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4;Heel veel bydragen voo:i.-.ci.e Lensrevue álleÉ3n in çle bus. van_-·. · ' 
den heer P.Juffem.ans;cartesiusst:cé-.át.130.· fu l_t:011 ..s-t-r: 73. • • 

EEJ:J WàORQ. VOORAF 

. . . . . . . . . . -.-.-.-------.-.. . -

- . 
- Een .ver~en:i.ging, q.ie haar leden e:èn · revue presenteert ZOO-

onze laatste er een was, vfr!l,ieht·-~ngetwijfeld de\dapk1Jaàrheid harer_ lede_n 
Maar ook omgekeerd waardeert:L,en s. de :vele tev:tedenheidsbetuîgingen ' 
o;ve:;:- ons aller. sportblad.Ila.t .. is .prettig voor allÉii;iaal, temeer dae.r· zoo :ve
len he.bben meege:werkt 'aan het tot. stand kol!len van de vorige revue .En ons lykt het o_ok' dat de uitgave ideaal was verzorgd,Jarnr.1er dat een vergissing -
werd gernaakt,De ,verslagen van_het derde elftal'waren nie't zoo zeer van de 
elftalcOLJmissie doch meer perso9illY.~.:V:1;1.n_;;I)hr;I"'",:llitv-e;rmans.Deze, aanduiding 

• .• ,-~- ·": •'·.:-~ ~-..,;. 1 • ,. ,. .. . ' 



3. -~ 
was· ui tgeval;J.èn,waarom wè i;:iU d..e 'lfrón yé~eic).~~ 
den. We hope11 '!;rouw de 'jVedstrr,9,.(';Il van h~t derde 
te; zien, 

' . ' ,.- - ·-··---•• ... --

• en z,9O de 
en andere .. ;• ..,. 

~<1µ revue çintvahgeh. mag ·prettig zyn,veel meer, genoegen · 
verscnaft het de revue .te helpen verschyhen of minstens er een eîgen artikel
tje in te zetten al is hêt ook eëhvoUdig.Laar 't meeste plezier verschaft.de 
:revue, wanr.ieër ·· die door veel handen én· veel pennen is samengesteld.Het houdt 
de lus't er in•,zoo dooft het vuurtje niet;dat is de wind in de zeilen -van ons 
hulkje.Wie dat begrypt,werkt mee en verdient onze achting,al moet het hem een 
gi·ootere belooning zyn te weten en er fier op te zien- dat ie zelf ook· de han" 
den uit de mouwen heeft gestoken; 

• I 
• 

'· . ' DE BEDACTIE. 

. ) ') ·). ) . ) . ) . ) . ) .· . . . . . . . . . 
. . . 

T:èAilUNG, 
·t 

•-·;_ 

? 

· Herinnert de lezer zich 'nog dat· in myn vorig artikel ,evëh 
het stoppen van den bal werd aangestipt? Nu, in onze laatste revue deelde ;.Tác, 
Raket mee de proef op de som te hebben genomem,zy het op zeer bescheiden wyze
Het spyt my geweldig (de lezer .kan het zich indenken) dat de 1?.ewuste alinea. 
uit Training 1v 1 • de .onbewuste oorzaak werd van çie achënding van Koos'keu
rig~'collectie Chine<1sch porselein.Of was het Japansch? Wat het krakeel met 
zyn vrouw aangaat; daarvo 9rv,y.9 ik alle verantwo?rcl.ing van de hand. Van zulke 
soort dingen heb ik geen vers.tand,Ko os! · · · .. · "· .. · .... · 

Wat nu het ·baI~to:ppen betr~ft,nooit heb ik beweerd dat de 
bal geklemd r.ioet zyn tusschen te enen en grond, Tevens is het een uitgemaakte 
zaak dat ook tenopzichté van dit onde_rdeel het persoonlyk gevoel~ als je wil 
intuïtie - een groote rol speelt en daardoor balstoppen by de ·meeste spelers 
ee'n subjectief karakter draagt. , 

• 
. ' ' . Niettemin had de 'gewra~kte passage e"enige 

~- toe,J_ich~ing.,k~nn~11;.hebqeri.Dez.~_-'YolgJ~an Il;!"",.:'---~· -----"-.~. ~-
. Ik verondersteJ: twee positles waarin de _1_)al·kan zyn.AJ,ler 

eerst zueft hy b,v. loodrecht boven den speler;In dat geval zal de doormy · 
. aangegeven manier we in fg b?- ten en ~s het beter-· en h~er ben ik het met myn 

c geachten op~onent eens - de recht naar beneden komenae bal te stoppen door 
er _den voet op te plaatsen.Dit is echtér zeer lastig.Een enkele maal heb ik 
,rel eens een poging zien wá.gen,r.ièestal zonder reàûl taa t; In de meeste ·o-evallen 
kopt r.ien· een dergelyke bal ,Zoo 'n s itua till. - het. stOJ;>pen van een loodr:cht' , 
neer komende bal - komt m, i. zelden vo,or;De. spelers vermyden zulk's liefst. 

. .. '• . . . . ; 

Het geva1,wa:ar ik op do~ldc,was:'·a.e bal beschr;ft een ëog 
boog ~m komt by den voet van_ den speler op den g;rond',Dit ·gebeurt.herhaalde . 
malen en dan lykt. de beschreven methode my het juist~ In het geval: paps· en' 
zyn dochtertje ,heeft paps- waarEichynlyk de oude dag "".. de voet niet voldoende 
schuin opgericht en bovendien gewerkt .met ondeugdelyk mater:iaal! Als de voet· 
echter een hoek' :maakt van ongeveer 75 a 80 graden,dan is het resul 'taat werke.!. 
lyk bevredigend ,Licht .men de voet geheel van den -g:i;-ond en drukt men i!lSÎ:Î daar;:t · 
na op den bal - een en ander gebeurt natuurlyk zee;r vlug- dan zaling van de 
10 gevallen de bedoeling beter zyn dan het resultaat •. 

. . . •, . . •· ~" .. . . . ' 
. . .. . · Gélyk ik boven reeds aangaf ·heeft 'ieder persoonlyke voor-

keur,die zich dikwyls op de meest-interessante wyzè uit,Al deze schakeeringen 
naar voren brengen heeft geen re sul taa t ,Het is niet gewen acht en evenmin doen 
ly!c daarover lange redeneerihgen te houden.De zaak e.chter beeyken van een . 
paar kanten heeft voordeelen. 

ste=en in dit 
onze redqqteur 

Hoe dèriken"dé'ändere· ieden hierov-er! Ie.ten ook zy hun 
koor eens verheffen.Een pracht gelegenheid om op het woord 
te reageeren, - .,, -, · 

' 
van 

' .. -~ 
. · .Amice Kooà,als je nu·weer met •je dochter gaat voetball~n 

doe het dan op het achterplaatsje• of op· zolder,hoor, Intusschen dank ik je : 
voor je opmerking,Wanne~r alle tensers de Re-:ue_zoo g_oed be'studeeren,regent h 
het. ka1;,pioensi:llftallen1Waar natl,\urly:\( geen' bez,7aa.r tegen is;. · 

• .l ~ I J· 

.. ·f JAC V d KLEY ·. 
• • • . g, ' ,, ~ ,, ·• ~-· , . . ' > • 
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JV!ElillER Dl] VOQ?'7. J.~}:~fR! : 

-~ ,- zo zo~tjes aan zyn we wel aan elkaar gewend,U komt by my • 1r" e!.k._ik verschyn by U,We vliegen elkaar' in de a;mtép o;g' in de haren,alles ter-'-. ,.,,. wîI1e van Onze Geliefkoosde Sprotklub,:Qaarom l~jkt 1 t me een plicht U van k harte een Zalig Nieuwjaar toe te tokkelen op .de snaren_ V?,n myn gevoelige ziel.Kom hier,meneer de Voorzitter,gee_f me een po9t,nee.deze.,met die andere' heb ik juist ha:-cing gègeten,Zie,mijn linkeroog is isevuld met twaalf tranen,"" 

' •. 

·voor elke .máánd èèn; en uit myp rechteroog - al ia s kykg~t -., glyden twaalf· /il;/;; · stralen 'van vreugde over éie twaalf komende maanden, Ik druk U aan myn hart,' i.1(: trap u op Uw· teen en 'wens. U ·toe alles wat maar- goed en te ver"-rijgen is. ,_, ,,, 

' . ' 
Veel gq!l,lS voor en weinig· togen, een ;:itel stevige _scheendekker .en een nieuw veld,vrij van alle oneffenheden of diepten,verder een·, nieuwe steel en een andere knots a:an .. de voorz ittershainer om iede.re rev'olu~ sie ·te bezweren met dit wapen in yzere vuist gegrepen, : . . ' .. . , 

.•"'" .. 
en ge_en peç:h 

, .Ik wens U nog veel ineer toe:een asem als.·.een lokomotief lj,an de· t'i.'OUWé Ariël •-•· ~ •--,{:·: .. ,.;;:.,,,,,r"'"'""""'""~•~,·. 
~ ... 

·_, .Ian,meneèr de Voorzitt~r;worq. niet'jal'.oers op Uw geheimschr ij_yer,Ia.a t Rietsè"r maàr kletsen.Dat' w_çirdt toch nilrn·;Die .. man met zyn ·· , beetje oneerlikhe'id 1 1 ,Dat kan toch niet,Ee.11;_.d-:i,:hg is _eerlik of. oneerlîk, verders bestaat niet.Niets zal de'aureool,scl1ryf op, breken of beschaduwen __ die Sammelaar o:m tl'lv krullen vlecht ,En al zijns he,t·, geeh· wierookvatèh die 1k-.U · ··toe zwaai,wat de~rt U _da~; er ~YP _nog an?:~'r;~~v1i.t_t;;n_i,n, 9,v,e:i;y),_o~d.J?~:1!-(L1?-a1: ·-vc;;. aai;i_keulfe_n ,-_Qf,. nachtgere 1, om:.van,0,de;c-al~le~pe s,:te-'·-ya ten,,maar te'' zwyg·en; . . 1( ~ .• ·." . . 
'~ .. ~" 

~ .,. 
' 

' ., . . . 

' 

1; .. ~ '_ Uw $runn1el~a:r. is wat ie'. was• en b}yft:.wat · îe_ is ,Hij waakt· ',.' over U eh_ Uw klub. Weet U ,rat ik gehoord heb? 1k Zal· 1 t U ir.ertel:J.en: Ik hoor_.; . • •:' de cl.at L 13n·.s. een schitterend:.._sportveld krygt,zo iets alf! Houtrust,alleen. ! wat :['.il.:imer,He't'veJ.d zal niet van gras,maar van biljartlaken zijn,dat is ook f,' groen.De ballen worden van oudewijventranen gemaakt en d~ keeper krijgt een . stoof, in zyn net, ond~r v?orwaarde dat _ie allë ,schoten' stopt, Twee ingangen: één voor:, "de mensen eh, 'een ~nderivoor · 'de •,,voetballers' '.Scheidsrechters · hei'bben vrij ingang , over de .u.itgang wordt nog getwist.Hoe dit a:t:_1-oopt,ve_r-:-·.., telt later . · · . . · · .. · - · .· _ ._ • . -""~ • , ., -...;,;..,.,..,._.,_ ••'"." ~ · · ·- ~.:,::._+.; ... • _.,.. , ... ~ ·,'.iw,,; ,_,i,!, .. -...:;.__....~..,........,.<"1<;-~ Uw eeuwige _,_,.....,.,. ........... ~~ .,,,.,J~:,~ : _,..;f-, ;,.a.-.-.~~.:;.-~ -_ . • --· 1 • • • • • ·.• • • • -.:. , • • . .. 
·.</, · . 

S.A1"1iÈLAAR ... 
. . . . ~,. · ... 

. .. 
,!i.U$ DER CHROHIKA. EilIBS FUSZJlALLSPIEL:i;,ER. 
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Lens-V. V. z. - Sportpeàdagogiek-Oorza!!_k en gevel Invloed van het· publiek- Van mineur naar·.ma,.. j eu:['..;.P_olemieken-Van veteraneri en nog w!llt. 
K" ••• •. Hup Vee , Vee, Zei ! ! · 

· ' . Uitbundige, zegevierende, triumfeerende di-ssonant.en uit ver,heèl wyd-geopendé ·•ïfestlandsche monden·· · ·, · · -· . · · · ·.: · '· · · · . · De regen striemde .. : .• .' de 'wind. sloeg,\/.~',".·.;- êioth hen,de d·orpscreaturen 

• 

,, 

--~ 

,. en stad-aanl\angsel s deerde het nie.t·. ·· · · · ' " . . • . ,.''i Sarcastisch , , genot' 'drQop -van llunpe_ p~of.de:!J,Di~ onve.rhqlE!P. Blauw.;.w~it' hêke'î . ·· : .~ · ; 
,,, . t ., 1 -· .. .. ··-· ,/.•· ' . ., •. ,..,,._. "'~--~ -:···~' · · -
~- e-z.i~n-tgaven-.. :t"""''"";·h~-,-=·-~--·~· ... _. · ..... --··- -

· ·· - 11-,.· Hup Vee,Vee,Zet!·. . Dë.:]._ujdige Sl)O§l-t:.wan-opvoe.dü1g uittè zich ·en voor én na half-tme preiciese..; lyk achter· 1 t Lens-,doel!Commentaar kan rusten! Hup Vee,Vee,Zet! . • . De blauwwitte .sfeer moest ge- ei:i verpest worden versu's eèn met die ;Lui geen voeling O:J;' banden hebbende klub ui.t het hooge Noorden, }fop VeeYee,ZetJ · · • · ·. · ·· ·. · ·' 11eerdere uitingen genereerden in den voetbalaether,gebruld •• ,gestooten. ,En geen Exellentie schakelde uit! _ . . · .. · .· .. · ,· ,:.-.. · ·-. ;. · . . . . . Een verzamelaar van een ·ordina_ire sport::'v'ocàbulaire · zou hier .succès hebben . , · 1 b k , . - , , . · . ' . . . . ' " ,, . . ; •· -·- ' .. , amp.n13n oe en! _. · . · . .. · , . . . · · , . · . · _ . . · • ·. • · .-:-~tret mome11t,de climax' was •.. ;toen v.v,z. de winning goal schbpte.' · . ; ,{~klas· :•t :v.an' hun koppen:oplaaiend,cba.uv_ini~tiscrh fanatisme,, ,dat. .. niets ont-~.-::~~ .. '="a.g . . . ' . . . ; . . ,. . . • '; ·, -fiaa; • :Î:; 'nu dat·, ,gemütliche 1 1 van het voetbal? < • • . . " ' . . • • :rÀ.::'..,."• · ·· ·* 

• • ,. 
• 

• ·--..-!--
,. • 
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. Het .. fairè, eerlyke · vrnrdt finaai §t,akgesla,gen, .- ,weg in een afgrond, langs _,._.. ...,.. welks randen --club-ego!i'.sJ:J.e welig tiert, · · tt Gemoede.i'ijke :ruJ,ast:.e1kaa,.r-levèn verstikt.! Voe;1;bal-,dl':l!l1Qi'2;1 isatie •• ; .·:,. . . .. , . ~·:··. . . . :het-- catl.S.?.-~;i, verband--tusschen club-ego 1$Je J~1 ~çç1 J~1-Jii~iJviJ~ en de Perskl'achten : is, zoo te' proeven ,Egoisme-el:Jäuvin ilàlllEJ,; reageer.en-,.èrt d ikwyl s ala tableàu,~z;iekenhuis •. ' .: 
.De s'portopvoeding der ma!>Sa ! · ·. 
Het publiek is voor minstens 755/, mede zonçlig aan de verworaing! Onnoozele onbenullige· supportersui tdrt,lkk:i.ngen: vormt , , je 1 1 clubliefde, 1aa.del: , radicale .wegsnyding van rottli1 uitwassen door hen, die· .aan de . t.a:uw- . tjes• trekken,.·:· ·.:,· .. -~·· · 
--- ------- - --- - _,.. ____ -- "" _ _..,;~'!'"~.,p-••,.. • ;,;_~- ...,_:'"'" _,;..·~- ,._;.._.,;_.~ ------~ __ ;._ - -- - - ___ ,...,.~ --- -- .... ~· , J . ' ,1 In Majeur!!· .. Ik moet gaart -polruniseeren !het Koos Ha.ket, onze oud-voorzitter. Punt èèn van het prbgrararJa:bal stoppen, ... >.· ...... ··· · ... Punt twee :veteranen. ' · . Punt èèn wordt' ond·er .Training onae'i;-.ä.e.·loupe genomen,D.eze ·rubriek leent zich er minder voor. Wendt:. je daarom s ,v ,p:,naar .een andere ·pagina,Koos ! · · We s·tellen ··dus punt twee aan.:.de orde,,: .. · . · ·· ·' · . üyn . .v.orîge kroniek ·eindigde met een jerl;)niiad:e: over de Lensveteranen,Onder .. , Vete'.i:·ahèn 1 !'versta ik die•genen die vroeger in. Lens "hebben ·gespeeld;baarden ·~f snorren behoeven. ze nog .niet ·te hebben,Leeftyd:2O. en ouder, · Wat 'je schryft,)(oos·~ over de te ·late. berichtgev'ing was in jou byzonder. g."1:V~:1. ~,~...., waar ,Voor jou was het a-lz op onmo,gelyk te koL1en: ·· · · •· · · · · · Je v:raagt:,

0

,I1;3 er genoeifmoeite voor gèdaan? 11 :: • __ Dat-,is nu Juist de·knoop!En nog we1··e.en Gordiaari.sche.! · ·• We zullen .. hem ontwarren.Trachten.tenminste,·;· •. · . ·., Ind.ien je L1yn vorige kroniek nasnuff.el,zt,11 je c.onspateeren,.dat myn , ;klácht:4 · speciaal sloeg, 9p,.~et raed.eleven .van de Qµde garde me.t hun vroegere. club.:. En nu is m,i.,het :s;I.èêhte -'.opkomen tegen .. de fasci1;1tische -veteranenpl.oeg ar-· leen te viyten·aan. :iiet,.fe,it• dat ,onze.vroegere SPs!lers- een.uitzondering,:·· ·., daargelaten-. zoodra, zy hl,m yoetbalscho.enen a_an_ ~.e. heg 1?.~~~~,.een grop_te :,: .... dikke punt hebben gezet achter hun vroegere actieve tyd .i,c ,hun Lefus,,.periode Och,ze hebbe~ prettig gespeeld, 'was wel aardig,zeker,maar,. ·.nu is het afge-_ da.an, Zoo redeneeren''ze ! ,.. . · · · · · ;. · . · · • · · · -

En nu beweer ik:dat DAl-î juist voor hen,in Lens,een taak is weggelegd.Dan heeft Blauww'it h6n .. !t:,ha;zidbt-noodig! Als bestuurslid,elftal co1nnissielid,juniorleider,enz,enz.Hadden zy die lyn,die de eenigst juiste is gevolgd, waren zy ten volle in het Lens::-leveh blyveri ... ~itàan,d.àn was eeri. f,iäsc·o· , . uitgesloten geweest ,Dan had een enkel bericht voldoende kunnen zyn ! ·· ~ .. .. , . - . .. . 

.. ,-,:,. . .. N~'. bègryp .. ik Wel J jy.:hebt ~ài~oor geen tyg;werk en gèz in • vorderen. hun plichten~fuçtr·. naa.st je staan· e-ï• .. 'idem zooveel, die wel gelegenhe id hebben,doch zich'niet veel meer dan de naam Lens herinnerén,En daarop~ En daarop sloegen myn woorden! Ik vertrouw ,dat dit voldoende il:!,· . 

' .. 

' ., ,,,., 4 . -- ~,,, .. , 
. . .-/ 

JAC,v ,d,K, 
' ' , I • • • • . . .... . . . . . . . . . . - .. ----.---.--~-~~---.. . .,_. 4' ;, .•• 

,. ·: Wy hebb-~n ;eeçl.s· enieÏ.e Zo;i.~gen achtèr.den-~g vra~r~p:.,; ·-·_: meneer Pluvius ons parten speelde. Storm; regen; of andere weersnukken màak- , -;: · ten. Vl;llden onbespeelbaar,he!; weg.er ongen_;i.~,tplyt en de ste=ing dwon ! . ·. · · IJa.ar behalve dat die men~~r. cj.a,;1.r bove.n ~ns:)llrars zat, ook e6nige. leden Iie~.: ten de elftalcOllli;lissie met de handen in hèt', haar krie'ivelen . .. ,.' ._:,.' ::.:-~f~--~;~;:. .. t.-'~. ,. ! • :·'·f· .. ·"".:~{-· .·'..-;:•,· .. • ... . :. ·.·:,:. ··~ . ·
1 

·· · · Is het noodig cj.at. wy het· U alsma,i.r weer inb1;tzuinen·,dat . 
w7r · o.f::.g·~ei-:'·?r~er' 

0~.~~~:g}yplft~};fs~~t' '.het soms· u·\:t· e;·.r,. s· t;'veel offers. k~~t_' ,. de wai,me kachel. t~ verwiflselen met' een (sU1;tr. yoetba~ye;i,p. ,lis.ar .dat mag.·geen . red!:)p.,z~.Pm YElFst~k; .. t~_;I,i=,ten gaan, : ; .·:,. •- · _. , . , __ 
. : La ten we hierondElr.; ~ven: a_anst·-ippen wa.t ·óf .dl;). Weg is in-g~val het weer aanleiding geeft tot twyfelen aan het al of niet doorgaan 

, , 

,· van-een wedstryd, 

'.t. .. 

j, ·.,: 
•;:,,, 

-----------./ ·. 
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/' ~ · . · l .Jlj· •.ê.J2..elen sti;> ~El w;en velaï '·.. . "'. :··· · · ~ ... _ .,. ' . . _ ;t 

·)'' 

t ,>f., _ ,. _ We wètèn d9'.t qn_~_t,erÎ'~~ ~tiledll, g~01 ic/t~o"ten we dus"' 
§;pe:J..en ;in -e:i.gen :hOll)!ál,d.a.J;J,:<?f het "~aaJ:t •ç>f~~_to:t'flrli_ of_<is.:i,~1; 1 ~0~-_i; hej; parool -~ 
Z)Pl' -G.AANrDus niet ,çl.ènk13n. .,he.t zal w.el :n·3.:t;11; ö,o,orgaan,~11e!)11;!,i:ONEN1. _ ... .·· 

i' ,._ · ' ' .>'-' '. :•·. • Heeft het ge!lneeuwd, dan eèr~t .•i..'1.fo.rmeêi•èh by l?è:é Jahs- , 
._ sen öf' J~~ ;!;__g._,Ip.et;?f: °,ri~ë_·c_orlii~:- h~_t,·:te_~re in heeft á[ !~k-~ur..d ._ '>;t·: ·, /}'.•i\. 

