ"AÏ)rlES.J<'ULTO!fS'rl:lAA'r 73 · -o-o-o-o..,o-o-o"o-o-o..,o-:-o-o-o-o-o-o-o-o:-ö~o..,o~-o-o-o-o-_o-o-0-9-0-o- .. . . . 1!;-•·"·::;~~~~~i"'"''.'' .. 1• 1nrbD .• · . · 
J !- ' 

v· 
1 
! )-' 

- ---:: - _-o- ) .. , - -· 

! .· _/ 

- .. ·5·-~.;1_,,_N. ·." ·\ -\ ~ --. .· -· ~ ~-\ . \_j 

r; \ i \71\J 
I _ 1 1 i i i . · 1 . '· _1 i 1 ! I \· I 1 ·r 1 1 1 f l 1 1 . 1 1 1 1 1 · l 1 

1
1 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-d-ö-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o"o-o;-o-o-o-o-o-o-o-àl-· . IN MEMORIAM: Gedenkt in verloren oogen):)l,ikj ès onze overleden· vriend~n:B,eP starrf~ <·r:'.":'\:,?j•_ur v. :.l.: ~·-02.,::;:1.ó· ·.:eCj:._i:~tO'_or·CJè1\5li_ 9n L. ~vezenberg. 

OFFICIEEL: ,, : .. 1. Het secretariaat is :Cartesiusstraat 130, Corresponden-tie zende mèn aan dat adres.- ,, " ~•;,,.;;,,.;ó•:· · . · . . . . ~ · · · 2. Contributie betal~ men a~1;1 Dhr.Jac. Runderkamp, w. v; Bo-·.:., heemen,Jac.Haver.mans en J.v.L1.empt. ·.• · ·. ·. · . . . . -.,r 3,Bydragen (hééééél veel)'voor ci.é Lensrevue:Fultonstr.73 •. r . -------•t,__;_ . . ~• •' • ,·,.·..,,, .;':- .. .. ( , .. · . -~---· . ; .... -.-~:· ~- _.:· ..... ;.:· ... _-:~ ... >"'•··~--'·\,-\.·.::'~.t1,~.i.-.;'.:-:-:a.~~---1~<:1.J/· ,., ... - ,'t·"•· , •• ~•- . 
. ... -;.;,_·} -~--::A<-.•i:'ï+,cw~,,,,i~ ... , .... ~.•,..,..,.~.;-:1..--•:.01,.·~~1,/1 -,.vifE~~BB-EN-\· EEN •VELD! ! ! •-:"'{ · · ·••~ ::- . . ., . D~r gaat thans. J)la:ar. een roep door de lucht, Waar je ook . komt en wie je. ontmoet,,' t is ov.iral: "Eintlelyk", "Eindelyk" \'Eindelyk" En een huppelende zuc.ht ,çl.oet d.e verlossende uitroep ·uitgeleide, .. l'Eindelyk" is àl wat de wek,.l(er tikt. Inderdaad, zoo ooit, dan ,is tvel _thans dit woord op zyn juiste plaats,Maa~denlang reeds waèhtten we op dit woord. Van Maart af stonde1i. we met open mond, klaar om de blyde· boodschap te verkondigen.En zi"'daar! •t· Is er;want:Lens , heeft 'een veld!!!!• Ongetwyfeld' i.s het __ voor een Lenshart· als een streelend zalfje,te hoo'ren dat: w:e niet ·langer dakloos·zyn.In ty-den, van woningnood loopt men welëe_n :tang _te snuffelen· om de juiste .. sleutèl op de juiste deur te vindén.Maar Lens heeft maanden lang••· gezocht en werd o zoo vaak teleurgesteld,zóó êlikwyls,lffàt wé er tén laatste op rekenden.De meeste leden zyn er onkundig van wat eigenlyk in de ter-reinkwestie door het. ·Bestuur .is gepoogd en ge-'f' 'l!erkt~Blykb'aar. echter stelde metj ~och v9~cJ.9f5\i,e: ve,rt'ifpÛ,f1:e.n,\tn • zyr:, :7oorrn_anr:,en, waqt veel, gemopper• werd n1.èt gehoord ,~1~t.ip:J.,!i;s:y-ts , . · , . ·.' w:1.n1.g la:st1.ge vragen .gesteld, En toch kregen de leden o 'zoo. 1ve;~ 1_\'.:\t~'1j n1.g te_ ho~ren ov~r de l:ltand va,:1 zaken. We .. · haqden daar onze reden · i_, :: :p,, voor, die ieder 11.d we_l zal waarde eren, Maar toch behoort er een , · · zekere ma.te v,an zelfoverwinning ·aanwezig te zyn om zoo maar cle · · · dingen·_rustig te laten gebeuren zooals ze:·komen;en dit alles z9nder· blyken van ontevredenheid en teleurstelling. iie zyn de leden hiervoor· dankbaar.,Dankbaar omdat ze· trouw bleven .aan. de Lens-·· band er trouw ... l r1 r -: • ,. ·1·. ,--' .... l -; -·1 1 .... .,.., ..L.,.' ,-r. ~ . " b t ' 

• , '-· ..• ,,a v ..... ,,.- ~ ,, .,,., .... ,- .• " 1:; ••• ..,,·o~.~ aa,1 , .• n es uur.· -u,leden,weest d' vàr, cver..,uiga,dat 1ve u~r' gebleken aanhankelyk,.. heid op prys stellen.Ge hebt U gedragen als kerels uit één stuk, als mannen, waarop staat te maken is. 0, ja, de Lensrevue vertelde . de vorige maal; dat we mannen· van houvast hebben,· Leden,het bestuur is trotsch op U. Ons vertrouwen ~s nüit beschal'!lllld gewórden;Ook in de toekomst zullen we op U rekerlen.\\fe.willen niet denken nu a:an · die ,sombere figuren· op de even· so!J!bere achtergrOnd, di.e om,-,reden-van-nièt de,band braken;neen,' laat vandaag-alles licht zyn~ai:-:, .,. les :feest. eri alles vreugde • .Vàndaag zyn w·e dank:ba,ar om q.e_ klare ., , .... partyen op het Lensscliildery,alles zon,oyera). :j.ich:ten4e zomer!_;:., "· ~i _ ... ~! •,r,.._ '!-, ,_.r,, .• À 
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· Wel waren het z1'J'are tyde~ voor het· bèstuur met de 

zoo onzekere toekomst. ,fat zouden de leden doen als Lens zonder 
speelgelegenheid is?Dank zy de elftalcommissie,die de bal nog aar
dig aan het rollen.liet en ook dank zy de lede.n,die ondanks eenige 

. teleurstelling trouw bleven, is de kar no6 in het spoor gebleven. 
Bravo! :ie zien nu w_eer een blyde horizont. . 

· .. · Óok" nog even voelen we ons gedrongen een woord van 
· waardeering te spreken voor de bemoedigende sympathie,die we onder

vonden van zekere· zyde,nog wel met ons,maar minder met de bal en 
veld verbonden. Dat doet wel eens· goed, een ernstig ,goedgemeend woord 
te hooren over i·~ts anders·, dan wie keeper of back zal zijn.· . 

; 'iie hebben een veld! En dan nog!wat een veld!Laten 
. we ons niet. met bl.u"f en fanfare ophouden.Maar in alle nederigheid 

kunnen we getuii;fen: 't wordt een vel_d, dat niets te wenschen over
laat, een streeling voor het oog,een paradys voor het voetbalhart, , 
een veld waar anderen lof over zullen spreken en waarom jaloersche 
gezichten zullen zyn,Maar daarom is het ons niet te doen;de Room
sche snort is ons lief en Lens is ons lief. Daarvoor werken v1e· nu 
al zooveel jaren, we hebben al zoo dikwyls onze · eigen be";J.angen en 

·pleziertjes op zy moeten zetten.om voor Lens te werken.En nu we 
een veld hebben en wàt vo-or een veld,nu zeggen we:Kyk,de schiet-: 
gebedj es hebbe.1 geholpen; onze vr::.e1,den i:1 den hèmel ·1ebb_en ,ons 
niet vergeten.We hebben ook in hen vertrouw,en gehad,en ziedaar! 
We hebben e.en veld!En een veld is- voor ons het leven.Zonder veld 
stuiptrekken we nog even,maar het'graf ligt al gedolven.Nu echter 

- leven we an als God het wil, z.ullen vie nog veel jubilea meemaken. 
Daarom, leden,met Gods .hulp _en de··Uwe, voor,vaarts 1 

Voor ons geldt inaar één woord: trouw ·aan Lens'. Eén voor allen! 
ren allen, voor ·één! 

HE'r clESTlJUH. 

Leden,donateurs·eri.allerliefste dontricesl!!!! 
. t- - . 

Le~ig en Snel zit in de put,heel diep z·è;t.fs.Er zyn jaren ·voorbyge
gaan dat de vereeniging niet zoo'n ellende en misère heeft meege-

. maakt. Zoo zyn er verschillende g:rieven, waar we allen met man en 
macht tegen werken,doch_àlles_ten spyt kunnen we ze niet te boven 
komen.Ik zei.toch allen,nu ja ik bedoel 10 procent.'Be eerste grief 
bestaat vooral i'n het feit dat We terreinloos zijn en een voetbal-

·vereeniging zonder terrein is geen voetbalvereeniging.Tuiaar toch is 
· de gemeente nog zoo vriendelyk geweest om ons een plukje grond aan 
de Leyweg te geven.Niet om te voetballen,want dat is daar uitge
sloten.we gane baggeren.Het nieuwste op het gebied van sport.Pas 
versch geimporteerd uit de binnenlanden van Afrika.Amerika is te 

.gewoon.Met algemeene stemmen hebben bestuur en leden op de laatst 
gehouden buitengewone vergadering besloten de bena..-ning "SPO.rt'fVEH
EENIGING" te. veranderen in "BAGGE.i:tVE.iiEE,,1IGING 11 , Voor verdere byzon
derheden zie men de notulen.De schoone illusie werd uitgesproken• 
Lenig & Snel op te voeren tot het wereldbél,s'gerknmoioenschap onder 
aanvoering van ons eminent clublid Sammelaar.Doch.dit is alles 
slechts·illusie en alten wy terugkeeren tot de koude en nuchtere 
werkelykheid.Laten wy allen werken en Lenig & Snel terugbrengen 
tot hetgeen het weleer was.fiet is dunkt my voor ons allen,die voor 

_geen 10 potten pils bang zyn,toch werkelyk niet zoo heel moeilyk 
om een vereeniging met een tachtigtal leden behoorJyk op zyn poot
jes te- zettei.. Doch dè!.ar is -or,· de allereerste olaats geld voor noodig 
het zoo welbekende slyk der aarde. Laten wy dan voo!·al.eer van de Ley
weg afscheid!Enemen daar een paar.handjes -vol van meenèrîieri. Er ligt 
immers toch genoeg.Het is dus hier de: taak der leden zooveel moge
lyk donateurs aan te brengen en als er niets anders te- krygen is 

· -dan maar donatrices. U gelieve dit laatste echter niet ·au sérieux 
te nèmen,Want ik ben bang,dat als ik .het meen,morgen myn heële 
lichaam blauwgeslagen door de diverse mattenkloppers en myn ge
zicht een en al lippenstift en poeder zou zyn,Dit alles my aange
daan door, het heerlyk overschot van 40,000 vrouwelyke individuen, 
die_ van top tot te!;!l-} ~ewapend zullen zyn. Weg met den oorlog! Ik 
vond het dan ook ~~pkely~ een ~+luaj.t}eue idee Vàll het bestuur- om 
aan de leden een <>wt.,..~ ,-,,.,,,,~- ·• , , ·· , · . · . · · .. 

- .. • ;~;., ' , ' • ... • ~ • -) • ..: • J • - .,_ •• • ~ - -~ • - ., • ~ -
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noodig,De leden betalen dik,dus zyn varizelfsp:tJekend de donateurs 
aan de beurt om dik te betalen;De lieftallige donatrices denken 

· er misschien af. te komen, doch ik stel voor da1:. deze dubbeldik moe
ten betalen,Een vrouw kan· immers alles, ,/eet gy wat des werelds 
sterkste wáterkraêht is? De Niagara misschien? Och ,,el neen,het 
zyn vrouwentranen, Het is· immers hun kracht, want voor de rest zyn ze 
weerloos,de mannetjesputters daargelaten~Daarom verzoek ik.de do-. 

, natrices van Lenig & snel beleefd hun tranen te laten st·roomen . 
by tuiten en ik verzeker .U het geld zal van uit .de ·portemonhaies 
dezer ;Lieftallige schepselen qods"vloeien in des penningmeesters 

: kas. Wy zullen voort.aan voor geeh geldproblemen mèer'.behoeven te· · 
staan.Het.bestuur steekt de koppen by elkaar en nà·ryp bera:ad . 
wordt het volgende programma vastgèsteld eliÎ met den me.est mogely- · 
ken spoed uitgewerkt.Op een der mooiste plekjes van den Haag,ver
schcilen tusschen groen ,en bloemen worden twee keurige velden aan- . 
gelegd. Verder zal de omgeving van alle gemakken. 110:rden voorzien, 
zooals 2 flinke kleedlokalen annex douches.'.revens · zal een, welvoor
ziene consumpj.ietent inoeten dienen .om de. verliefde, vróuwenharte;n 
der donatric·es' te laven.Mannen mogen niet sJ.rinken. Sport en alcohol 
zyn immers vyanden? Hier Sjors geef my een klare met.Aldus .za_l L&S. 
eeri 'sportpark bezitten dat aan alle moderne eischen voldoet,maar, 

,waar onze bekende gezelligheid in geen geval mag ontbreken.Dat is 
No 1 van het programma.No 2, zal de feestavond van het 2e lustrum, 
zyn.Eh die moet kli:'1ken als een klok.Die avond moet_ een jaar .nadien 
nog versch in een ieders geheugen geprent;- zyn.Dit is dan alleen 
mogelyk als er na·ast voldoende 'stoffelyke middelen,,gezelligheid -
en jovialiteit hoogty vieren.En dan blyven·we niet tot een uur of 
drie drie maar tot.zes en de-volgende zondag kalmpjes overdoen. 
En als deri·Haag door Orpheus in zoeten slaap gewiegd zal zyn,dan
sen L,& S,-enthousiasten nog vroolyk in het· rond,Oril een uur is het 
"heppy dees" en om zes uur "Opoe.heeft v;erkeering inet de rioleering 11 

. BULLE·rJE, . 
Noot van de redactie: · , 

"B\.llletj e II verdient een standje :hy vergat -zyn 
doopnaam te melden. By wyze van "Welko_m" en "Tot. ziens" willen we 
zulks een keer door de vingers zien, 'n Volgende keer gaat Bulletje 
de prullemand in. 

