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tocht naar het Lènsterrein. 1.t:Is wel eigena.ar.dig;-da:t 'Ei ~atE,irda.gs · 

· e1,1. 1 s Zondags byna altijd dezèlfd(.mertsen op het veld .~anv1ezig . ·. · 
ziJn,J?at we _zodoende. ee_n hechte kern bewaren van energieke weI'kers . 
is een verbli.jdend. verschijnsel voor de vèreniging en êvèn bemoedi- . 
gend- is 't groepje trouwe 'oez·oekers voor de ·spelers tydens de wed-. · 
strijdén.Echter zijn.we,ofschoon dankbaar,toch nog lang niet vol
daan:we willen mèèr bezoekers. zi'en.We .. kunnen ons levendig voorstel
lèn,dat -verschillende ouders van o.nze leèen,na de heele week gear- ; 
beid· te·hebb'en,verlangen naar, e.~.n rustige· Zondagmiddag.We ne111en hen ,. 
'niet kwalijk dat ze niet om éè:h uurtjeof éé:n de deur sluiten en" 

· niet hun vJ-andeling naar 't Lensveld .richten.Om nieuwe krachten voor 
de komende dagen te verzamele:i:i.lykt, 't zo aa.rdig bedaa:i;-d in huis te 

J!lyv~n O!Jl de krant te Jezen,p1..JP.J~ ,te rpfen of een dutJe te _doen 
En dari wordt" uw rî,ist gë?t9órd: 4oo'r, •• : ~vislte,Is. '.t -y nooit gebeurt? . 
. Hebt, U de Zondagmiddagvisi te uitgenodigd,-,,natuu!'lik in. U, zelf-en- .
kele reis ï'naanwaarts te rierilen?Niet?Dan houdt U vàn visite!Of de' vi-

. site was een aangenaàm gezeischap!En U .hebt gelykr als U tuis blyft~ 
Maar weet U ·ook dat er- buiten Ul'r huis en u,..z .stad een wer.eJd., ligt . 
door God geschapen,een wereld van gras en lentebloemen,koeien,slo-

t~H en ·een blauwe lucht?Vfeet U,dat 'één uurtje,in 't vrye veid door~ 
gebracht,beter me.dicyn is dan een lepeltje_ of wat s·anatogèn?Komt . 
dan eens op een·moo:i;é'zonnige.lentedag,zooals we er veel hopen te' 
mógen genieten,nàar' het· Lenstèrrein~Een. linlterzyweg va11 de Loosduin
sche weg ii; de Leyweg. u .. wandelt hiet''twintig mirtüten door de':Jl:ol-

.. lands.che weiden,Op-vo.orlopig,-geïmproviseerde banken kt1:nt U rusten 
en gelyk genieten van oris•.voetbalspel,wellicht van uw eigèn jongen, . 
En, •• ,,, •• Lens weet wèer wat winnen is•!De tocht is cté riioèité waard 
U bëgrypt dat myn uitnodiging niet op de eerste plaats, de bedoe-,. .. '· 
lipg hE,i~f'.:t; UW ·_gezçinçlheid,, te bevorderén,mäa.r. toch zal eên bezoèk aan 
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on~ terrein U niet schaden,en zeker bydragen tot groter levensbly~ 
heid,wan~ daar.werkt de zon,zoals Je geschapen is.Zijn weldaad· \ 
wordt buiten niet vergiftigd .door de stadsbenauwdheid.Buiten vindt •· 
men ~ras zoal_s het is nl. groen.Bij ons terrein wordt V niet, zenuw
achtig van het taterend getoeter van moderne mensenversclirikkers: 

· En vergeet ook niet:. de. uitnodiging komt van een 
Katolieke Sportklub.Verdierien we "Uw belangstelling? Komt dan! Maar 
212. film zonnige f!§g_,Komt U toch liever •s-winters by regen en kou, 
doet dan hoge laarzen aan. · .. 

• , ,i,._ 

' / ., . P.JUFFERMANS, 
Voorzitter • 

• 11 IEMAND" 
maakte op twede Paasdag de opmerking,dat.ie betere.Lens

revues gèwend was dan de laatste. Vriendeli_k _verzoek aan Iemànd en 
aan eventuele Iemanden,die de Titeliemand•gelijk geven,enige aan-
dacht te wijden aan Officiëel 3 uit dit.nummer. · .. · 

' ' . j ,. ... .. i REDAKTIE, 
' . 

MENEER DE VO0TIZITTER. , · 
c _,- ----· . Ik haast me ,nog maar vyf honderd achttien 

duizend negen honderd drie en zeventig· sekonden ,nadat_· de klep van 
-.myn brievenbus de blyde tijding bracht :de Lensrevue is daar,u een 
stevige brief te sturen via het hooggelardeerde redaksieburo,,want 

. meneer de Voorzitter,ik ben hevig geschrokken.Hebt u wel eeris een 
doodgewaande zien verryzen?Ik wel meneer,opde film:Lazarus legdé zijn 
doodsgewaad af,waar ie gelyk in had,want het stond hem niet:'t maak
te hem zo mager.Wat een schrik;alle omstanders vluchtten heen,me
:he"i~r de Voorzitter.Maar ik ble.ef dapper zitten, 't Wa$. in de _film 
ziet U, · · · 

. · Maar nu is 't me toch heus om 't hart gesla-
gen.Ook zo'n geval:Jan Knut hing zijn lykwade aan de_ kapstok en 
nam de lier van de takken.Onder.het zoete tokkel der snaren ver
telde ie zyn droom,een droom van vélé weken.En ik,meneer de Voor- . 