·• . , ... · ... 2'--By spel!en OJ?. 'i°reemd tere in in of buite'n dé stà·d, . :; 
. . .' · . Twyfe1,r U ,z:iari het .çJ.oorgaàn, ~n'\inl :i,cl1tingen: ga&n_ v:ragen,,.1;:,:é•", 

by bo-irengenoèmde ;äl.dressen. Is daar· niets ·:v:an,;EJ,fkeureh bëkèiiq,gaa t vervolgefi'i!! ·' "/ : 
·of.naar hèt vreemde tèrrein,çl.at' in de gemeente ligt· of begéefi/,U näá-r de?·:~ :. . 
verzánielplaa:fiî by.tram, of· spoórJ5aar kan, dan -verd~r-besJ,.oten w.qrden;- .•: . 

-, ~--.· ,. ___ -;-'•.,.·.-•.-r' •.. \. ~- .. ·~. . ~· /. ..... . .. ..' '•_·. '.'t.~-_~,,.::: '. _•·.,-- .'.~ 
. . . . Zelfs .:.J hebt U de aan zekerli,ei<:l. grenzendè_wii~±-schylilyk.:-. 

heid dát de WE:dstryd n;iet \}9ClJ'gaat,da~ toch :verschynen.~ooit w~gQ}-;irven ~P·· J· ,1 e,:i,gen ~ini't,:J,aj;J,~f. I.'1. çl.a t _geval dupeert V ancle:r:en !En. dat J.S 'toch Nvr bedoe... . . :,, 
lirig 'niet! · -, '... . · \'' · , .. ;'.ij':,.,.. ~- .,;• 

. . ... •,! •· --- _.,. ~ ~ p ~' -'}·----.-~- ... -.;;,{·~ 
. ' . . • Bovenstaana·e_ ,••j;s één der . ...:.v''bornaa.mste géboden van eeri . .,,,t, . . ir ., ' •. .., . 
Lens-man!~a_af d~:'_de~e- ~v~e--... ~;.ed!~ , ...... _ _ • ·, ".i '\, .. '.:r,, 

' .·, . ------ ·. 'DE•..,, ELFTALCO.wiISSIE . ,~- . 
À ~~ ' ' J.' ~l J• _..;,_ __ ·;~;:--:/,.,,~ 

._,Ml -
' ... ... .~ ' ' ..•... ,; . ' 

- . _., ,j'i.-~_;': •• ;~ . .. :- ::~.: . ...-·:- :,_ :- :- :..;·: .. ij.-~"" ~ -·· 
:-·,~ ., ', ''/'-, ,~·, •.·. !"'t~.~; .. ·'.j~~ •. --:-·,;._-:-t -;•-·-,;"-d~.:r.-=~.:..~~:,!:~ -!'-__ -~_-:7 __ ~·-'\::t_ ~·.f ... _~--:-:,-:-_'j •. ,·.~~-<i;:::--,:.~~-.,._...-;--~--~ ......... cc;·· .-!,.;,::it-.·· ·- .. _;.~--..1....... ~- __ . __ ,,_,_...,.~'.! . ', . . ' ,._ -·: , ... , ... \;-r~- ~: 

. ~ • . . • t . . ,. 

ODE •••• •'•.••·•·•.,.. . . - _ ·~1;.. "'°· · (Eerb;iédjglyk, ópgedragen aan een langvergèten inventàris-
stuk uit ·de Lens-tent.) ·. . ·.· • .- . ·. · . 

. , -

.. · 

:.;:_;.,·_ -. ' . . . ' . 
' ::.~ . -... ~- . . 

Jy, oude, stille, dierbre .petróleufali:.inj;>'; 
J'y m~t je. zwarte, walmende damp_ •• , •.•• 

·wàar heh-Jeï gebleven? > c'( • 
. . • }fog kan ik 't me heugen,hoe in vroeger dagen', 

·. 

De ledeh niet ophielden naar 1 icht te vra.gen .- .,. -, 
: En 't was op 'n'keer,dat jy fier kwam tronèn .; ··.'.·:, 

: ·· Ondan..lrn,spot,onda.nks_ smaad,ondanks hoonen! · · .· . 
~-"""..,. ,, ··••·• Men'drà.aide·aan 'je licháarii"en stak'"je in'brand;· · 

. En als men dan schold,had je erg 't land,· · . 
Kon jy 't helpen dat Je was uit dees tyd? · ·· · .... 
Wiens schuld was het \ ik zeg het met spyt) · · ·:,•. :- •. 

·Iat je maar steeds zoo'n,._hong~r nioes:t lyderi? .··•~·-'.• 
, Je ·kreeg in je :rond lichaam slec_hts' voedsel by .tydén, 

En was dat maar geweest van Texaco e:f B):l.ell. · · .. 
Heusch,dan_was. je.;vertrouw ik,oólc nu nog in'·tel, 

· Je lange,glazen kóp was dikwyls beslagen, . 
En. noo.it. ging ie. in ,_het bad! 't Was zcnè.er klágeih·•.; 
Dat je steeds maar probeerde Lens te -verlichten. 

· ·DesoncJ,a,nks .. moet· ik nu je' zwanenzang, di.chteh! · 
Ach,a:i;-me,lamp,je lag.voor een oortje·•·t.huis.· 

. Je v1as .niet,te redd,~n. 'k-V.ond ,het eeh kru.Îs! . 
. Je'bent overleden;zacht .eri kalm ontslapen, · 

' 

.. .,, .... 

•• f 

. Kon je nu,Blauwv,it naar je troon' zien· gá.j;Je:h'!'! ! 
:;:-. .:.-~~----~~.:-~ :.;.;.,: ~-·;g!3J;.-~_qf.,.:j-:~,~çl-:r~~ta:ide;:j .~-~.om.;,~~,~Jê:~,g~á'r~-."·; ~.; ~;;- •". ·• .. ;.;_: .. ~--:~1~""~'.°t:*,p·•:-;""/ · ~ -

• 
0

• . . · • Als nu de dasse!l worden ge strikt in 1t duister, ' • 
• . ., · Verlangt men je .terug in je vroegre, volle luister. : 

... 
' 

Ik,die meely met je had,doe 'eén vurige ·bede: 
'Kom terug,jy lamp!En vergeet het verleden! 

· 'k Weet heel zeker: 't. Ia de innigste ,rensch~ 
Dierbaar stuk meubel,van het heele Lens! 

• J• • - '·- . J J ✓ J • 

, .. 
.' .. ,.,, 

ho,:. lHe~wjaar,1~30; .:: .. 

1 

'· ) . 
î 

. -~r • • • y•· • ,' • 

.... · .. ·•--·. •·-• .. ~ 

. -.----~-------.-. 
· __ j~._vfld 0 KL, 
. ·:! 

., . 

,. ''.·.., 

.. . 
EVEN LACHEN! . 
Pasgetrouwd ·vrouwtje: Wat i~ het gebruikelyke,dat i,ien een =men nian,zdoals 

j y, geeft? 1 1 • • : , .• 

Bedelaar: 
,;; 

. . ~ . -~ . 
, ,Een kwàrtje per wéek,dame,of tiei.n.gv.lden per 
by vooruitbetal.ing''; . 

•• •.P .,, '¼.,~~--. . . 
t. ' .-+.,. '. --. ~- •.. , •. • • -. • , • ' • .-.---···-•-·•··-· 
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• .,.., . :··:, ;(}uteh ·morgen,Hetr.Jlecrl§t~::-is! J3ent _U daar ?Jonge',Jonge •• . ··wat-heb ik in dëze oud- en nieuwsje,a;;-;9-ag va:'i'U en Uw club gedroomd .• 0,ja, àliês wat t;ensci{elyk is,hoor!(ik"ritga:t 11!3·!; haast~ -Luistert U nou;ik ga. •· -beg.inne!).,hoo::-!.Eerst. droomè.e. ilc"dat· er z'ich twee se:hior-elftalle!J. kwamen ,áanmèlde'zî; 1 n reuze versterk:L11.g ·yoor \tz eers'te. ;(aanvoerder Koos lacht _al~ 

.. 

, ,· dàt nu dt{ overwinningsreeks voorJ:1et eerste was aangebroken en Leonidae _. als eerste siachtoffèr heit l·oodjë 'Ji!oest .leggen;· _ · ·. · · . . :. ·, "·, ... ,,. ' .. Verder d·roomde. îk .dat I t ·volgend. Ke.rîrtnummer· van. de IieÎ1·s ... Révuê metPa:sc:h~n bezorgd werd;(U luiste,rt toch nog) nu)i:omt· 1 t laatste: ik droomde dat Blauwwit het'· nièu'1rn se:j.zoen begon met de. :feestêlyke ope-• nin1i van ·een sportpark gelegen· in het Lenskwar,t±er! -Z.ou. dJt , ;al tegaar"· uitkom:~n,;;iein )::ierr? /iat_ zou_ Letser U dan weer 'n Boel meer kupnen vertel-len . ..- . • . ,_ : ·r ·. • · . · 
• ,'. • · ;. . . :!)fu~n)~nèer de secretar~s ;.ik ga e indigen,w?,nt .. d_i_e,~hC/f?g~gelachtbarè .... Rèdaks;:i;e;.s,taa.t:..op. m'.'n vinge:r::,·_te ·loeren· eh vraagt, of ±k·niet .. · haast op:\].oudi_met'_)'.i:yn gezwam.Ja,wat moet je ti.oèh'?Auf·wiederhÖr~n·! .. . . 

• 

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

àJ.:iiWAT EN HOE ER GESPEELD WERD!· ,·•-

K.LETSER • 

. ,. -1-:~· 
·•· ··.-.' 

J • ., ··, - op· de eerste-plaJ1.t;,~wep..::,;0!1e~, ~:tellers deJ2:es ·u een·'Zalig-, Nieuwjaar en veel succes 1..11.· 1930. In de :ifólgél'ldêvorige revue kwamen w'y •, ..,;-· • tot· de' uitslagen van 15 Dec .,y/l,a:?na 2 ·,rui;;tdagen ~amen door afkeuring. .~ · 29 Deé.:LenS-G,D,A, 2-3. 't [s dan de Lbosduinsche luk-raal:.voetballers ·gelukt 1n kleïne zege. op ons- te beb.a.le:ri.Ot?,dàn],<s de storfu laat' 'Efc•heids, . .' .. ,. · Hoen(speciaa]_ uit Den Boscl:]. gekor.ic,n) era 2 uur aftrappen,Ileidff p:I.cegen _: · hebben enkele invallers,Koos·wïnt toss en kièst i,ind in den 1·ug.,waarvan d de voo·rhÓede. niet profiteert. G ,D.A. · weet eehige felle aanva_llen _ te for··éeeren.By een v~n deze mist :ran,Charle_s loopt uit,doch kan de ba,l niet · . bereiken en WQ.Eitl't gepasseerd,0~1,Wa_s _er;meer en beter geschdte_n i_n deze ' periode,-wellïcht ware er gewonnen. Voor 'I'l.l:st neet Wim wegens: k:ra.mp: het veld v_erla ten ,Rust 0-'l ;In o.e tweede helft r:ia1;,k_t +.)ullaart de. elf vol, Jan gaat :O:id-hal:f en··zet' de rechterwing aàn het werk.Aat geeft.vóo:i;::eh de • ·,, invailer,'~1 kopt_;g~lyk.De' ove:rwinningshoop· vervliegt_ wanneer 'Kö-êr~~b~. Beb elkaar misver:fta?,n en G,D.A, 1,s·inidv.oor weet te scoreh,Jllven la'ter:gèeft HederpèÏt·'vodÎ':en""·q;e.b?,1-woro.t. oil11oij.~.baar ïngéschoten.Dan zyn wy 'áah' boä! Als Ste:,rn de balf#"et de. l:land lce1:r_:t,'zet Beb '.fle:'.penal ~y'keihard in,G,D,A; kan ee1'ic: strafschop niet benu tten,Ko.rt• ~aarJ1~ .komt einde .Alzoo, weer die oneven goalJf:{oe·~Iang nog,lÛidjes'? _.. ,,::'.t4>::.tr,., . _ '. ' _ .'• •·. · _ . ,.•· \ Het tweede elftal was de g?,st van V • .v .L.Na een kwartier - spelen werd besloten de wedstryd te stab:eh':J~r~er,daar de. reserves reeds den orkaan tegen hadden· gehad zonder dat V,Y;L·,:\Con doelpunten. · •. ; Eet derde had vryaf daar Gr .Fl. terrein niet· b.espeelbaar .+ . - . -, . . -. ._ . , + .. . . . J. : .. ,. . --~~; ,J: ··,/ '(' bleek. •-
· Lens a verbeterde, hun kampioen'skansen. Ondanks'. diverse în-vallers versloegen ze dè l3.a.agsc_he .J3oys:.niet 5-0. t!;: ... t :~ _;._/.,. :·· . 
Lens b 1'..ad,weer V§i.c~_r,.'.éi.f;~;r_s .d§;t·zo\y door ga~:t, ,SIJGlen. ze in j·ul--i nog. ...~_._ · ..... , .. · .- . ~-~ .. _· ·< ,_~-"":-<.,. _ .• ,.- ._'.. .~;-, · _· .~•-~~~-" ·~--~~ . ,.,.--.--- - _ - Lens c r,iochten· e'veha,ls het· derde thv.isbl-y\ren · · -· ·- --.. . .''' · '' · ,,,-,.}smdag 5 Jan.'.H,B;C.::~enS:7-1.if'. ·. ,_ . , • .

0

, _ .' '·-••• _ : ..' .ll;en gr.oote ui tslag,a.ie niet.te:r:nn .zeer. ve.rklaarbaa:r · is · Dé eerste· 20 min.was va,n geen H-,-~,_C,meerde:i::beid. sp:cake·. T.oen begon''de ~i..;• .· sère.WiLJ. viel uït_,CharlEls stopte\:een keihard __ bal schitterend,doch~ten kos ··.•te van z;yn pols.Lou g:i,ng onder de.llil;t,Westing en veteraan I:ep·Cor.i:pleteer-' 

·, . 

den_.De @óèd"was er echter uit,met gevolg het bekende reeultaat, , ' · · · · ··.Lens drie kreeg in.Delft· eveneens l:let groote- cyfe/rs klop. Verslag kwar.1 n:i,e.t M.rmen.Het ·,dërde laat de laatste wedsty ll.en·wel leel"yk liggen,Kor.i,lui,wát -Deter aangepakt,·': : ' . Lens a TTei:'d zoowa.ar geslagen r,1et 1-0 doe:;: Westlandia Over , de invialler fluitist van V/estla:ndi~ y;:oro.eh rare dingen verteld,Dê j9;,gens behoeven echter de moed niet te verliezen.· ··· · f. · - · . . ~ ·• Bé'iJé·/. (\legens plaatsgebrek noest dit 'stuk ae,ru..,erkelyk w0rden ipgekortJRed;) . •· ~-. • •. c'•.' : " ·: ,: . ·- ' -. t .. - . ~ -~ 

, , Beleefd verzpeken wy de, verschillende med·ewerke1s toekomsî;:i.ge medewerkers de by:di:'agèn voor. ,31· Janua,r,i by de Redadtie leveren • .E~n geregelde versch;y-11ing çle;:-. R:~-:;,;wu.-e wo-id t · daardoor slec11t·s hand gewerk't ,Iaat_ deze. oprodp :,.;te:i:, .JG. sa:rgeef.G zy:.1 ! · 'f 
. ·;,. - . · -~ • • • •· • 
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· 1 •' . ': ,.,e ~ : ' ;,, . -:.,> .. i .. 
. · · · iens-'.:::,_.H,L.wa1i de· eer.ste ontmoètine ·en laten ·we zeêgeh oo~· wel e'en v~n ·de : :" '\:• 

'. •~ .. _zw,?a"rst.e.1:-<:.~·.h:j.er:.' .. ' .. e· rl. or.:n 1.•1:r?-.is h.,oofd. zc:kelijk t·è .. w.ijten.·a .. ap. he. t. ,l?l.eclit•"":..-•1:·':·1 o .op Schot z1Jnde b1nnen~r10.~1nde was 1-0 in het vpordeel. va.n D.:H.:r, .. · ,.'.'• ·. · e• Hierop vole;de de 2~ ~huisweds tr;i. jd en .vEèl tegen H •. B. c. Dezê; vooral" vöor de •'." ·'.. ··-~uat uiterst snelle. wedstrijd heeft ook geen voordeel a'á:rt de blauw-witte. , , • · zijde opeeieverd'.i:jep benut in het· eer~te, k\'iartier een penalty;en h,oewe·l de·,• 'i· achterhoede prima. ripe~lde, wordt_ Charles voor de rust tw-eemaaJ: é;epasseerd. ,· • · ':; 
Bep moe.st het _v~lci_ v,~_r:I.~t~n w~.&~!'l§ z;!.•Jn. lq1ie, :n H,B.C.~at; r[a de rus,t. kans.. ,'.; . nog tweemaal he~· ne_t. te y:i,ndenrw&art,eeen.over ll)•valler Jan een doelpunt plaa 1:,é. .. ,,i te.Einde 4-2 in ,)?.<'!t 'y'c;ic;ird\iel va.n H;B,c .. : i''"' • .· :·." , ." .~ · ·' ,' . ,,:_,-.; , . .. ir. . ~ ... · .. · .--'.:~---~ ·-t - _. ·- -- ~ :· •·. :.--'· · .. :-· - , - . - . ·,_·· :··_ . . 6 ~t .. ( . '., · •.: .. il,e res~'r'ie~_~ope:nden de ·compet1tiè tee;en V ;f_.P,en wisten,hoewel met -~. èèn;ig'e ;invallers ·u-itkomend, t;och nqe; een i:;_eli jkspel .:te be.1•1erken. Voor.tàa,n ech- . ;"'· 'ter.gee,n.penalt'i.es;fü,rnist.y.A.C,,-Lens.,e;ine; Be.ter eifi:ié\''eerstmet ... 2~1 tè•' :·· •· l1ebbèn' acl1tè'rgest;E(an, wonnen 9nze · jron5eris\ ten,, slo't_te"' toch met. 3-2. · ./ iff'.~ . \ . ~- · ~-• ... ·._·--~··>,(/ ~.-.~-·-::,. __ ·/'_· ... ;_~-?~·--:-: .. - .... _._7··_·.:_ ,_ -~~: ~_:--r.:·-:;.:•_ _, .· . ',< · .. --~., :1.?~-~- ~ 

. i • ·.::-; • • . He.t dèrd.e promoveerçlè älsnoe;,doch· Iie~ het t,ege11 A.y.V..l,eelijk lie'.'. [;ep.;;met 4~0 wérd vérlorên',Dat was nièt noqàie; geNeest',.'jonë;elui!Maar 'jullie , heot 'jè daarria· kèurig"he_rsteld,Va~ D,;H,L\,3-werd móoi, ç;evto1~nen(5-l)e1; e_vert_-,; eértii' van het sterke Gr; V: illern 3'( 3,--·I)Va,n het . verslae van de.n aa,nvoerc1èr me - J· ~: mpfeer· ik:~ .. -~<. ., ::. ~ .·:~i"·:_ -= .. :~ _. ··,,f!t'~ -~- . · ·.t ,_. ~: · _:,, _: ..,~~ .•, 
' ~ •- ....... . • . ·_ . ~. . .• ,· :. . . ....: •':> :, · .. • --.: .. ' .. --~; .. :·· .,: ~.:::.-, -~..,::. ,~~~;, -. ·;_: .. -$•~{.::: ... "{<~J..,!~;f-_; -~-:;i. ~···;,~. .. , ' .~ • · Ziezo'o!Dë éèrsté' overw-frining is er en noe; wel' op de· kampi.oerien- ian' • .... ~ , ,,.' 111;~;.: ,JOl§ ~,nd ~',lef~ r. b_!3t;af'-},9: :1iif~~ .. ~-t~ ~~~~.~,Q:1n~.e d~' ~.h(,&,;nf ~"1: ;,!'!;µ~ ~%,1:l,R~d~k.t':°Ê,;::t" '.~:; ;~~ --:~l'î,Ks :cbu7 t~_n~ er~ri_°.~'-t;pxen·~~?-P~:,-•;1~nc;ua·fi. %J ·. ~~nks ~ou_1~.e11_7:,.S.. e.n,..nie~.,:..!1:9.,_l:l_:i,121:1.en , ~,r1 ,, ' s;p,,:il,,e.,r~ .:i:..i:i-.,.~~11',:l!ly,e;,,mq_€z~~-.JR!J2?/;'.; qo,~l;l~JW:,f/ î' l ,!: i;:;ac::i:ue 'J'l'l;.t, ;l!lrJ/J.>,be }_i;l_,ng~ tfLl111e.~,.,-; .,.., van de :Ceclén;d:at komt' ons'" ten···0 o,ede';\eet: U·'dat WlJ het v.orie Jica.r op eit;èn·•·,:· : ,, '.,;,. · veld, onv~rsláanliaar -wáren ?Dit schrijf_;' ik vlèf e6n. t;root ·e;edèèl te toe aan de · aanr.,oedisiJi!; van de, leden lane;s de: l:i: jn • :,, ~ ,, , . ' ·· 

• 
' ' . , '' •· ,. ·,. ' ,; ,. ' . y' 

Jan v. Liempt' floo'c;'s~i,e;en's niet opk;l!lert vànden sche idi,redhter. P,l speodie weet' Janssen liiJ een s'chtlrmutseline het eeri;t.e doelpui:it te maken.Na ~en plotselinge Ren vá'n, Aát is het 2-0.Geen vijf minuten 1.ater .herhaalt hij ~--. dit ,doch wordt voor he\:- ó.o'èl 13ehaa:l(t,·,:Peh!'t;LtytEn ITÎ,,t.,ee'n ka.lm s'cî10t is 'het. ,, 3"-0.Eoe; voor :r'l\st weèt o'ck J;f,oèfnaèie:Lte0 ,i;coren-.Na rust is D.H.L.,sterk in · ,· den' aanval en r1u11. iihksbin:riert doelpunt dah ':"öok op fräà'ié wijze .Reeds denken· •.. · ~ '(,lij dat met deze' stánci he.t einqe_ j{omt ,ali; . .,: iQ, minuten voor tijd_ J.Hoefnagel': 