Verder.:. d.e baggerclub vindt geen doorgang.Lees 
maar eens wat Sammelaar vertelt. -

wyders: we schrappen enkele pol_i_tieke_ reclames 
al zal dierrilet als zoodanig zyn. bedoeld, 

, REDAC'rr~. 

----------------Geachte L,& s. Massa! 
' .. 

voortaan zal in de L,& s. revue 'n rubrd:ek ver
schynen· met 't bovenschrift: "Hoe te spelen", De stof voor- de.ze ru
briek zal gehaald worden uit het boek van c. Gr'oothoff,.getiteld 
"VOETBAL" uitgave der K,N,V.B. . . , 

· Dat we niet·zoo uitvoerig kunnen zyn spreekt van 
zelf.Wie echter meer van de zaak wil weten,raden we sterk aan ge
noemd boek te ka.open, dat by alle •. Hillen Sigarenwinke.ls ad,.Fl. -- ver~-~ 
krygbaar is. · , ·; · · . · . _ ·. _. · . •. , ·· . - . . · . -,,,,<.: 

. Daar 't by 1;& S, 'I met de voorhoede het meest ' 
knudde is,zullen we beginnen met.de vleugelspelers. 

_ . _ . . Hiervoor komen de kleinste en snelste spelers - ·•, , 
der ploeg in aanmerking.snelheid en handigheïd om in vollen ren 
met de ba_l 1 ,.-. _ tege:1stander te passeeren, zyn wel de voor.naamste_ ei- , 
genschapien voor een vleu.;;elspeler; _ · . · . ' . . · .. •'·. '":·' ·. · 
, , . '·· ·.· · _,' -· '. · .. J?e beste pos;i. tie van . 'n vleugelspeler by 1'f>op::-... · , 
brengen;van de bal is ongeveer 5M van de buitenlyn,wat van d.e., • ·' 
breedte van het veld afhangt: 'T Voordeel is niet gering:er staan . , 

.. nu 2 wegen open n.l. langs dè lyn opbrengen of' eenigszins. d~ _rich--_ \ 
• ·. ting. van 't do~l inslaan, De opstell,ing van de verdediging' dèr' 't'eg~:. 

perty. zal hiérop• natuurl:Y:[c. van invloed 7,yn ·· · .. · · ··· . · · :·· · .;' •· :, ... 
. ._ :,, · · • . , : _ . • Boyena.1en heeft de .vleugelspeler gelegehhe~cl, .,,, -
voor spel.:.vàriatie. · ·• , _ __:,_ , · · · ·, ,, , . 

. ... .. . ~ "' .. : .... ~· ·.,.:_ . ~ ' . . · --~ .·~;, .· ·~ ,~,.\ { • ·•-~ f',. ·:,,· .,1 ''.'i;}"~--i~~: .... ·,\t.::...:... 
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Acht een vleugelspeler •t beter (is zyn positie dus gunstig) al
leen met de bal in de richt.ing van 't doel te snellen dan is 't 
taak van de links of rechts binnen om direct de plàats van de 
buitenman in te nemen,daar dan voor laatstgenoemde,die de bal 
heeft,2 richtingen openstaan om te centeren,Dit sticht'tevens ver-
warring in de vyandelyke achterhoedè, . · .. 

·. · : Iedere buitenspeler moet met ~yn buurman in de. voor-
hoede verschillende "trucs" machtig zyn,noodig alweer voor spel
variatie, 

By 't nemen van 'n hoekschop moet de bal ;,sericht.wor
den op de verst verwy. d.erde doelpaal; (tenminste wat schotwydte be
treft) de richting is ongeveer naar de penalty-stip.De beste manier 
van ingooien is(en dit iä meer voor de half) de bal te gooien op 
de voet van den buitenman, die dan· ineens naar binnen omhaalt. 't 
voordeel is; dat de binnenspelers op hun plaatsen ku.nnen blyven staan 
en dus niet by de ingooi dichter by de lyn behoeven te komen staan. 
En last not least waar de buitenspeler langs den gr2nd voor kan zet
ten,moet hy dit ook doen. Tot zoover. 

"Met de meeste sympathie opgedragen aan onzen al~gemeenen") secre-
' · -------- taris, 

NERGENS~".,,., •••• 
d l t . . ' ' •••• en on an ts · erreinmisere, Kas e,1 krachtentekort 

1 b 1 1 . en onop os are puzz es ••••••••• 

rvrA.AR·; • : .- • .- .- .- : 

Nergens is die groote actie, 
Nergens die bedryvigheid, 
Die .er moet roezen . 
Voor "1&S welzyn" 
Nergens dan by hem. 

Nergens wordt zoo geconf'reerä, 
Nergens wordt ra.eer.geschreven, · 
Waar het gaat, om .-
Ons oude Lens-dom. , ·· 
Nergens dan by hem. 

Nergens is de drukte erger 
Nergens is de zorg grooter, 

· Als d' elftalèoininissie komt 
Die de ploegen in-elkander stompt, 
Nergens dan by hem. 

Nergens,1-iord:k je meer verwelkomd, 
Nergens· vriendelyker onthaald, 
Als ·je even by hem aanloopt-
En je methodisch wordt "gestroopt", 
Nergens dan by hem. 

DESONDANKS_- •• • , _-
. Ifergens vind je·' n beter vraagbaak, 

Nergens word-.je .weer zoo "fit", 
Indien hy,na z'n dagtaak 
'n Uurtje heeft -"gElpit" 

' • i 

Nergens dan· b~ hem. 
----; ---- "Proost-Ca(t) s" :· 

Graaf-Floris V (1) ;_ r,,;· & s.' (1) .. -
•• ·~

1 tá1 dd ·2:l.t·c:tG 1-.re'l~~~ ... ry~J val:1· ü~S ·eerste elftal in ·ai.'t· 
jaar wilden· we graag getuige zyn,-Andere bezigheden ,verden op zy· 
gezet en _om kwart voor een zaten we genoegelyk byeen in het tram
h1;1isj ~ i:,an het, Bezuidenhout. Dat was op Hondag 12 October. Een pret
tig r:ttJegevolgd door een slingerdeslangwa.qdeling bracht ons wel
qra ten Graaf-Florishuize,waar,juist geteld,negentien Lense:r's by
een waren.Dat zag er niet kwaad uit.By Graaf-Floris kun je altyd 
zoo echt gezellig doen en zien doen. Graaf-Floris·. en-Lens 'kennen 
elkaar en gunnen elkaar alles.Je lroor:t "Beb''. en "Piet" -en "Koos" 
en "Jek",in 't kort: 't is juist één familie,Ecl).t ·zooa1s· het be
hoort in Roomsche sportkringen.J~ hart ·Slaat er ineens van Op!)n, 

' . 

Il ;il!.!. 

~· 
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als je zooveel ander voetbaJ.leven,namelyk voetballawaai en voet· 

.balruzi e hebt meegemaakt. Bravo Graaf-FlOri s I Bravo Lens I Laat 

de w:edstryd nu niet op h_ocig peil hebben gestaan, er waren toch 

teer mooie momenten,Al heeft Lensde kamp verloren,verliezen met 

· eer en verdraagzaamheid is 'eigenlyk veel winnen en weinig ver•· 

liezen.Als n:iyn geheugen me niet in de steek·laat,is in.die wed-· 

· · stryd geen enkele keer "free-cick" gegeven, van "vuiligheidJ es 11 · 

··was heelEJmaal g_een sprake.•· · · _. . . _ _ _ · 
. . .. · Al zoo:. over 't geheel genomen stemt de wedstryd ons 

tevreden,omdat er nog een ander··belang is äan puntjes winnen. •n 

Volgende keer echter nemen we ook de 'puntjes mee naar huis.Af-

gesproken!. En nu .kritiek over de linies: · · · ' 
--.Doel: •n Pluim op de vent z'n hoed, . 

' . 

· Backs: Kunnen zonder berisping worden doorgelaten. Alleen 
laat je nooit ontmoedigen. _ 

.. Halfs: De bal juist aangeven is van supElrieure waarde, 

. voorwaartsen; Zorgt voor hard,juist gericht en onverwacht 

' schot. Vleugelspelers blyven voor met -middenvoor. · 
De binnenspelers halen de bal op,indien noodig. 

;,. -------------· _, 

De ·scheidsrechter l~ek · my-, die langs. de lyn stond·,gewoon, zonder· 

meer: gewoon.Maar toch niet slecht.Een fout was,dat hy niet.met 

het spel meeliep.Echter heb 'k hier geen ernstige gevolgen vàn 

kunnen ontdekken. Vergeten we overigens niet,dat het. niet verstan

dig is tydens de wedstryd aanmerkiJ;J,gen .te maken .over beslissingen· 

van de arbiter,al kunnen we ons best voorstellen,dat je vingers 

wel eens jeuken en dat .je mond byna vanzelf opengaat.Dit kan al-

.leen de aanvoerder doen.Iedere andere speler zou meer doen dan 

door de goede orde kan worden toegestaan en loopt .bovendien· de . 

kans naar de kleedtent te worden verwezen,wat nie.t prettig is 

voor hem zelf en voor de vereeniging,terwyl bovendien dit de wed.:. 

stryd voor de 10 andere spelers zwaarder maakt. 
Laat altyd dit doel voor staan: 

LENS MOET VOORUIT! 
• • • ' ' ... 1 .... • ~- • ~ .-, • 

· ·· · · .. Toeschouwer. 

-----------------
In de k"las. (historisch) 

. . . De·· klas · staat op., sprong om het lesje over Bröod 

en Brandewyn te lezen.De onderwyzer vraagt: "ifat is b:rançlewyn" ?? 

Kleine Benny antwoordt na ee.nig aarzelen: 11Ja,meneer, eh, dat is, 

eh •••.• ~.,;-._.van dat goedje .• -.• ~ .. • J 11 

. . . . 

Vraag uit de Katechismus:- -"."7 · .~ .. -
. "Kunnen wy·God zien"? 

Antwoord:"Wy kunnen God niet zien,want Hy heeft geen licht·aan •• 11 

., ----~------
KathoÏieke Sport. 

In de voor-voorgaande revue mocht 'keen en ander 

aanhalen .uit.artikelen over spelverruwing en beloofde- ik er myn

eigen meening over weer te geven.Erg gemaklcelyk ·is dit niet daar• 

het noodig .is}.de zaken te bezien uit zuiver, zakelyk.g.e-zichtspunt 

en alle zelfbelang op zy te -zetten.En-is •t -niet zoo?-ieè.ef' ie he,t--· 

meest geneigd meer van zich zelf t;.e houden. dan van andere:n- en- · ' 

meer van Lens dan van de andere sportvereenigingen,Toch zal ik 

by myn beschov.,inge:n uitgaan van mezelf en_'Vlë).Ii" onze. eigen,_ve_reeni-

ging, omdat ik daarmee het· best bekend bep.::,: - .· •· ' .· · · - .. ·' · 
.· .. -.• · . - By .al-myn gebreken kan ik toch met een- gerust 

hart ·beweren dat ik niet _de ergste snelverruv;er ben; !:)n: zelfs. -in-,, 

tegendeel: il~ trachtte nagenoeg_ steeds wel de bal·,maai: ni.et een· 

tegenstander te-raken.Men.noemde my daarom steeds bang.Ontelbaar 

de keer·en dat my myn .,bangheid- werd. verweten.Even wil -ik-er tus,_ •··· ·· 

schen voegen dat -het verwyt s,teeds van ·vriendschappelyke en. in-· . 

struc1:.ieve aar,çl was. Men waardeerde_ myn spel,maar _ ik ma-eet wat dap::-·. 

perder wo.rden, 1 t Kan ongeveer v:ier-j aar geleden -zyn, dat ik,om ·. 

eens niet baz:ig t,e zyn,me wierp midden tussch_en een kluwe. spelers · 

op het Wilhelmuste:rrein. •. t Res~lt~_át :was ·gew.eldig: ik m~cht vari':, 

een clubgenoot nog' wel,-een 'trap tegen myn bui'k _incasseeren 1 zoo,.· ··"· 
.I'' . • 
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dat ik .een kwartier op myn lauweren moest rusten in de tent en 
daarna-ik ging het weer probeeren-fungeerde ik feitelyk voor 
dwaalster:ik was ,loopend patient. . . . . · 

· . Een andere keer speelden we ,voetbal-o beroemde can-
didaten-matsches ! vraag daar de he eren v.d. Kley èn van Veen maar 
eens naar-op de binnenplaats van onze·opleidingsschool.Ïk stond· 
als ,derde-klasser rechtsback en had tegenover me "de koei 11 • Dàar 
Zyne Zwaar.lyvigheid niet 1~ me -kon komen,probeerde hy door _me ... 
heen te sjouwen,waar .. ik me tegen verzette. z9O goed ik. kon.Op een •· 

· gegeven oogenblik staat. "de k9ei ". op, zyn recl:lter,a~hterpoot en l'.'il 
met de linkerdito·onze doelman verschalken.van. die pose maak ik 
gebruik oin · "hup-koei II een dof te geven met het gevolg, dat het ... ar-' 
me dier blyft liggen.Hy was met zyri hoofd tegen den __ muur gebotst. 