. zitter,waande.hem gestorven te zJjn;maar nu is er weer vreugde in 
de· wigwam- der~·mynen, en-~er,,-juoe-lt ·weer· e·en,'-:Lach:..in; .. het.,,lispker_;.o,og,-
het ander is een kunstoog-van _het dappere opperhoofd'JDe zure .ha
ring" ,die zilte tranen schreide om het verlies zijns oleke broe
ders.Jan is er,weer.wees welkom Janlmaar laat·me niet meer zo he
vig schrikken.Laat me een volgende keer tydig weten dat je yan plan 
bent op te staan, of blijf anders liever zoals je was. · · · ·_ · 
. · · ., . . . Meneer de Voorzitter,wat denkt U er van om 

een vereniging op te richten tegen een ontydige opstanding v~n. 
verlorengewaanden, Een prachtige naam er Voor is: "Wat dood heet;moet 
ook maar dood zijn"met als ondertitel:De Anti-schrikbond,Adhesie
betuigingen ontvangt gaarne d_e welbekende 

. ,., SAMMELAAR • 
- ,-----------

' JantJe Lenser .heeft het voorr:-echt gezegend 
te zyn met negen·broertjes en zusjes,en een"reuze-voetbal".Moeder 
zet een nieuwe ketel en Wimpjes boks ·en llader wanboft .. in zijn po,
gingen om 't geblaat van ·T_ruusje _il)' de wieg te smoren.J~l}tje lapt 
de stukkende voetbal.Ineens een vraag:"Vader,wanneer kriJgen we 
weer eens een broertje;dan kunnen we een eigen elftal oprichten" 

. · · DE HUMORIST 

Hoe L & S(2) St Bernardus versloeg • : . 
• . . . . . door een .ooggetuige.· . 

Paasmaandag.Fris weer,maar vriendèlik Aprilse wind met vo11ë· zon 
·over de Lens'landouwen.12.3O was het aanvangsuur van de stryd. 
Referé Langelaan floot twee strydbare troepen binnen het slag
veld en de "kamf" kon een aanvang nemen.Aanvoerder Wim volgde met 
z_ichtbare spanning de kantelande gulden die ._beslissen zou over 
voordeel van wind en zon.En toen 3 ·paar ogen staarden naar •t . 
gÏinsterend metaal op donkergroene grond,lag Wilhelmina·•s beel-l . 
tenis gekeerd naar de luèhtzijde.Generaal Wim had de keus:'.'kop" 
en dies wees hij me.t weids· gebaar zijn te verded;l.gen stelling . 
aan en dies zouden z'n mannen nulp hebben van de twee natuur~ . 
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_ .~rachten,Diè,de_fensie z~t Wim die middag wel in •t bloed,waarover 

Jltr1;-ks .meer.De troepen,eenerzijds _helder licht;..blauw(met uitz.on

<;1ering der ongewassenen) 1anderzijds rood-wit gekleurd,stelden zich 

,_ in slag9ede,De .hflld.ere licht-blauwe stryders formeerden zich als 

volgt· · · · ' ·. •. · · · - ' •· · ~ • · · -
~: " ' .", .. ~ ' . -. . .... ,, : ., 1 • ' \• 

K,Havermans. . . -~ .. 

, . • _;,..L,v,d,Broek J,Ruivemkàmp · 

. . . . . F,Bergmans ... W,Westing . ·· .'ICBoogaards · , .. 

. · ,H, Weze1'.berg·; J,Ja:nssen ··- P,iJ:1?ffermans J ,Hoefnagel . , ~ruin 

Alzo kon een opmerkzaam toeschou~fer-als ik werd veronder.steld te 

zijn-vier..:ik zeg vier(4) linies onderscheiden. · .. ' . · · . 

T. VI, -kee'per-backs-halflinie-voorhoede, die met begerige ·blikken on

geduldig wachtten om als kanonnen de St,Bernardus-veste .te ,,bombar

deeren, - · · · · · · · .·.· ,,. •»J ·.· · 

Ik stip nog even aán-mogelik was het U weer ontschot~n..:dat 4 linies 

waren aangegeven om broederlik vereend,gesteund met elkaaw vuur de 

vyandelike brits te bestryá.èn. · ·· . : · :cr R.; . 

-,~~ar, .of ik, lèed aan h!;-l~usinaties ,-~k en weet het niet- ,plötse ling , 

.veranderde generaaT Wim de door andere generale. staven toegepaste .. 

. , en in de praktyk _oot als juist bewezen formatie!HY ging.zich wagen 

aan 'n noodlottigR eksperiment,En alsof •t was afgesproken,plotse

ling schemerde 't Havèrmans voor de altyd zo speürende ogen,toen 

, hy een backlinie meende te ·onderkennen·v_an 5 man.Backs en halfs 

.waren in één potje gedaan,door· schudden gemengd en. '.t resultaat was· 

5 trouwe wachters voor het heiligdom yan Koos.Ik-toch opmerkzaam 

. toeschouwer,zooals ik reeds zei-zag de voltrekking-van het drama 

nauwelil<;,s,Ik "-erinnerde me,dat de Lens•troep toch elf man telde 

en maakte mevp om te gaan onderzoeken of de andere 5-de keurtroep 

misschien reeds gesneuveld was.Edoch-in de buurt van wateringen,. 

· waár de vyande],ike troep gelegerd was ,pikte ik ze op.Ik vroeg -P, 

Juffermans,waar of de_rest gebleven was.Grote verwondering!En wçi.ar 

--:'à:Piet,.;cie.en',~h~,; !Jle.Dê};J',;•.J~,,iP . .J.i!;!U/-RP.P~r1?~ieJhebs_E;r-;-g~_!l_g -~r-. ,e ep · ij 1-

. bode naar Wim Westing, waarop de "iposi tie de:r"3'e --'11nre·"'zi'clitba:ar:,,-,- " , 

zichwyzigde,-; .·· .,_, ·· .'; ·,, '.:· ·r 

Ik heb U niet verteld hoe KJ,aas speelde naar'Guit,Guit'naar Piet 

anz,Dat vindt U in de Res'bode,Trouwens ik zou de hele revue no

dig hebben.Wel wil ik pogen een kleine -indruk te_geven van de 

· stryd,Bernardus b.ad aanvankelik het offensief en bleef' het onge

veer een 11alf uur houden .. door de nederige houding der middenlinie. 