·,, 

_. rio'gmáals 'fraai tnschiet.Gaat zoo do,or,lui!Wij qehoeven niet tot de zv/à]{ke è. ,;:" • :' ,· > z, µ4jes ._e;é_ ·r,e_k.~nli: te worden:_·. .~< · \• .... , . ., . ,, · ,.• · •,. · J'.~. • . ' ~ , .. 'l\-. .-.,. ·~ ,. ,, ·.••. ·'".•.·,,·,1,· .. . · · • En nu de overwinning , op ,Gr ;lViJ.Îém 3,, KeUriè ~ê .elftàJ.lers ;sr wàJ · ' i vèé.l belane;stelling, ook van eroeh~zwarte zi jcle, Nat pret.t~g · áandeed.De · le idiJ'1& • · • ·J;. y;as, bij sçheiçisrechtè'i:: v.d~•Weijçle, in e;oede handen,'.'.'e hgpen h~m noe; ,çlikwijls .•, _,.. tefw; te 'z:ien •. zelden is.,er door,het derde zoo.enthousiast gèspeeld,vodral '.• voor rust. Gr. i'liilem zit'; nièt- stil en hun u:j.tv~lle.n. z;ijn 'µi:'té'çEÎt ee.vaar1i jk. · · :,un mici-voor w<';et dan ·ook.keurig te doelpuntên.DOch nu neemt· het derde het ·, spe'l' -in hanci'en er\ is f1èt met.het Gr.Willem ovEiriricht. e;edC:an;'K,,urie benut . Jarii:isen,,eèn• ,through-pàss' và:rî-: Br.Üin en hefl'iaalt dit èvèniatèf':Vol moed wordt . aäri -d'e twêed.e "helf't. beeonhen 'doch G~. ',-:fllern j.s niê t· ,van \>lan te verliezen. • Ohdê,r dé luide :aanm9edie;ini:;èh: vi:i:n ;,het talrijk pubJ,i:'ek -trekt de voorhöede tel-· kens tel;! aanvàl,dÓch..· zij ·nebb'eh,geeri succes.De tijd \ierloopt meer en'meer, .. · ' doch Aat· zäe; de kans schoon plö'tseline;.,'.de:e;eheel,e 'v'er'deçli:e;in1f-te ,passeeren. ,, '< · 
., \an~ e-en:·1:richt .. go~~; _t_è'nf!;:,~~,1: B_ra;i;p t:~~~ .. tt_:,hi~rr,a .• ,~s,·9~,t ,etnde ,.t-9.~ __ ,gr-oo~.e~.:vreut~ . ~s· '1 .. ~.d~~:-l'! ~~,;,;~r,s>. l .PJ;:áà'*e,n;.-,~pp9:ic:t:èi;!?~:.l}gJ~ n~,s1,e S~Ge;;,rle~r.,e,errts~ ~1fln;e:rr~11:!J!~g (!:par.·-: ' . : 

T ; -~ t l. J • • A" • • ' e ' • ' • 0 > . • ' ~ • • •. • ' •,, • l,. .. • ... De Juni.or~n zijn verd,oopt. Voortaan zal het· zijn ,+,l';_ns a 7b en c,. _ . : · Lens a ·roer~ zich weer e;educht. S .D; S ~ werd oi:h te pee;innen met 4;!,2, e;e slae;en, ,., 

, 

·,.._. 

alhoewel een onzer spelers S.D.S.de eeli.jkmaker bezorgde;·• . · : ,· · Lens b.leverde ook keurig we'rk door de·,·Delftsche Leeuwe,n met ·e·en .3-1 neder-. îaag baar l1un hol•terue. te. zenden.De joni:;stèn warei:i niet zoo gelukkie; en ks.erdeu met ee,ri 4·:..1 nede.rlaae; 'uit· het dr.uivèniandète:r-ug'. Volgende keer· beter - "> - . ~- . • ~. : ,. ·.r . ' ',i. __ i1oor. , . _ _ _ . . ,, 
De overige uitslagen .luiden· als ,vole;t,: 

, 

,· 

. 27 Oct:Lens. i - TYBB l' .. 2-1; 
, · D.H,.E.·a.:. Lens ·-t=.t ;·,; 0-1. · 

Lehs b - Gr.Floris 4-0 
3 Nov.G.D.A.l: Lens 1 1-1 

Lens 2 -·v.V.L.l 2-6 
Lens.3 - D.H.L.3.· ~-1 

, ·va.lken.a-tens a '. 0-6 
.10 Nov.Lens·1 -.v.v;z:1 ,0-1 

G.l:l,A.2,- Lens 2 2-4 
Lens 3 - s.D,S.l 1-4 
P.F.C.~- Lens a 1-1 

~ i. .. ' . 

> 17. Nov.Lens--D,E,N, · : 1.:.:3: •' 
,·· ,,., Lens 3 -Gr .• W.3 3-1 
, 24 Nov ,,Lens 2 - H_.y. C .1-4 

Lens 3 ~ P.F,C.4-3 
.. • Lens a -'Westi.a 5-0 
ai li l!le c. Lens_ 2 ._ VÁP 1-2 

tens'3 -Wilhelin.lLl 
DHB.b. - Lens b'2~2 

8 Deë.nmf-1 .:.-.,·'.Lens 1 3:..2 ... 
'' 15 Dec. Gr. W .1 :.. Lens 1 · 3·-'2 ·- · .. - " 

. \ JC.. ~ . :'.Lens· 3-Gr.Fl.:3 -01-7 '> ., . 
. ' - . -~- ~-. Lens b-Gr.Fr.b· 4-1 "'·»-

Lens a-VAC. a •··2-0 " 

, ' 

- _'j; t· ' , - • ' 
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BLAU'1f-\7IT PhOFICIAT! _$,:e.,. ·.: 
' 

' 

i·;iet plêïzier . ' 
KÖm ik nier: · · 
Even dichter\ · · 
Èn belichter(· · 
't Dierbaar LE;N9 l · 

Nee;ên jaren," · · · 
Op d!;).baren 
Goed e;eteld? 

~ /Ik. sta versteld. , :::.·•, 
·'!fan i,:o'?'n tijd •.. ·; ··') .. ; 

. ' 
. Nu mijn . wensch. 
Aár; jarie :r:.ens! 
In deze dat;en · 
Opc;edrae;en 
Aan 't · Bestuur. 

. ' 
. ' 

.. ' 

._,,: 

·' 

é;èen .. hinà.èrnis 
Als die· 'r is · 

.. r:an dre ie;en. 
. . Zelfs verkrijgen · 
· ·Succes! · · · 

B;I.aµw. en Vii t , 
· Toont ]e fit! 
· Tra:i;ipèn. danig, . 
Hóu je kranig 
In 't veld .. , , ~ .. 

Aan de leden 
•~u:· belden ' . 

' . ' 

't Vàleende·: 

Al!3 reE;en.plast 

: ; 
s. _,,,,i 

• 

. .... ' . ,. i . Een Danddf-uk''""' ~-,:-~=-• f?' _ .. · ""·· Is voetbal:last ! .: .., . ~- . ·. . . -.,. .... Dan toonefr, · · · 
.. -~ ·-· ~; --r::,~ 

'l 

• 

Veele;eluk, · · · ,· •· 
. Goals 't meest!· ,.. 

Op je fçest . •, 
Wensch ik je. 

Zonder. deren 
· Aan · ·, t · probeeren 
'.'.'eer te halen · 

.. .,3 w ·.ionq,er dralen.. .: ·,.,, 
-~~)·Iqf; 'n keer,,9 •(, ... 

. • 

Leden veel. 
z·ij je deel! 
Die·weten 
En niet vereeten 
Hun plicht •... 

. ' 
' . ' ' .· ~- . In fioomsche baan .. · 

Hooe ,de vaan. ; 
't Geelwit omfloers: 
En rechte koers 
În voetballand •..•• 

,. . 

< . 

TIIë t schrOElmen · .. 
Goed• lid tê. zfjn ••.•. 

. Trouw komè·n 
Geen sloomen! 
'!leebli jven 

' . . 

. Zal' verdrijven 
· · de 1 us .t ·; "" •• .. ' 

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

L E 
1'ot 
Mag 
Ons 
Een 
Van 

NS, 
in 1,mee dae;en 
je slae;èn .. 
;:;even 
sportleven 
vriendschap-...• ,' 

' . ' 

•. 

' . 

,., ·1s December 1929 .. J.v.d.KLEIJ. 

A . ' • 
• •·• 1 Ik mo_mpel,nu heb ik het~eens .niet gehoord vàn anderen,dat mompelen . toco· ·alt•ijd•maari. mompelen is.Vlat ·.hebben we,.éige"nli.jk -aan dat. i:;emompel-vari. ."c.1e·· mompelende mompelaar·s, die altijd mompeièn 'en sèhi jnbaar biets ;anders . 
k'ünnen dan mompelende hun. dagen te .slij.ten.;•fee met dat mornpelie;e eemom:pel 
eh v·oorai in .dit nuMmer, wederom een feestnummer, waarin t"och ·zeker e;een t;emompel thuis"hoort_; · · .. - · -· .. 

ë .. 
En Jan Knut;cie\:;ecioodverfde,;mompe\aar·,1aat v~or deze;.keer dari zijn 

eemompel achterwege_ en komt .zonder mompelen het Bestuur en leden- ZJ.Jn oni:;e
mompelde felicitaties aanbiede11.Allemaal e;elukeewenscht · tot in lenc;te van 

. dai::;en!Ziezoo,ik ben blij dat het eruit i•~,want mijn mond staat: nu heelemr-.al 
uit zijn fa,tsçie,n.':·ari~I!)Ompelen moet Je kannen,even_àls mumme_len,Z.oo- ook moet 

· je kunnen".ni,e.t-mompelen" .En dit laatste ben ik noe; _ste_eds 'áan 't leeren. . ' . ' . . ' -~ . .. . ' . . ·- . ,· .. . . . . . . 
. - 7 ' • .., • " . _ .• ' . • ' • • ,. - . • 

• Maa,r _nu krije'en we natuurlijk _ook ·weer:'feest.Dàt hoort er zoo bij.En 
dat het nu niet bij e;emompel' bli jve ,maai' werk'el:i,~khe"id •vforde !Ö zoo! Ze weten 
bij ons t·och wat fee·stvieren is.Vooruit ö.ari.Doriatèurs e;en6et;.De nieuw be
noemde .. commissie werkt ·zoo nàrd.Ze !1~bben ~r "ai ·lëeio!Dit hoorde ik tenmin
ste weer mompelen • .Maar,geen gemompel\Het zijn feiten·?Ook met dit succes proficiat,óestuur< . . ' , .. ·,("·: -~ 

. ·:-.; 
JAN KNUT. 

' . 
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·. 
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, • •· • 11 DE ' · L E N' SR È v ü Ë" 11 _ ·· • • : 
OFFIDIEEL ORGAAN DER R.K. SPOFTVERZilllIGING .i1LENIG & SNEL". 

' . 

-.~ ' 'f. ' .. ' ' .. ~: .. ' . .. .. 
OPGERICHT 18 DECEJJfËR 1920 ,- : ,: .. . .""-BISSCH. GOEDGEK. 25 Ji!OV .19 21 • 

, ,' . . . .. ,,, 
P.A:E,T_OOR ,J_,r.v.q.~G~.1 . . . , .èi-< 

. . ! t ,:Was op Z.~te\:q~g 28 .ie.nuàri 1922 toen een' le_denver:. gadertng werd gehöuqen_ .ip de .11Kröon",1_dat. ~e .. toenmalige·- voorzitter Dhr.Jac. Haket, de vergàdérirlg- mededèeld1;1, dat de)3iss~hop-. als geestelik adviseur, onze:.:vereniging had benoemd de Wel Eerw.Heer J.J.v,d;Bergh,k;apelaan aan de Oude Weg.De kalander wijst tana negen jaar later,en nUc is de kapeiaan van ons · heengegaan. • · , . ' 

. Een ge~;on feit': 1 t geb·eurt Zfffl vaak .En gewocinlik-: moet de ,schèidenä.e viorden tregesproken':en -bJdänkt: 1 t is'cl,'e. .beleèfdheid die eisen' stelt .Me.ar voor one ia· er ièt.s. ·e,nderê nog dan louter die verschu 1-digde eerbied, waar Uw wee.rdigheid reent op heeft, dat ons hi~t overhae lt, niet gebiedt;maer spontpen de mond operlt om U hulde' en dank te brengen, Eerwaarde,voor Uw priesterarbeid in.ene milièu;iets andere dat ons de pa1mta.k in de hand geeft .om U te vieren wegens. u,,i ,verdiensten en een '1lijde toekomet na te wuiven. · · . · ,• · _ •;· ;,:·:_-- ; .. ·· ·• ·. ~ ·:.\. ·. · '. 

Dat iJ he~"nging epf!,t i:ón.s:'~ni' orie .. U maakt promotie: -daar zijn we blij om.Maar: wij stae,n,,zq, irieehs alleèn.Negen j.aar is, u de , lElidstnan van de ve.r,e:aigi~g geweeet,!1-eid(r van hét bestuur.En in·d~e tijd . hElbt U ons door. Uw woord en UW dac;len. geleerd, datwe Roomse e port lui moeten (i.j,n en waaron:iwe datmöete_n zij·~•U_hElbt.bij .d!l,bezoekeri va.rLons aan de· • 'pas.to;rie en ai!! U-tröuw Preàent.;;op Q.e' v:ergàdèringen .het be stuur en de· leden · toesprä.k;.door de. keuze váh Uw .woorden en Uw hartelike en oprechte manier · - • - van .zeggen;tbij.i:óns::.eën.,men:tällt'è.i.t;':gekweekt'/récht 'gêricht 'öp de bëvö'td.eri'ng',. ·, ·der··:vriendsc~p en het onderling vertrouwen en op de belapgen' van. Lenig en Snel, · .. · · · · ., 
lf --;- • • ~ · ,., e 

• - •; Het belàng, .da,arva,_.1 is beter te ondervinden. dan: te zeggen: it_ j,s ,geen ~öeval dp.t .het t;ridU,1.U!l zo mooi geslaag:l ia.Hier zijn we echt blij om,dat de benoeming nietv6q;r1 l'iet't.riduum is gevallen.Een beter afscheid kon U ~a'lik van .ons nemen._Eerwàe.rde·, houd U er van overtuigd dat Uw _woordèri geen paarlen voor de ·zw~_.jne,n zi.j'n geweest.we hebben ze goed belluiste.rd en U bewonderd, omdat. U on~e .zielen. zo kende.we bewaren ze in ons . en zullen door one gedrag er van getuigen aan. de. weréld, want we willen zijn _wat. î! ons negen _jaar lang he_bt voorgehouden: è,cht dege1ike Roomse menschen, ook in· de sp· ort," · • · ... .. · • :- . : " ·,',. · · . ,,., ,, ,.,,. 
,...,.. :l. ·~·-·----: • 

.. ,... . •. Mog~- het. u· in Zierikzèè goed gáen.I>aa_rvoor beloven we . u een gebedje .En:ho perrnwe, TÓT :z:q!lNS.'' ,' . . - . . . -
,_.,, ~"•"": . ~· 

' u; 'Lens~~rë. 
. --

. ~- "' '"' ' ~ .. 
c:r-.· 

;~, .•· ' 

~ . ~ -. 

'-
·,;'.:,.' '! 
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EVEH EEN KIJKJE TERUG; ;ml WEE;R:JiY~fI, 
......... ,_ ,,•{:••~--· --~.' 

• ;_ .. : . • -· . •' '· ~ ,. • f .. •. ::.·:.•·-

' ' . . De' gebeurte-~i:è~'eri"rond orie lOe zijn nóg vaa.ri aan- . :.; ï> 
leiding toto gee:prekken onder Lénelui en zeker tot overwegingen van·on-. e ... 

de:,;-geteekende .Overwegingen zijn onze beate_ vrienden;·.lller~ik bekeke~ ónder • 

de loupe der heldhaftige kritiek, duf! ook ?,elfkri tiek, geeft het verleden·,!.· , 

ons een duidelik inzicht over wat góed en wat verkeerd was.En het zal een. 

lichtbaken zijn om ons de juiste w.eg voór de to~komst tè wij zen, ' 
, ' 

' -
Wie 'n meer of minder verantwoordelike positie be - · 

kleeddt,doet goed in zake zijn beslissingen over :personen,zaken of feiten 

zich.ter Verrijken met ruim materiaal,dat ons kan behoeden tegen valsch 

oordèel,Om dat materiaal te verwerveri,kan men de meèning van anderen 

,;ragen, maar voo .. r iemand, die recht heeft o:p zijn nzelfbewustzij n, is het . 

verleden de beste richtsnoer,als hij hee:ft te ordelèn en tè handelen, 
. .. ., ~ . . . 

1 t Zal iédeÎ-, die. eerÎik durft zijn-hiervoo·r. is· moed .:. 

nod:lg.:.gelijke uitkomsten gev'en,Men zal somservareh: ik had gelijk;maar . · 

vaak moet de zelfkri.tiek ons;waarschuwen: 't was 11lie,m!).nnetje,·, ·' , ·· .. ·-.: · 
' 

. -' 

1 • • ! ' ', .. ~ . -- . .• • . . - ' ·"' ·-· 

...... , . . • Wat·zeker niet mis was:ons triduum·.rn de lensrevuè -en 
in de'vergadering'werd al' zo vaak gèzegd,dat Lens niet alleen de Voetbal 

na,jaagt.Het triduum is een :publieke dà.ad geweeát om .de 'oprechtheid van • 

onze ruening te demonstreeren •. ' t Waren_ schone dagen;vooI'.al de laatste, toen 

de Lensers met Jezus,die ook voor voetballers God is,in hun hart,in gebed 

lagen neergeknield om voor zichzelf,voor elkaar en voor-de·vereeniging· 

zegen te vragen . .'t Deed ons goed, toen we de volgende morgen ·gelijk met.·· 

de vraag of we al waren-ui tgèsla:pen,'E:ien kom:plimentj è kregen over de bui.; . 

t'i:mgewoon stichtende :plechtigheid. 1 t Was een grootáe maniilestatie' om het 

mooist.e,dat een vereniging kan-bezitten,te.o:penbaren.'t Zal zake;r- zijn:,~_ 

uitwerking niet. miss<1n,.'• · , : • : • • _·: ... ·. · · · · ,. , .. · 
. :·. . . 

Doch, bedenken ,ve vooral, dat de woorden van de kapelaan 

niet als los kruit verschoten zijn: 't waren "scherpe :piepers" en ·allemaal 
11 tl•effers 11 .De zwakke_ plekken ,in de ·.voetballersziel hebben het moeten ont-

. gelde°i{;rü!lR.l' Înet: 1iik \vors¾ei:èn.'•ik ·ont'zi,yem 11 zijn we:.~e.ter_,'bestand tegen de_· 

woeste orkaangolven uit onze -W.j den. We llloeten ook e lkärtdèrs 'opvci'ë'èl.ê"rs zyri·•· · 
niet in beneJ:Jen,kleinzieli_ge z_in,maar ·zoals ons helder vêr'starid;:--d-~t· zegt;'··'. 

Dat _beteekent meer dan e.en goal maken. • : : " ,.· , ·. ·· '· ~ •r.-,·· '".t.· · 
' • • ... 

• ••• s .-. •• ".::·:.; ~_. -~--_};:_ .:,,:---)'; 

'. . . . Nu nog even over de _vérhoudi_ng tussen ons en de . .'Ter~ · ·, 

eniging;'We kunnen er kort over 'zijn, want Lens telt véél,·ieer ,i-ee'l t:i;,oûl'ie

hulpvaard{ge leden,steeda bereid hun vereniging voordeel te doen'.Laat dit· 

eenr.vrucht zi.jn van het triduum, ook voor de -toekomat:meer dan ooit te ... ·. ' 

stre·veri naar een" steeds 'beter "Lens.- • ' : ·· . •: '·: ,· · · .· 
' . • '/, 1,( ; .. • ·t. ... ,' :,. ·. 

. . . \ . . . . .. . " 

.De vereniging eri de kameraadschap hebben U, leden, nodig.· 

Ze hCAdigen,. U uit, hen te dienen en zo· o:p e,envoudige· wij ze met Uw ei'gen: · 

kunnen, Uw· eigen :persoon, Uw talenten, të woelj:e:ren.: .. · ·. --·. · ' 
. . . 

.; "". . ,.: - -~- .... , .... ,--,,. . .. -.,. .. , ... -•·-· .-.. -~ ,, . . l• • ' ~ f,, V ' • . t ~ 
,,. . . . OOl'ZJ.t er. ' ,· 

' . 

LEI1Ell, DONATE~f, EN .. ;.: .... ·:_:_ ;· .. 
t.,:~ .... -~·-: - -~ .; /"-) .. ~ -·- - .. ,_}· - . '. •,• ~ 

_.{"" 

. ~ . . : ~' 

·· .. · ·De laatste wóorden·durt ik !liet heer te schrijven want;· i 

. ik 2al jullie· maar heeJ..tver_trouvtelij'k iterte,llen,dat ik laatst van .mijn• 

moeder ll\et de :pantoffel .,gekreg'en<heb; bmd.S.:t ·ik naar een'meisjè gekeàga 

had.Je bGnt nog veel te_ jong e;ei"ze,Als• je veertig bent,dán kunnen we . 

wel eens verder zien,D~:t was. dus .. ,de rederi waarom· ik van··mijn moeder met· 

d'é . :pantoffel kreeg en y,aarom :ze me·. JJ3' .. avonds•-: oin ·2 uurmet -è·en groots grók · 

naa.r bed stuurde. ·: . •, .:':_ .:,:,·it,.· · "' ··· · · 
~- ,:;:., -: ~L;~:•.·.· ... ··: ::~> .. ":' . . "!., . -~~ .·, .... i .. ;·,." .-• 

Ma.ar ik beken. het toch· ronduit, dat ik niét: ha kan'· lat-ên: 

. met o :pen ,oog_en te kijken naar de sch·o·onhe id van Lens I donatrices .D'i t i:s · · 

· ~en J..lll,l.im voor. onze,. dam~s, mEi.e.r: ntk!!IP!?.t:en .}'l'e; ~è.i.ifl" ernstig be_ginmm. te :pra.,. 

ten, We hebben een terrein, Echter, is mij !l :VQQre:pèl:i._ihg. -in:de:.~vorigê :revue· 

niet uitgekomen.Ik_beweerde nl,dat ons terrein omgeven zou'zijn met groen. 

· en bloemen. Groen-t's· er volo».u gelieve slechte te zien nàar het. malache 
i 

, 



'-.. ,.:) ,.s. . J.l·.'. '--~:. , f' ,t 
groene gras en. het ve,rech gebakken _koeienbanket.Doch waar de bloe:mien?Zoek? 