• Nog hoor ik ·hem roepen: "Water,waterl II On_tst,eltenis op het steenen 
voetbalveld,by my niet het minst.Gelukkig liep het goed af, 11De 

• koei'.' bekleedt nu een mooie positie in de maatschappy. . 
· · • Zoo als men wel begrypt had noch myn clubgenoot op 

het Wilhelmusterrein, noch ik op de speelplaats. de bedoeling_ de. 
ander· op eenige manier onheil aan te doen,Iviaar ook zal men h.e.t. 
rny wel vergeven als ik zeg,dat deze en ander~ gevallen me vaak 
voor de geest staan,zoodat ik geloof dat dit.een voorname oor
zaak is van myn "bangheid" om dit woord te bezigen ten ger-ieve. 
van de liefhebbers.Daar komt nog by dat ik langs dé lyn of in. •t_ 
veld me vaak heb geërgerd aan de speelmetl:\ode van sommige ren--·. . 
maar-raak-voetballers,die bokkensprongen en valpartyen de hoofd-,-· 
schotel van het voetbalmenu schynen te vinden. ( Is U wel eens. 
naar een rugby-wedstryd geweest?) . · . , 

Maar er. is meer. Als.je zoo 'n jaar of .tien wed- '• 
.1 •. stryden speelt,kryg je wel eens .wat te hooren,mooi en leelyk~ 

Een van onze oud-leden •1rerd eens uitgenoodigd door een speler· . 
van een_ be.zoekend e_lftal toch vooral niet 'i:.e vergeten mee te ko.-:,- · 
men met de ui twedstryd, want dari zouden ze hem daar eens _even "1:\et _. 
ziekenhuis _in schopp_e_nl'. Ze;I.f llad ik eens het geluk kort na elkaar -
twee goals te maken,wat voor een ·tegenstander aanleiding was, .. 
"beter op me. te letten". Ik kan by de vleet uitdrukkingen· weer- . · 
geven en wedstryden aanhalen,_die in staat zyn alle sympathie . · ' 
voor ons spel te dooden. 1 k Denk nu aan verscheidene 11 vloer11-par- . 
tyen,Daar 'k zakelyk zyn wil,zal 'k me onthouden van namen noemen •. 
Maar wel m~ermalen heb ik me _ge~chaa,md voetballer te .zyn,·"Sport 
verbroedert Il kwam dan sarcastisch in me _op. "Ook Katholiek op het 
voetbalveld11 .Hè,wat is· vaak de lust i'n me opgekomen om verwyten 
-niet heftig genoeg- te slingeren naar die stomme harde koppen, .. 
dat plichtvergeten gespuis,di.e er een eer in stellen ·e'en "sport~-

. broeder" opzettelyk te trappen of anderszins te "nekkenl!d\lat , . 
een teleurstelling voor iemand die nog aan idea;I.en geloof't>,die, .. 
zelf met opgeruimdheid en eerlykheid het spel .beoefent om dan, . 
een stuk of wat,. l~ls sportvrienden te mÖe'ten noemen" 

• ' . . •I' ------- --- (wordt ve:ev.olgd).': 
Meneer de Voorzitter •. ' 

... ··~· ; 

Da1:1,r- -~çb.oof me onze, geachte redakteur- een -
dingetje voor myn :neus:een; prulletje van Brulletje met het ver..:,· : 
~oek er __ eens ~a~ .over te vertel~en.Dat verzoek willig ik gaarne. . 
in als iemand die alty:d paraat is Lens te dienen.Maar rnyn beste_ .•, 
Bulle;rtje,hoe kun.je in vredesnaam •t in je bullebolletje krygen · · 
dat het bestuur o:ps zou -laten."modderen",Ik zal je eens wat ver-,-·· 
tellen.De voorzitter kwam in eigen pe:r>soon by me aan de 1:lel han- · 
gen met nog zo'n hoge. ome; en samen trokken we naàr de Leywêg om .· 
ons nieuw veld in de nabyheid van Uw gebaggerte te aanschouwen. 
Nou, 't is ee1; mooi ve.ld: 1 t gras ·.is er groel1I!let her en 'der spik.,
kels anderszins van kleur: de koeien graasden vredig in de· ,avond
sch~mer. Ze keken me aan als-·e:en indringer.De ene· die bont was,, : · 
loeide: "w~a '1< Il'lJ'N toch. een leeuw! dan zou 'k myn klaawe:b.. scherpen . 
en myn_muil sperren om Je te:·vernielen,ell,mdelaar va):l.,een mens, 
draak in_ Kreymborgklerenl" •Ik:was zo vry op ·te merken: dät de drui-.' 
:ven zu1,1r. waren. De bonte w~igérde rupliek, en ik tobg verder om aan- , 
de andere hoek· des velds de "zwarte" te zien staren met· het ene· · 
linkeroog zwemmend in ·traneh;het ander linker-het beest was scheeil.·, 

,· .... 

• 

.. 
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en had geen r-echt:€i:·oog-peilde de groente van het gras .. en dacht 
• •11 hoe lang nog"? _Maar zonder perdón werd ,ook hem de .h.ilur opgezegd 

en verklaarden wy gedrieën de· wei geschikt om te worden getrans-
förmeerd tot voetbalvlàkte. . · . · 

· - - · - Ook de verhuizing heb 'k van a tot .. z gevolgd. 
En daár was veel• rumoer van steJJunen,want de . helpers waren vele 
in getal en paarden hun arbeid met de heesheid hunner stemmen.En 
de fordjewielen knérpderi over het kolenslag en de wagensporen be
groetten.met vreugde de wielen,wyd openden ze hun poorten,duizen
den armen werden uitgestoken, duizenden stemmen riepen:welk~m,wa
gen! welkom wiel!en ••••••• we zaten vast.Afladen!Pas op,Nelis en 
nu voorwàarts!Sjouwen met planken en balken,met deurea én ranen, 
halve goalpalen en zinken.dakbedekking,sjouwen over twee,drie 
sloten,heen· en.terug,heen en terug!Eerst drie bruggen geslagen, 
machtige pontons om de vrachten te torsen.Ziet,daar komt "de"· 
man,de man met dé zware vraèhtèn.De eerste brug hciudt stand,de 
twede doet niet· slechter,maar voor de derde is de- massa te groot 
en met donderend geràas· stort een gedeelte van he't pont' ::.'n,geluk
kig zonder, dat de man met de zware vrachten in de, vaart_ werd mee-
gesleurd. · · - · - -

. Dit,meneer de voörzitter_,heb ik mogen beleven 
en genieten.Ik heb het opgetekend en zal het op myn tachtigste 
nog gedenken •. Ik groet u, · · J "· të· 

BERICHT! 
By dèze 

plicht den heer A.Driesseh 
delyke Lemoeiingen in zake 

· vaak te ontmoeten. · 

Uw eeuwige 
S am."n e 1 aar. _ 

. . . 

kwyten wy .ons gaarne ván een aangen1;lffie 
hartelyk dank te zeggen voor zyn vrien
ons nieuw terrein. Vfe hopen hem er nog 

rt"ET BESTUU'R 
. .,. '., .1,- ·------. ·-------. - • 

HOE LENS BLAmv- Z11iART OVERWON! ,,, ,. .. _,.,. ~ .. . ~.: ,. 

Blauwwit kontra .Blauwzwart! Ik wed dat niemand op Lens had 
· willen wedden vóór de kamp in Wassenaar. ::Iopeloos had 9ns goeie 

Blauwwit gefaald in de twee eerste wedstryden.Het was gemalen tot 
gehakt,zo klaar voor de konsumpsie.En toch 't Lens,dat in 1/assBR~ 
aar stond,was anders.'t Begreep wat diè middag tegen de .inlanders. 
van Wassenaar vereist was:geen lilóöi spef,doch aanpakken,aktivi- .. 
tei t, tempo, tempo heren! Ik weet wel:_ '.t spè], was riiet j é ;maàr beter 
kent een entousiaste overwinning niet meer dan een techniese ne-. -
der1aag?. De spelers begrepen het, ze werkten als·· paarden, onver~ · · 
flauwd de hele stryd lang.Dat was .te pryzen.In alle elftallen z6 
en Lens is·er g~ad bovenop.De ·heenreis gaf trouwens al 'n beeld · 
van de goede stemming;of is er niets voor noodig om elf "jongelui" 
al v66r een mets een hardloopwedstryd op Wassenaars' boulevard te 
doen houden?En stelde voorzitter Piet·niet prys op een welgemeen
de huldiging van de rattenvanger van Hamel,en, die namens de Lens
ploeg genoemde heer een:lief huisdiertje overhandigde'?En haalden _ 

_ Koos. Runderkamp en Bep Janssen,die sterk 11 pr.o 11 waren,ge,en smade
like nederlaag op het echte,groène lakennteneer,tekenen,,die er op 
wezen,dat Lens zou winnen!Wat dán• ook gebeurp.e! . 

· Aanvoerder Koos raadde·weer. eens goed en liet. de sterke 
wind. spelen tegen elf Lensruggeh; wat ook betekent, dat Blauwzwart 
er- last van häd,n-:'.et van die ru&;en,.:1aar van"de wind.De zon,hoe
we1 gezellig,treiterde beiden e;'l.'maakte sterren in de kykers van· 
het linkergedeelte -d~r Lens en het-rechtergedeelte der.Blauwzwart 
ploeg.Toen er was afgètrapt kwam de ·stormram i. e.Lens in werking • 
. Veteraan Piet,goed geassistee,rd ·do.or 11'!.arius Hàve'rmans re.cht·s ·en 
Frans Bergmans links, zette _zoden asi.n de dyk en liet b~!,lrtelings _ 
Cas Bontje,het oude renpaard en Wi:m ·v.Liempt,-een ditó-'..yan .jongere· 
uitgave draven naar de :vy.andelyke·reristal,die vanaf de"eerste trap 
bestormd werd door .laaiend Lens-enthousiasme·. 'fot het moment kwanil l 
Frans Bergmans. deponeerde het leer. by \tim v,Liem~t,die een wed
loop .19ndernam met, de Blauwzwart half~ back, vlak. voór de finish de 
bal schitter.end voor het open· gat de·ed· zweven en daarmee gedaan 
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had,wat ie kon,Dullaart maakte •t. werkstuk·à.f,schoot als een hert naar voren,nam de ·bal-mee op .zyn haren en nu,het moment, (attentie le.zer!)de Lens-midvoor kopte een bres in het vyandelykè kasteel, De heeren alftalcommissieleden aan de lyn verJaten hun waardigheid,maakten oneerbiedige saltu I s óver het. v_eld,maar was het niet gerechtvaardigd?Nam Lens niet de leiding?De scheidsrechter,die ook aanwezig was,constateerde eveneens de heuglike geboorte en wees naar de middenstip. Toen begcin Blauwzwart, Maar,meneertj e, de Lens·-deferi.sie was als van gewapend beton _en zo moesten vyf actieve vyandelyke voorwaartsen het alleen by een goede bedoeling laten. Nog speelden Cas ·en Wim een wedstryd in een wedstryd, wie wel het meest off-,side kon staan.Dat gaf een gelyk spel.En toen, · och U weet wel,na wisselende aanvallen,met o_nbenutte kansen enz, enz,enz-kwam de thee. · 
· •. Toen die betaald was begonnen we weer.En Lens zou Lens niet zyn als er geen inzinking kwam.waar was Lens 'teerste kwartier??Oplossingen in te zenden by ·de redactie!Wie er wel was? Nelis v.d. Laan!Die sprong,duikelde,greep,sloeg,"viel; vreet U nog meer werkwoorden,di(:l het eminente kiepen van die joP5"eling kunnen uitdrukken. 't Was kranig. 't Laatste halfuur was Blauwwit aan •t woord.Tot,onzalig oogenblik,Bep Janssen één moment in •n andere vrereld·vertoefde,midden in het strafschopgebied uitviel en Lens een strafschop bezorgde,die er inging.Geen nood, 't t'l'as die middag ·eenbà.ck-ziekte.Ook de Blauwzwart bacR wilde de aandacht op zich vestigen,dat voor BlaUl\rzwart een penalty,:niddels de crack Cas 2-1 voor Lens ·,vilde ze6gen. Alzo verscheen vrouwe .b,ortuna als een ipaagdelyke ster aan het voetbalfirmament en begunstigde L,J: S, met een genadig hoofdknikje.Twee punten vielen in het Lens-zakje. Is het te verw·onderen dat op de thuisreis Lens een gereserveerde wagen kreeg en de kennismaking met dat jonge meisje op de wandeling met zus vernieuwd werd?En dat er getwist werd over de vraag of Oranje of Duitschland 't wint in goeden stembanden?Was ' ~ niet wunderbar, Cas?? Tot slot_ vrerd, in· 11Emma'.' nagebabbeld! Lens had i111'Ilers gewonnén! 

V.d. k, -----------· -
Vaders Zoontje. 

(Het zoontje van den schouwburgdirecteur was voor'de eer-. sté rriaal naar school geweest) · · · 
-miu,Henk,waar zit je in de klas??-vroeg zijn moeder; -Parket, tweede rij links! !-antwoordde de knaap, 
HOE DIE ER TANS·UITZIET. 