Vele aanvallen kwamen van Bernardus rechterwing,De Bernardus_ 

rechtsbuiten kreeg echter een blok aan zijn been.Koos Boogaards 

hing als een klit. aan zyn lichaam.Oolc F,Bergrrums die de linker-

' vleugel bewaakte,zwoegde van je welste.Beiden moeten zich echter 

toeleggen ·o:(l het plaatsen van de bal,Dit geldt eveneens·••vöor Wim 

die op my.dien middag .'n slome indruk maakte.Dat lakse ideè rrioet 

overwonnen-worden.De halflinie als'geheel was minder als,in andere 

wedstryden,De.defensie - Ruiuenkamp en v,d,BrÖék'.: deed,goed werk, 

: De defensie d.w.z. Jan Ruivenkamp met een klot op(ik dl:l.cht dat al-

. leen.kapeláans en broeders die droegen) maakt merkbare vorderingen 

met wegtra-ppen;zijn afnemen is goed,evenals van L,v,d,Broek,die 

momenteel-in goede vorm is,De stormlinie kon door het a:anvankelyk 

slechte steunen weinig gevaarlik. doen- .'t Was voor my een verade

ming,toen H,Wezenberg uit een' sche1rp aangegeven bal ineens. scoorde; 

Dat goeiE! Blauwwit had de ll')iding.~ zou die nièt meer afstaan 

zonder meer!Bruin en wezei:lberg waren zeer aktief.en stormden soms 

É1.Hi ~~:'. renpaar~en op ,de roodwitte _ __êlefensie af. I~ het midden kon-. 

den· Hoefnagê~ .en Juffërina11s door takfies spel be,koren~ Schiëten ·. 

moet alleen_ iets vlugger gebeuren.Jan Janssen lykt m,i, ~een voor

hoedespe·ler al_ moet ik zeggen dat hy .:vroeger veel beter in vorm 

was,Jan;Hoefnagel vonçl l-0 tE! mager ~n doelpuntte.met een foose . 

,kanjer 2-0,Een noo_tllot1,j,g . .moment bra_ch_ t een brefl' a.n .Baver1J1ans. 1 

doel.De. achterhoedeweifelde,even en de Bernardus rechtsbi~nen 

.knalde 2-"l.-.,·.·•.:' · ~-- :.,- __ ·.~·.:_.·>,~-?-\:·>i• .. ~-;; ~~-·7 .. ,::.- · .... _ .. _-.:_.:•._':, .. ~_-:·'. :·r:-,; 

· Binnen dé bekende lijnen in het .-gebièd der. tegenpatll{ kreeg Hoef

nage.1 't benauwd toen twee Bernärdusspelers zich tégen hem aan 
11vlljden 11 ,De referee zocht naar de bekenq.e stip die J,v_,Liempt ver-

·•·· • , 
:l<J . 
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onachtzaamd had.'t \'lerd week in myn hart als ik eraan dacht dat aan
voerde!'. Wim de penalty zelf zou punten.Maar neen,riet Juffermans 
/(reeg de eer en een taktiese schuiver deed my ,3-1 n~teeren.Dan was 't rusten.Hoort u met een 3-1 voorsprong.! - _ · . __ _ 
Na de thee(wanneer komt ·het buffet klaar)speelde de wi_nd tegen de 
tere huidjes van de Lens·gezichten,waaruit ieder,di•e "dit opmerk- _ 
zaam :t..ezen wil,reeds besluit,dat de __ resèrves wind tegen_,hadden.lclaar 
als gieren wierpen zij zich op de bal;zy hielden vast tot hun rug
gen· uitgezonderd die van Koos Havermans-klammerig waren van de 
11 transperasie 11 .OOk bleek mij dat· niét in alles de Bernardus-spelers 
hun grote ratroon yolgden.Maar hoe het zy"mèt·zyn bekende soepel-. heid gleed Henk Wezenberg langs de vyand en voltrok de finale sneu

- veling'der tegenparty 4-1.Tot slot ging Koos vissen.Een bal waar ' 
. ,.,ied_e.r,.op_zou zetten,dat hy gestopt werd,iiet Koos gaan.Overigens : ,.,_, was 'zijn 'aandeel behoorlyk,evenals dat van de referee.Ha tweemaal 

· dr;i.er k:iyà:i't;i.er&rust' had de scl).eidsrechter 't laatste woord. -: _ .• , _- /,t;;J{J;f'f:i:t\t~ ,! _'.~ Vreµgde~ranèn in de tent! · 
. L'cJ .[9w t'' _. ,;1:;, JAC. v.d."KLÈY, -----------------. oVEiR8 0FFÉa(.iû;y DANK • 

• :·, : .~:... , Báhalve des_ Zondags is Lens ook 's-zater-
dags in.aktïe,altàns een gedeelte van Lens.Niet dat ik de afwezigen 
wil terèchtwy.zen,want ik weet,dat ook by hen Lensliefde aanwezig is, 
die echter door .hinderende omstandigheden geen gelegenheid krijgt 

·zich op zaterdag te uiten.Evenwel mag dit geen reden zyn om het 
werk der niet-afwezigen zijn waarde te ontzeggen.Me dunk_t,zooals 
door hen wordt .aangepakt om het Lensterrein tot voetbalidylle te- ' . rnaken,is enig in de Katolieke Sportwereld. 'k "Wil hier eerlyk beken
nen,dat .'k spekuleerde op de hulpvaardigheid der leden,in 't bizonder,der bestuursleden,toen 'k verleèen jaar ja knikte byde aanbie
ding der voorzittersmoker.\'lie zal me dit kwalik nemen,die de "romp
.slomp" kent in een voetbalvereniging'?Echter,al ben 'k ·optimist door "dik en dun,de manier,,waarop 'k van alle kanten word gesteund om de 