,neèn, toch niet .Onze bÎîi'emen ,zullen q11ze d,onatrti.cea. voor. ons zijn. Zij moetèn 
Óne aanmoedigen bij :ell<'.en, wedstrijd.Onder hun vrool·ijk. enthousiasme zu:).len 
de ,ballen vl,_iegen,mooi: ·1ánge · 't ·1ijntj é eri dari rennen_ mà.a.r, eên voorz_et, kopC.· • 

· eronder. Goal!! !Doch ik verzoek haar 'niet de gèwcionte d'er Uruguayers op te .• · 
volgen, door·. de speler, die de goäl geJ!láakt heeft,mèt zoenen té. overladen, , 
want -d!=),n word ~-k jaloerf!ch.En o wée,.al1(mijn moeder dat ziet,want dan moe·t ·, 
ik -weé·r met zoo' n groote grolc naar ,bèd en dat• gciedj e lust ik heelemae.l niet.-
Kijk maar naPr mijn gez·icht.. .. . ··• 

.... : . . . , 
. ' 

'~-,. 
:Aldus· aangemoedigd zullen onze eerste elftallere spoedig 

df;l poorten van het voetbal eldorado.teruggevonden hebben,in dit 'geval het 
eerste klasserschap.Al ie het df.,jaar nog niet,dan'in elk gevàl volgend '. ' ' 
jaar.Ik verwacht dus bij elke thuiswedstrÏjd van het eerste een behoorlijk 
aàntal .vrouwe+ijke. __ .supportere_.Enik weet zeker,dat zij iaan mijn uitnoodi-· 
ging gevolg·zu.llen·geven;datheb ik zoo stilletjes bekónkeldiWant per slot 

, van rekèrting moet,e,n. zij touh ook ,~eten. ho_e' het gaat .Dit in verband J!let een'. 
voorspelling; van Professor Bo one staak, die beweerde dat dewere ld binnen af.:.-: 
z ienbar.e, tijd ·vàn c1~.spect veranderen zou.Die metamorp..'lose zou be staan· in · 
het feit; dat de ·manne·n dei" taak der vrouwen zouden overnemen en de vrouwen 
,in de voetstappe11. der 'mannen zouden !ÏlÖetn treden. . · · · ; . ·.. · :- . 

. . ·~ 
.. ;~ ::.. . ...:.~· !~ ,-~ :~ \~ ~·1 ?-~J.,\\; ~,:'.~ :~· ::,_.:~'.~•~ . .:.. .;;;. .. ~~-~ ~- -~-~':-·':' ·: -~,ilf .,:{_:/..:.?· -i·,;~' r f~ ·<~:: 1 ·_w:'_,;; ~:-~ ·~.-•J ,/.,: ·;.{;~~.. f:.· .. ~ ~- ·.•~ J • _•. 4· ' •"·•~ ~-

., , .·., Dus,.dan zouden .. zij ook me.eten kunnen· voetballen.Verbeeld 
je zeg, dan,· staan _wij mannen langs het ·_1i"j ritje .Wij hebben dan'_wel _niets meer 
te v:ertellen,want wij zitten, onder de pantoffel,maa:b toch hebben ·we al onze 
energie bij, elkaar ge:pakt. ·om· het' bëstm.fr te· verzoeken aan cte>· regelën der· •. · 
ede ie voetb.al spo:i:-t- te v1illen, toe,~oe~en,-dat de· gewoonte der UrugÜayere ver,:: 
plichtend wordt gèstelo .. :Can zullen e:;.· goals :L'egenen, en· ,1a e.lke goal he't 
zelfde recept.Naar mijn bescheiden voorspelling zullen dan de uitslàgen 
zich tusschên .20~20 en 25 .. 25 bewege·n . .Blr za;t dan voor ons genoeg werk aande 

· Wil'l_k,e 1 .$ijn om b11s. behoorlijk van· on'zen •taa.lc te kwijten. · 
. .•. ;·, .\ ,'. ., ;, -:: -- . ; .·. ' !' . '' .... :.' ' . '• ·: . . . . . .· ; . ! ·. ,. ·, ·- .· • -~ ,• ' ' • ' ' . ~ .. ' ' . . 

. ,, · .. • .. , .... •·•:ilJ,aar. ·om nu op ons.onde·rwerp! terug te kom.en.Nu he-bben ... we èén. · 
veld;µiaer:::®1:b,ebbël'l'wë~v{eer :gei'èn"gêid:vèor 'dit

0

dóe'I fs er. bësloten met een • 
.in~c_hrij'ij•:j.l;igs-1ij-st rondte gaan.De _persoon die met ~eze opdracht belàst was, 
kwam bij een far.iilie en zoodra moeder de vrouw hoorde,dat het over betalen 
ging·,moest -mijnheer naar voren.Meneer zoo. en zoo ;wat ge.eft U?llu laten• we,:· .. 
er Fl.10. - opzetten.En mevrouw,wat geeft U?Ik geef niets,dat is mijn afdee-

. ling niet en de il.eád bij het"woord voègend zette ze met een parmantigheid' 
., die vrouwen. eige_n is, een .nul achter de Fl.10; -, zoo.dat er Fl, 100 •. - kwam te 
staan.Nul is volgens Paal:tjes·rtiets;dus'wae zij ook•van meening dat deze nul 

. ach ter het bedrag o·ok van· nûl ên · geener waarde wàe .Aldus wèer een nieuw ·. 
• • - :. • ,. 1r " • - ~ 1 . ., • ,_ · 

probleem voor onze moderne rekenkunstenaars·om uit•te zoeken. 
' ,, " . ·: ,,., 

. ,.· •·· r . 
Ik wou dat mijn baas êr'ook.zoo 1 n meening op nahield.Dit 

was het eerste succes,mijn kleine zus zegt altijd sukkeà,dat de Lensman · 
boekte,em ook,vv!irdere,vreemde dingen zijn hem bij zijn rondgang niet be-

..... ,,.. ·. • , '• ,-·t~-~✓ •• . p • • • • 

spaard gebleven. Ik ben ·er ·tenminste van overtuigd, dat hij met hee·l veel · 
geld naar huie ie gekeerd.En dat geld. zou de· terrèincommissie nu eens op de; 
jui ete manier gaan bestéden. Tot 'mijn' spijt ·ben. ik. geeft lid. van die commis
sie., want daar w13,s ik nie.t slim genoeg voor;maar_toch·ben ilè•zoo vrij· die 
çommi 1:,sie op een groote nalatigl).eid · te wijzen. ZiJ heeft in haar plannen 
heelemaa,l geen .rekening gehoudf;ln. om pláat.sruimt~ · open te lat·en· voor stalling 
van kinderwagens'. ,· ,· · ...... · ·· · · · 

, . . , ... _ WM., ik U :· nu gá:. vjirte llen ia h.'eu_sch geen geintje. Ik was op 
een niet nader aan te duiden voet'balterrein en toen het "sl?Ul!I goed en wel 
aan de gang was,-zag ik àchter · eiiin der goals vier drieli'ngen 'staan, die met ·, 
groot gebaar aanmerking maakten óp û:e tal,tiek van den kèeper.Zij nvoegdèn er 
no:!?; de bedreiging aan t.eè, na afloop met hèm te zullen afrekenen.Het zenuw-

. gestel van den, keeper werd hierd9o·r ~oo ,geschokt, dat een· reserve-keeper moeEt 
opkomen.Het, ï~ _dus ook _voor.·· ons .. z_ê.ak té •zorgen, dat· dergelijke onregelmatig
heden bij _ons niet vo;irkomen.Onze. lê(!en spelen voo_r huri 'pleizier,maar niet 
om na !U'loop nag èe~ parti};tje te_gaan k?l?oken •. De, ,C.ollllll.ise~e ge~ieve met de-
z.e vaderlijke raadgeving rekening· te houden.,:· · ' ·_< " ·, '. . . . 

' . ' •.· '. .. ;.. 

• 

--~ 
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Voor de goede orde zullen i'n dit babypark vier ordebewaarders aangeateld1m~i 
t.en worden.Dat niet ieder hàerln z.iltl. heeft, ia te begrijpen .. en, daarom· kom- ik 
m.et het vo.lgende voorstel.Onze doE..teura en donatrices·. zullen: zich1 -teneinde' 
aan .deze moeilijkheid een einde te "maken, moeten opstellen, te beginnen .vanaf 
}.let. vie.duct aan .de Leiál:sche straatweg.: tot- aan den Deij 1.Links: de donatrices 
rechts de donateµra.Ik loop dan geblinddoekt.de rijen af·en- kies van elke rj: 
twe.e personen uit ,De nieuwbenoemde ordebeweerdere resp. ordebewaaratere wor
den beleefd· verzoc::,t · z:i:ch met de uiterste· nauwgezetltleid· van: hu.n taak te· · · 

, kwijten. en de weerbarstige ba bief!, door tac tiach·· ingrijpen· tot de ·orde terug 
te roepen. 

BULLETJE.,· 
....• 

Beate Meneer.de voorzitter, 
' .. 

Ik kan. U berichten dat ik Uw circulaire ontvangen- héb 
en· doo.rgelezen, Ik vind het bewonderenswaardig : met welk een ac-tivitei·t: eins 
Lensbestuu~,te werk gaat en vdnd het daarom zeer ja.mmer,dat ik .mijn bonnet
jes _nog niet verkocht heb.Ik zou echter geen waardig Lenslid zijn,als-ik
geen Fl,2.50 afdraag,maar als ik U verillel dat ik met !llijn bonnen-actle::op: 
kou<J.e portemonnaie.a gest<ioten ben en het grootste deel zelf.heb -geoffe'rd> 

" -- . · .. 
~ - .. .,.,. ; 

·,. 

En daarbij komt nog de inteekenlijst en de contributie 
dit alles kan ik niet ineens bij elkaar krijgen,temeer daar ik zelf momen
teel niet!3 verdien dan een schamel zakcentje.om een pakje kauwgom te ;\l:oopen. 

-.Ja, lacht· U raaar niet,het is zoo:.iaaar aan alles komt een -eind en ook-àik zal 
zorgen dat de pot van Lens.minstens Fl.2,50 rijker wordt,;:.iaar-denkt U dan· 
aan den man, die zei: "Heb geduld met mij en ik zai: U alles betalen!' · . 

: Lens-lid. 
Na.schrift:Ziehier·een voorbeeld,zooals het goëd ia,Onzè wanne'erkentelijkheil 
voo.r zooveel echte clubliefde. ' .. t Zijn niet slechts woorden. "Lens-lid" heeft 
z,i.jn belofte gestand gedaan.De·s te voortreffelijli:er is dit gebaa:i-,daár de 
achrijYer een JUllIOR is.. · · •· · 

Voorzitter • 
. ' .. .. .. 

, .. ~ 

_:çK- DROOMDE:. 
. .. 

dat·op:het nieuwe terrein modder-zuigers aanwezig,zijn • 
. 

dat de tent af enàf(= 2 af)' is, 

cl.at deze van alle .. gE:lma.aken is. voorzien. 

' .. . . 
?,at bre.E=lde poorten versierd met kleurige vlaggen toegáng 

tot de terreinen verschaften. 

buffet 

. ,- 1, 

. d,at een keur van ·vè'rverschingen in het koud en warm 
~wazig was. , · 

. ., . dat CAS. als maar uitsmijters at(Fl.l. - per stuk)t_ot ve-r- · 
aterki.i:ig v~n zijn c_or.pu.e· en;.,de KA.S. 

ninginee1à-ter ,v.an . . 

dà.t drommentoeschouwerà de .triöu.nes. bevo'lkt'en en de ·pen-
trots. met een gezwollen buik .rond'liep. · 

dat ieder vond,dat ·•t hem goed stond~ 

. . .. dat bij de feeste,lij ke opening van het terrein verschil
eens ten 1~:nde_ oud-gard.isten de· voetbalschoenen had!len aangetrokken/om nog 

. itaatst~n ~a.le. hun strijdlust bot .te vieren. , · · · · 
·- ... .• . '·" 

.. . :: _- · ·· •. dat een. groote he.rmonie--kapel aanwezig wa'ë onder. :rèi_g;ing 
van _c!en .gr.ooten musicus EVERT VON WEZELElIBERG{'a.lias Wullem Menge_lberg)' · · 

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

, .. , ._ ·:. .: • .. . . dá.t deze oude garde .mannen, uit de schoone dagen· _van he·t 
_lang voorbije_,onder het sp!llll.n van "Adieu,mein kleiner Gardeoff±zier 11het vem 
be tr·e.den, toegejuioht door zooveel b.eikenden uit. vervlogen dagen, '.. ·: · 

- , .. - .,.. .... ____ _ 
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'': ' ' ' ' . 
,·,. ' He.t was in, het jaar-1920 , :.toen,·er er-. 

" gcn:s .aan ~e _O~stkant der duinen een. - man -. 6.f wat een voetba+club had-,. 

den opgericht, vrelke - zooals .dat me.er gaat zich ontpopte tot een echt. ge~ 
I ~ 

' ' 
zellige sportvereeniging .. • De lede11 - het bestuur niet te vergeten - wa-

. - ~ : , .. ,. ' , 
,c· ~ ; ., ' 

r:: ren· altijd .een en' al ijver en ontzagen z.ich moeiten noch kosten o~ de:'. 
' ~ ·, 

. 1 . • 
: ,. ' -~ ' .;• 1 ·,, 

·vereeniging -tot hooger peil te brengen. Ik weet· nog goed , . da't v:roeger 
,>"' .... ..;· ·a. . • · ... \ 

:.ou beurten in de club .dr:i.e' kalkél:'.S \7erde1i aanll!esc'hr_evèn, als d~ -:lijnen . , 

moeste'r1 gezet vrorden, Nu was het. op een heldére Februari avond• ... lach;!( 
·n.-i~~j.M: ... l .. ~--!-1;..,..~~, ... ,,1.· -~-~~ .,.::,~ .-;·;;...;._.,H .... ·:.~J_;"";'?Yt·'-l. IV",o!'i' ,-'-..~':"1 )f.,.~.":..' -,. t,:.•!,__._.,.i,, .. ~.::·· •. 

· .n~~t 110.or - , dat, er d17ie menschen .in de maneschijn• liepe1i te zoeken naar . . . . . . 

' '\: de ,ree à.·;• bes taan~e '''maar :vervaagde' lijnen' om _de nieuv!è, op de juistè 
. .. ....(t'~ ,-.·-., ' • ', • .., :· 'I , 

plaats te zette,1,. ! ! 1's :.Zon;ers 's avonds kon men er dravende .en poéde-
• • ' •• L 

'ièndè voetball~rs zien spr,oeie11 om het gras' W?,t te hulp te komen • We 
. • - , . ,. . ·I I n ,. r 

···: moesten 'da1{ove:r. het v~ rl._s. v~id, 'wa,t tot gévolg had "dat dit meer be-· 
. 'f ' ,. « .. • I . • ' . _-. 

~ ' 

spro,eid, werd dan ons eigen terrein , Enfin , er kvr~' ten minste· wat 'op,· 

•. •. 

" 1 

•. ,._. I ./ 

Na afloop was het altijd.even naar·Boer v.d.lTade om dan onder gevijf en 

gezes ons zelf te besproeien en V'erkwikken r l' 
• • ' 

' ' . ,: Alles ging jaren góed tot in·l929 de 

t.+.eeds steeds verder vretehde woningbouw ( het anti - Lensspook) ons 
' 

veld naderde en veroverde ~ Eri 'het bestuur. moe~t ·~en ander terrein zien 

te krijgen , wát na vêel 'moei tè' '•gè'l'ukt is·, En dai:i zou weer blijken da.t 
' . 

er in Lens - zooäàs in 
. ,~ '.' ·. 

vroeger jaren~ nog steeds dezelfde geest van 
• ·· · ,I ' . . ...... ~ . t . 

~anpakken en op.offering leefde " Binnenkort vrordt óns nieuw tertein -
. . ' ... 

het ~ieuw Lens•home +<ge_ope1id, 
_,-._ ' - . ~-' . ' ' ' -· 

1'':" 

Voor,par een 1\lopi. stukje vrerlc van eigen 
. ·. ~ . . ·'.: ' 

handen. Al.~is 't nog niet gansch en al klaar; je weet wel, zooals de, 
·~'.( ·;.· ~·· '·' ',,,. 

voorzitter zéi ·: @én. voor. allen· en allen, vo·or één l ! En dan heeft Lens 

weer geto911d uit· eigen kring .een geze:I.lig' voetbal.home te kunnen stich-, 

. _.; ,.""i .t~µ_, .. 1> " ·v · ~ ,\ -,·, .. 

' Bravo ; lui '! Proficiat · 1: ,.· 
. ' ~ -.- ',. 

, . - ..... 
Een oud lid. 

. , .:.·,. ~_... •, l •_f ,,.'•.;< . 

. ~. , '' 

.. -~ ' ' 
·.-"· ... -~ ;.,.-•. 

-:-.... · ··-,, '., '' ·•{-. 
. ;., ,, ,. 

• 



• 

,, 

,, 

-, Meneer de Voorzitter 1 

., · Kijk U ook weer present ? Dat. ver-

heugt me: •t is dunkt me al een verrel jaars,geleên, dat 'k U van uit•;· 

mijn· sa:mmelhoekj e een bonso_ir mocht t~euui ven. En toch heb 'lc weken lang 

lopen pcrpelen om-bij· een stevige handdruk de warmte uwer hooggewaardeerde 
' . 

vriendschap mijne wrakke leên te voelen doorstromen • Zeker ! 'k zag U · 

en u zaagt mij bij\storm · en regenvlaag op de ,7ijdse effenheden r'ond Lens-
, 

•. 't 

·home.' Ik zag U kreunend· onder het gewicht van e_en drie bij vier of een der--

~tien' Î:Îif een en· twin~ig · •. }k zag· ·uïi:iët de modde~ der wegen e11 de 1ciei des_ 
. , . ~ij. ~ \ ~ . 

velds bespikkeld. Ik zag U het Bruine Ilo·nster bespringen z?als een z;•,aard-

vechter zijn tegenstander belaagt·. Ja, meneer de Voorzitter, ik z~ U ·vaak , , 
-··· --- . ~ -~ ~-- -· .. - . . ---- --·-

en telkens in een andere gedaante. Maar drie maanden heb ik verlangd U 
' 

weer teobserveren :vanuit mijn sammelwereldje. 't Is hier zo goed, Wee hem 
' . 

die mij zo la.ng dit genoegen heeft misgu1id , De klauwen' vab mijn mraak· 

zullen hem verscheuren ; · als ie me in ~eilige i;oo'rn ontvlamd voor zich 

ziet , zàl •t hem een zegen 
'"":. .. # \ 

zijn als de go<:lde- aarde zich opent ~n hem in , 
\ ,, ·. ~ ~. 

zich begraaft, 

Meneer de voorzitter !°'Yla1;·is .dè troüvi·èeft 7,ichone deugd, 
.. 

een rijk bezit ! En de .. ontrouw een wanprodL10t , een stinkèr.d mans.ter 
·.si! 

- . ..... ~-
. 

Eens stond een kachel in Lenshome , die de leijweggenaars b_eveiligde, te-

gen een koude bèvriezingsdood in de dagen, toen de windeh.allerzijds aan-

rukt.en naar het arbeidsveld der Lêns-;-\7erlcers. 
., ·-

Ook U, meneer dè Voorzit-. . 

ter mocht de vreugde proeven van ·een zalige· lcop tee,geworden en ,bereid , ; 

op de Lenskach~l, in ~f ij.sheid van' een"mistige v1interay~nd ,:@ri-n]:l ? De 

\ kachel is vort, . hele;uaal fo,rt; door ontrouw gesneuveld .• ,1:1a11t 't gebeurde . J- . ' -· .. .. .. .... ·----···-··-- ... 1,------- ---- -----. -- - ...... ··---, ... --- . . . • . --
dat U zich liet meetrone11 door',boze· mênsen, gel-~lèt· :do

1
6r ,een_--,.rustïg zit:.:, 

·,. 

, 

je op een Ford; maar de Ford sprong op bij 

,hinderlaag en wierp· de' kachel vort van ·de 
: 1 • 

het ·mimeá van éen Leij\1egsche-
, I • ,: 

Ford~ ·-:Rariïpzàlige Lensstoof: 

met een gebroken been werd ie ;in de sloot tèrugge_ vcinden, helemaal ont- • 
I ' 

vuurd, Eens bestri'.jder des: .:vi-nnigs'.tê:virinighedèn, nu zelf een toonbeeld 
' ; 

• · va-n bloedende: èl:tênde--; -slächtoffè":t4,:van optrouü I O _stoof, o kookfo_r-
. , . 

. _ ~ H . 
nuis , had toch be të'f',göluis terd na1tr de .. ' ~ . 

Z. Cl. \ i ~;· ; ,P:rr), (.. l) e I) .. ~/;:; .. ' 

---..:..~ --------· \ :' 

vermaningen van . , 

SAlilJELAAR • 

' 

·, 
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nr ~.IK,IOflIJG.:. Gedenkt in verloren öogenblikj.es o,1ze oy_erlede.1 vrienden, 
,Beu starreiîburg,Guus v..d. Bol,Jan v.d.Joorber,ee;h en Louis ./ezenber,;. 

// 

. .. 
OPFIC J;i;;E1 · . • ' · · 

1. Eet secretariaat -is: Cart~siusstráat 130. Correspondentie zendE •· 
menaandat_.adres .... · . _. - .,.· 

,;. · •·, 2.contr1but1e oetale men aan Dhr.0ac ..• ,underkamp,;1.,v.i:sonecmen · 
-~~ac.:-,avermans of J v.LhimTJt. ·· ·, . . · t 73 ~\.-..· ~ \""-~ ~'-:-:--•/~e;,3 ~ V_q_Qt#.1~:r~l/~U~~g~~..,.~~~---~~L~ á.d~Jl.,~_l toi;:~~t-~--~-~·~ .. -~ ·~ 
'"~ 1, ' ' •. 

BESLUITE",·· der Algemeenc Vergadering. . . . · . 
• I,Iet alle· stemmen voor werden ,,;oedgekeurd. · · · 
, a. -de uenoeming van Dhr .• P.Jufl'ermans als voorzitter.- en van 

de heeren ",/.v.Boh,eemen,Jac haverm:ans,J.v:.a,,. Kley,L.Janssen en J ~,un-
derkamu als leden van het bestuur·. ·. , · 

b. de benoeming van de heeren L.Janssen,A.v.d.Kley en J·.v· • 
. Liemnt als leden der elftalcommissie• :. . . 

· c, de benoem_ing der heeren :-~.Janscen en r •• v. ,(Yn als leden 
der kascommissie~--·· "-"~"- .,, ~~ · .-~~ ",- · :·"-~ _.,,._• 1:··,.!..: .. · ·~ . .,: ....... · ... ·~ 
TOELICHTI::rG! ;_;e.t -bestuur vercl.e~dè· de functies als volgt. · - -~-

. JJF.r.:--Jüff'ërmans voorz. :Dhr. L. Janssen secretaris ,JJ11r.J .11underkamn TJe.1-· 
. ' nin,srneester, de• overige' hceren commis_sarissen, De' materiaalcommisîiiè · · 

••v:ord~ gevormd door de heeren A Lemmers,J v: Liempt,A Sleekin,;.: en .1. 
,esting. __ _ . • ,·. . . .· . . 

--··· "--,--.,.,;::· -•--), ·.·•b-Verde:i:: st:emfüHde • verga.der:;i:ng,"i-n rnêt .. het,_bestuursvoori:ri,el · 
om o.e contr1 ut,ie eter ·senioren t,e beDaJ.en op F 1. 50 per maand en- ctie · . 
der junioren O') F -.50 p.Br_maaijd.Dit·_vanafl Se".ltember a.s. · 

· Artikel 41· van het }î. n. ,rerd in die zin ,iewyzi6 d, dat 
thans de. elftalcommissie. wordt. gevormd do'or de aanvoerders der eerste 

• ~n t·,1reede elftallen en drie leden.. • 
. * - . _p.J'. 