, . . Met dat woordje "die" bedoelen we natuur-lyk onzE! steunlijst,onze eigen lijst.we spreken nog slechts over één "die" ;-rn het Lenswoordenboek staat achter 11die 11 : steunlijst voor veld en tent. · · 

namen 
. 'k Heb .hièr 

laat 'k ri.atuur+ijk weg. '·. 
het volgende staatje voor me; 

. N,H, totaal 'F'l0.--
11 Il Il J.Q, --
Il Il fl lQ .. --
11 Il Il J.Q, --
Il 

Il 

Il 

Il 

·11 

Il 
6.--
6,·--

}f.N, 
Il 

Il 

Il 

Il 

w· 
Il Il , .. " 4.:..- . 11 
Il 

Il' 4, -- 11 

totaal 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 
11" . 

" 

F 4,--
,, 4. -
,·, ;I.O. --

.11 . 8. --
Il 8. -
th 3.---
11 8, --
11 4. --n.N. totaal F .3.-Bovendien bracht een der leden,waarschyhlik één,·die er niet. by staat,by mè tuis F,1.-- Wie was dat? Bericht me even.· . . . . · · Da.11 heb •' k nog veertien namen, waarvan ·de eigenaar nog géén bedrag_ihvuldé.En bovendien hebben·ongeveer twintig leden nog geen gelegenheid gekrege~ om hun.naam te plaat-sen i_n · ons gulden boek., -. · 

.. Ko~lti~_ie: . Alles sal reg kom, 
VOO&ITTER, 

------------..---
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· De Dubbelt.jes-beweging. 

' 
•~t4eneer,koop U een bonnetje van me; 

. ' ' voor een go~d doel!_." _ 
'·ongèt~feJ.d is het voor de bedelaars 

een moeilike tyd,al mag 't ook waar zijn dat laatst weer een 
zwerver inz:/-,j'n rugzak een erfenis naliet van F 8.000, aan bank
biljetten.Maar als we de geschiedenis van Lazarus even naslaan, 
ontdel~ken we toch wel enige vooruitgang,ondanks de gr.ote konku
rensie.Tegenwoordig bedelt bijna iedereen.Is 't niet voor zich 
zelf,dan voor andere mensen of voor instellingen.Zo kon onderge
tekende er gemakkelik toe komen zich op zekere ver6a4eringsavond 

. , te ontpoppen als een ras- bedelaar, Ik kan U zeggen, dat "l<' getracht 
· heb de aanwezigen duidelik te maken dat we werkelik een goed doel . 

beogen. Lens is goed,'zolang wij er .maar voor zorgen bij eeri te blij- ' 
ven. Lens is goed, zolang wij .-élkaar steunen, opzettelik of onopzet
teli,k, brave mensen te blijven.Lens is goed, zolang wij aan anderen 

. een goed' voorbeeld blijven geven. Lens is goed, zolang vrij elkanders 
werk wà.ardeeren.Lens is goed,zola;ng wij onze gestorvenen gedenken 
en-voor hen bidden.Lens is goed en Lens wil,goed bltjven.Dat is 
ons ideaal l En,goddank, 't is een stuk werkelikheid! l · , _ 

Met grote blijdschap en onbegrensd 
vertrouwen heeft ondergetekende daarom de bedelstaf opgenomen en 
klopte by de leden aan om persoonlike giften enom hun steun bij 
de dubbeltjes-aksie.•t-1\!oet me van 't hart:mijn•verwachtingen 
waren.hoog g,e,;,pannen.Maar de leàen. hebben meer gedaan dan (k had 

· durven denken: .ze. ·brachten op één avond een bedrag tezamen van 
honderd en zeventien gulden.Bovendien mochten we veertig boekjes 
plaatsen, een bedrag. vertegern11oordigend van -honderd gulden. Ieder 
lid heeft vii=' vreken om vijf en twintig dubbeltjes te innen. Eind 
November wordt de oogst binnengehaald. De kampioen staat ·tans op 
negen en veertig bonnetjes met ~en bedrag vàJ1 vijf gulden en vijf 
cent.vooruit!wie haa;I.t die•kerel in ?Kom vlug een tweede boekje 
halen. Van verschillende zijden hoord_e 'k al dat het hele boekje 
is geplaatst. Zoo. hoort 't· ook. Zo_Q Xan _, t ook, als. ~verkelik çle. goede 
wi'l aanwezig is. · · · · · · · 

Enige personén hebben zich bereid ver-· 
kláard de vereniging vijf en twintlg gulden te ,lenen .. om het ·arse-

. naal te_ vullen zodat we onze werkers· kunnen .wapenen. - . 
De jongens bui ten zingen:·"Mooi \veer . 

vandaag!" 't I_s Zaterdag 8 November. Zouden ze vanmiddag gaan wer
ken.De tijd dringt,altans begint te dringen;l8 Desembèr is ons · 
f~est en 21 Desember jubileumv,edstryd. Klop dan hamers'!; nijptan
gen en zagen,vóór!spijkers,in 't gel;id!Kijk,dan komen we er wel •. 

En wij zorgen voor de dubbeltjes,niet 
waar ·lui! Niemand blijft achter.Wïe neemt 't·óp zich vijftig bon
nen-te plaatsen? r{ie??? Niet allemaal tegelijk hoor! .Ha,daar is 
nummer een! Wie volgt??????• 't Antwóord komt in de voi6 ende re-· 
vue. _______ ..... ·--

VOO.ctZIT1'Erl. 
Kleine doch_ waardevolle opmerkingen; . " . . . . . .. 

Aangezien er nog vele· spelers zyn;die niet· 
precies weten wat zy.~J:·en_niet moeten doen in wedstryden,spe
ciaal tegenover scheidsrechter en :tegenstanq,er, zyn wy. tot het be
sluit gekomen telkens wanneer: de Lensrevl,!e'uitkomt eenige rege1s __ 
weer :te geve~ met betrekking tot het voetbalspel. 

· . . . . Hier volgen eenige,die de spelers voor de 
komende wedstryden _maar eens goed moeten onthouden en •.•..• in toe--· 
passing-órë'ngen: . -
le,:Vele spelers overschryden de middellyn of den cirkel, zoodra ge.
floten wordt voor,den beginschop.Dit is verkeerd,daar het·spel aan
vangt met den beginschop en niet met het .signaal v.d. scheidsrechter. 
2eDe gewoonte om den inworp te_ eischen,wanneer de -bal over de zy
lyn gaat. is te veel in zwang en onnoodig, LJ.at de 15·rens,rechter ~ 
beslis,2i!!g geven.Alle geappelleervermag dezè niet te wyzigen;de 
scheidsrechter slechts heeft het recht dit te doen.· · · 

· 3e. Laat u'lf aanvallen van een go·ed en eerlyk soort zijn. 
4e,Laat deschëi~:3reçhter volgens eigen oordeel 't gebruik van 
handen straf'f.en. · -

\ 
.\ 
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pakje, .. staken,durfden. we er riet f:i_er.heid, mee voor /ièn dflt; •te )tome;n.Onze. 
hartew.ènsch: zooa],.s. alti j\i. Ook nu wisten. velen de -redactie-'bu:s te• •vi?)den·. • 

· En onder i,en on.tmoeten we· .tot .. onze • 5r.oote vreU[;dê. o,nzen eersten vóorzi t té_r 
iihr.Jaê.,JI~ket.Ook .blee-k,dat ons ou<:1;trou.w.J..id Ji_\':ièdènhöff ~it S~er_ab~Y~·· 
ons noe niet· was veree.te.n.·Onzel) dank. We hopen ht:m noe- dikwiJls _h:i,er te
bei:;roeten,al was het .tèl.kens,En d.e ·e.If.tal'-c:ommissie -st~lt öns op. ,de .. · ... · 
hooe;te van de verrichtin[;en der elî'talieTi;Ook 'haar verW'àGh.ten•·w.e·:dm iedlël,i:'è 
revue terue • . .. . •. ;: . • .. 

'"* '' 

,-

·• 

·:ie wisten wel dat,:'t :zou komen.~hnàar ons,·v'ast~vertröuwen· zal 
de Lensrevue noe; aan.trekkél.i·jker worden,want ·,·er,., waai.t door ê:i.e ·L~'z:ls.:.shirts 
een fr1ss·che wind, d.ie al.i:e ·si.of w·eewaai .t, zpoals de ·zuch.t. uit eén.'Electrolux. 
De verstapähóudine; 'is- p:rima.,de,. :(~ä'y_Ïl z_ijl'\ bi,:reidw.il.lle;,het· -bestuÛIÄl~n_-de ~ ~ 
commi'ssies paraat .. , · ,: .. ·.:-· . . ·.·. ·. ··: '· , • • .. ·,, ,~ . ~ • 

-~··;•~·;,·:,, -. -~·,. _ .... ~:_--.:~~~:.._;,· '.;,.,\•.;.:.-· .. _·: ··_. ~ ... _: __ • .. :. ·.:._·~·:·._· _.·.·. ··~'. .. -.. 
:." . .. :- ,,• To.t onze s:pij t hel;lp:ém we. G, y ."Dóorn rnoé•t§n. :àfvo'é:rtin we,ri ·de ,;1r j_sJ" · 

de:r actie:vè:n,,daar hij zijn.Jntre_k_heef'.t eenqmert ·in äe lic'ht,sta!i Parijs., .. ,, .'< 
'fïe'"wenàçhe1F'nem dEi:ar· een -s-u~c€l.~.''(9-l. :vt.7:blijf'. e.n, een ,13_9ede e;ezondl'le_id l9.El,;.. 

. . . . .. _-:,-, ;· ,:·' !- .. __ •., .,_ : .., -.. . ..,·.- ~ 'l. . . . . ,_,. ~- ~. ::: . ' - . ·- . 
ae RED,AC.~Jlll ! • - . '- :' .. ; <°"''"" . . 

~ ,,·: ..,, ' .i' ' 

'·'t: 
. , 

• 

.. 

• 

" ~ •;, -~_ .. i~'i-~ 
.,..::.: 
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BIJ LENS' NEGENDE GEBOOFtTEDAG, 
. .;., 

· Wanneer de.ze revue; waarvan de versch_ijning door v!3rschillende omstandigheden zooyeel vertraging onde:rvohd,bij U in de bµs wordt gewoppen is,18 December weer nàbij,Wat di;izi, datum voor Lens bet$ekent,ial ieder goed ·Lens-lid .. begrijpen;we- zouden op dezen datum elkander ons visite- · kaartje kunnen zenden of persoonlijk onze beste wensahen komen .aanbieden 
• voor' l1e t komènd jaar. • 

• We kunnen dàn bij deze mijlpaal weer even stil blijven staan en releveeren,wat in dit tijdsbestek w§Ïderom is gepasseerd~We·hopen echter in het vole;end "nummer hier iet of wat _1.iitvoetiger op terut; te komen en bepalen ons nu ·_alleen vot he te;een ons in het komend v~reenie;inss jaar te 
wachten.staat.· 

. . "T\ 
.:. -l•-::: .,. . .. 

Het is· alJ:en- bekend dat we ._01;1s ·duinhoek je, waaraan zoo' n stuk traditie aa~ vastzlt;zulle~moeten missen.Er zijn bereids pogine;en aane;ewend om te zore;en, dat Lens een waard,ig, home zal worden aaneewezeri .Hoe echter deze poeine;en 'zullen verwezenlijkt worden ~-s not;; niet bekend. 
• • • ,i- ::•-: • • .- •• •• -.,,:··r"··-.-: .··-, . . ' 

. 'Ne rekenen· erf:'echter o:p,dat van overheidswee;e onze wenschen . •; zul lep wprden .. ina;ewillie;d. en iiaarn~_ast_~_C/p; de""!ll~dèw,e,rJüne; d_er, lede.n" dat:. - : _, in de komende moêili jke dae;en zij ons hun"' kteun ook·· zullen· bli jvén ceven. En w-ij zijn er van overtuie;d,dat w,ïj ons ook door _dit vraagstuk zullen heenslaan.,vertroµwe11de op uw. allê'r_hu_lp,zoodat he_tvole;end. jaar~bij·ons groote. feest, ons 2~ lustrum, ons Lens ,naast e.èn groot aantal leden, ook ll!et een keuriee sp6elc;ele;;;enheid zal kunnen pronken. . . . . . .. 

Dit .is ons ail_er, wensch .bij. oris nei:;enjar.·ic. best.aan! . . .. ~ 

van BOHEEi,iEN. 
· Voorzitter. 

--------------18 DECEMBER, 1,?20. 
_1 lt.', 

·..: .. : ;,·; .... · 

1-fEGEN JAAR. 
18 DECEMBER 1_929. 