· -oude roem van Lens te handhave:n,is bijna,_ te geweldig en te_ overvloe·~ .1.à,end-, omc.'.t >te- .geloven,._D,e- e:1:fta_lkommi-ssie--we:r,kt •keurig,de· rekenkaMers 
een 12e·rmanente en.een i'ydE;like,werlct of 't eigen beurs belàngt;de _ ~machineschryver tikt en tikt maar door;de Lensverslagen zijn styl
bloempjes in de Residentiebode;de leèen betalen regelmatig hun kontributie en offerden een ekstra gave,En nog niet tevreden óver dit alles,komt trouv, onze avant-gard?,voor weer noch wind vervaarè.,ie
dere Zaterdag naar het terrein,waa:r heel wat te verrichten was en . nog is.Ook onze eigen ekspeditie-:dienst en de terreinzaagselaar )llOgen niet worden vergeten. - · - _ · _ 

- 'Vrienden! 'k Geloof niet dat 1t'noodig is namen te noemen.Leden en belangstellenden,rekent U allen to~ myn 
vrienden en ontvangt myn oprechte· dank om het aandeel,dat U hebt in de opbouw.van ·onze·vereniging.Ik bewonder U om Uw volhardïngïn uw 
steun,van welke soort die .ook is.En mocht 'kwel weer eens Uw hulp 
vragen,weigert ze me asjeblie:f niet;want ik vraag '.t dan voor ons 
gezell;i.g,-fier en Katoliek Lens . ·i • · -

P,JUFFERMANS. 
---------------. . 

DAT MAG 'NIET IN EEN" AA1'1"VAL, ' . . , '- · - . - . Zondag' 12 Aprii floot de schèidsrecl_l-
ter af toen.Lens dretgde.een goal te maken.We hoorden toen de uit-_ roe·p; "mag niet ,mag n1.et in de aanval" . _ . . · _ _ _ vre moeten,zelfs tegenover een scheids-rechter v.d,Weide,eerlik zyn,Laten we eens even nadenken.Waarvoor 
dienen dan'. de scheidsrechterschronometers'?En '.k _lees. u_i t de wedstryd, H, B, S, -Z ,F .C. he_ t v .. olgende: •.•..••.. en Juist wilde v._Kesteren no 3 malcen,toèn het ei:pdsignaal 9-en aa1;-val tot staan bracht. · ·, . · . , • · Overigens is het . geprotesteer verklaar-

- ~iaî~fa~i~n dè metode ·va~ Dhr,v_,d,_V!ei~e om ,een belang.r~ke ';'edstryd 
. ' -~----·---· ------- ·_ p.JUFF'ERMAHS 

Het verslag· van deze wee' stryd vo],gt hier, · · · ·_ · : .. ' · · · , . . Hoe v.A,C, (1) onze reserves ve):'~;Loegl •t Beloofde een reuze· stryd te worden.Reeds om twee uur wist i_eder - -. .. . ~ , • •, ' . ~ . 1 

• 
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katholiek voetballe1i ,d:i,e op de Leyweg was ,dat àe v1edstryd Lens (2) 
ver,sus V.A,C. (1) belangstelling zou trekken.En' geen ·wonder ook 
immE:rs als_ V.A.C. wonjdrukte ·zy Lens voorloopig op d"e, 'onderste' 
pla~ts,'iJerwyl als Lens won V.A,C, byná zeker uit dè 2e klas.se zou 
~oec,en _verdwynen.E1; heerscht d8:l: __ o_ok een gezelli_~e drukte op de 

LenS-liome" l;lls beide ploegen versch:ynen. V ,A,C, is au grand complet ·· 
~erwyl Lens invallers.telt voorWesting en zwartjes.ne·opstelling 
is nu als volgt; · K.Havermans. .. . · · '·• 

· ;. . · • . . · · . J. Ruyvenkainp · ~- : B. Ruyvenkamp , . ~ : ;:;-, 
L,v.d.Broek . _- J.Hoefnagel K.Boogaard ;·,·:,. ·:;' 

F.Bergm~Il .•. P.Jufferm1;1ns .· _· A,Bruin, · J,Jar_isen .·:·, , c..v,Egm'önd •. 
· . ._ Schei~srechter;Dhr.v.d.Weide . ·.·. ,. ;: ,\.,. . 

GrensrechterLenS: J.v,Liempt ·. •. . rater v.Voorst tèt·.VoçrstS,J, 
. , . . Grensreéhter · v;A,é'/•'' ~ . 
Het b:gin kenmerkt. zich· door.' zenuwachtig spel aan· wê~X'9f~;r:/tèt11

~· 

Toch is V.A.C, er 't eerst in en nadert herhaaldelyk'·•t LênS''doel. 
Langzaam aan komt ook Lens los en 't binnentrio laat 'h wel door-

. dacht spel zien.Maar telkens by 't bekende through:..pass ,;vaµ Piet 
. als Aat hard achter d;er\ bal aán rent ,fluit. de -lèider·.•zèei •ièn on
. rechte voor off-side.0ok wanneer de .bal per ongeluk.tegen de hand 
van e~n der blauw-witten aanspringt,klinkt meedöbgehloos •t fluit

. : je van v.d,Weide, V.A,C, ·echter l!lag in dergelyke gevallen rustig . 
,.,_c'!oorspelen,zoodat ieder,speler zoowel als 'toeschouwer,zeer terecht 
, gaat spreken van een partydige leiding!By een gevaarlyke V,A,C, 
· uitval lost Rudi een van· zyn bekende keiharde treffers doch de L&S 

keeper heeft'de bal klémvast,0ok de V,A.C,·keeper heèft met een 
. . · vliegend schot van li'rans weinig moe::. te. By een volgende V • A. C, . aanyal 

moet Haverm1;UJS uitloopen,hy krygt buiten 't doelgebied de bal te · 
pakken,Rudi echter hindert hem en nu góoitde Lens keeper de bal 
voor de voeten van eender V,A,C. spelers die achter Hudi staat 
Natuurlykstaátlaatstgenoemde nu buitenspel(zie opmerking der . 