TRALfI.-iG· 
, " . . · . : . Als het kalf verdronken is,,;aan we demTJen. "ES IS'.!' .i0C.i 
. ;._ 1HC,·:T DA,. GEJESE . .f" ,-.dat -in, het_. blau.vwi.t te ___ '.5.es:taan. ,ook· maar• ~én e:J.ft_al -

· is gedegradeerd.En dat 1 t nu net het eerste elftal moest e{ebeuren! 
J~er! daar of wy er ko_rt: of lang over_ lamenteeren, het feit ~iè,·t er. 
~1es gaan we. trainer;i. Of wi:j.len· .ry_ ook in de twe~de ½:las struikelen 
~1eenà.ntetwaar ! Er z1 t. ook in de J engere generatie, die nu op het, slaTJpe 

• 11.9or . t aans~aand seizoen mag balanceeren in L.en s.I,no" .rel een· . 
T)letske fut. Is het. niet te nryzen, dat 't Bestuur maatrc,6 eîen nam -om· 
behoorlyk voorbereid voor· den da,; te komen in SeTJtembe:t: a.s.? · 
,{elke voor de training aa~etrezen sp&ler: ·.vil, kan;moet; nóg wei6 eren · 
vo9r d_ eze T)racht":relegenheiçl. om zyn te_çhn_ 1sche. vaardi6l1.eid 01:1 hooger 
')el_ J. te breng~n?~f liever; is· er een éile .meent het zonder oe1·ene:il te 
kun.îen stellen oI 't bescnou,-rt als onnoodi6 e ballast? 
Dat by zyne stem verheffe in óns· 6 eacht or..;aa.'1 en zyn mot_iy_e_ering 
kenbaar make ! . . . · - · 
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1 t '9,st'tllI' c:en: .•ir-m c 1t..P" c t J 1.1-:-':-, (c:J.t 
\ .... 

vco:r .Jr'S d::.ar ö:'1e Ï·'1 ... 3J en vers(:.·1ynt op 
., .. :sr~t~dr 
vnze Jrai-

•. 

.1ing;-;;a'\. on, .. ~n~ 
En loopen -...-ry Tla 3::f'l.1.s'<:P C.0.::" -,;~,--~.o:n.:i.:ne;on·_ colc. m~t. P.0.li. bP.t,TRTIRl"'.)Î reord . . -
-:•~_anelietj e o·~ s' ·:rt, d1t leed is S:JOedig yer,{eten: ~er:, t.rneden. av~n\l . 
is het al minder en op den derden zyn .-ry na ae training 1106 -zoo Irisch 
als een hoentje, . . · · ·· 
En , n trainer dat we hebben. ril', rt.A.t,fA.r~.: .verlet enthousiast en. dat·. slaat 
oude spelers vanzelf over.Ja moet wel vissèhenbloed hebben,om daar 
koud onder te blyven.En waar onze oefenmeester zyn tyd belangloos 
ter beschikking stelt,is het aan ons te tóonen,dat .•ry hem in zyn t,aak 
steunen willen. · · · 
Daarom,iTiemand blyve wóg van de training! 

. Allen, als één man, óp voor Lens! l 

-----------------
ROE Ei{ GESPEF~LD __ ,;'E.ctl}. 

door L, en s. 3 in de wedstryd; 
,G:::t: FLOiUS 2 - L. en s. 3 ( 3-4) 

jAC.v.d,KLEY 
Aanvoerder L,en S,I 

Beide uioe"en••zyn volle,dig. Er is zeer veel uubli~k vp0ral van A- V.v. 
zydc:, t.. en° s .. ;,ordt luide toegejuicht! ,Jannèer n. L/ L- en S, .zou ,rin-
nen, , . .,as fa.,. 'Ic v. kampioeJ1. AA'i' trapt af 1 krygt ne bal •.veer toegespeeld, 
schiet hard. ü, cri. de stand is reeds (O-J.).De stryd is vlug·-en spannend 
met L, en s:, iets ·sterker. De voorhoede schiet, dat 't een lieve J.

1
.1St is. 

De Gr, Flor·i::, keeper m-:et telkons handel~nd 0ptreden, Ook çle Gr~ Fl,,ris 
voorhoede zJ.t niet stil maar· de blauw·•wi tte achterhoede is prima. 
Hoefnagel zuivert met ferme trappen telkens weer •t.terrein.Ee:n vrye 
schop evën bui ten 't ber·uchte gebied ,met riavermano te keGren. Een . 
k'.va.rtier voor rust maakt Gr .. Floris op schitterende wyze geJyk(l-J.) 

. Zelfs weten zy de leiding te nemen (2··1) De laatst,i minuten voor rust 
verloouen onder een waar stortbad, ,,ust 2-1.Aa rust treedt L, en s. 
overdo;ndcrend ou, Hoefnagel, die op de rechtervleu6°el' speelt 6 eeft 
mernlge fraaie vöorzet.Uacco. weet onder enorm gejuich geJ.yk te maken 
(2-2) L. en s. is thans sterker.Een voorzet van ·rechts kogelt Aat: in
eens in (2-·3) Gr.Floris' geeft de moed niet .'-'P en weer maken zy gelyk 
( 3-3). De 'stryà. is suannenrl en a:\,le,s le (!ft volop mede. 1)e tyd verstrykt 
meei,: en meer

1
t<)t by _e_en L, en P·• \,litvaJ. evci:i, buiten •t ç!.oelgebied, 

hanos gemaakT, ,,,'._:rdt,,,eel Gr,FJ.oris trekt zich voor doel samen! ,,.oef
nagel plaatst ztch achter Q,e bal en met eqn enor~ hard schot pro- . 
duceert hy de w:umende gca.L (3-,1) L, en S, legt zich de rcstecrcnde 
minuten op verdedigen toe ·en weldra kcmt •t einde.L ons. heeft een 
·•1are ovatie in ontvangst te nemen! Een prettige en.keurig gespeelde 
wedstryd. .-- _.., ' -- ----
OP ,/EKKL'1G ! 

" , -- Niet. uit. d<! dood , doch uit _.een lichte sluimer .ril I k Lens 
ou"ekken,Lens. =!,.S niet ondorgegaan achter de hooge bergen maar wolken 
bedekken het 1;1itspansel en woJ.k~n ook verhinderen Lena •f, stralen 
:z:i.aar om~aag ui-c,. -.:.e zendcn.L<?ns 1.e"ft 1 Le11s schittert maar vry Jaa,,,;te-, 
inboorlingen, bernerken hetfniet" l!,cht.er wie met Kin,gs}ord de i unht is 

i:i gegaan;wie oêeanen h~e· ~ overgevJ.pgen en wo.Lkel1 ct.oorklief'ct.;,-,ie cte 
dieuten der zeeen en cle duisterheden van Zuid-Limbur6 heeft bczo~h~· 
die weet ook dat 11: barre lande.n aari de ,iestduinen 6 eenszins een" "' 
lustoorçt vorm<!>n,die begryut de matheid van ons voortbewe5 en en de 
;traagheid yan onze woo:rden.Lens heeft slaap.Lens heeft wat .resJa en 
1,Iaar nu klinkt de bazuin van '}edeon en vol schrik en ontzet'Ëi · ?ai: 

. len ~e ~ms vyandelyke slaaplinzen elkaar aan en bre[l6en dóod ~ ver-
sch~i~~i~1r~:1~e!; ,,ei?en gcleder'?n· Ze 'v:ernielen elkaar· en Lens ....... · · 
_Len,, ;." .• '".3;~~"•, -rJ, va~. sJaa'!_)l:nzen.en ander on.,;edierte.Lens waakt 
Neer, "G.:,,ZE,i,. Lens 11e'?r~ .haar kruiken stuk 5 é:slagen · en do fakkels ont
st~ken . .!1:1! een lavmai ! Jat een vuurzee! Lens gloeit weer. De duinen . · 
ro-1en u1. 0 • clk;ci.ar, ze lar sten van spyt, Byna ·,ras het op_ zet gelukt. L_ens 
in slaap ',yiegen, zand over het ,,;ras~ zand qver d<? l:y;1en, zand in de ten
ten 1, zai1d 1\1 ae oogen en dan. zullen zy stikken in het zand.1Jyna ·.,as· 
.ei:i;:: gcasti.Kt,maar· Lens le<?ft! noort ge het? Lens leeft! En ze is nu 

iueiuz~ aanL haar. otntbyt bezig om den z,,,aren dag met vertrou,.ren te .remoet 
ien. ens on iyt d.'.,. z_ Lens traint Tn de taal B · d b"' 

v~~. €~~Îiiei1ent'.e~ ~JsDi}.-iliii i~n.,cJe-qen· vyf·slyt. · e; ,11aat8Bo11~i§ii11 ~il;/1J11
t 

~A~JÊ'J'fö~r·oti}lEcJn{: t ''f<1ACnT
1~~ü~: ufi·E:;/1}3~i~i.YgaiffëiAe 

1
~u'§'.}~nz~~-t

1
{we 

moe gecn+b t k • n a cmt ook u:1.t,w1:1-nc. Leüs zal,uite;emaft en ~aken 
haar tiend{. ;e~1!1:-~r~anscl:1;!~t Lens wiJ. :feest yieren.18 iJescm1·er is 
schal)! dat. een ~oel 'Îfàdo-• s tenc 1°#.1 0..Pli 7 . .8L1l.~ Jaar;_ .,eï;:-d? .iat ee;;i.. blr.d-
zal zyn. Lens is nicucs,~,,·irar•i·:, . . . Il ,leven, noe naar i:.iei1uc 

. · ~o '-• F.;,~ · • ,._ .. 

· -Leden! Aan U het an. t·;roordt.· .. oe 1 · •- za: b11s t,reede lustrum zy11 ? 
Pu; • 

. . . 

' 

·• 

:..e ,..·~, ··-
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Kosta .? uou,die meneer ,m.s een ël!c:iter en hy v1as een. IsI"aëliet. • .Di& 
meneer heeft eens een mooi ver.s 6 emaakt,Luister.,als. tJ het horen ,tilt 
luister ander.s maar.}1aar de- radio;daar _;.v()rd je ook- zeeziek va.1 · 
Ka:i het zyn, dat de 11.evu, d~e sinds la:,:i,s' niet meer uitk;1am, 
Die sinds lang tot geen leden in voetbaltaal s-:_Jrak 1 . 

ieer ODeens van 1:J.u.'Ilbug z·,vol en van klet·szwam 
En door de snleet van de brievenbus brak} 

II Kan het· zy1~ dat 'een man,flink van neus,oik_ van kuiten, 
Vol van emosie met een voetba_lkoffer in de hand. -

III 

In een reis'.•1agon zat en keek door. de rui ten 
En een ster bleek in de stryd tegen "das Vaterla11d11 ? 

j_,:an het zy;1, dat een man die de ,hele .reek verfde 1 

i,Iet zyn kalk en z'n smurrie de muren vol s--:iat, 
Des Zondags toch ballen en benen-kerfde 
,z·<roegde en sjouwde of :i.e ·er rwoit ge11oe5 va.,1 had? 

Kyk meneer de voorzitter, dat. heeft Isaak da 1,os
ta ge~;r_ocht. Is hèt hiet· sèho'c.in?Is i.1e:t niet of ie het qo6 had op 
ons bestaan en on .enigen·onzer?,ie moeten Isaak daar dankbaar voor 
zyn; en yverig zyn werken na.snuffelen--om mogelik 1eer andere sciloon
heden OD te die>:Jen, · 

. . .. b:Yne ,-:eeren,het secretariaat· is 6ee11 inlich-: 
tingenburèa.u . ./ees·dus zo9 goed en spa.ar de'bel van Cartesiusstr. 
Ho .130. Er zyn al deuken, rasec\1te Lensdeuken in -gekomen. Klachten 
en verzoeken om inlichtingen richte men dus sc1Jriftelyk aan het 

- adres van onzen r.ecretaris. · · 
. ·- . -r -· - ,--T. , .. ~ Aan- alle jü:nioren ,-is . 1 t veFboden ~den se_eretaris 
laótig 'te vallen, onverschilli.s '.Jaarover. Daar is del een enkele 

, lastDot by.Ik heb den heer Janssen aa,~eraden een waakhond aa:n. te 
schaffen 'en dan los op het erf• :te laten l~oi;ien. met eei1 bo.rdj e . 

- Il IK Bi'ï" • -
Voorzitter. 

- S P E L. 
:!. .. 

, _. _ .Voetbal is geen S1Jel voor kreunele·n e,1 · _ 
lammen; die kreÜTJel is· of lam. blyve · dus thuis. Gelukkig is· hy .rn.,.1,ae.r· 
iema.,d · zich over hem• Gntfermt en hem ·,:ril voortdu,'len in ee11 zieke11-
fietsj e om den lyde~·-in· staat "te stellen 10k van de roem dodR-éL:l.t 
is de natuur:..te genieten,Voor der5elyke·naasteliefdehebbers neem 
1 k_ myn. :p_etj e a,f. · · · • · · 

, · -·· " ~: .i,iaa.r voetbal is een ·andere zaak. Dat is 
·,ve'rk voor j otigens van stavast èn voor mannen m·et· snorren en baar-: 
den. Een voetballer· kaii yzer kauwen. Een voetballer m0et een11 body 11 .' • , 

hebben uni er tégen '-Pte tornen.a,elaas ·.!Ordt dit .vaak zoo verkeerd 
verstaan en maakt men·van onze schoone sport·een boksmatch,ee,1 _be~· 
suotting van het· inenschzyn. Voetballers, zorgt er voor met ,J,r ver~·. 
stand te voetballen;dit op de allereer:ste plaats.'t· Voorkomt over:.. 
vermoeidhèid, rnnt ààn,doet men vanzelf slechts 't noodïge.En 't -
voorkomt t·,1ist ·en ongelulèken • .vat een hers ene, de,1k ik ,,rel ee.1s-> .. :· 

• moeten èr huizen in zoo' n 1Ioksvoetballershoofd: hersens met de :hout> 
wurm er in •. Lens heeft op dit gebied een goede naam. Dien houde.1 .re -
denkt daar a.an,lui.Dit is een eerste re6 el voor het seizoen 10JQ,-;:,l 

. 
- P, 

Katolieke SDort. 
Adr.De Voogd ve·rtelt in "De ~:or6en11 ·necll ,iat 

over Katolieke SDort. Laresa.Dte .art:i.èkel·en~ ,,-u volstàa.i .,1e even !!let 
het volgende: ·. - ·-- -· - · · - - · - -

. - Dat inderdaad V?J.11, een -er,serlyke spelverru;,ring ' 
sDrake is, ·1ordt than_s rel. ·door den .;. V. 0. volmondig erkend. Een ver
tegenioordigel' van het Bestuur verklaarde iü _de vere;adering,.diè 
door .de scheidsrechtercommissie te A' dam belegd ·.-1as ter i,lleiding 
va11 de actie tegen de S1'.>elverruwing,dát de toestand 6 eleidelyk ver-

. ergerd ras,dat uit den steeds aanz·àellenden stroom van rapryorten 
• ~ het toenemend aantal ong~vaJ.len. en incidenten .. tel 9-uidelylc bleek, 
- . /'. ,., - - ·- . . ..L....-=?.:: .-. -

,_ ---.....,... .~✓---- .:. ., J ..... _\__ ~ ...::~:·..;:!_./.~~Ä._~,'!'. ·"'5:~11-,:-·,,,...__ .. 't,,-,-~ 
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Jat;. L,..ir.-. m ... ;;, -b~t- t,oegepai;,..:.e- !'... ~I ,.1 • .f& Ge-~.sei.. de .. s;L tn-ati':l- r"Let .mees~--. 
ttr W:>1'ii: 4.6.:. 11et. L1 el:: sav·,ü met VJe~ st~engei•e. st~..:..t:.:e'1 ,S..l.,. . 
rrst~erd -:ou moct<in WvI d3·1. en cl:i.-~ · ee .• c...iJ.le.~ti~f L- ~ile1 ;-i r, r;G:'E'd..l •• 
vaL be ... , :'eu.er) "l.nd ... v:h s:::heids1·e'!"uersc0.cn:,. n.e: .. t" ontberer, •·.a.;, 

·11ee c men ½.:l ·daG er oüder · u.e ,5r00·~.:. ts ·voetual6i.G.'1o..i~ 
s;n'3t.",.,,",..0.0 .,.. h•m. nie hier he.t spel intron.nceerden en A.Allvaukel:vk 
geleid hebben,diè den ~S.V.'ë'. trr:-o"', m::takten en nog aan de spits 
van ons voetbahrereldj e staan, velen zyn, die hun zoons. niet durven 
laten deelnemen aan voetbalwedstryden? 

•••• l\faar een week later was men te Lausanne weer c\'etui- · 

'l .. 

ge van een nieuw voetbaldrama.De wedstryd z,vitserland-'rsjecho
Slowakye ontáardde in een schandelyke vertooning,waarby men naar :e:ii 
elkaar sloeg en trapte,waarby twee Zwitsers "buiten gevecht gesteld 
werden" en de helft· van de spelers. van beide pleogen 11egens ont
vangen trappen lichtelyk meehuppelde.Het moet een ,veerzinwekkend 
schouwspel geweest zyn, dat door de Z\\/'i tsersche bladen, wier verte
genwoordigers ook te A' dam en te ;veenen waren, ver,5eleken v;erd 
met de beruchte wedstryden IJuitsèhland-LJruguey en uost.enryk-
Italiê. . 

óveral wordt aangedrongen op katolieke s::,ort op 
Roomsche voetbalorganisaties. Zooals op el·kander g-ebied moet ook 
hier katolieke organisatie en onvoeding vooraan staan. 
"Noblesse oblige" maar helaas blykt aan noblesse in sommige kato-. 
li eke snortvereeniginge:q nog. het een en ander te haperen, Zoo Z136en 
we j.1. Zondag by den wedstryd Vitesse (Gèuriep) ·tegen .i:l,V,G,(Beek 
by Hymegem) van de Beeksche jongemannen een optreden dat spot met 
alle begrippen van sportiviteit en gespeend aan opvatti~en,die 
we op de allereerste plaats van Hobmsche sportbeoefenaren kwmen 
en n:Deten verwachten. Schoppen en :;imyten en ru.v ge-,veld moesten by 
B.v.c. het gemis aan_ kunnen aanvullen en voor dè.Gènnepsche_spe
lers was een verblyf in de buurt van het .iJ,V,C.-doel minstens 

. levensgev;aarlyJc: :·.. _ ._ -•· , ·•·· . . • · • .. . · ,, , . . , . 
. '. , · Iie H,K. li'ederatie · z_al energiek mç,eten iiigrypen, wil _ 

d.e Roomsche ·sport- zoo niet in discredi et wordèn ··,::-ebracht ..•••• ;i 
. :, . . t ... ..:. . . . . . . "'",--f, 

In de· volgende revue za_l ik er. zelf een práatj e over een en @der 
· maken. · ·· 

P ,:flJJ,'l,'Ei""iA.i~S. 
t : 

, '·." i AUS DER CERONIKA EilffiS 
: "' FUSZBALLSPIELEH. • .•.••• ; • • . . . 
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;. ~ . 
Tegenstellingei1-Zweetvoetbal-

, 'n · eensgèzind eerste-De Algemeene · 
Voorzitter Piet-Ons nieuv, ter-

rein. 
Ieder jaar opnieuw constateeren wy by de voetballende j e116·d t1vee 
soorten.Eenerzyds een deel,dat-al vallen de musschen dood van het 
dak-voetballen wil en voetballen zal,al kost het zweetdroppelen; 
tweederzyds vindt men het absuud in moordende temperatuur te jagen 
achter het bruine- monster, dat zelf haast barst en vrykt by de naden 
Ieder seizoen herhaalt zich de historie.En t.och,uit lang vervlogen 
tyden herinner ik my by het toenmalige eerste-,dat met cracks uit
kwam als Koos Haket,Jan knyf,Guus Visscher,Janv,d.Goorber6 ·h e.a. 
-een eensgezindheid inzake zweetvoetbal te hebben opgemerkt,die te 
loven viel.'t was_ een moordende hitte.De· muren smolten om z0O te 
zeggen van de huizen~En ,vy, arme stakkers stonden op de eerste ,,ar
me Zondag op het A.V. V, terrein in ons- betranspi:reerd sl}irt 6 ereed 
om lustig een serie af te werken.·.. · 
Op dat moment had er één (n helder. oogenblik.De anderen waren te 
belabberd-vanwege de hitte- om iets tegen de gloedvollen 1voorden 
van die ééne iets in-te brengen.Zy wilden dat ook niet en knikten 
maa'!'- lo.impjes ja. . .. 
En eveneens in die dagen geviel het dat de verheven bondscompeti
tieleider promotiewedstryden vaststelde voor L,& s. I Maar inge
volge. het-· bove11gemelde "JA" knikken,ging een klinkend protest naa.: 

· gaaRdam dat in beleefde doch ·vurige styl. uiting gaf aan oi;tze eens
gezindheid om niet uit te komen.De bond gà;f niet toe.L.& s. ·ook 
niet,al v1as 't misschien onreäielementair.Dus moest de bom bar'sten 
En wie- gaf -de eerste el:ftalle:rs ongelyk??- ·-~-· 

; . . 
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I:1-f IviE!v!ORIAI\'l: Gedenkt in verloren oogenblikj es oµze overleden vrien
_den: Bep Starre,nburg,Guus v~d. Bol,J~,v._d:Goorbe_rgh en L,Wezenberg .. 

HET GARANTIEFONDS, 
11 TROU MOET l:lLYCKEH 11 : • 

't Is een vry algemeen bekend'feit,dat honden by .ziek
te van hun baas. duidelyk laten merken, dát ze bedroefd zyn:want de 
baas ligt te bed.Apdere dagen ging de baas uit,de hond mee;de baas 
naar zyn vrerk, de hond vergezelde hem. 'k Ken .een groenteboer-, dié, d?c-

'•· -i gelyksc h ,p.e · klant en bezoekt, maar ,_nooit zgl}der. ~YJJ., .hond,.In een stren
'""' ge ,winter waagde een jager ·met! zyn ... hond -~ich over, _de. dichtgevroren 
,.. rivier,dat is t'è zegg'en:zy'k:warnêh tb!,'in h'et·•·m~ddén.Daàr'bpëéris wás"''· 

een wak en helaas! · de jager raakte· er in en verdwe.en onder het -ijs -· 
De hond begon eerst alle.rakeligst te blaffen en te. huilen,maar. nie:.. 