,,~~;·": +. 
Zoals· het. eind ·van het. ,kerkelik en eveneens van J1et bure;erlik jaar aanleic!iine; e;eeft tot overwee;i-ng van al.wat in dát jaar ons passe1;1rde,zo ook laten we de verlop§n twaalf maanden van het nee;ende levensjaar onzer vereenigine; met álle op-,en ondere;ane;én aan.onz~ h~rinnerine _voorbije;aan. ~ .. -

. ' En dan, is .het 1verkélik we·er.· een ·melani:;e van 1vel en wee ,die nu eens onze· oc;en doe1;;J,t.ralen van pi:l.re b],ijdschap,dan weer diezelfde oeen verduistert en met tranen vult. Immers al _kunnen we ons verheugen in een groot leden1;al, ook een e;etal goede· 1eiden,_al is onze lauwerenkast weer ;:;evul::ci.er e;eworden,al, de vreuede over onze welstand en suksessen werd verjaáe;d door de doffe vleue;elslag der doodseneel,die· neerstreek in onze vesté en 0en der onzen uit het leven rukte.Dit is het feit van het _laatste jaar gev(eest,.een _9-roef. feit,waarachter voor .. _-een Katoliek echter gloort _de -bly'd
schal?;l'~a,1: e~{l ,e_~u_y,ig levë,h

0
.Bfddé~_:,w~ ,,t}c_h, yoor"_ on~~Î; vf\~ng_;i"\ . .'i.:; ,·,. ;0 /, :0'.,'.. -;; 

~ ', .,.;. ~- -·, ··:·: .~t'f. -· ... \" - "·,. ·.-' '~' .•< ••• ' . ,-. Laten we echter- in de komende tijd het voorbèeld ván onze.' e;oede 
t leden navoleen;op onze beurt zijn we dan l'len vqorbee;t.d voor anderen,D.àn zijn we radere,z;i 'in d_e machin~_pm.Lenie; & Snel in het sppc;ir te houden,EJJ}. voo"rwaarts te stuwen.Ons parqol:LENS vooruit!Naar de tien.jaar! ;,, . . "!" ... r . ~ 

VI.AARDE HEER FtEDACTEUR'!, .-·· 
(. 

P,,J ; .. 
. ' t . 

•- f" 

. ' 

• J ,- f. t$ ·: ',· t" rl , • . 

, In de· laatst1;1 door mij ontvaneen Lensrevue -~tá~n voor' mij eenité ' .. ,verrassingen,,Zoo op de_eerste.p1a·ats de nieuwe voorzitter(was .Koos v.4.Kléy ._, ·op?)\7illem van Boheemen profici?-t!Jonge,e•fndelijk'·je• plee.teren en·z1voee;en ::, beloond?De• voorzittershamer_ in. di:l hand van hem,die ·reeds zooláne; het bé- . • 'lane; van;:,.r.ens. voorsto11d, Jonge, Willem,wat he~ben ~e. toer Lens nqe; een preek-= ,, . je was samen e;ewer~t .en wat was je toch dikwfjls kwàad en w·at. wou jEJ toch , . ; dikwijls beçlanken als lid. van èns_ club je ,maar' toch,-<;lie 11efde, voo·r Lens , ,, , . ,· zat jé te diep ~~-d7 botten,dat l}ine;.,niet;qè_.~n tèlke11s n.a;.een pe~iode vru, • kwaadheid kwam ~EJ te!'ue;,har.der. werkend da~ ooit, '~ • ''.:: ,. , . '.\ . · . _, . . , . 
•·, . ~ --~- ~_-:_, ··- ._ .... '.. .. .. #·/-~-- ' .i··~~-.-,·'.'._,_ .... , .. •,.•-:i. ·. .,. -· . __ · _ OJ!S eer·st;e. we_rk.,samen was he·t. veld _ka'lkén,;•,v1a;et je noe;'?Kalk te 1 , kort, slooterî over.spr.ingerf ,hekken over klauteren' oin· klak' ·te, halen én ,t·oen, we · te"rug k1vatnen niet.kalk,!1ad 'jui,st Housen onze· donateur v.Oppèn vólt;ens d'.è i, • :' regelen der kun.st van de. vl!kle-· e;ebokst,;1-riss~llie,!1_.,is'•a:i•t de,. re~e·n,;liaaro1;1 .. , ,,:- ,;, ',.. .. _ ,, . . •· ,: 

,. .• - •--~__o ,. 
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'·· -:."-' f ' •• ,"'- , . .._ ~ -t • ; • • , ..• ,'-,~ . ~ :-;-_.•l, .~ .... ~ we. zoo weinig donateurs· haddé_n. Toen ,1e. eindelijk bijna klaar waren; stond de maan reeds aan ,êlen hemêl en stond JCoo_s, Hae;era;'I t/3 in een p9ëtische aan-val dit hemellichaam te- 1;>e"zingêp;Etlfin,aJ,13 .i)!. .J1).· c'!ie her,innêrinten vlÏlde' ophalen ;zou ik de Ganschie. LeynsrElYU,'il ":rrnodie .h,e bben',t,faar toen. il{. je• verkie:c, :_-. •-·. zing ·:i.às,moest ik toch mijn 4art ·i:ien ,wieinig_.luç:Jite·n;·en ik. daç:ht aan die·.··.,·:' , woorden die Kapiteip. Cuttle(uit.Dickens' DombEl~j & zoo1_1)steéds·sprak:-··;: ~--, "Sta vast" .D;it ;is, :wel noodig hoor ,maar het is je toevertrouwd· \'l:n· ik reken · · er stellig Óffd?l'f:je dé goede o:t,volger,".~n J,y,d.JGeij ·zijn zal,eh'Len.s · . met vaste. hand best,u:r~.i:i. ,z;/:J-,l~·~ooda_t_ de;;t€lten1~_ooz:di~e blÓ,ei minstens 'zzo."' , blijft,. ·· .. _,..,,:<;< . ·.c" .• a\·.-. :••· _- ·. ,.• ·····f;' 
1,1i Jn twe-ed:e• :verassing . :ï,s V ;\r:·JCi:èi'i j I ;:;, . "TRAINlNÇl''. n. i • ciaär, waar,, ·. . . hij aangeeft -hoe :e~n.·;;bal te stoppên;Jone;e ,I{oos, je hak op. à.en gronà. l"lo\ide.n_>;,;-::·. en de bal tusschen je teenen en het veld yast klernmi:in,dat zal zeker la"rir;-'- · · · çiurige oefenine; vragen. Ik. heb_ het ._thuis e,ens 13ep!'._oJ;leerd met. een handbal . van mijn docJ,te-r-YJe';.He~ ·vit} n,ie_t_ we.El~,h_oor!IIVooruit meid" ,dit t.ee~n.mijh , peuter, "gooi_ die .bal een.s.riaar pap11·;.Eri 'çia!l;'J{w.am de. bal.Ik mijl"\ ha::lé·,Óp,9'e:l]., grond, schui_n: opeertcnte v_óet,"~n _'juis.t ;kw_áf-1 {i~i ;!Jal tusschen te?n eh vloer. ' .. · .. J,iaar bepaalû kori ik :het noe niet·, want met kr.?ç_ht schoot dat dine; wee-r wee•, .. ,• ·.,·. juist tee;en·een.der we_iniG !!iOoie_vazei;i .èl,ie_,_·î,k .. tezJt\He.t resultaat laat.·:·•.< .. ,,,,:. zich rader_i_j en. het . daa:X,op _y9lg~n_q: :,r:;~5:-erl:2H.4:,!P~:,')p} j!ti.Y.!?Ppiv.,Ro,~/?:e:k,~-r>Qe ,;;/ '},:~//:.;,";; griiljpt-:.C,;i:s:,he.t·,:e.n- de,t.,vaders g:e:rtJ.enen·.ook.· , ..• - ,;,,,, .. ,\,<;.·.> 1 'n,,·. · .,•··':': • .···,i'."/::,:, ;.~•/.· ·: • ,..,,.~

0
,.,.:;•••.~--•••••• •.~.• •'"'·,.,.:-t, • ,.••.~_..:,,,."::•_••~,~• _,"t.:;.•t."_ .,,~, • ·••.•:,-.: ,=•,j',': .. •;'.• ,•_,~••, , ; ••.:.- •, -,~•.:_ >.~:."'•:; ,-,<~~:~\".: .. ·• ·• ·'·. :,;;,•ï,1iär:-eekne id. opzi f, Kobs· hbifµii·,Aif'mogêii jk'. zo~. -~en' 1ra1·· ~~~t6p'-. ,/~~ 'pen.Ik sn~-ifthet niet hoór;til in;i. )è .bE:~h op--e_n_:juist op het momênt d&t . ,/·,:,; de . bal, op 'dên e;rond 'komt, plaats·· je -de. vo~,t; ;ö"p· de, ·;baJ: •. Nu. ik- toch bezig· ben.: , · . -:t· klim ik v.d'.._JQ,eij nog.eens in 'zijn haar,n.l.daar wa~r :hi_j het over de. v:ete-. :: ranen heeft en· h_et on,begri jpeli).k vii;q.t ,.~at.· e:r .. zo,o Weinig ope;èkornen. Wart;iri.',._. hiaar Koos,is :_r. genoèg moeite voor t,edaan?Ik ooi,deel al.leen over 11.e.tgeep., ... ik zelf· onél,efvonden '!eb., en, zee; dan neen. · · · · · • · ·''· 

· ·Bij mij kw-ä,mmidden in_-de, ,week. iie.n ,,;;raag o:r ik 2.ondae; 's mee • Vsilde spelen.Daar fk. v_eel in _Deventer neri en eerst z.aterfütgs.thuis 'kom, kon·mijn··vrbuw,·natuurl.ijk piets toezeei;en_.Ik.moess dan maa:t:.v.•;Lei:ins de.,. boodschap toch komen of Zaterdags waarschuwen.1,;aar ik wist niet tee;en wèiie .. _., · gespeeld werd. e·n je kon-. toch van mijniet,ei.schen,çiat. ik Zatertlaes· avon~sc::·:'· .· not;; in den Haae •eing informeereri, 't: Is. jammer,want het had een ],e(!ke .mid,-, · dag kunnen-worden èn de band met Lens w\')er_,eens.voe•lbaar e·emaakt'. '•- ··: ·· -
.. f. 

• ~ ~ : • • ... • < .. , ~ • ' ., ., • • • ' '. • ,,• • .• ••• - •• ,• 1·<-;: . • , -· - • ' ' 
·-~ . ' . ., ~ .. ·-' . '·• .. , ·- ~•·';."• ·~·· ~ .. ~-. ~ ... Nou,mi"jnheer de Red,actuer·, mijn verhaal is uit; veel succes· me·t de wedst_ri jden- en een groo te· "!:!loei van de _.,yereeni_e;!ng. ,. • . · .' · · ._, .. · · ,_ . : .•• · . ·• · ... :. . .; · ., · , . ' · , Jac .HAKET';.. ..•;s Deven.têi.,,,pctoberi· 1929/ • · · •:; ·· · • ., .. · · • · ,,.-.'. · · _ _:;.,;,_ ~ ,:7 '':~ •; __ ·' ... -~·_:,_ -:· ... _., "':: ·. ·:-:-::"'.'::"'.'":-:. .,.~,! · ... r.rREURIGt'~ :· * ··:., ·• ·;" J,~:_ -~ .--n.. -... ,~ ·.- ,: ;.•· . ;.i· "! "..,: 

·· : . \~a1~~e·er viè:, zoö' ~is' ·oud-gêdié'n'J; ;,i;rtiÈ;e ,ja;eti ,ia de Le·~s,; •~e1e-: ..•.... :" .deren hebben meegestreden ,'zoo _lane;zf:rn:erhàn_d ;y~z;r ,cte .. achter.ste :gelederen· 'tçi1; '.:, k-:;;i in .d.e; vror s te:._ z.i jl) ·:ori?: ~f 01:111:eA~.,~<\9/!I!~J'lie;e_;,.Y\;_:L,g_s~ii:e,;;i~.,!:Jbef. 'llie.e:e,e._m:á~J<t;.dà.ii,::));)i1rY~if1 mogen we· zonder·· ze·lf.överscffiatt ine· we,t•1ieweren, da~·. WiJ.: een_ii:;e,-:.~r.;.,:e,:ciii,g tin.-.•o;.'.ih,;;';.,;,. dien tijd ·hèbberi, opgedaan en )-ïèt· tefrs':' .. \lf3.ven doÓr''éri:':\'iób-;r,::;k'ènnèri-;-['/ . ·'.::·. ·_,:}}}j-$.,f:,:;} :_·.·.:;-.;'·~:· _-, .; ... : \•;·.,'\:· ~.\.: _. / \ < ·_:_- --;~·::.r </t !~·,.,/:1·.: :-.-:;-.~~~~~:~~:.:~_,.-. · •. -. /.:_:;\~~~_;\-?:t:{:~-~ff~{-it(.-:\ ··\\i· _._~-~- '.~;-; __ .. :~-~ .X~!;:{~J~~•\;::·: .. /. . ._.'J,,",:, {ilaar; !~~ ~, ~a/:." tot_. nge. ·t:a_t'., :9.f1hêke1;d.~-iV~~-;1n: .onze· _J'ij~n; een; yi'janQ.,k ·,:"\; . ;; wa_art,e.~en ,l'/e ,nog niet te .k!'mpen ·l1adde;11·, d~e in •;tJn· optreden zeer _gevaa.rli jt. ·· .. J· .,is,daàr ;hij rii~t iiie.t o·pen ·vizier de7J,,st,_rijd. tecen ons, aanoindt,doi::h in :,rJ,,.,.'.·, "'':: geheim zijn sloopend wèrk verricht ,d1~ -.meL~de_n ·áae dr;iest,er wordt en de:·--:~';'.'·>·' fupdamepten ·va,n Lens ondermijnt, tegen zt.i:).lf ·ëen · vi jarid ·moe,-t'~ii wij ;t óf'. onzJ1 ·;:-- , ·· .. . · . gröote:iiJi~jt -rèèds in het· eerste. stadium väh ons bele,fd,ovèr Lèns·1~aa:r-- ._ · .. schuwe'n.·Ei:f':het f'e_it is 'des .~e.ergër,./W;i,)l).et ,zoo goed alf} zeker ts· d,!1,t·...... . ; ,:, . de ze\,v:fjai'\o. .. ondei;'\çnze·. e ie;ëri. led_eti. scl:luil (:Dit ~luit, dus iri, dat · er in_ ónze. ,,,.··.:::;_:.;;_ vereènig,inê; ·e lémeri.ten zijn, die er .. niet in ... thuis hooren-.. - . · . · • · .- ·, ;,.,,;;_.: . . . ::· :,~'.'.-<~-. ,'+·· 1 ·:. ·:_~_ . ...... ,·.: ·)._<{ ·_.'~/=-~~·-" \ __ · ;_ )-~;;s):· .... _..,._-_·.:.·~-·-'/?•~.:_ ...... ~}~,"-.::::~~t--• .. ,_ ... _:_ .. 't~\; .. _ ... ";, _·1.f))/·~·(:.;; .. ~ ,;j,-,. ' : ·: :,'_ • '.Vle zijn dan pok verpltcht· t'eé;enóvë:r: onze.:led.éii,hóê~e.êr,·:_hàt,~.o.ns ... ·:· ook' ~piJt,~èze ~a;aJ,( openliJk'.in_-?ni_::e rèvue aan' de kaak te 'st'e3é;1:ë'rt'. en\J~!3.rJ ,t?'.".-·";waà.rs.bhû.wei} toèh, vóóra:i. e.éen · voorl'/ê:r.Pen van·•Wa,àr.de ;a:1smede ·geld· .. in -l"îun k;J,e efe.~n -. achter të.!aten,.daar in deti laàtsten ·tijd h_i:it1!1,aa:I.deli-jk van éilles wordt ver-.: . , . mist\ Hè't · is viel, tretuiJiÏe' tot 
0