. redaktie)doch Koos Boogaards,dieeven als a_ltyd,weer ·een. zeer werk
.... ... . . . zqrne vrnc' stryd spee_lde ,rent in zijn enthousias.rne naar, 't onverde-

, ..• "!',7 ,..~ ''a:ïgde·•~eii's'~doël ·:waäfddtir"-1t':"'"""öï'f';:"s'.i:de- ~i:tali.;'.'va:rç·-el~é.\/ iij{, <;.' nî:i:ëi-'voor 

· . opgeheven wordt.De rechts-binnen heeft dan. ool<: we1:n:i.g moéitè met 
· doelpunten (0-1),By een corner op de LcnS-góàl ston:pt Havermans de 
bal 't véld in,V,,A.C,blyft iet:;; stérker,doch de, beide ~uyvekamp's 
en in laatste instanti.e de LenS-keeper wete_n_ van geen wyken,Rust 
komt dan met als stand 1-0 voo!' V,A.c.· Na_rust'is Lens overwegend 
sterker maar v ,,d. Weyde zorgt er wel voor .çlat Lens _geen goals maakt, 
Het is ,al ben je dan ook R,K, Sportman e~n groote toer om je daar 
kalm onder te houden.De V,A,C,-keeper wançl.elt somwylen wel tien 
passen met de bal in zyn handen,hoe de Len.(:,,.spelers ook appellee-

·ren,hoe 't "publiek ook brult,van der Wyde z.ie:t. piets,Eindelyk als. 
de V,A,c • .:.keeper weer zoo'n wandeling maakt,klip~t 't :fluitje,ie
dereen vet-wacht 'n LenS-schop,maar V,A,C,. krygt •n·vrye scho~ te 
nemen wegens aanvallen der doelman.die .zi.c.h n.ota bene ver· buiten 
zyn doelgebied bevindt,Dhr~v.Liempt wordt met 'n gebaar· van Keizer. 
Ceasar weer naar.de lyn gewezen,als, ÀY zeer terecht appelleert!, 

·-', By een der weinige v~A.c .. aanvallen l!list Ruyvekamp op nog geen 2 
pas van doel en Rudi knalt dankbaar 1-n (0-2) ,Weer trekt Lens ten 
aanval 1gansch V,A.C, versterkt door. scheidsrechter v,d.Weyde ver
dedigt1Aat loopt 'n knietje op en verlaat het vèld,Vyf' minuten· 

· voor tyd een knal van Hoefnagel en hoog vliegt de bal in doel.De 
_scheidsrechter moet nu toch wel goal.toekennen en de stand is 1-2 

Alles wordt in '•t werk gesteld om gelyk te speleri;wat Lens toch 
· · zeker verdiendèidaar trekt Bergmans er tusschen uit,Hy passeert · 

··.•de bàcks· in vol en l"'.en,ko_mt op 2 pas ,afstand ·van 'de keeperii~der-
. -een. gelooft van i;soa;t,ma,ar v ,d, Weycle merkt. opeens dat -'t tya is en 
. fluit afl llEen niet door V;A,C •. maar wel door de wraak.van v.d. 
Weyde overwonr:en Le:qS-t,e~ verlàat het ve+d,0ndanks alles ,was de 
verstandhouding· tusschen V,A,C. en Lens· opperbest geble_ ven tot 

. aan 't einde,Wy gunnen V,A,C. de puntjes-best,al hadden zy,onder 
leiding van· ee~ eerlyk fluitist nooit gewonnen!Wy hebben getoond 
onverdiende nederlágen te,kunn.en·d:i;-àgen en:?rtd~nks alles geloof 
ik wel dat Lens dit -seizoen to.eb n±et,.zal eindigen als nummer 
laatst :1ui dat kan,dat 'zal";ne·en· di'!,t moet 11 l . · · 

· · Een Lens-speler. 

' _.. -~.:-
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Opmerking, 
Dit buitensp?l geval lykt 

geachte opste!l.ler meent,daar V,A_.c, 
vangt.Wie weet hier meer van? , · 

ons minder natuurlyk dan de. 
de, bal van de tegenparty ont-

, 

REDAKTIE. , 

Anneke,wat doe je; 
Breie of knoeie? 

--~-"""----------

1n Gewichtige vraag.Vriest 'tof dooit 't? 
De èlftalkommissie was zo vi;-iendelik ons gegevens te verstrekken • 

. Er blykt uit dat ons eerste meer dan veilig is.Zie zelf maar: 
:- ... , /; . ' · .•.... gesp, gew. gel. ver 1. pnt. V, -t, 

. ,. :. Spartaan·.. . • • • . •.• •• 14 11 1 2 23 55-25 
··. · · • · Teylingen; , • • • • . • • 13. 7 1 5 15 · 34-26 
•\'' :.L·•ê:ri S, ••••. , .. , .••.• ·• 1:3' . 7 6 14 30-37 

. , Excelsior,,; .. :: ... 12 6 . 2 4 i4 49-34 · 

). ;_, \~r: B+':Zv,ar~; ·~ • ; .. ; ; • • 12 · 5 1 6 · 11 24-24 
.. 'li Gr,.,Floris •••.• •·'"'·. 13 5 1 7 · 11 40-42 

.: · ,IJÛiven .. • : • ... •. :·. 13 4 2 · 7 10 36-47 
Leiden •.•. ;, .... ., ... 12 2 10 4 25-58 

1t Lykt we+ aardig als de iaatste 1/iedstryd ook wordt gewonnen, 
. · • 't Twede laat nog al 'ns 'n · steek vallen,· 

Laten we hopen dat ze de sok toch afkrygen en niet met de kous op 
de kop de ,.,:,me1· in gaan.Denkt er aan,lui,hopeloos is de zaak nog 
niet. . gesp . gew. gel. verl, pnt. v.-t. 