,. 
~-

mand kwam opdagen.'.['en slotte sprong de hond uit hond_eritrouw ook_in 
het wak .en •••••• verdween. 11 TROU MOET BLYCKEN"I Onder de menschen zyn 
duizenden voorbeeldeir' van allerlei soçirten ontrouw;maar Gödd~I ook 
van trouw.Een jongeman 'had al jaren gezucht en gesmacht:.Amalia,ik. 
bemin je,Amalia,myn st\'!rre!.Amalia echter was voorzichtig,v,ar1t .haar 
ouders hadden groote_ rykdommen,.Eindelyk toch ge:J.oofde ze haar amant 
en liet zich tot schrik harer ouders schaken.De jongèman nam haar· 

· voor op zyn paard en vluc.htte met haar. tot midden in de Sahara.Daar 
· in die zandbak betuigde hy juist opnieuw· zyn trouw en. rechtgeaard-· 

heid, t,oen daar-'t was in de ·nabyheid va,, .een oase-opeens het sil-:- .... 
)louet eens leeuws zich.tegen de donkerte ?fteekende,De'jo.ngeman.l;Je-

. grypt het .gevaar en klimt in een dadelpalm,maar laat Amalia over aan 
de kaken v~n den leeuw. 11 0.Amalia,zuchtte hy'toen, 11 wa5. je .toch maar· 
by me in de dadelpalm geweest!" · · ·· · ' 
"TROU MOET .BLYCKEHll.!.Ik ken nog veel verhalen over tra.uw en liefde: 
"Er was eens eèri snortvereeniging.-Die heette "L!ÛHG & Si{li:L 11 •. Die ver
eèniging had geld :n.00:9-ig.Dat wisten de leden. En ze kwamen· en offer
den groote schatten-gouds en zilvers en le,.;den vele juweelen en an-
dere schatten in de. hoed van de. penningmeester.-" · . 

• zou dat geen· mooi verhaal zyn? 't. Is goed beschouvfd 
zonde van den tyèi,dat men het voorgaande gelézen heeft.'t Voornaam
ste komt ·nog.En het allervoornaa."llstè krygt men. heelemaal niet te 
lezen; dat krygt men te betalen. Kyk eens hier. \{è staan yoor orikostèn · 

.die we nog.niet e~ns.beramen kunnen,Wwee gr_>oote vreetwolven- het. 
niemve· terrein e11 het t~reede _,lustrum- _staan, op sprong hun klauwen ·. 
te slaan om -onzen armen pen."lingmeester en zu:J.leri zeker hem overwel
digen als wy hein niet te hulp komen.Hy is zelf dapper genoeg,maar. 
•t ontbrèe~-t;. ·hem aah, voldoende kracht( en lengte ·Red.). 11e inoèten 
hem helpen! .. We zullen hem helpen!Ky_k eens hier_.Het ·Bestuur. heeft, ... _ 
het vol~!lnde P.:l,all bèdi,'lcht, Ged!,lrnde de 4 laatste maan,ç.e:p. yan qi!, .;: , -· 

. ', ~ . .. ,.,,.-. : -~. ..;, 
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jaar komt iedere veertien dagen,dus 8 maal in •t geheel iemand by 

alle leden àan om een extra bydrage ter bestryding der onkostên . 

Die bydrage i>:1 vry. ,Vé spreke.n vooruit af: ieder lid geelt iets. , : . 

Junioren evengoed. Maar men begrypt:.de bedoeli!)g is zooveel .mo6 elyk . 

binnen te kryge.n; dus geve men ook zooveel men kan. ,./ie 1verkelyk 

niet meer dan vyf cent per keer kan geven,die doet dat.i\'laar wie 

minder geeft dan hy kan,moet het verhaaltje over den ja,,;ershond 

nog eens lezen; dat dier gaf .alles, zyn leven. Een vast bedrag noem.en 

is wat ti1oeilyk.Maar we veronderstellen,dat de meestxe leden toch 

minstens F 4.-- in de genoemde 4 maanden kunnen geven.Leden 1 t is 

voor onze,voor Uwe vereeniging. 
}:·0;;,: ~e: r1s: 11 '1'2.l}U l'JlUE·r ~L'YCKEN" 11 

p J'uffermans 
---------- Voorzitter 

OFFICIEEL . 
l,Het secretariaat is:Cartesiusstraat 130,Correspondentie 

zende men aan dat adres. 
2.Contributie betale nien a~ Dhr.Jác i{underkamp, ;f.v.Bo-·. 

heemen,Jac.Havermans of J.v.Liempt. 
· 3.Bydragen(heel veel)voor de Lensrevue:Fultonstraat 73. • 

Geachte- L, & s. Massa! 
Even 'n woordje over één van de dingen,die· 

'n voetballend groepje Adamskinderen recht geven op de benaming 

'n nette Roomsche Voetbalvereeniging en wel: de kleedin,i;. . 
l'ly_·vöetballen to.ch èn voor eigen pleizierèn 

voor_prouaganda voor de Roomsche zaak en de Roomsche sport.(Dit . 

laatste Îvordt maar al te vaak over 't hoofd gezien,ei laas!)Wat 'n 

indruk maakt 't. niet als I n ploeg van elf spelers in uniforme en 

nette kleedi!ig 't veld opkomt!óf beteekent dat niets? Voici. 

Gegey~g:Seizoen 1925-1926. \Védstryd L,& s. -Gr. Willem.iiierby was 

.... 
~•· 'vt-1' 

• 

L. & s. vertegenwöördigd door 11 · heeren,waa;cvan ~r geen 2 1 t zelfde • 

gekleed waren~- , . . . · · · · ·. - · r 

Te Bewvzen:Uni'foriiiê en ·nette kleeding maakt niet allee~ prop,;igaa-· 

da-vëërclë Roomsche sport maar ook voor de vereeniging. . .. 

Bewy_g: 'n Haagsch huisvader vraagt me of ik geen club weet voor z•n 

beide zoons.Ik- noem L.& s.Pa besluit te gaan kykennaar L,ck S,-: . 

Gr Willem.Toen ik hem 'n week later sprak,had hy z'n zoontljtes lid 

laten \vorden van 'n neutrale club,want 11 die spelers va.Tl L,& s. 

waren zoo slordig gekleed",En zóó heb ik nog wel drie gevallen mee

gemaakt.(d,"1.z. waarby op de kleeding aanmerking werd gemaàkt) 

En dit is anno 1930 nog, zoo!En dit geldt in hoofdzaak voor de 

sjentelinennen van •t 'eer_ste elftal!Laten we ze•ns de L,& s. revue 

passe eren, dan merken we op: (keeper bui ten beschouifdng). 
a. 10 witte 1,·;_,:':c,,,!L'.éèa:'.'· dan ook 10 witte bt'oeken! · ·. 

b. 10 blauwe shirts!Maar dan ook ll.O nuances Van blauw 
c. 10 paar "sportkousenllvlaar dan obk 10 paar kousen, die in kleur.· 

varieeren van bastaard-zwart tot Berlynsch-grys.! De punten b., 

en c, mogen dus _op de eerst volgende bestuursvergadering wel terdege 
onder handen.worden genomen. ' 

Paedagogisch besluit: Geeft 8 op de kleederdr.acht!Dank voor de 
plaatsruimte. -' 

· "Ul tramontane'.' 
By-schrift van de redactie. 

-lve lazen ,Ultramontano met veel genoegen 

En we betuigen: hy heeft gelyk. Echter: de Haagsche huisvade·r had on

gelyk, toen hy om een verschoten shirt(blauw is een zwakke kleur) 

verraad pleegde en zyn zo.ons aan.e,en niet-Katholieke omgeving prys. 

gaf-Zyn .manier van doen :\,s -duizendmaal schandelyker- en meer onver

antwoordelyk dan een partytje· voetbal in een verkleurd tenue. ,fe ·. 

hopen, dat de geachte huisvader dit leest. en zich zal schamen. · · · 
· -,,.-------- Redactie ; 

Meneer de voorzitter, .· . · ' .. • 
·. . · · · Op zeker ve.ld bevond zich een tweekameri6 e 

tent en ••• ; .maar, laat ik wat anders beginnen,ilebt U wel eens. ge
hoord van zielsverhuizing,van de grote vàlksverhuizing,of is uzelf 

misschien wel eens verhuisd'? Welnu,ik1 meneer de hamerslag,heb een· 
' , . 

• 

·--~· --- , ·• 
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tentenverhuizing meegemaakt. ft i/as aan de duinboet in de onmiddel

leke nabylieid van een nederzëtting der brUinhuiden.Deze vormen 

een volksstam die er zeer ·eigenaardige gewoonteff op na houden. 

Maar daarover later ••••• Ik ~ag dan een tiental dappere kerels,ge

wapend met schoppen,hamers,wptangen,een koevoet en andere moord, 

werktuigen.Op vry luidrucht;ige wyze zweefden deze mannen,om de be

doelde tent.Eén dezer mannên,niet minder luidruchtig dan de meest 

luidruchtige onder hen,geléek opvallend veel op U,menéer de Voor-·· 

zitter;alleen droeg deze e~n petje van.huis~tuin-en-keuken-maak

sel,liep in ove:rhemdsmouweh doorgaans in de weg en was verder ver

sierd .m.èt een grasgroen bo'ordje,dat eens w.it was geweest.En zyn · 

fiets was opgetuigd met een instrwnent,dat de eigenaar de naam van 

Lens-tuinman bezorgde.U wàs het niet,zynde een niet-tuinman,ook 

niet de gewoonte hebbende/ groene boordjes te dra,ien,Eèn ander had 

de eigenaardigheid vreinig verschil te tonen tussèn lengte en dikte. 

'l;j-n yver viel te loven;en zyn beloning vras een ;,qinkelscheurtje. . · 

van sirka 2 J:.,.:O:en clritte im 'Lunde we.s ruig als i,,,,,yke-Een vierde 

verdient genoemd te word.en om zyn prachtige dorst na afloop. Bloed 

vloeide, zweetdroppel en p'arelden, hei en ho weerklonk; de tent rolde 

de tent helde ovèr,de tE!nt rolde weer,de tent kwam waar~ie wezen 

moest.Meneer de voorzit er,huldig die mannen uit myn naam met een 

krans van kauvrtabak e warme waarderil'lg van Uw h!,vig aa.i1,4edane 
. SAi\llVlEL.AArl. 

------------. --
VAN JAREN HER!! 

Om de ou te leden aanleiding te ,geven vreer eens 

' , 

terug te denken aan de heerlike dagen van "toen" en "toen";te.vens om 

ook de·jongere een paar kiekjes te laten zien uit de Lensrevue van 

die lang geleden dagen,hebben wy wat oeroude Lensrevues uit de spin

nenragdoos gehaald en leggen gaarne aan de leden wat plaatjes voor 

We geven ee_rl!!t het woord aa-11._ "Veteraan\' · :; 

. · . . ' "HERifüIBHIHGZN", dàor Veteraan •. 

De redactie der revue was in nood.Ze had geen of zéer 

weinig ingezonden stukken gekregen. ,iat riu?l'ieet je wat?Veteraan! 1 ! ! ! · 

,die bestaat ook nog. · . ·· 

· · . Jawel, Veteraan bestaat· nog, i's nog steeds bereid zyn by 

dragen te geven.Herinneringen-heeft hy nog veel,zeer veel zelf$, 

waarvan de meeste- ~angenaam.--. 
· . . In· het" eerste jaar van 011s • bestaan, wat werkte toen 

iedereen mede, om de• zaak te laten ·marche eren, ,vat een 6 ezel1ige · 

clubgeest als-voorzitter Haket in de ·11 knoop" zat,dan .behoef'de_ hy 

maar een der leden aan·te spreken en te verzoeken het een of an

der tè doen;waardoor hy weer uit die bewuste knoop kon:kol!len, en 

het was 1:1.l voor elkaar,_Is çlat nog zoo ?? · 

Wat gezellig'ging het al:tyd by wedstryden,Gezame_; 

lyk naar het veld. en ook weer terug._Zoo denk ik. nog dikwyls aan 

',; ""!' 

~ ~~ ::.; t~]~~-

'·i~~;:1:.: 
onze eerste. wedstryd. Ons elftal was ·toen uitgenoodigd ol)l tegen het 

~weede .elftal van D,v.o. te spelen,by gelegenheid der opening van mm. 
hun nieuw terrein.Eerst in optocht"p~ar, he:t_ yeld,daar-werd na een ; 

kort. woord van den voorri;tter; een: lint ,dat,• het veld afsloot, door

geknipt en àan stOJ:'.\llq.e[i• we. 'het, veld o.p. We moesten onze eerste me,

daille winnep.! Qnê_ elftal w1:1.s. -~).s yolgt1.- · . • · . . . · ' 

, ' " . 1" ]•' l 
_: •• 'i f! iL;.~,- ~ _;, ~- .'' ,:~v~V~ {~J ~2'.~e_n._ i · 

· · ,· , 1 A, Hom!en '· · · ·,. •. B, v,, Helden~ .. 
.. ~ - . -· • t ·' " . ' 

J" · ?;reye'r;' . . K,iV ,id. Bol ./i .;{.v. Boheemen 

Koos Raket. Be1:\.Starrenbµrg ,f/Háket, T:op_n. Nysen. :-:;uus. v,.d,. Bol 

- . : . ;, .. ~. .·, ., ' .' ,_; . ..· ~ :-,,_ ,._{ <_1·_)··.: ·:· i~. ----~--.." ::;_~ f .. : -: /. . 

. . . .. . · . Het .,d9chtertj e van, een 1 opmCJ~elyk dfkl!:~rj. y~9rspeler 

deed .den aftrap, Ik ;ne, nog a,e b.ezorga,e }?a met zyn, krtoo.sti:1n~·de. · .. 

armen het vel_él. afho+iJ.,e;n, :toen wy als',rl!tz,enden, op: kwamen zrtt,!ln,.:Aan

voerder Raket -yo.er,Çl.eJ :7,yn' mannen met ,woord en daad aan, Vooruit· lui. 

we moeten win:ilenhhhhbhhhhhhh, schietenhhhhhhllhenz~ .. : · · 

Spoedig maaktén'_.we \ia~ _ook een doelpunt ,Koos Hakèt en de ke~pe;·: · 

liepen tegelyk op een, bal ,in,met resultaat da~ de'keeper op handen 

en voeten kwam. te zitten,en Koos_ gelyk·een. goed ruiter pást,op .. -·. · 

•s. keepers rug.:Het,pas onthulde beeld van.\llillem."II,waser n,ie!,~by • 

.. . .. .-~ 

- ' ' 
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En terwyl Koos iyn edel ros de sporen gaf ,maakte Beb de mooiste 

buitenspelpuntjes,die je maar denken kunt 1 Ons tweede doelpunt __ 

was mooier.na een corner komt de bal by Kö v.d. Bo},,deze •ziet Koos 

ongedekt staan en plaatst de bal mooi naar hem, terwyl tv- Haket te, 

springen en te brullen staat: "op myn kop'.'en jawel,met een sierlyk 

boogje komt het bruine monster op 1Villems blonde lokken en met een 

nog·sierlyker boog verdwynt de verschoppeling in het net,Voooooo~· 

ooorrruiuiuiuitl.,,.schreeuwde Koos,maar eerst maken onze tegenstanà 

ders · een doelpunt- door. een eigenaardig,e beslissing van den scheids

rechtern. l. een penalty,omdat onze keeper hands maakte.Als ,villem 

hands gemaakt had was het t:och buiten het strafschopgepied geweest 

en overtredingen buiten het strafschopgebied kunnen niet met een pe-

. nalty gestraft worden, Enfin, het werd 2'-1. Toen hebben we nog twee . 

doelpunten gefokt,een door G,Bo~met een nydige trap op de manier 

ban ·een stygerend. paard, Ik zie nog Guus met den dikken D, V.o. half · 

gezarnenlyk arm in arm de richting van de sloot in slaan en eerst 

op het laatste oogenblikje kon Guus alle remmen aandraaien en redd~ 

ons zoodoende van een overstrooming,want als die dikke in de.sloot 

was gekomen, hadden we wel naar huis kunnen varen. · 
We wonnen alzoo de medaille met· 4-1. 
Aanvoerder werd geluk gewenscht.i-fet Juliana-1Juziek

corps,dat op het terrein aanwezig was,speelde:Zoo gaat Japie·naa.r 

de bl. ••• toe.Onze dikke tegenstander· die behalve voetbalvirtuoos 

ook nog muzikaal aangelegd was,reikte namens de ivlandolmneveree-

niging ."Crescendo" de medaille uit. . 
Met tranen in de oogen dankte onze aanvoerder:de ont

roering dreigde hem te machtig te worden,maar gelukkig had zyn 

vrouw voor een stel heel.e en drooge zakdoeken gezorgd,waarop eeh 

groote dosis odeur werd uit6 e:,troqid. En ondersteuad door !!'. Nysen 

en Toon Housen en omringd door. de jubelende· elftalspelers werd on~ 

ze· aanvoêder met de medaille op zyn breede borst gespeld tentwaarts 

gedragen • 
. - ~ -. . Die tent was een groote schuur, waaruan de deuren niet 

gesloten konden ,;,forden, zoo dat wanneer- j ~ je wilde aank!-eeden of · 

ontkleeden er. eerst eenige. spelers. om je heen moè•sten _ gaan stä:an 

anders kon je net zoo goed op het veld gaan zitt_en,Enfin 1 dat moet 

je er maar voor over hebben. . · 
Na nog eenigen tyd gezellig byeengebleven te zyn,gin

gen we weer huisvraarts,De eerste medaille was er, en, er zyn er nog 

vele gevolgd. · 
. ---------- VETERAAN, 

Graag spreken we on-z.e warme waardering uit voor de mannen uit Ve

teraans dagen •. Zeker byna niemand van de tegenwoordige leden,weet 

wie Vete11aan is.Maar we zyn hem dankbaar voor dit verslag over dé 

allereerste Lenswedstryd.De ouderen onder ons weten,dat Lens vroe

ger veel .steun had aan de verschillende leden,1'Iaar aan de oud-leden 

kunnen we verzekeren,dat ook tans nog zeker een tiental leden aan 

te wyzen zyn, die · zeker kelf!len wedyveren met de mannen van vróegèr; _ 

mensen die de tien geboden voor de. Lensmannen trouw volgen. · 

: . .HED. -

Een ~der~ trouwe medewerker van_ze~,zeven en acht jaren geleden,. 

was Piedpilkulo. Ondersté(and stukje is geschreven na "het"karnnioens

jaar van het derde.Dit elftal yerloor toen in achttien wedstryden 

slechts drie punten.Nu leest: . . · . · . · · 
VAN EEN ZATEHDAGMIDDAG Elf HOG EEllf, ••• ,· 

Hóera! _he:t gaat goed. \Ie staan. er beter voor dan ver--· 

leden jaar, Dat belooft wat te worden •••. · · . . .... -- . -· 

Ï,!aar wat bedoelt U nu eigenlyk meneer?Groeien de· knol

rapen zoo lekker of staan de bieten er soms mooi by.Och ne.en,hoe 

kan ik zoo dom iets vragen.u verheugt zich natuurlyk· om de vorde

ringen in de politieke wereld;het is immers het vrouwtje met het 

zennescherm 1 die. met een bly gezicht uit het politieke weerhuisje: 

kemt get-reden,te;rwyl_ het regenmannetje achter-,..,ege lrly-ft,De Fran- -

schen trekken immers uit het Ruhrgebied en geven den politieken 

gevangenen weer de vryheid,En daarom is het na:buurlyk ;dat u U\v 

muts inet blydschap in de,hoogte werpt en.het luide "Hoera"laat 

klinken~ · · 
. ' : Ben jy stapel, kerel, of hoe . is het met j e?Denk je 

soms, dat ik me met tui1;1dery bezig houd?Ha, • t zou wat, Verouder.; 
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stel,ik,d~ ,befaamde P:iedpilkulo,als spurriebÓer!En d,andie Frans.cheri 

Die kurni.eri, me heelemaal niet bekoren, Hun doen. en laten laat my. ge-: 

heel koud.Als ze maar 'll!an myn vessie afblyven,Maàr 1apropos,weet je 

waar ik zoo bly omben.Omdat het.zoo fyn gaat .in Lenig·en Snel,je 

. weet wel, die· beroemde sportvereeniging in het land vän de konynen

holletj es, Je hebt ze toch wel gezien,laatst.op zekeren Zaterdagmid

dag ,gewapend met hamers, schoppen, sikkels, zagen, bylen, nyptangen, 

beitels en spykers,Met h.un pantalonnetjes en Chineeschblauwe kiel

tjes _liepen• ze_ te draven over het veld,dat het een lust was om ze te 

. zien ploeteren.èîI~~ wa::.,•zelfs .zoo leuk:,dat sommigen alleen om h_et ge-

., noegen _in het gras gingen liggen t.9e).(yken.-·_.·: .·. ·. ·. . . · · . 

. _ _ . Gras zooien steken,goalpálen. opzétten,inàaien met den sik-

--· .k~l,kalkenjaan de tent timmeren èn kykenf:.'-o he,er~;;jeetje,werlé in 

. o:7ervloed,TClch;ze hadd.en .'t er.graag. v99r_ 01:7er,wá;J.t:den vo~;nden 

middag zou- er weer gevoetbald ·worden.En .!:!r _ is geyoetbald,Omeen uur· 

;tradeh'-de jongens van het derde ·elftal in het kryt t,egen S,D,C,II. .· 

.Verschillende gezic1it"en in de kampioensp1deg1 die. we y_er.laden j aai;:. 

niet hebben gezien.:rk:moet zeggen:het was nog la11g'niet in.orde met· 

'hün spel,1:fcillllllige heerèn schenen wel- uit een ho9ger elftàl. te kO!Jlen en 

. vonden zoo I Il knuddelparty½j e te. miit om zich extra iri te _ sp_an_nen. Ik :.', _ 

zal me er hier maar niet -kwaad o:ver: maken,maar het feit is geconsta- ·· 

teerd,Jammer! •••• ;de·•. splinternieuwe. rechtshalf beviel !Jle wel;dóqrtas

tend, én met eoan goeden kyk op het spel. ,/at me ook opviel,was,da\ Ben 

·· Miçidendorp on het• veld was.Je zal een·s zien-·hoe gauw èiie weer werkend 

lid is van Lens.ze kunnen hun oude vereent5'iJ1.5 immers toch niet ver-. 

geten, · • · · -

Dat ziè je wel aan •.•• o neen,niet zooveel namen ~~er 

noemen.Dan zou de Lensrevue op een adresboek gaan gelyken en dat er 

van te maken ligt niet in de bedoeling van de Hedactie ... ehm.--

. . . . . Kom, laat scheidsrechter ,i:eydt maar eens einde blazen 

voor den wedstryd van het derde, want het eerste staat al byµa klaar. 

Wat zal het worden? Ook _een 8~2 nederlaag?Geen nood, hoor, vrees niet! :0. 