dei:e· -publi.ca:t ie.:'tè-·moe,t.e1:1,,. overë;aari;máar mis1ipl;liE\"ri :; dat':er nu eeri ,eind· a.àn' komt.Het is vöor·een Bestuur e;elijk•aà:n·een'kiap-;in. .·,. . he tge_zi.cht., tAlk_ê_l!_S W"e·e!;,~El~e•_be_r_ich,tén.,v.a_r_i ~vf.:r~i.ss-ine;~ ·tè'moet!'!n ·e:~?lhöqp~n; '• ._·., . wàar.t:~ j 'no,g • kqm~ ._l~e,.tteeyo~I;Ji;i.er b~.t:r:e)<.kt;iii J.lt, ·machte~oos, ,tee.engver te .. st~an:, 1.En; wannet·r/e,r, :door; de,,).e.i:1en;•-ie~s hieromtrent ··m~çh~- ivorde_n.· bemerkt ;d?-I:: w,i Jsemkwe . er hier:,rRs;ie;v;~n, op; da·~'._h~~ •. h~n- p],icJ:t.;,is,1it, :te;r:·kenn-if:l van _het Ee~~utl?'· te .. brengen~ opdat de . dader zi Jn rechtmatige ·straf: ont,vane;t_. . .. · .. ,, : 
< ' 

-· ~ 
• 

• ,. _:~·-
.,, • 

Î 

I 



.. 
&·· 

-4-

Het is jarnmer,dat, e.en :regelmatie;e versghijning qnzer· revue ni,it riiójeifjk i:,chijnt te z:j.jn,E;en clubblad is èen stuk geiE!ll:l,e;heil! voor ç,ns;iets,dat . we niet e;aarnè zouden rnissend1Iaar wanneer. wEt bedenken,idat steeds 'i'eer eEln paar rnenscµem. voor dit druk- en pe.rswe.rk mqe.ten_zciiógen,dan is ,de -oorzaak .. hiervan verklaard. · · ·· ··· 

E;r. zijn·toch bij ~ns me~sèhen e~noei3,die wat meer stëÜii àan onze zaak .konden geven door een acti,ever medele~en.Laten zij,naast .. het .voetballe wat meer daadwerkelijk optreçlen en de vei-schillende functionar.issen,die toch .al e;enoee; te doen hebben,wat werk uit de handen nemRR, 

MENEER DE VOORZITTERt> 

van BOHEEMEN, 
Voorzitter. 

Hebt U wel eens· op Uw i:ieacht hoof'9- e;estaan·?Dan moet II het t~ch eens e;auw doen.U krijgt een hoofd;zo rood als een Spaansè pepertje.Nou,over rode hoofden ge peinst!' k Heb er van_daae;_ zo een e;ezien. u· we et, ik heb weinie kennis,maar veel kennissen.Onde:r de rnees_t 'honorabele kennissen acht 1'k onze d,i:érbare se){retaris.Heel &raae kom 'k bij hem op visite.Zo ook heden.Boven zijn schrijftafel zag 'k iets dat juist de kleur had van een Spaans p,!:lpertj .. , Dat was ·g;i j:n,J1oofd,.,De .goede. mal!K. had drie: u~ a~neen ~~ t t,en pennen.Hij ,ve.r, telde 's avonds te voren was er bestuursvergaderine; geweest.Na àfloop .±."· ··•·· · 11.15· uur- gingen de heren naar huis.Zo hij ook;maar hij kreèt::.,.p,og wat werk mee .En als ge vele; .daarvan was ·ie, toen. ik binn,enkwam, a_an zi jn;;._d~r;;~iende brie ·bezig.De rest wachtte nog.Toen keElk ie me. n_et aan· of ik medèiijd'èh moest krijgen:Maar 't. is zijn eigen ~chuld.Dan moet. ie m_aar bedam.<:en,wat zegt· u, ·meneer ae. :Voorzit ter.! . .. . . . . : ... · 
. . . " .. ' 

. . Maar weet U wat ie nu gaat doen?lk zal 't U in.'t oor fllÎlistèren Voortaan g_aa t ie ook kromkindertaal. zet_ten,net fllS ik.Hij liet 't' me zien • in. zijn de:r;-tien brieven.En dat vind ik schande.Ik l:ien:_stom,dus ik doe ·en ik ·schrijf stom.Maar .hi J, de .. vertegenwqe>rdiger,_vaI).. on_s: dierbaar EL en EStNee, ik laat hem voortaan links. lig13E1n :.en ga m_i jn. _eigen, weg. Vaarwe:1, sriodaard, ik, .••• . . . · .. ·· .... . . . . -·• . , ; . - . _- . ._ ,, .. ...... ,, , .. 
' : SAr,tt,IELÄAR. ' 

•• j_ ·: 

TRAINING. 
~~-----~-. ·In deze :r~~e. ;ai 'Ïi àfw:~J~e~_'van 'de ëebruikelijke, behandeling, . van bîjzondere punten betreffende techniek en· täètiek,dóch meer een alge.:. ,; . meene beschouwing inlase.en,n~ar. aan:j.e_idine; y~ ee,~ :typel:irend stukje ,dat my als ge trouw lezer van ,dl:i ?lliaandae;l!lore;en" ·bijzoridèr.,.trof. Tèmèèr leek het: my gewenscht;oriidat die beschouwing in de roede courant ten volle van tóèpassiné is op het systeemlooze spel dat het eerste in deze competitie speelt,Vlaarmee natuurlijk niet beweerd·is,dat:de .. ~n9-e;-e elftallen hun voordeel er niet mee zouden kunnen doen. Ik cit ter dan: · · . uGéen speltechniek en geen geestdrift - ziedaar de te.kort·en 1vaarmeé- rilen'-een · onafgebroken rij . van :,nederlagl;ln t1:1ge1J1oet gaat! · . . .. . . ..· · . w:Jl;r ontbreekt iets aan.,he,t ·huidige,.11pel13ehaitè:; iets ·wat .we zoûdel'.l wiilen . ,· aandp.Jden. met ,het 'l{óor.d,,:: verstándeli-jkheid .!ie~· spèi, ziet· er naar uit .. also:r·. ·de sp·elers. in het 0 veld.plotselil)g lluti'.overlèe;,hun vers.tand kwijt zijn, . · Automatisch w.ordt .de: bal gespeeld;_zonq.er·doel,zondergeèát.De middenlinie brengt _de bal naar voren· en de voorhoede· centert· of ·schiet ,alnaar· dë willekeur van i:ljm. speler dat.b~paa;J,t;J;et is de.spelkwaliteit.die_we in lagere afdeelingen 9ntware11; omdat: in ~ie .J'Èlgionen nog niet·. duidelijk genoeg çiegre-pem · wordt,wr/lt }:let spel behoort te- zijn. . . ··• .. :· · . · · · .. •· ·: · · . . :,:·· . _. ·:. _,_ ::: ·. . _._:•: '._·· •. ·.- -:c ,' ~-·•=-·· '• . ·-_-_ ; . . -: . · ... .. . . . . . I~p.er spe!er,streeft er naar de.bal ;l.i) t_i'jn b~zit. t_e krijgen om di à.an. v_erde.r. in de. r1ç!1-t!ne .vf!.n het· dpe1· dèr: tee;ènpi,.rtij .· te p_l_aa~sèn .of·. eèn · clubeenoót •.een .betere positie >:!..n_ne:e'!lt ,d·aä:r;op · heeft lnen· ;gèen .ki"jk;naar: voren jortgens,naar voren,dat ,1~ de -leusl·EeP. ... o"verzicht ··o'l(er"hêJ ''s'pél he:eft ·men ·niet en daaraan is het tqe,- te. s·chri.jveri "dät ',hèt .. v'öe.tba_l .·z.oo'àJ,s wè ·."dat in .de· laat-ste maanden zagen,zoo ontzettênä dörn: Iîjkt;· · ·:: ·.: · "'.· -:. · · · . · ' "Er wordt e;ecent_erd,heel-dikwijls heeft .dE1 t,ege_np11,rtij de bal rna:ar i.roör net . grgpen. Geen posi ti6neèl. optreden,ï:ir.i,mitiever·,:kàn,}iêt · 'ai .niet" ;·Tot zo over. de u·- 11 • · · ••-•- - ·-·- -.~..-.,.:..:-.!. · ... · · : ' -· . Maandagmorgen, •.. • .... : , ,., ···. .. .. ··;.•. · 

:.J . 1,i,î.1s dez~:-~~~ci~rijvin~·~;~dhtii ~±~ii;~•nd:,~; ~:.;~.'.~~{ e~rste :'~î~ta over all~ linie,s .E~ . ,;il'.'-t ,een dei:rie],i ~IL, spe~ 'cj.rineendè•". én', ra,dièälé v~r be tering . behoeft is een waar.heid,!iie .. VT:iJ ,1fllE1n .e;~lü!<l<ig ~.Het s~l van onze tegen"' "standers is vast :niet gel'{eldH;,Iláa:röm .. tE1:m$ér.·kan_j,k m:!,j ·v9orstellen hoe een : ... :,,.,onbevoorocirdeeld toe-schouwer,'6:ver. ·ons.'elftal'cienkt~ 't Oorèi.eel•' zou nièt•'mee-
:vallen .. • · . , · .. ,. - • Hijf-:• ,.,::;:,:-:,;.:,, ' · · · ·,· · '',' •· 
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•" :: . .,•:.·:, .. . ·,••-· "'· . -~;- ,·.--:_: .. :· ~ .. , .... , - _. 
Verbe:terine; is ·alle/~n·.te .:1{\3:t::lirijge;rf,,:j,'c;io':r• 'tï"ainiiie,i:lie· ónsiop de allereerste ·':pJ.aa t s de .110 odie;e v~a,rdien,e ~d gEi;if t 1 P.liE!-;rnR8. s_t è eri :·•oehooi;li jke dosis ; geest -çirfft.,d:i;e ·•z~rgt da_t . de .. y:jjang..eli J~e)'àChte'.rh~édé [tèeri i:;elegenheid kri je;t om ·begoörlijk wee; te werken of .zich _te h,er.stellen;Wat•een enthousiast. voor'hoede spel wil zee;gen ol'.}derv:i;nd t onderge teeRendé bijna iedere,n Zondag. · 

En ten "lotte de derde factor:het besef en de vaste .w.il om in het veld 'ook rek,enine te ho.udBn met onze speelmakke.rs,de bal behoÓrlijk af· te spelen en .e;óetl. po.si.tie t_e ij;iezen .Een: rad~cale vèràndérii1e; '](än •niet op·. elk -m~mènt 'plaats ·grijpe11.i-iaar·een geleidelijk_<l omzettine· zál dan toch wel dit resultaat hÊibben,·dat Lenis' &,.Snel ,!,dat ·steeds e·en·der ·-gevreesde .tèe;enstandei< op .het eroene laken wal'l,op-het eind van .het seizoen: '1929~30 'niet_ onderaàn .bengelt·:verd.er hebben )'lij geen pretenties,·· ·, ~. . . -. ~ . •' : '•• .'~ .. --~·: -~.·-· . . · JAC.;v.-çl.,I::LEIJ .. ·, , Aanv.le .elftal. 
-·> 

V!Aft.RI,E VFi. __ IEND.ij;N ,· -:..:;· -~aiembane; 2 Nov.192l!l .. 
r.. , ~. 