St.Lodewijk,,.,,,., 15 14 1 . 29 65-19 
H,v.c ••....••••••• 15 9 5 1 23 47-24 
v.v.1 .... : ........ 14 8 1 5 17 45-27 
G.D.A2, ........... 14 7 2 5 16 35-35 
Vap •..••.•• ;, .•••• 14 6 l 7 13 44-47 
A.v.v •.••..••••.•• 16 4 4 · 8 12 19-38 

. St. Bernardus .•.•••• 13 4 2 7 · 10 29-44 
.:,,~, .·· V,A,C, .. , ......... 16 " 4 2 10 '10 :49-73 . 

. ., ... ~ l)o~nk·2.,:-.·-.~~_,:'~~~~-:-t.;--·7~t---·~z,--•.4-~- ·1--· :-~e-: :-_ .9,•-~·4?f45·:-----""··~- . . "' 

· L,en s ... · ....... ;. 13 2 1 10 5 ·19"47 

Het a-elftal maakt goede sier op de derde plaats,Zeg,jongelui,hebt 

jullie de tweé'e plaats op de. lyst niet besproken? De stand is: 

R,I.A .......... · ... 10 . 10 20 58-6 ·. 
D,H.L,a ....... ·.; .. ,12 8 -· 4 .!Uli 41-22 
L, enSa.·........... 10 5 '1 4 11' 23, -21 
Rapiditas a •..•• ,. 8• 4 l 3 9 · 10-9 
Valkeniers a...... 8 4 - 4 8 20-19 
v.v.P.b .......... 7 ~2"1. 4 5 2-19· 
V,A,P, a ••.••••••• 11 · 3 1· 7 7 13-36 
p, F. C. b •.• ; • • • • • • 7 . · 2. 5 . 4 8-23 
W. V ~ V. a . ... ~ . . . . • 9 - - 1 ; 8 2 - 4-30. · t: 

. Deze lyst is· alleen volledig tot en met 19 

April wat betreft Lens en V,A,P,. . · . 
. : • Onze BenjaminnetJes spannen de. kroon.Op 19 

April sloegen ze met 3-0 hun konkarrenten,Echter :tyn nog zeven 
wedstryden :te spelen. Houdt je goed jongens 1 . . ' 

. L enSb •• ,. ,',. ..... 11 " 10 1 20 51-3 . .· 

::ii Rava b .... ; ....... 11 9 -· 2 18. 51-12 
,\, Velo b ............ 12 . 8 . 2. · 2 18 31-12 

il 8 -. . 3 16 . 61-10 ••;'_ G.D.A •. cl:' •••••••••• 
10 . 3 7 ,• · 6 19-31 
10 ,3, 1 6 7 21~30 , s.n).s-.~-~ ... ....... -. ~-

, V. V. P. è • • ·• ••••••• 
R, I,A, c....... ... • 8 3 ;i_ 4 7 18-25 
D,H,B. b, •• , ...... 11 ·1· ·1 '. 9 3 10-58 
Rapiditas b....... 8 2 - ·6 ·· 4 6-34 

.D.H,L, .c.· ...... · ... 9 1 8 1 7-63 
' . 