Daar zyn ze weer, die we gestorv,en ·waanden, r.fyl,and en Visser, en het 

nieuwe ,.lid c·.:v,,d,Gó'orb_ergh.IÇoós _l-iaket »sé:tteen·onderweg te. zyn blyven · 

steken.Misschien ook in e·en konynenholletjéjalthans,we hebben hem den 

heelen middag gemist.Toch ging het goed,dat wil niet zeggen,dat·dit.R 

een geyolg was van Koos' wegblyven,dat het goed ging,verre van daar; 

myn eenige bedoeling blyft den geachten lezer mede te deelen,.dat het 

goed ging.Zeg,Koos,je had het eens moeten zien,hoe Jan Knyff langs 

het. lyntje rende.Of het een spurt of een sprint was,weet ik niet, 

maar wel weet ik;dat hy heel E,D.O,H, lapte.Hy krygt het feitelyk te 

laat op zyn heupen,anders bad Jan zyn eigen record,toen teg-en S,D,C,I 

stellig glansryk verbeterd.Trouwens,daar bestaat nog steeds de gele

genlleid,Jan,maar laat je dan nu de raad gegeven worden om het in ee.n 

competi ti ewedstryd te doen. Dàn heb je er veel meer aar1. En vry ook, 

· Myn meening is, dat het ee:('st·e elftal er aanzienlyk be-

ter voor staat dan verleden ·jaar.Maar de tydelyke ve:r:-andl:lring,tusschen 

Guus en Eef stcimd me niets aan.Dat door de voorho~d<:! ook aardig wat 

puntjes gemaakt kunnen worden, blykt wel uit l1et resultaat van dezen , 

proefwedstryd, Ik meen dat het 10-2 stond, Zoo·· zyn _dus op dien ·eersten 

. voetbalzondag op ons veld twee. en twintig ,vettige goals gema~t; en· . · ,' 

· dat·in twee wedstry.deI1,.~oei:. je nog peultjes?!!{. ni_et,ik heb er al ge: .. ~-

noeg van. ~ . . . . ' 
. . •' . . . . ' 

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

· Go eden. av~n,à. el'). tot ,ziens! _ . . . . _ . 
.- -~ =-;_···:. . -~iedpi1kulo.,· ~ ·.,"' 

Overgenomen uit de Mulóbode. . 
. .. , · _. , . . ;· · Een leelyke 'grap,'_., · · --::-: . 

SJef' en SJaak komen elkaar tegen.ze hebben onlangs·_ruzie gehad,maar. 

nu zegt Sjef:"Se.g §jaak,soue we 't maar weer niet 6oed maken;foor 

wat sulle .wy nou ruzie hebbem? 1'En bly dat Sjaak 'het' aanneemt,geeft 

een rondje bier. , . ·., . , . . . . . . . . - . •· 

"Weet je wa,t:;Sjef" .zegt Sjaak, "nou mot jy morgen,as je ken,. :; 

met j è l;leel,a tarr:.ilie kor:-une d;j.nèeI',;!IISjef vindt !;let :.soed, en den volgen- ,, 

den dag gaat dé heele familie per rytuig naàr Sjaak.De koetsier belt ··· 

aan.,maar .4_1 r: word1;, _ni~t ope~~dé;làn, ··. . . . ' 
· "Seg koet?ie.r, JY- ken ·niet. belle; ik sal wel· eens belle I" .-zegt 

Sjef.Sjef .bel:t:een:~r
0
i:!f,twee ke.er,drie ~eer en· eindelyk ,vordt•er , 

heel bov~n een raam opengeschoven .. , .. SJaak steelct zyn hoofd d'r uit. 

' . , ... 
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en roept: 11 Wat mot dat nou Sjef?" 11 Wel,ik'mot toch momme etel 11 11Jall.. 
segt Sjaak, 11 als je KEN,heb 'k toch .geseg,maar je ken niet,want de·' 
deur is dich •••••• !~. 

------~-.;:.. ___ _ 
BESTE V):tIENDEN, , . , 

, .· . . lezers en werkers"van L.& s. , 
Er werd' my gevraagd om ook eens iets :1:.e schryve'n vo9r. de Lensrevue . 

· Nu dat is gemakkélyker gezegd dll,Il'gedaan.Ik ben geeh journalist,geen 
onderwyzer,geen bovenwyzer .en myn schryven komt onder de oogen van 
verschillende lezers.Dus????? Maar wy .zullen het wagen.Nu zou ik eerlêt 
aan de spelers uan L,& s •. willen vragen of zy la.atst het spel .gezien 
hebben op Loosduinen tusschen de · 11. K. · Nederlanders en,•· Dui tsç:hers. Popel
de Uw: hart niet,dat er ook een speler· vari· L,& s. _by was:?î1faar.hebt,· gy er wel over nagedacht,wat het voetbalspel vermag?Neem. my niet kwalyk,,.,., 
maar hebt,gy U niet schuldig bevonden by de gedachte of gy Uwe vèrèe
niging vvel met hart en ziel toegedaan bent?Betaalt gy de tol der accyn
zen wel door steeds Ulv contributie op tyd te betalen en steeds aanwezig 
te zyn wanneer gy opgeroepen wordt zelf "e spelen qf tegenwoordig te 
zyn by het spel van Ulv medeleden?Zoo gy U schuldig bevindt,herzie dan 
Uzelf en bedenk dat een vereeniging die groot is,klein kan zyn;maar 
dat eèn klein aantal leden een groote vereeniging,kunnen.vormen.Ver
geet dat nooit en handel er naar.Bedenk,dat het bestuur veel,zeer veel 
voor U moet en wi1 doen,maar dat de leden eigenlyk de vereeniging 
groot moeten maken en houden •. 

' CrtITICASTEH. 
Byschrift der Redactie, 

Het schryven van Cï<ITICASTER verdient all~ 
aandacht. De leden doen tevens goed te bedenken, dat C.iI'l'ICAS'fE.H geen 
lid van onze vereeniging is.Het feit,dat de vulling der Lensrevue 
aan enkele menschen wordt overgelaten is voor hem aanleiding gewor
den bovenstaande beschouwing uit dé pen te geven. 

DE REDACTIE •. --, --- --- -~ ... -··:-· - ,. . 
BLAUW-WIT paraat! -Zoo staan wy dan weer aan het begin van 't nieuwe 
seizoen!Wat zal seizoen 1930-1931 ons brengen?Zal al 't ondervonden 
leed 'in het seizoen 1929-1930 ons wederom gaan vergezellen?Zal 't weer 
nederlaag op nederlaag worden voor onze favoriten?Of zal Vrouwe For
tuna Lens dit jaar met open armen ontvangen en 't geluk ons gunstig 
zyn?Dît komende jaar zal voor al wat Lens is in hart en nieren ~orden 
een vàn de meest zware en toch ook weer een van de meest glorievolle 
jaren. Waarom? Laten wy eerst eens de donkere .kant bekyken. 1/y zullen 
dan niet meer in de eerste klasse der R.K,F, mogen meespelen.Is· •t ver
die:hd?Ach de meeningen hieromtrent loopen zoo uiteen! 'n Feit is en· · 
blyft:Lens is tweede klasser,Voor hoelang? 't Antwoord is aan onze.fa-. vorieten!Er stroomt versch en nieuw frisch bloed door de adèren• van 
Lens I.H:eel wat van de oude garde moest het opgeven voor 't jopg·ge
slacht;Gereed staan ze daar,trappelend van ongeduld,die jonge kerels die.met het overschot der oude garde er alles opzullën zetten,Lens · 
'n ;vaardige. en zoo 'het kan, •••• de eerste plaats• 'te doen innemen in de ·· tweede _klasse! Lens is paraat! GGtra.Lnd is er op •sÊ,ri,euze wyze,,wy moeten 
en zulién eruit naar de plaats,waar 1',Y thuis hooreri,nüar de le klasse der R.K.F. Vooruit dan .favorieten,aan aanmoediging zal het jullie 
niet ontbreken,werkt kerels en doe je -best,dat ïs •t wat heel de Lens garde aan jullie vraagt! • , · · ·•, . · ... 

. . . · , Dan de terreinkwestie? zullen wy er nog bytyds in': slagen 'n ~ieuw v:eld te krygen?Gewerkt is er door het· bestuur genó'eg :.
maar of •t lukken zal.Laten vry hopen en afwachten;oh,dierbaar plek- .'· je grond-,waar .eens de Lens-tent stond,wy moeteli liet gaan verlaten. 
zwaar zal het ons, vallen,maar nietwaar lui,kop onü10og en-·vol-vertrou-wen de toekomst in! . . • ·· . ·. 

De vreugdevolle kant? Oris tienjarig bestaan! Ik 
zal de tyd niet vooruitloopen,maar even een eere~saluut aan onze 
leden,ik.bedoel hier die oude garde die nog altyd,:a.,e· kern vah Lens· 

·_/<.-. ' ••• 

.• , 
• 
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uitmaken.Hulde aan die menschen die al zooveel jaren vechten en 
stryden voor al de Lens belangen!Lui,daar zit v0or ons een voor
beeld in! Wie weet wat er van ons nog gevraagd zal 1vorden :voor de 
belangen van Lens. Maar nietwaar'.,daJl zullen vry a.pzien waar die ouwe 

rotten, en wy zullen paraat zyn! Wy zullen klaar staan· om de blamv
witte en dus ook onze belangen te dienen! En dan zal dat 10 jarige 
Lens groeien en bloeien. Vooruit blauvr-witten, ,vy gaan de stryd be-

. ginnen.seizoen 1930-1931 moet,kan en zal worden voor Lens een der 

meest glorievolle jaren! 
Een LENS-man'. 

' 

' 

Aan de Noordkant van de boerdery, 
Ten Oosten van de duinenry, 
Daar ligt een dierbaar plekje grond,·· 
Waar onze voetbaltent op stond, 

· ?regen ,jaren achtereen 
·. Bleef het ons trouw, zooals geen een. 

Regen,sneeuw,noch stormwindvlagen, 
Konden ons het veld af jagen. 

f 

riegen jaar! een heele tY-d ! 
Maar tot onze groote spyt · 
Moesten wy het veld verlaten 
Voor de bouwgrondmagistraten • 

. ' 

Wat zag dit veld een dracht gevechten, 
Ballen,goa:):s en Lensers-knechten; 
Wat ups, en downs, wat v66r en tegen 
Wat voetbalpijn en voetbalzegenl 

·zyn aangezicht' Was zéer. gesbhonde~ 
Met puisten,pukkels,veldslagwonden. 
Een beetje gras en heel veel zand, 
zoo ~ras ons veld in duinenland. -

Een grauwe vlek,pal op zyn neus. 
Je weet •t wel: •t stond 'm heusch. 
r:y was pokdalig en krap van maat 

· Z?o is het als de jeugd vergaat. · • 

Ik· stond alleen- :het veld verlaten! . , -
MeI). noemde het meestal eng en slecht 
Maar ik, o ,veld, ik was aan U gehecht! 
----------------------------------' . . . 

4ooals het óok gaat met de menschen, 
. We zouden het' steeds nog beter wenschen. , 
Het was· een\mooi veld, alx was 't niet groot 
Wil men geëerd zyn, dan moet men eerst dood. 

Veel verhuizen Jwst-veel bedstroo. 
Met onze tenten is, het·ook zoó 
.Eerst afl:lr>_eken,·dan opbouw·en, 
Eet werk· is voor. een paar getrouwen. 

Een ieder beschikt · niet. over tyd 
En d?J).rom hebben wy geze-it: 
De penningmeester kan best wat gebruiken' 
De rest,die kun je nu wel ruiken • . 
Beste vrienden,nu moet je niet denken 
Dat je je vermogen weg moet schenken 
Allen een beetje,dan komen wy er wel 
Jongens,'t is immers voor LENIG EU SNEL, 

VIit - 'ZiJ. 

. . 

' 

. ' 

' 

'• -. 
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- ~ ' OFFICIEEL: • . l.Het secretariaat is:Cartèsiusstraat -tie zende men aan dat adres. · 

,. · ... :t'· 
"'", 'i.' :·. 

130.Correspóiideri-... 
2.Contributie betale men aán Dhr.J,Runderkamp,W,'v.Bo;-heemen,J.Havermans of J.v.Liempt. . ·. ' . 3.Bydragen(heel veel)voor de Lensrevue:Fultonstr.73. 

In MEMO'.RIAM:Gedenkt in verloren oogenblikjes onze vrienden:Bep starrenburg ,Guus v.d. Bol ,J. v. d • .Goorbergh en L. ,✓ezenberg. 
L HET 'EWEEDE LUSTRUM: 

zooals de leden reeds zullen weten viert L,&,S, dit jaar · haar tweede lustrum. 10 Jaar lang hebben de leden getoond te willen zijn goede katholieke jongelui,die principeel willen zijn, ook by de beoefening van het voetbalspel.In deze maand zal wegens c. Adventtyd de feestviering zich alleen bepalen moeten tot het ker~ kelyke gedee;l.te.Het bestuur wil in de vereeniging het liefst degelylce jongelui zien en heeft daarom besloten aan het kerkelyk feest een triduum te doen voorafgaan.Nadere byzonderheden zullen daaromtrent ter gelegener tyd worden meegedeeld,doch Uw geestelyke ad-viseur verwacht van U dat ge het Triduwn dat bestaan zal in een .c. · ., avondoefElning op Donderdag :EB en Vrijdag :E!:D December zult meenijr;~n. en wel allen· zonder uitzondering, ook het bestuur verwacht dµt.,'!;V~1.;-\ aan. jongelui stelt ons niet te leur· doch betoont dat ge het .spr.~'.g)<;-. woord begrypt dat zegt~mens sana in corpore sano" d.w.z. "een•g\~f::"~ . ) ,zi:Jhde ziel moet er huizen in een gezond,, lichaam" willen we jonge•ii:.-, ·•;~:mannen zijn, die in den· tegenwoordigen tyd staande kunnen blyven t'e '"midden van· zooveel verval en zedebederf,i'i!et een kleine variatie moet het woord van U gezegd kunnen worden dat eens gezegd werd van een generaal, dat ge zyt: "Voetballer van top tot teeµ, katholiek in , merg en beenll_, · • · · · 
, Jongelui ik r;ken ~p µ-:allen, . · · · 

.J ' '•,. •. · : . ··' ; · :.Kap. v. d, Bergh. 
_, ... , · Geeste.J_. Adviseur~ 

. :· . ·. 18 Desember , 1930_ 
Le,!!§. _jubileert! · Als Lens ons na aan het hart ligt, beroert ons ieder gebeuren,dat plaats vindt in ons midden.'t Moge .•. ,· droefheid baren of blydschap verwekken, een -echt. ·verenigin,gsm~'· blyft niet koud en gevoelloo_s by de noden en vreugden zyn"?r ~~eleden,maar nu Lens z·elf haar geboorte blyde herdenkt, nu Lens. ze-lf haar eerste kruisje plaatst achter haar naam,nu tien schakeltjes woraen omgesmolten om er één .gró6t van te smeden aan de keten va.,'1 haar bestaan,nu staan we allen in lichtende laaie,gloeienwe van daverend -entoeziasme. 
Lens ,jubileê:rt !Ons Lells ! Zooals een vader en moeder hun kli:nd wel een doopnáam gáven, doch liever een tro_etelnaampj e zeggen om het kind• de warmte hu11ner ouderliefde te doen gevoelen,~o eveneens willen wy onze klub Lens. noemen.Lens 'betekent· voor ons niet Lenig en Snel,betekent vöor ons niet een voetbalvereniging zonder meer;voor ons is het simpele woordeke "LE.rfS" de aureool om de weldadige gesta-lte van trouw en vriendschap, die als eèn onzichtbare geest alle tien 'jaren van ons bestaan ons tot een wyze- ,leidsman heeft gediend.Onzichtbaar was en is die geest,maar niet onmerkbaar. We hebben hem gezien in de eerste dagen van ons bestaan,,toen de. · eerste, de onbekende moeilikheden moesten worden overw·onnen ••••..• We hebben zijn bijzijn gevoeld in de da.sen van vooruitgang en van glorie ••• ,. 'iVe hebben hem in wanhoop aangegrepen by ramp en nederlaag en degradatie ••••••• ,Ja, hy •stond. wel eens met zyn gelaat van ens. afgewend,tranen in de ogen, omdat hy niet begrepen werd, ••• Hy · · st-ond o zo. dicht by oris in de dagen van rouw, Dan hadden -we; iyn goede raad nodig.Dat wist hy e_n py troostte ons,die bedroefd waren, omdat ·er á.l W!'!er een vriend géstorven was.Met strak gebaar. wee-shy ons naar de hemel en naar God:ons anlçer,9ns betrouwen ••••••••• En nu nog leeft die trouwe vriend in ons allen.Verspreid over de 
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hele stad behqren we allemaal tot dat gezellig kringetje,dat 
Lens heet em waarin we ons tuis voelen.Niemand behoeft ons dat 
te zeggen,niemand poge het ons te doen b8twyfelen:we horen in 
Lens en Lens is ons àlles,nu vooral,omdat Lens jubilefil:h 

. 1.fil!,ê_,1.!!bileert, •t Lykt zo gewoon.'t Is ook ~o g~uw ge-
- zegd:we bestaan vandaag tien jaar,we. voetballen al tien Jaar. 

Zeker,voor hen die in de periferie van Lens leefden,kan 7en jubi
leum wellicht weinig meer zyn dan welke andere gebeurtenis ook. 
Maar andere zyn er,die al vyf,zes,zeven j~en of langer nog ~n. 
het sentrum stonden en er werkten aan de uitbouw onzer vereniging. 
voor hen heeft 18 Desember een heel andere betekenis,voor hen was 
en is Lens een stuk leven,dat hun krachten heeft geeist,niet alleen 
hun voetbalkanasiteiten,maar nog meer hun iritellekt,zorg,persoon
lykheid.Dat .zijn degenen die vastgegroeid zyn_aan Lens;en dan be
doelen we wler met Lens vooral de klub van vriendschap en trouw. 
Dat te doen doorvoelen en begrypen is voor ons die dit schryven 
een voortdurende zorg en1byna een angst,dat het ons niet lukken 
zal,In ,de loop der jaren zyn zoveel ouqeren heengegaan,dat,al · 
zijn, hun pJJaatsen do.or .. ander~n '/'leer ingenom.en,_~?Cfl he:~ gevafil' ·,: 
wel ·eens dreigt, dat de .trouw aan. Le'.r)s • en de y;riJ•mis,_5!.:.h}'P;~qt, ~~l;
kaar zou kunnen, verbleken. Daarom is het, dat we onze rleden:· wil;;I.~n 
treffen en hun willen· mededélen· van \vat vrn zelf zo ryll; bezitten: 
een echte. liefde tot tens,eènliefde,die zich wil openbaren in 

:vlamménde 'y\rer{in '·nayver' óm het: meest by te dragen tot welzyn 
vari onze vereniging. 

Laat dit ons feestgeschenk zyn aan het jubilerend 
Lens: trouw! En aan de leden: vriendschap!Dan gaat Lens trots op 
haar ledenen zal ze ook in voorspoed en sukses een glansryk der
de lustrum halen en nog meerdere daarna. 

p. JU1''1''E.tl!IIANS. 
Voorzit te_r_. 

·------------ .. ·~ 
Programma . . Programma. . Prograµuna. 

van de gebeurtenissen r.ond het tienjarig bestaan van, on-
ze. goede klub 11 ,LElHG & -SNEL" ~•- · - . 
DONDERDAG.!.18 Deëëiiii3ër 18 .,.des ïi!,VOrïas' on:i 8 uur geestèli-ke oe.feniL 
te houd_en :door .4.e Weleerwaarde.• Héér"J:v~ä:Bergh,gëestelik -advi~• 

_.s_eur_ onze'I'~.v,eF.eniging,.(.in de. kapel .df!r. Ee.ry{.a{l.I'de Broe'ders N,op:r.:" . 
;4er.']:)eekp,war131,traat-2~2) .•. ,.,"'.;. _,,,, .. ,~,.,,,.; .,_ ,~.,1, .... , .. :.~ 
,;IBIJD.afu.19" December 19: ;i;~. · · ·· · ·: 
;~ONDAG: 2LJ:lecember 21 des mo,rgens om 8. 30 uur (half negen) H.Mis 
..?JL_A+g:§!111e_mLfu,K;ommunie in dezelfde kapel. (Men zorge steeds onge
veer tien mi!!Y1fil1_vó6r tijg aanwezig te zijn) 
Daarna.reunie in·kafê 11 EMMA",Regentesseplein,waar aan alle leden 
een ontbyt geserveerd wordt. 
Des avonds om 8 uur wederom samenkomst in ''EMMA" tot intieme vie
ring. Voor de junioren is het klokje van half elf (10.30 uur)het 
teken tot vertrek. 

niemand mag ontbreken. 
.nE'r BE;S'r VLIR. 

--,-----------
Ons 2e Lustrum. 

• • · \Vy juichen en jubelen en- niet -ten· onrechte, immers 
het is 10 Jaren_geledendat het ons zoo dierbaar geworden 1.& s. 
onder de uitstekende leiding van dên heer J~Haket werd opgericht. 

Zeer veel stormen zijn in.die jaren over ons heen
gegaan, z~odat ook wy, zooals iedere andere .veree'niging,met heel 
veel ·moeiten te kampen hebben. \Vy worden door finantieele zorgen 
geplaagd;maar,dank zy de uitstekende leiding van onzen voorzitter 
Dh P. Juffermans, en de medewerking van onze leden, zullen ,vy dat 
te boven komen, · 

Wy zijn dankbaar ge.stemd,voor de vele opofferi~en 
welke sommige -leden zich in de bestaansjaren hebben getroost.Om 
enkele personen te noemen,Dh J.Haket,J.Boone,E ,vezenberg,,y.v.Bo-
heemen,J.v.d.Kley en nog vele andere. · · 

Lens heeft zich in die jaren een bestaans.recht ver-

. , 
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zekerd en met volle moed,ga.an Î'fY onder de leiding van onzen voor-

~ zitter,den volgenden mijlpaal tegemoet. 
Laten v,y allen onze krachten geven en samen.verken, 

dan ~ae.r, vry zonder zorgen de toekomst tegemoet. _ ._ 1 ,n.., 

L.JA,.-1SSE.i,- /~ v-- \ 

Secretaris. ~ . 

Meneel' de Voorzitter,· 
· Zich met bedelaars afgeven en een gesprek 

met hen aanknopen is een kwade rimedie om zich eer en roem te 

verschaffen. En toch begin 'k maar weer, zoo als 'k al dozynen ma

len deed,met. l,Ieneer de Voorzitter, onze rasbedelaar. leitelik , 

moest 'k U straal voorbyloopen,want myn brandkast is ontdaan van 

alle heerlikhederi en myn portemonnaie is een uitgeknepen sitroen. 