. _ _ Verdikkeme, wà t 'n vèrràssine; !Daar· .zit:: ilt me kiokke née;en uur _ ÓJ; m'n pensionkamer in Palembane;(Sumatra,Z'Uidelijk Halfrond Jen daar e;aat de ... deur ope:z:i en komt m_:n\ou,~e vriençl, _de Lensrevue binnen rollen.Nciu,dat was · 'n blij wederzien_ he .. ~t. '.','as _zpol'(~~.,e_qn~,jsJ,.ar.,geled\!_n.,dat~±,k~hem·'.voor'.•./t;•:I:aatst -·,~in· 5oera'.b(t'ja l:;êziéri J-Îad·;rn: 'n"·ja:ar(,is·--veèl 13eb'eurd;o.a;dat.' i).<. óver5eplàatst . ben naar dit' schoone·? plaatsje:áan 1:l.e,.hl'.'.!?.ede i,ioesi;waar• ik'.'.tracnt'·'aller- · · liefste Chi nee ze11k.:i'.nderk'ens w,i' j_s: -~e. miiken;da t· 'n l,iete:r 100 c .l-i. telt en dat 't vlee sch nog· steeds be ter ,is- dim de b_e·e:nen. " · · · · · · · ·· · ' . . ..... - .. , ... ~-_.,,,_ . . ... - . ··• -· .. 

i\Iaar zonder· e;ein, 't' is· '_n ·sympatieke streek van de redactie ·~r andere welwillende knul om me )'liet te·ver·eete'ri en--me - 'n eezellie;e avond. te be z or een. Natuurlijk heb , ik ónmi'dde·11ijk ·m'n drukke .~ambt sbe zie;heci.en ()1m J,,-e _ . , : . . . - - -, - - U- - • staakt en ben· aan .'t. lezen e;eslae;en;T-J_a, 't eerste 'stukje· handelde over. Louis .. '.'.'e zenberg. Ik wist ·.' ~ ·al, 't ·.vas me al e;e s chreveri en ik had , 't al gele zen .in de hesidentiebóde.Ik verzek.;r je,joneens,dat •t· 'n ~eroerd gevoEJl _is,als .· je . plotselini?; 'ferneemt, dat. Elen van je ouwe vriem,en, dien "e tóch'"zpo e;oQd·.- c·' · · , ,. sekend hei:lt,me·t wien 'je hèbt i:;evpetbald,dien je wist een flinke kElrel te zijn,wie.n.f'll:;I.e aanstelleri.j vreemd iV_as;het tijdelijke met heteeuivie;e 11.eeft verwisseld.pat het·voor allen 'n_grciót verlies was,bésef ik ten volle.Hij. was ,en· blijft lloor ons ~een _voorbeeld:. ·. · 
-· ·. De Lens:rev·uê' vertelt d;;m ook' wat over éiEh toestand van terrein en .K tent.Hoû,d.at is: oud nieuws.Dat ,.vas vrpec;er ·ook-wel •·ns zoo.'.i:.oo'n periode·van · inzinkfnè;,hè,als. iedereen te .ber'oerd is om.'n- hand, uit te steken.J-!aar 't k:mm daii:.toch\veer in.orde en·_tèrWijl'ik dit·schrijf;is het·zeker al voor . C:en baid~El:r'?'.'fa t:_- 'rÏ p~s je ariders ;dat. ik• hê t Lens terrein ·niet me.er op z '11 . oude •· olaats ial aantreffen cfaar knusjes bij de ·duinen :•en de boerderij en Lena als ·tk over _4. jai,.r me-t verlof'. kom, Ik zou .het allemaal e;raae; weer terue;zien;b'iÏ- : halve :Lena. •. D:i,e· is" da~ ,nfe \ meer no od~s ~-i_k. hèn _àan i:;etrouwd ?Prof i,cia:t ze,:; ·je? 

'0,dankiew~l:.,, ... · __ · ;, __ .•· _· .. :··.· .. ·: ;,•,:, \.': ·';•·-~·-:;;:, ·r:>:····_ 
.,.~: ;: .. ,:. -:z;;~jë\~qD;,~;oi:~at .','.an .Jj~t,,~oet pal.1.en•.we'i'ë'n?iföu;-•{ :word t--~Hîef''i:lrcl< ·, beèefend.De' .B.P.J,.i.van Plad·joe en de Kraaien van Pal,embang zijn aan elkaar gewaagd.maar ali je werkelijk:ln aardie;e~,spannenden wedstrijd wilt zien,,,. $a dan naar de_ Ihl<inci_sche cliios kijk,èn·:nîe,:,1ui ki:mne1;i'-èoeà r.et,.de bal ·6,/èr:.. ,-;eg e·n -ze z:L-jn_--)vate_rvlug,heelemaal nïet Lui en Suf.·In· soe.rabaja-· vond· i~ het ,te warm·.om·te v_o'e,tbalie.nen bèn çim'·fït:tè_ blijveh maàr-aan- 't te.m1.issenge-,, slae;en .. Hier. in ,Palembane; _eqµ.j;_er· Js· .. '.t: zoo tee;en• e'e_n uur of 'vier •lekker. voet_:.., balwe.ert'je e.n ik heb waarachtfg\tn•'h ·_0U1'{.'fl ,:t~lr5',eneri,die -ook noe; achter de• . •:,estduinenheboe_n. gearpeid,voor:'a-e·n--da;:;•'ge}i-aald en ·èlkeri Dicnsdag •is Joop .. _ me·t z'n stijve stakeri<,àvèr a.é .. b'àl.äan 't·rriaaie'n t"e, samen'•met·.•n_stelle.t.ijeC,1:i.neezen van .ee.n,jaar,Ï.bf. ze.ventien,achttien,di~,;-.yr0eger z'n schooi heb.bên 

·11_afgeloopen". · ... :,'> .- ,< .. :: <;c,,•.i_•,.-2r1•r:,,,;:r.:·,:•·: ,-,-_.; ,. ' .. 
't Zijn heyscl/- è~schikte llli 0 om ·qeë('öp te ·_schieten.Er :'zijn- er.<., .. ·,•(el bij om op ,te ;sc_hiE;tei,_,'l!]aar. die had je vroei:;er in Lens ook,evenals overaî. ,iierkwaardic ·i1>,ciat- jE:l ,hie:ffzooveel kenni::.sen ontmoet.We wonen hiè:t: met z'n ze:;sen Hagenaars,d.iè. ik allen nog ken van_ dezelfde school of hetzelfde kantoor en de vriendschapsbanden hier in deze :rimbot1hóófds;t.<!,d, y.iordèn str.!'1}5ke-:r .... , ,aangehaald dan vro~eE;r. in I t. Hae;i_e. Il,<. verwacht nu ri.'cit; de 2e Lënsman. Wännèei. '.O.Cc,. · t d · 11 •11? ; . . · · . ·.' ·· ' ' , · · • . -- ë-. ,' .. _, '.· ~Kom ie~- .... --· . _ · ~ ~.-·_., ~- , . _ .... · ... ,.. __ ,i .. ~ ::-,r..:.J . :.:;> \.. ·'>•·~•-:. -:.~r" . " >,~.c . t•-..~~:•. • ;';•.··. -'<·: 

1
- -:: ,:•• t. ., ·_. .. .,.: -~,; 4 ; ··:-.. ~ ~ ,. Zoo,.ik heb weer· eens:· èveh'teg'én ·•jul-lie :zitten prate~; 't is.·w,è,~letjes .'voor vandaag.Ik ·reken op 'n ge:ree;elde toezendine; v:an'•dè Le~sreyue, ·· . ' . ~ 
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geachi;e RedG-Jt.ie,De belane;flt;ell}ng v9or- .m.'n 9.)l.VJ,e club blîj~t _en las ,j" weet 

. dat ik- 2.ltijri 6 etrouw 4e· Res:j.dei-itieóod~ n,!l.sm.1,fft,l_:L 1 nte\1wsgie.rigjiaar de pr8s
táties:van Lehs,dan kun je het niet· 1.aten,me IJ?. _me,er special:1,1 en_ iJitvc,e):-tg 
beri.c•ht te zenden in _de vo·rm VlfJl 'n. revue ,Atc;esp;r.o~en dus, en tot· weerz_iens .. 
De hartelijke_e1°oete.r1 aan a11emaa1•én 'n poot van 

JOOP. WIED:ç;NHOFF. · 

UENEEB_ DI~ SEGRE'f An.IS. ~ ... 

r,S het rüe.t · 'n bee·tje 'oneerlijk vanuSa=elààr." om in elke r~\,;e 
maar een 1:ieet je tè .p~rlevinken aan 'hét adres .van 11 1vienaer· de voorz.itter"?l)aar ·u toch als 2e •piloot van het- vliegtuig "LENS0 ook wel: "eens" van -die manoeu
vr~s moet··màken;·die U in een frille zouden doen raken;daarom.,mem:,er de secri:; .. 
taris,knmt,naar mijp ,bescheiden meening,U toch ook elke keer een hartig .,voort, 
je toe, (Neem er: maar eentje voor den schrik) .Alzoo begin .ik dan maar II sec:r!'lto, 
rismeneer".Vooreerst,al is het dan wat laat,mag ik U zeker feliciteeren met 
Uv; benoeming en ik _hoop _dat U als secirntaris nee heel veel jaartjes .!!loogt 01:;. 
treqen en :voor-al zal zorgen dat we i:;een noodlanding_ behoeven te maken,want 
daar houd ik niet erg van, begrijpt. U wel ?Mocht U ey~nw.el .'n schok kri je;eri,, 
voor;,iet U dahtijdig yan 'n.-leerling,die_dan.in.zeerkorteritij.d ,z'n b!'evet 
haalt;dan ·blijven· we tenminste· doorvlieeen. · · · , -

. . •"• ~ .• . ';... . 
··'· . . ,.. • ' ' ; • -. - . • . , ' , '. L" . • , " .. - ·• •• • 

. ,-_-. ·:: ··' · ·: · Vianneei:-, IJ ~oms onderwee;, ge,b,_r;ek aan benzine- kri-je;,~;qan •is het·•;, 
·· Iaadstati.oh,gelóof ik,nqe;al dichtbiJ éin:~e mecha)1iciè,n(penriingm!3raster).zergt 

voor: de rest(Kleppen schuren kan·hij' oc;>k goed) .• U ziet dus,meneer de sekr_e
taris,è.at he-t ·op zoo'n manie:t -ribe;· wel makkelijk is voór U,en als. U dan tn 
vrije dag wil heb ben, nu dan moet de :).e piloot ·1 ·t. m·aar overnemen,,d.ie doet/ 't 
wat graag,want _t,oekijken_.vindt hij ook niet altijd loll.i~. _ ._ .. . ·. . . ,. 

. . ,,, 

_ , . i<Ieneer de secretaris,cJ.it ~s hetgeen i~ U de:zs .keer .. wilde zee;gén 
eri l;lijnde-·vóJ.gehde editie. zal· ik U eén grooter woordje toedenken.Nu ries.m ik 
afsche.id·-•van _U en kom dl:1. v.olgende maand terug. · ·· · · 
· -~-·· ~- _ ·· '' · · · K.Letse:r' .. : 

HE;\fi.EN AANVOE!i.DERS ! . ·. " ,, ., .. 
·- ':' 

~- Y"•• 

. Ook· dé. voett,al:pr'opägar\qà kan eE;n goede pers. niet meer missen;. 
·raar: c.oeë.e--en gere,:;eld(,l VE;rslagen van we_dstrijdert ook 1Vaàrde heeft voor 
Lenig & Snel en. deze geconstrueerd moeten worden doo11 ons zelf;d.w.z.door 
:indère;eteekende, zal een trouwe en eeree;elde , nmzendine; zeer ·op prijs .worden 
'gesteld .Een vaste Zon4_ags·cne àari'sporing, nu _eens·, to-t ·die·, dan we·er. 'to.t ·een· ande. 
moet nie.t: noodig · zijn_. \Vanne;er de !'lanvoerder_s• het .tot· een i:;ewoonte maken ze.lf' 
ei;,n_kQrt.verslag"sämen t_e stellen,zijn Y1ij op_ il.en,goeden wee; en_ kan het,voor 
mi}· 1astiee vèrslagen-5!3\;>edel,achterwei,e blijven.Lànee betooe;e_n zijn niet 
noodzakelijk;enkele .korte _regels omtrent het.verloop is ruim voldoende~voér ·· 
7 uur ·•s Zondags avonds moet ik de ver:slagen i_n .mijn bezit. hébben,in vérbànd. 
mè t oerichtseving aan· de Sport ~Illustratie. en samenste·lline; voor .de ResidEin-' 
tieb.qdé,r:, :: - :· . , - -.- ... ·:.- -•. ·.•. ·. -. . . . . . . - . , · 

. .>: ~,;.'·Ook dén' HH. Juniorleider~ ,wordt hun medewer~ing. yerz9cht .Zijn 
deze~ eventmeel niet aamvezie;,dan kan e<;m der_ jone;ens· er voor zo:i:-e;en"N.oJsteer 

.. ,-. s.v~'rf_.._?ye~ ;h~~ ~d~~.!=3~ ,-.·t.•" . . ,; __ ... t.::. · .. ; _; , ... :J. -, .. ;{ ;·, '"• -,~~··: ._.· ~·--,.., ~: __ .,.;.,,· ~fa.•-· 
· 'Ja-c:·v.d,KLEIJ. 

· ·• B_eijer.sstî•r,at· 78 
HOUDT U PARAAT. . .. . . ;,. . . . . . _. 

.. . . . .. Ja,'toekomstie;e. donateürs(t'r:fces) •.fis tot U,d,_at'· ik deze -k0er: .· · 
ncigrnaa;t.s l1e.t --woord_,ri_cht.,'t Is niet· veel ·wat il\. U nu ga vertelle_p,doch kaft'" 
en krachtig.! t Ee[ls~e· begin _van ,1.et verèeni[Jingsjaar h~bben d_e divers_e· cbiir-' :' 
mis_si~s,,.aehter de'rue;'l;ln nµ g(l.an,we den st_rijd .met U,_aanbind.en/,7ij zullen · " 
binnenkort de; verschillen~e -bellen aan de versc.hillende deuren - · van de ·0uders 
onzer leden la ten "luiden,.totdat weu gehoor" krijgen 'en bede·nk · à.an dat 11 •. 1 t we]:· 
waar i_s''.Dari gaan we ·.niet wee,-voó:rdat U ons ·uw toezeecing gee;even hebt·. 