' Totàa:1-konklusie: Lens ~s er nog en mag zijn, 

~~~-----------~~ 

Deze stand 
is bygewerkt 
tot en met 
1~ April 

., 
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. Het dreigende degradat:i.espöok 1 ! Lens ( 2) ·nm p:evaar ! ! 
T 

.. Zooj1;1ist is Le~-s 2 te_ruggekeerd van Gou-
. da/!k 'gryp thans de pen om eenige-byzonderheden onder de.loupe te 
nefnen:Ten eèrste moet ik U.even mededeélen,dat de reserv~s tegen
woordig geen alftal_meer vormen,dat is·voor LenS2 een te groote 
luxe gewor~en 1wy l?-ebben schynbaar genoeg aan tien spelers.Laat de 
elftalcommissie zich dat nu maar niet aantrekken·veeleer is 't 

_ een_ blaam- voor onze eigen spe:(ers !Heusch,ik kan de wedstryden niet 
• meer tellen,dat LenS2 met tien man verscheen.Donk2-LenS2.9-l!!!! 

Niettegensta2:1dé aJ les ,heeft Lens zich toch nog .kranig geweerd, 
maar met 10 r.>;nseh'.3n ,waaronder n0g 5 invallers ,was een débacle te 
voorzien.Misten wy niet onzè kern van de ploeg,W,Westing,Juffer
màns,zwartjes,Janssen,Hoefnagel,Ruyvenkamp .ir;v.d.Broek??Toch even_ 
een vraag?Kon er nu LenS3 niet meer speelt niet voor 'n .elfde man, 
gezorgd worden?.(By navraag bleek ons ,dat ,deze. elfde man en tevens 

· •n twaalfde man wel waren opgeroepen,maar blykbaar tot over de 
oren in •t werk zi-t;ten,want ze schreven niet af,Red,)Nu de_ stand 
eens nagekeken,van de 12 weèstryden werden er 2 gewonnen;lgelyk 
gespeeld,de rest-(ik durf 't getal niet te noemen)verloren!Nog 5 
weëstryden resten ons,waarvan 4 op ons eigen veld.Wy krygen daar 
St.Bernardus(lees voor St.Bernardus,st Lodewyk)V;A,r.,Donk en V,V,L. 
Uit nog naar St,Bernardus,De positie wordt dus wel zeer netelig, -
LenS(l) is reëês lang in veiligheid.Men zegde:ons indertyd van 

' daaruit versterldng toe. Tot nog toe is daar echter weinig van ge-
'• bleken!Eerlyk .gezegd vind ik 't een verkeerde taktiek,Ons eerste 

heeft imriers niets meer te verliezen of te winnen, (Is dit wel g_oede 
taktiek???)Maar enfin,lui wy zullen onze eigen peultjes ·dus moeten 
doppen.En dat kunnen wy!Maar daarvoor is allereerst 'n volledig 
opkomen voor noodig,Geen afschryvers meer,allen zonder uitzondering 
komen en meevechten!Toe lui,Zondag a,s.komt v.v.L. by ons op bezoek 
geheel compleet 't strydperk binnentreden en tot de la~tste minu
ten vechten voor de overwinning!Ondanks al],es.zullen. e11 moeten wy 
ons tweede ·in de 2e. klasse .handhav.en,Tot 't ,eerste elftal .. en andere 

-· --.".:;'.' i.!.;,,.~• -~'. •--,J.:,,:;~_ ... ,_,,,.~~''":••.'::.!.'·•-.:•_.,.,·. ·'\ -·. 't.~•-·'.-~--·~, -.f'~•••_,<,,,,·,.;' , •• 

leden •t: v6lgencfe ,Heeren,wy:;:zyn-nieder:l:g,wy erkennen.datf·yiy- weinig 
van voetballen kennen,maar help ons dan_ tochl.Hoe dat te doen?Heel 
eenvoudig,allen op naar de "LENS-HOiiiE" ,Schreeuw uw k"elen schor· 
zweep ons op en li,.at·de geheele wec"stryd door,deze eene kreet over 
't veld klinken:Hup LenS2,Vooruit reserves!!!Dan zullen wy onze 
uiterste best doen,spelen voor wat .wy waard zijn en .... ,winnen! 1 
Alle·verdere bela:h9stellenden worden ook beleefd uitgenoodig-d, 
Komt alle op naar'. t Lens-veld,en Lens2 zal met Uw hulp 't drei
gende degra<".t:i.espook ontloopen, 't Zy zoo!\! Hup Lens (2). 

· . , · · -,-------- ... , Een twsede elft.aller. 
I1aschrift: · , · .. 

. ·De geachte inzender mocht wel weten .dat het niet ge
oorloofd is·een èlftal te irërsterken op de doórhem beé'o~lde ma
nier.Dit is strafbaar·en niet sportief, 
. ' .,., - . ,', . .- . •" . . , . - ~ -, . . 

' . 

' : . -~EDAKTIE •. 

------------ ·,•.,. 

Alti· IlEË CHRONIKA E:U!ES. FUSZBALLSrIELER. 
Als de knoppen· -zwellen-offi-

. siële opening:..voorkomen deITT"a
datie- 't tweede~zomerse trai~ 

· ·· · ' · Ais de knoppen ~wellen,buitelt nieuw:nigaen ·uit hun 
dikktge s~hubpen!Dat_pro~esis ;nu in wording en_ 'n we?enlike . 
groei vol:c,rekt:zich in die· natuµrkamers 1zonder inmenging der.bui
tenwereld . .:.mensen;·De achteloze mens merkt zelfs ternauwernood 't 

·. best~an dier:v;oltrekldng.Hy ziet,-.:ii).echts 't res1,1ltaat in groenen
de natuur en- lcleedt ~ich dan in zomerse pakke:p,maakt wandelingen 
en drinkt, een g:J_as bier. . , . . . · . . : -: .. :. · • .· • · .. 

· . zo .. staat ;nu o_ok. Lens. in de ·lentè .De Lens-lente geeft 
·ontkieming van latente krachten uit hun winterse slaap.Want de 
Leyweg kweekte nieuw. leven· in slo~ende _bla1pfl~~~ten_,maa_kte zwo_egers 

wier zelfbewustzyn. o'I).w.eerstaanbaar_groe;t.IJe·I?S· hee1·t niet gefa,;fld 
in moeilike çpbouw·,aie· .. alleen en ui -Es lui tend. komen moe_~r, van. bin
nen uit.we wilden presteeren en we hebben 't gedaan!.,,:1';, ;i•, · . " 

. .. _ ' . De Lens~traditie,ogenschynlik verwelkt iÎ/ ger~d vo6r 
de historie,thans deed de Leywegl . 

·\.· 
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Het blye bericht,dat Lens gereed is,zal komen-Juni of Juli zal·de offisieële opening geven, De voetbalbelangstelling'zal uitgaan · naar het menument dat Lens mai:tkte door eigen prestatie.En zy zal Lens koinplimenteeren met de hergeboorte.De blauwwitten dierien. zich dan bewust t_e zyT\,dat de massa alleen beoordeelt naar ui:ter- c like tekenen.'t Is een vry voze basis,doch 't valt niet te·ont-kennen-Daarom zullen wy zorgen klaar te zyn, · 