"Meneer Sammelaar" vroeg me laatst iemand, "hoe is 't met jullie · 

voorzitter?Meent ie soms dat Den ,iaag vol miljoenairs zit?Over

al schitteren er bonnetjes voor je neus,overal ,vordt men vrien

delik uitgenoodigd zyn beurs te legen" "Ja vriend",heb ik toen 

geantwoord, "die voorzitter heeft de tien jaren in zijn hoofd 

en bóvendien heeft ie tentenkoorts.Dat is een vreselike ziekte 

meneer. Die raakt-ie pas kv1ijt, als- de tien jaren goed gevierd en 

de tent afgetimmerd en het veld in gebruik genomen is.De laatste 

pil me.et hem dan nog ingegeven worden door de schatbewaarder, 

als deze ororoept:"D'r is nog geld over!" · · ., . 

:,. -,>, · · · · Meneer de Vöorzitter,ik heb aldus voor U 

ge-oleit,al weet ik,dat bedelaars naar Veenhuizen behoren te ver

trekken.Overigens veronderstel ik dat Lfiv bedelvermogen hier in • 

le gewone maatschappy meer tot zyn recht komt.liebt U dus nog 

andere plannen,wacht dan liever maar wat. . . : _ · .•. ;_,.•,.· :, · .. 

· . Meneer de Voorzitter, ik wou nóg even het·'-' 

· woord, ondanks Uy1 gehamer. Want nog stel)ds loosde ik niet de stroom 

van aandoeningen, die me beheersen al vanaf de schone d'agen, toen 

ons huidig feest nog slechts als een brandende sigaar aan de ho

rizon gloorde. Nu is dat sigarenvuur-\ifillem II of Forum, ik weet 

het niet-ik zeg, nu is dat Sigarenvuur gegroeid en aangeqakkerd _ 

tot een vlammende leverworst,neen nog meer tot een Zeppelin in 

lichte laaie. Want Lens viert feest. Ik heb al heel wat ,feesten .. 

meegemaakt.Voor enkele weken pas was Sinterklaas jarig ·en gis

teren ~reeg myn kleine zusje 'r eerste tandje.Maar •t Lensfeest 

is nog groter: 1 t beroert myn lever, en myn hart wentelt onf en om. 

Toch gebruik ik steeds koffie Rag.Maar zelfs Hag is te6 en de · 

feestvreugde van Lens'jubileum niet bestand.Dàt wordt nie•t op 

· :.die grote reklameplaten gedrukt. . _ . _ _ 

... , · ·- · Meneer de Voorzitter,Lens viert, ·feest;en ·.,;, 

dat wekt vreugde.O,ik weet zeker,dat op vele plaatsen in deze· 

Lens-revue de-loftrompet zal gestoken worden en.een-danklied ge-

. zongen.Daar ben ik dus van af.Ik kijk gauw,uit_o:f de post •m 

nog niet bezorgd,U moet n.l. weten:aan my ·wordt àltijd anderhabr;e 

cent besteed, In tien jaar: tyds had dat honderd tacht,ig centen ; : · 

kurinen zijn.Gelukkig,dat de revue wel eens verdwaalde. · 

· Meneer de Voorzitter,ik was aan die stroom, 

van aandoeningen bezig.Maar zonder erg ben ik op een zyritrier 

terecht gekomen.rru echter nog even de tanden op elkáar:we ziJn 

er zo.Hou je vast,luil . · 
Meneer de Voorzitter! •t Is my. een oprec-ht 

genoegen het bestuur en de leden van harte geluk te wensen met 

het heuglijk feit dezer dagen.van ganser harte hoop 1 k dat Lens 

nog tal van jaren zal blijven bestaan.Dat de leden zic-h tot 

taak-stellen:doe~ wat het bestuur vraagt,en dat het bestuur 

slechts een motief kenne,111at eist het belang der leden en van 

· Lens.Dan alleen zal Lens over vyf jaar weer jubileeren,op een 

. prachtig terrein,met veel en met goede leden;met een keurige 

Lens-revue en met 
Uw· trouwe 

SAlilluELAAtl. 

Waarde Leden en -Donateurs(trices), 
· U weet allen,dat vry een nieuw· 

terrein met opstal gaan openen. Het is wel met een paar simpele 

f . .. 
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woorden gezegd,doch de zaak is toch niet zoo eenvoudig als u 
~- w'el _denkt. '.lant zoo•n onderneming kost veel geld en moeite. 

Luistert!!!!!! · 
'!/y zyn begonnen met het huren van een terrein: 

een heel eenvoudige transactie.11{aar dat alleen kost ons al ee
nige honderden guldens per jaar.Echter met een veld zonder een 
kleedgelegenheid kan men nog niets beginnen.Je hebben de beide 
oude tenten gesloopt zoo goed en zoo kwaad als dat· natuurlyk 
mogelijk was.Maar hoe nu dat zaakje van de t/estduinen(oude ·ter
rein) naar de Leyweg te vervoeren?Hiermee hebben wy nogal geluk 
gehad,aangezien een lid van ons z'n auto waarmee hy overdaJ 
groenten,aardappelen,enz.vervoert,in 'n minimum van tyd als 
vrachtwagen had omgebouwd en de geheele afbraak gratis hee:ft 
overgebracht.Ik veronderstel wel even te mogen memoreeren:een 
symphatiek gebaar;Nogmaals Cor hiervoor onze welgemeende dank. 
De oude tenten waren dus op het nieuwe terrein 6earriveerd.J:Iet 
plan was om de geheele zaak t'er plaatse weder.op te bouwen,maar 

· wat een desillusie stond ons te wachten,omdat het bleek dat het 
niet l!IOgelijk was de oude tenten weder in hun vorige staat te
rug te brengen zonder zeer veel kosten te moeten maken.In dit 
verband v;il ik nog even opmerken,dat niettegenstaande de tenten 

-met overleg waren gesloopt .zy toch een duidelyk zichtbare knak 
ha.dden gekregen. Wat nu te doen?! Ik zal kort v,rezen. Ten einde 
raad werd er bE;>sloten om een nieuwe tent te 6aan bouwen,met de 
oozet om al wat maar eenigzins bruikbaar ~;as van de oude ten:cen 
op-te-gebruiken.Een ander woord komt thans niet in myn brein 
op,maar U begrypt wel wat ik bedoel en dat is .hoofdzaak. 

· .-• Bygevolg zyn vr.1 aan het bouwen gegaan en hoe 
het eerste verloop is geweest zal ik trachten in korte trekken 
weer te geven. 

Het eerste werk was het maken van de.bekisting 
voor de betonnen vloer. Hieraan verleenderi hun medewerking o.a. 
diverse timmerlieden,een hoofdÓnderwyzer,lood,sieter,metselaar, 
en een accountant 11 U begrypt wel dat de verschillende vakmen
schen - het spyt my het te moeten zeggën - meer last dan ge
mak hebben gehad van die onderwyzer en: accountant.zoo stond op 
een gegeven moment een van die genoemde heeren,toen het regende 
dat het goot, de doelpalen te schilderen!! en de ander had de 
liefhebbery om met een geladen kruiwagen 100 lli,hard te gaan 
loo.pen! ! ( als training?) i 

Ik heb nog iets 1tvat wel de moeite waard is om 
te vermelden.Op een der Zaterdagmiddagen(want dan alleen kon 
er door de I!eeren gewerkt worden) ter-,vyl de diverse menschen · , · 
met hun arbeid bezig wa.IJen,werden zy door een hevig'e re5 enbui 
overvallen en zyn ze er dien middag zooals de vakterm luidt" 
"uitgeregend". Ik heb ook hoeren bev{eren· dat er waren welke des 
avonds "doorgeregend" zyn thuis gekomen.Aan de geachte lezer(es) 
om het te gelooven. 

Nadat de bekisting gereed gekomen was,zyn 
de metselaars aan het storten gegaan van de beton voor de vloer. 
Het is een heel karwei geweest maar toch is het in orde gekomen. 

Ook hier wil ik even stilstaan om de ver
schillende helpers,maar in het byzonder de Heeren Gebr.Bogaard1:1 
dank te zeggen voor hetgeen door hen is gepresteerd. ,/erkelyk 
Heeren,wy waren er door verrast dat 1vy van U zooveel steun en 
medewerking mochten ontvangen. 
· · Verder kan ik u·nog mededeelen dat er door 
w.westing en zyn helpers in de werkplaats van eerstgenoemde a/d 
Kepplerstraat hard,ja zeer hard wordt gewerkt om al het hout 
en timmerwerk pasklaar te maken, Ook voor Wim en zyn mannen . 
niets dan lof. 

Lest,best:onzen schilder Jan v.Liempt.Jan. 
is reeds met zyn arbeid aangevangen n. 1. het oliën·, stoppen,pla
muren, enz, enz. _van ramen, deuren, kozijnen.Hierby wordt hy · geas· 
sisteerd door den Heer Janssen sr.Bedoelde heer hanteert da~ &d 
verfkwast- met een vaardigheid alsof hy al jaren lang schilà>r .r e 
was.Dat is ware Donateurs-liefde voor Lens! . . n.aer -.. 

·, 
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" Geachte Dames en· Heeren, ik zal het hierby laten en 1q gaan nu 
onze begroeting bezien,i,ant U begrypt wel,dat een an ander veel 
geld kost:De nieuwe tent is begroot.Aan betonwerk,cement,zand, • 
grint,hout,hang en sluitwerk,glas _en verf\verk inclusief 100 be
tonnen paaltjes voor afrastering_ op •••••• • ••••••• ,••. ,F 500,-
Hier staan tegenover de vermoedelyke ontvangsten zynde: 
Inteekenlyst · F 200,--
In omloop zynde steunbonnen 11 70,--
Uit de vereenigingskas (maxïmum) 11 80, --

Il 350,--

Te Kort F 150.--
Il Utl 11 ll 1111 nnn n 

Hoe daar ä.an te komen?Nie weet er raad??Ik gien overal vatbaar 
voor,mag ik U byvoorbeeld eens een middel aan de h~d doen?Nu 
dan,werft donateurs of donatricesl!Dat behoef altyd geen F 15,-
per jaar te zyn. By ons kunt U voor F 3. -- t.erecht en dat is 
toch niet veel, , , · . 
wellicht zyn er onder U die zullen zeggen, nu ja, ik kan hier- · 
voor wel eenig geld disponibel stellen maar het algemeen be
lang is hiermede niet gediend en daarom pas ik ervoor.Ik moet 
toegeven dat het geen algemeen belang is wat U dient,maar wel 
het Roomsch belang is hiermee gebaat en dat is toch zeker wel 
wat geld waard! 1 
Dames en Heeren,het is hier niet de plaats om verder op deze 
kwestie in te gaan.Maar dit kan ik U ,rel zeggen,.dat,als U ons 
steunt Uw geld goed wordt besteed! 
Geachte Leden,donateurs(trices) ik moet eindigenjtyd en plaats- , 
ruimte nopen my hiertoe.Ik vertrouw er op,dat U allen ons een 
nieuwe donateur of donatrice zult bezorgen.En ook veel finan
cieele steun. 

SPORTVRIENDEN en-VRIENDINNEN 

J,RU!IDERKAMP 
Penningmeester. 

Lens heeft reden tot juichen! Waarom· zult ge vrage~,o/el is het 
een.bekend feit,dat de successen op de voetbalvelden uiterst 
gering zijn en het ver1,ondering baart als een der seniorenelf
tallen eens twee punten uit een wedstryd sleept. ,ie weten alle
maal dat onze elftallen qua voetbal eenigszins ten achter staan 
by de klassegenooten.Maar toch,ik herhaal,L;& s. heeft inder-
daad reden tot optimisme. . 

Wanneèr we de kern der vereeniging eens goed beschou
wen,dan zien we toch dat de band die vanuit die kern den leden 
bindt,de laatste tyd hechter wordt.Vooral dit laatste half jaar 
'is dit tot uiting gekomen. Ik herinner me. de laatste algemeene 
vergadering toen er een zeke.re spanning viel waar te nemen om
trent de vorming van ein nieuw bestuur,over de toezegging van 
een nieuw veld1over de nieuwe afdeeling waar onze favorieten 
zouden gaan spelen, Ik kan niet anders . zeggen dan, dat de ki,estie 
van een te vormen bestuur schitterend is opgelost,met veel op
offering der betreffende bestuursleden.De resultaten hebben we 
nu reeds gezien.Dit bestuur weet wat organisatie is.Hoewel ik 
hier niets teri nadeele van het oude bestuur wil zeggen,want het 
vorige bestuur had niet te kampen met de groote zorgen die we 
thans hebben.Neem nu alleen maar eens het terrein en de nieuwe 

. tent.Maar thans,]1et terrein is er en de Lenstent is in aanbou1'1, 
In dit.opzicht komt pas tot uiting de :sterke band die sinds 
lang onderling gelegd is.Hoeveel opoffering en arbeid hebben de 
leden zièh niet getroosd,weer of geen weer.wat zal daarvan het 
gevolg zyn?Een schitterend veld,een pràchtige tent en een gezon
:de club,Wanneèr we binnen. enkele weken de poorten van het Lens
terrein zullen open zetten en de.vlaggen feestelyk laten wa-ppe
ren,dan zullen de_genoodigden vol 9ewondering de handen ineen 
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.sláan en de opmerking maken,dat ons Lens na die tien jaren 

schitterend is voqruitgegáan,wat betreft de speelgelegenhèid 

en dè a.i'gevaardigden der'zûsterveréenigingen zullen met jaloer

sche blikken onze fraaie ):>ewegingèIJ. in zich opnemen.Dat ~al on

ze mooiste reclame zijn,-De open:ipg van ons nieuw terrein zal 

een waardig besluit zyn van ons tienjarig bè~taan,De tweede 

mylpaal.Dan is het zaak om de spelkwaliteiti&:N> op te voèren en 

ook eenigzins het ledenaantal uit te breiden.Gedenk de sprauk 

die in de eerste jaren van Lens'bestaan gebruikt werd: "Leden, 

werft leden" • .Laat ieder van ons op z'n eigen manier propagan-

:,,da ma.ken· voor ons· Lens. . · 
; ,; :,;.,,. '.; : : · ~ · • ,.· · ~. Vel;è groeten· van· UW v..riend 11 PUNTER11 

' ,ia:\''•:<~\.;•\ ,l.:'--ti,,,',~~•\\'l;'l"•'.t~. !f-\";..._:.._•.::..~."::';.._ ... t--='.~~-•-"'!"•.,•~\~• '• 

LUSTRIBII-ÎMPRÈSSIE. , ;, ,. 
- tens,i~ felisiteer je met je 10 jarenrloop 

in de roomse sportbeweging.Ik geef myn beste wensen aan Bestuur 

en leden;wensen,die zich kombineeren met de verlangende hoop 

dat Blauwwit l_ange tyd nog een home mag behouden en bieden zal 

aan prinsipeel-goedwillenden.dat onze klub mag behouden een 

zelf-respektatie, die haar stuwen. zal in k:i11antie-en kwali te.i."tief 

stygende lijn.Dat deze wens een super-resultaat veronderstelt, 

een groot einddoel,alzo,kan niet anders dan een bevruchtende 

impuls zijn voor ons werken. . · . 
Lens blyf 11gemütlich 11 1. Dat is het· geheim, wat 

voor. ee;n belangryk deel een voetbalvereeniging fundeert.In dat 

t.éken lfan t;ep.if·rustig ·do bb'e.ren ·op, de vé:retbaldei:(ling, zonder 

'{J:\e~1fgJ Y,Q;OI;- ~,qhiJfqr~_uk., . .. . . . . . . _ . . . . 

. . . ·· ; . · MYn. WEl,n~ i:.~: :i;ii:El:~ ge_ra,ng''•Ik v1:nd 1,t we1:n:i,g 11 , 

. belu:i,stèr' ik het populair gezegde và.n huicti,gE; LE;ns-,.lui._Toch 

kan het ·•zó zijn!Omdat het ?,ltyd zo geweest is, ,ie. ver-zwygen niet 

dat in het verleden,menigmaal de situatie gl!nstiger was dan 

. tans,'.!Roen Lens nog een gevestigd home aan de duinkant had en 

niet, aan techniese kaalheid leed,was •t steeds goed leven onder 

, de blauww·itte yaan. · ·. . · 
Daarom is het nu lastiger.'t Ergste is echter 

voorby. De "goodwill'' van Lens wordt· door my nog hoog getakseerd, 

Onv.erholen, eerbied heb ik voor onze leden,die in het voorbye 

moei.like tyélperk trouw bleven aan hun klub.Meer mij.!,erialistj_ese 

mensen'hadden voor de minimale voori;-echten bedankt en zouden 

·· zyn he enge.gaan. Fj:ulde aan <ie bl~ers I Ee~ opgevraagd bewijs, dat 

Lens meer is dan een voetbalklub alléén. · 
• . Lens staat nu voor 1·n tweede faze; 1 t Is biJ.-

lik dat vzy de feest~ling· eren en beJub~len.Maar moeten wy ook 

de oagen bedekken eri niet zien,dat Len1? momenteel zich enkel 

•,c1, .' • " voedt met negatieve overwinningen?Zou het de melodiese klanken 

d:il:e de f!!e.steling qmgölven,verstoren,a,ls ik waarschuw dat Lens 

passen moet om te vergroeien tot een technies papkind? 

• : · · · . Want luistert vrienden, vzy kunnen sterk zyn 

van .vriTlenmaar EJteeds blyft de mogelikheid dat techniese ar

moede reflekteert een geestelike ondervoeding.Dat is nu.een

maal de tragedie van •t aards bestaan. 
. , . Op het groene la.)ccen krygt Lens klappen. Vle 

zouden de stad aan groen en bloemen kunnen leegkopen,mochten, 

we zeggen: "Lens yerJ;~a,t het knauwpad! 11 . • 

· :Pè tweede 10 gaan wy heden in.Laten wy onze 

warme vriendengeest <bewaren en op ons nieuwe keurig geoutil

le.erde terrein naast èn mèt elkaar ook de stoffelike zyde niet 

verwaarlozen; . · . . .. . 

--- ~- . . -- . ~ . - -- ----------------------------
• .. Buiten dreiht ki:Lle .regen in pl~ tEl"'plasj es 

tot sput~ers;D~_strakke,grys-vallende regenlynen verdonkeren 

ook de b1~enk8l)ler.En in _deze vochtige sfeer mo.ê'st bovenstaan

de impressie groèien.Ik zelf had •t, niet in,myn hánd9 Myri geest 

· reageerde slechts op de regendag-indruk en·. al.!1;öinaties werden 

de woorden. gebonden tot zinnen, die de Remipgt.on_ laat huppelen· 

over de strakke witheid,gespannen op soepele gtUli!liirol, ., 
• , { ' ' 

. y •• -~/,.. 
• '\" 

'!ó ', ~:.. (. · . 
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toen kwam een ontknooping:de apelera wilden het Bestuur de re

gels voorsçhryven, 11We moeten allen iri hetzelfde elftal b:iyven 

anders gaan we eruit",was het gezegde.Niet eerst .li,elfoorlyk,zoo

als het betaamt,het Bestuur hiirin gekend,neen,dat behoefde niet. 

En terecht,het Bestuur heeft krasse maatregelen getroffen en die 

opstokers zijn verdwenen. . · · 

. \'{e kUnnen gerust zeggen,momenteel heeft L, & s. 

2 juniorenelftallen,waarover we tevreden mogen zijn. Er zijn wel 

enkele kiftpartijtjes,zooals overal in onze wereld,De,junioren 

kunnen een voorbeeld nemen aan de senioren.Al is het niet altyd 

winnen,tèch blijft de goede geest in het elftal bewaard. . 

. . . wanneer jullie alle goede voornemen maken, dan 

gaan we met vertrouwen het volgende lustrum tegemoet • 
. Jongens,nooit kiften,maar voetballenlen wanneer 

jullie bezwaren ergens tegen hebben,deel het Bestuur dat mede. 

Trguw aan L.& s. 
L.JANSSEN". 
Secretaris. 

WIE WE MIET~ VERGETEN: . 

· · Onze Lensrevue zou,vooral in een feestnum-

mer, zeker tekort schieten,wanneer er geen plaatsje in werd ge

gund voor een woord van hartelike dank en waardering voor hen, 

die met woorden en daden Lens hebben groot gemaakt,doch nu de 

blijde jubel niet kunnen horen,die in ons kamp weerklinkt.Een 

goede buur is beter dan een verre vriend.Maar toch is het goed 

te weten,dat vele mijlen van ons af dezelfde sterren,die ons be

waken,ook hun glans geven in het leven van hen,met wie we één 

waren in ons streven naar idealen. ·,ie bedoelen de pprichters van 

onze vereniging en onze verre vrienden.we hebben veel goeds in 

hen verloren;gelukkig,dat hun voorbeeld is gebleven.Hun werken 

spoort ons aan te waken over wat zij tot stand brachten en wat

we merken het van~ijd tot tijd-nog steeds hun simpatie kan · 

trekken.Hoe kan 't ook anders:Lens was ook voor hen'ee:il stuk 

~ hun leven.Jammer 1dat de band,dieheÏÏ':'äa.ÏÏLens bincÏt,in de 

loopoer dagen wat losser is geraakt.Indië,België,Frankrijk en 

Engeland liggen zo ver en ook Deventer is'niet te voet te be

reiken.Voor anderen begonnen familiale plichten een woordje 

mee te spreken en raakte "Lens-voorwaarts" Op de achtergrond. 

Vrienden,weest overtuigd van onze erkentelykheid voor Uw oude 

vriendschap ,en warme ijver,Ook ginds,ver van ons, omzweven U 

onze beste wensen ••••••• : ••••••• Nog andere vrienden gingen van 

ons heen,zy het minder vrijwillig.In ons jong bestaan werden 

reeds vier onzer vrienden en beste krachten door God opgeroepen 

tot rekening en verantwoording.Dat waren zwarte ~agen,maar god

dankluit die rouw werd een gelouterde vriendschap geboren,.een 

vriendschap,die lyk de lieve zon ons Lens omstraalt en bevruch~ 

tot meerder wasdom.Is •t de voorspraak van onze gestorvenen? 

, \!fe weten toch immers,dat zy leven.Dierbare vri·endenlom wille van 

onze gémeenschappelyke klubzorgen,toen gij ook nog mét ons was 

op aarde,blijft ook bij ons in de schone hemel van God.Steunt 

ons in ons streven de leden van onze vereniging te be1varen als 

vrienden vq.12 God.Wij vergeten U niet en bidden trouw 1vergeet gij 

ons niet. 
•. • x. 

11 LAST NOT LEAST 11 

Rest rrry thans by het einde van dit feestnumme~ en

kele woorden te schryven,dan haast ik rrry-by gelegenheid van het 

10 jarig bestaan-aan te sluiten by de ongetwyfeld vele vrienden 

en bewonderaars. dezer vereeniging het Bestuur en alle leden van 

harte geluk te wenschen met dit feest.. · 

. . Moge onder.Gods rykst.e zegen Lens ~og vele jaren 

·blyven bestaan en moge het wekk van het. Bestuur in de toekomst 

de rykste vruchten dragen. 
. ~l!f 

. De drukker van deu 
"Lensrevue" 

M. HAVERM.ANS. 
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