·Nogmaals, houdt U p_(l.raa t, en weest; op. 't· erg~Je ·vo~rb~reid; een'~· 
maal 'n voet voorbij den d[1empel- en U hen't gevallen.Tot· ·over··· enkele -dagéh · .: 
dan !_Gëen· gift·. te ···e;robt ;·ë;een gift te klein. · · · · 

··· •· ·· .. ... . . . . •· De Commis~ie: . : ... 
·'' .:... . . . J;'i,1an ·veen.· .. 

· .. , ... .. . · •· J. vàn ï',iempt, .. ·. · 
WAT ,Ell ROE Efi GESPEELD Y:ÈRiJ. 

Onder dit OJ?~Chrfft. zal voo~taan in ons_ all~r.vite'.~op prijs:' 
gesteld ore;aan,de m~ande1iJk_scne beschouwine. e;egeven worden· van de weê.,-t.:,·y
den a:oor de .. diverse· elftallen gespeèld;Vooreèrst krijgen we dàn o:1ss ,-:~•10--
r±eten Ol}_der.de -li:iupë·; · · · 



' I 
Lens-:S.H.L.we,t3 çi.e eerste ontmoetine en laten we zeegeh ook wel een van dè 

~.~:.Ït'a.a;i;ste.D~~ hier_verlor~n.v1~rd,. is hoofdz1;:kelijk te wijten aan het slecht. 
op schot ZJ.Jnde binnentrio.Einde was 1-0 in het vpordeel van D.H.L. 
Hierop volgde d.q 2e thuiswedstrijd en ;iel tee en H, B, C, Deze, vooral voor de 
ru;,t uiterst ,inelle _w_edst:rtjd heeft ook eeen voordeel aan de bl.&uw-witte 

• zijde opeelevqrd.Bep .ben.ut tn i1_ët eerste k'l1artier een penalty,en ·hoewei dé 
achterhoede :prima speelde,wordt _Char},El;,; voor d<;, ruêt. tweemaal e;epasseerd, · 
Bep moest het veld verlat.en ;~eeen11 z:j,jn knie en H,B.C.zàe na de rust kans. 
nog tweemaal het pet te v;inden,V(Ej.arteëenover invaller Jan'een doelpunt plaat 
te,Eind,e 4-2 in het voordeel ván H •. B.C. 

öe reserves •opend.en de. competitie teeen V.A.P.en wisten,hoe.vel met 
eenige invallers uit,komend,to~p.nog een eelijkspel te bewerken.Voortaan ech
ter geen penalties t;ei>i;ist •• V.A.C.-Lens eine beter en na eerst met 2-1 te 
hebben achtergestaan,w.onnen on·ze .jdmi:;ens ten slotte· toch- met 3-2. · 

Het derde promoveerde alsnog,doch liet het tegen A.V.V.laelijk lig
gen.Çmet 4-0 werd verloren.Dat was niet noodig e;e11eçist,·jongelui!Maar jullie 
hebt je• daarna keu:rie; ):J.ersteld, Van D,H.L.3 ·w!lrd mooi gewonnen(5-l)en even.:. , 
eens van het sterke Gr, 11.'illem 3(3-l.)Van het verslae; van den aànvoercler me-
moreer ik: · .,_ 

Ziezoo!"De· eers:te overwinning is er en noe; wel op d.e kampioenen "irnn 
het vole;end. jaar behaald.Ijet elftal· z:i,t l)oed in elkaar,alleen ;vilde ik de 
links-buiten er nçie; eyen op wijzen,dat hij links-buiten ·is en.niet de binnen 
spelers in den wee; mo~t loopen·.Ook. hadden_ >'lij gaarne V/1'\t y.ièer belangstelling 
va·n-"cl.è'Leèlênfdàt•·komt'~óns:Jen t;cfené::r.'eet"U"da.t wÎj ·het 'vorfjf j<',ar op ei5eh 
veld onverslaanbaar waren?Dit schrijf ik voor een groot i:;edeelte toe aan de 
aanmoedie;ing. van de leden J.ane;s de lijn ;·· '"'· 

. ' . 

Jan v,Liempt .fl.0Qt;\'1eeè~s; niet opkomen vanden scheidsrechter.Al 
spoedig weet Janssen bij een schermutseline; het eer;;te doelpunt te maken.Na 
:,,en ,plotselinge Ren van Aat is het 2-0.Geen vijf minuten latèr herhaalt hij 
dît ,doch wordt voor _het doel .e;ehaakt ,Penalty!En I'lc,t een kalm schot is het 
3-0.Hoe; voor rust weet.ook J,Hoefna5el te scoren.Na rust ~s D.H.L:sterk in 
den aanval en hun l:i,nksbinnen doelpunt dan ook op fraaie wijze.Reeds·denken 
wij dat met deze stand i1Elt e.inde komt,als .:!;_ 10 Minuten voor tijd J.Hoefnae;el 
nogmaals fraai inschiet.Gaat zoo door, lui !\'ii j behoeven niet·. tot de zwakke 
zusjes e;erekend te worden.·.. , . 

En nu de overwinnine; op Gr. 'Nillem 3: I·:eurie 3e elftallers .Er''v.as 
veel belangstel_l.ing, ook van· eroen-zwarte zi jcle, wat pret tie·· aandeed. D.e le idin['; 
was bij scheidsrechter v.d. We_i jde in e;oede hanà.en/,;·e hopen hem nog dikwijls 
terui:; te zien.Z_e_lé\e.n is :er. d_oor het derde zoo enthousiast eespeeld,vooral 
voor ri.lst.Gr.Wiilem ·zit niét" stil e:h hun uitvRllen ·z·i:jn· uiterst gevaarlijk. 
:iun mid-voor. weet dan ook keurig te doelpunten.Doch nu neemt het derde het 
spe°l in 1-iaride·n en ·is het met het Gr.Viillem overwicht gedh'an.Keurig benut 
Janssen een through-pass van Bruin en.herhaalt dit evenlater.Vol moed wordt 

.. aan de tweede helft begonnen doch Gr. '',ïllem is niet van 1,lan te verliezen; 
Onder de luide aanmoedie;ingen van het talrijk publiek trekt de voorhoede tel
kens teb aanval,.doch zij he.bben geen succes.De -tijd ·verloopt· meer en !_!leer, 
doch Aat ·zag de kans schoon plotseling de geheele verdedig"ing te passeeren , . 
en een prácht- goal' te-.ma_k(;ln,Bravo!_Dij:'ect hierna is het eindé tot groote ·vreug-

•. de der. spelers en suppoE,ters.Bij Lens speelde rle rechts-half ·een keuri'ge par
tij. 

De ·Junioren· zij~. verdoopt. Voortaan zal het Zijn Lens. a~b en è: · .. 
Lens a roert zich weer geducht.S.D .. S.wetd om te beginnen met 4-~ geslae;en, 
alhoewel een onzer spelers S .• D.S,de ge:).i.jkmaker bezorgde. •; . · 
Lens b.leverde ook keurig werk door.de Delftsche Leeuwen met eén.3-1 nader;,· 
laag baar.hun hol terug te zenden.De jongsten.waren niet _zoo gelukkie;.en · 
keerden met een 4-1 nederlaae; uit het'.druivenlandcterug.Voleende keer beter 

' . . . . ,. 
hoor. . 
De overiee uit~lagen_ luiden als volgt: . 

. ·. 27 Oct.Lens i -TYBB 1 ·2-1.·· 
'D.H.B.a-.Lens a .,.0-1 

" ,Lens b - G·r.Floris 4-0 
3 ~o~!b.ri.A,1- Lens 1 . · 1-1 

·. : : . Lens 2 · ., V.V. L. 1 . , 2 -6 ·: 
· . • Lens .3 ·.- -D.·H. L, 3 5-1 

Valken.a-Lens a 0-6 
10 Nov.Lens 1 -·V.V.Z.l 0-1 

G,D.A.2- Lens·2 2-4 
Leris 3 - S.D.S,l 1-4 
P.F.C.a- Lens a- 1-1 

' 

17 

24 

.il 

8 
15 

Nov.Lens- D.E.M. 1-3 
Lens 3 -Gr.W.3 3-1 

Nov.Lans 2,- H.~.C.1-4 
Lens ·3 - P.F.C.4-3 

· Lens a -'Nestl.a 5-0 
Nee.Lens 2 - VAP 1-2 

Lens 3 ~Wilhelm.·1-1 
DHB b. - Lens b-2-2 

Dec,DEM 1 - ·Lens l• 3-2 
Dec,Gr.W.l - Lens 1 3-2' 

· Lens 3-Gr,Fl.ll. 0-7 
Lens b :.or. Fr .b · 4-1 
Lens a-VAC a 2-0 

~~ 
\ ....... 
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i,Iet pleizièr. 
Kom _ik nier.· 
Even' "dichten . · 
Eh bélichtEln ' 

• 't · r.iierbaar µ;NS! · 

• • 

. ~-· 

Neeen',jaren · 
· Çlp dé baren _ 
Gped•e;eteld? · • 

·Ikat~ versteld 
Man zoo.'n tijd:,.~ 

Nu mijn wensön 
Aan · jarie; Lens. 
In äeze -dagen 
Op;:;edraeen 

. Aan.'t· Be,'ltµur; 
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Ge en h~nde rni's 
Als die 'ris 

-~ .. 

!Ian dre ie;en • 
Zelfs verkrijgen -., 

. Succes! · · 
' . 

·Blauw en Wit 
Toont je fit!' 

.Tràppen dartie;, 
1{6U<·je kranig, 

·;_Jn .-'_t -v~ld.· .. • •, 

A&n dE; leden· 
Nu belden 
rt Vole;ende :: 

,. "(\els. r.eeen plast 
__ ·Is voetbal:last! 
.. · Dan t oenen, 
.: I;iet · schroi,Jmen 

:-~ -~- :-~/\~_-._ .~·;.~:
. · • ·- f'-"""· 1 
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,. ,, ,., 
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.i, ~ • '; 
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Een handdruk 
veel-e;eluk, 
Goals 't.meest! 
Op je fe~~t· 
V{ensch 'ik· Je. 

:.:aoed lid te Zijn ...• · • 

Zonder deren 
Aan 't -pro be eren 

. ':!eer te halen 
• · · Zonder dralen 

Nog 1n keer 9 •••• 

Leden veel 
Zi0 · je deel! 
Die weten. ,. 
En niet vergeten.: 

. Hun· plicht .. :. 
.::..\ . : ~ . ~-

!n · n;omsche baan 
· Hoog de vaan .. 
·'t"Geelwit .omfloers: 
Eh rechte koers .. · 

· In voetballand.· •.•• 

' Trouw komen 
·Geen sloomen! 
V/egbli jven 
Zal verd.ri jven 
de lust_· .. · •.• 

Ons doel·.·. • 
Als: je 't "voel: 
Recht vooruit'. 
Aan ons de buit! 
Voor ·Lens. 

'L•ENS, 
Tot in lan3e. dageri 

• Mag je s'lagen .• 
. Ons i:;even . 
·Een: spcir,tleven 

Vah vriendschap; .. · •• 

18.·'Lecember 1929 .. •J.y" •. d.KLEIJ. 
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. · I~ -~9mpe],,,nu heb i~k. he_t e~;1s n~et.. e;,eh~ord y~n ande_r,~ntq~b_f!J91'lr>~l~n 
toen alti JU. maar mompelen- ;i.s .Hat nebben. Wlil .Eµ&enJ.;qk aan dat e;emompel van 
:l1e mompelende mompelaárs, die "'áft'i'jà.' mompelen en schijnbaar hie ts anders 
kunnen dan mompelende.hun dagem te"·s·lijten·.,7ee met·ciat mompelige_eemompel 
en vooral in dit nummer, wederom e_en 'fee stnumrner, waarin toch .zeker e;een e;e-
mompe l thui·s hoort. · .• , · .,, · 

• . .. • .. : ~-J . . ,_: · ... -. - · ... E<:~ ; . .. . - . 
'Eh Jan Knut,de eedoodyerf<;te mompèJ:aar,laat ,year deze ke;er dan zijn 

c;erriorripel ächtervt9ge · en komt zonder mompe.len het· Béstuur ·en: leden.zijn ·one;e- · 
mómpelde felicit'atiet, aanbieden~Al;t.emeial t;elukgewenscht tot in lengte van 

·dàgèn!Zie•zoo,ik ben blij dat het erµit is;wàn.t mijri mond·staat ·:nu heelêmaal 
·uit ;zijn_ fatsoen. ,,.artt mompelen moet jè ke.nnen,evenals mummelen.Zoo ook moet 
· je kur1rien "niet -mompelen" • En ·dit laat s,te. -ben· ik· noe;. s te ep:s aan • t . lee ren. • 

•' :Il- • • .•• • • , • 0 • • • '~\~,.'. •. • - ~. 0 ," •• • : • • • •: • 0 ••' .• • •• > • • S • , ,•; 0• ' > • • ~ a 

1 ••• Maar·:nµ krijeen we natuurlijk ook weer feest;D,a.t;hgort er•zoo b}j,:En 
· dat he·t nµ niet bij gemompeL blijve,ma·ar we.rkelijklleid worde:!O zoo!Ze weten· 
bij ons ·to"ch ws:t'•:f9'èstvieren .is,Voor·u_ft- dan.Dohat·ê\J.rs e;enpe·e;.De nieuw be
noemde cómmiss·ie' wer.Kt zoo hard·. Ze hebben er ·al: leeio !Dit· hoorde ik tenmin·
s·te· weer· mompelen,Ma~r,geèn .gemompe:J;!He.-t zijn feitén?Ook met -dit succes 
pr ofi. C iiÜ, óe Stuur. •· . ,,, . ' 
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JAN KNUT.- .•· 
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