't Deed me go.ed,dat de eerste blauwwitten zich zelf veilig stel.den.De eind-race op eigen veld was bizonder fraai.Over de spelers van het eerste kwam een entousiasme dat in de eerste helft v/h seizoen ontbrak.Als de ploeg met dezelfde ambitie blyft spelen is er m.i. geen ree' en tot onger;ustheid,Dat is 't wat het tweede mankeert .De reserves,die een absoluut aan de andere elftallen gelykwaardige ploeg hebben,leggen in hun spel een toonloze monotoom- , heid,die geen enkele impuls bevat tot overwinningsidee.De wec'stryd tegen St.Bernardus maakte m.i. een gunstige uitzondering. 't Tweede moet zyn-in de goede zin-vechterskapasiteiten niet begraveri,maar ten toon spreiden.Dat geeft lust en overwinning13honger-Ziedaar de oplossing! 

('i'ordt verv:olgd) 
Lens boft 

· 't Gebeurt niet vaak dat Lens in de armen van juffrouw Fortuna ·sluimert, Yfaar nu toch even dacht ze het goed ons ter wille te zijn.:pe penningmeester schatte de opbrengst der bonnetjes op F 70.--. Heden noteerden wy F 73,09; dus reeds een meevaller,En,er komt nae meer by,Wiedenkt·er eens gauw aan? · · · . :',Juffermans. _; -- . ' Hulde en bloemen. 
,, Al heeft onze· voorzitter in deze revue reeé's zyn dank betuigd,rekenen wy het toch tot een aangename plicht behalve'aan onze eigen.leden,die zo'n kranig werk leveren vooral~, a.an o.rie qµderen •,,ónze· óp'rechte "dapk te .,zegge-n •voor -'de~bui-. :t~ngewdne verdiensten aari L. en s·. bewezen door rapa Janssen, ra v. d,Boogaard en Oom Simon. Hulde èn dank!! Voor nu en ••••.•••.•••• nog 'r 'ns, 

Het Bestuur. 
Mynheer 'de Voorzitter, 

, .· Hiermede neem ik m'n pasgevulde vulpen op om e'?n ernstig vroord van protest. te schrijv(!n,E~n protest tege!f het ingezonden stuk van onzen vriend BulletJe,Diezelfde BulletJe die zoo.hoog van den toren blaast over de schoonheid en lieftalligheid onzer donatrices en die zelfs zoover gaat om de ambtenaar van de burgerlyken stand een hoop werk te bezorgen en daarna·de nieuwe Fordfabriek te Amsterdam een speciale opdracht te geven een partij kinderkarren met vierwielremren enz. te fabriceeren, Ja,mijtiheer de Voorzitter,daartegen wil ilc protesteeren, · Wat is er in een voetbalvereeniging verderfelyker dan een verkeering? In negen van de tien gevallen moeten zy het voetballen er aan geven.Dat heb ik zelf ook ondervónden;Ik werd tusschen de keus geplaatst;voetballen of een meisje.Toen heb ik van de twee kwaden het beste genomen'en heb.mijn voetbalschoenen weer aan getrokken. · .. · Er zijn gelukkig ook nog uitzonderingen maar die bevestigen de regel.En dan,voetbal is geen damessport, . nat kan dus nooit een gemengd spel worden. 
· Als een jongel}.èn een meisje samen een spel beoefenen,dan heet dat;.een gemengd spel,Ergó:de innige verhouding tusschen twee·jogelieden van beiderlei_kunne is een gemengde verkeering,En het volgende zal myn protest kracht by zetten. In het Bisdorr. Eaarlem wordt iederen Zonq.ag dri~ weesgegroeten aebedeb om de gemengde verkeeringen tegen te gaan,U ziet,mijnheer de Voorzitter,dat al mijn argumenten juist zijn en dat is nog niet alles.Ik vervolg;wanneer ik op het speglve],d sta en de schoon- en lieftalligheden van donatrices het terrein aantrekkelijk maken,dan 

. ' 
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, .. krijg ik, en velen met mij.;altyd een onaàngenaaJ!I gevoel~Dan be-•· 

gint·mijn hari;, sneller te kloppen en soms in een· razand tempo;: 

Iedere geneesheer zal zulk een speler afraden aan 13envoetbal
wedstryd deel te nemen ;want zoo· zal zijn adv.ies luiden ;hartklop.:. 

,. pingen on.der een wedstrijd is hoogst nadeelig voor het gestel. 

Han zie ik er van komen,dat half Lens afgekeurd wordt'om als ac-
tief lid dè blauw-witte kleuren te verdedigen, . . -

. Ik hoop mijnheer de Voorzitter,dat m'n cri-

tiek niet al te zeer afbrekend is en persoonlijk ben i!c dan ook 

van meening,dat,als het niet anders kan,we het voor onzè lieftal

ligheden over_moeten hebben,dat de voorstellen van Bulletje ern~ 
stig worden overwogen, 

PUNTER, . ' ,-

Náschrift: .. 
Eeil en ander op rekening van Punter 

Reé\aétie •.. 
..,_ A- !'· . ~-

Een en.ander over de v,edstryd LenS~l) ~ Excelsior, 
• ~-· 

.' '!;)·,.. 

Zoo was dan de dag aangebroken ,dat de gélichtige wedstryd Ll'S-Exc. 

gespeeld zou worden.Gewichtig zult U zich afvragen?Inderdaad dit 
is het juiste woordje.zou n.l. Lens (1) deze wedstryd winnen dan 

was .alle gevaar voor degradatie geweken.In het andere geval zou 

. ';t er minder mooi voor ons uitgezien hebben.In de loop van de week 

was de yverige elftalcommissie weer by elkaargekomen om een zoo'n 

sterk mogelyk elftal in elkaar te zetten.Dat dit een moeilyke taak 

was is zeker,2.angezien onze uit~rst snelle rechtsbuiten CAS·,ook 

wel genoemd de Gazelle wegens een aan hem overkomen ongeval niet 

uit kon komen.Na eenige dagen en nachten gèpast en gemeten te heb-

ben,kreeg men het volgende elftal: , -~, /.,~_• ·· c!_ é') 
. N,v,d,Laan ' _ xV'~> · 

B,Janssen .. J,v.d,Kley . (A"-. · · 

M,Havermans J,Ramà!cers , H,v.Rijn , · · c:::-'l.f 

.,J·,,Hake:t ~, •. J,:vcol4-.empt ,t-~, ,,H_._J,Mêl>~e...P .• -.., .. J/.• V;.,Li_eJp.R.t : .:.. .... S ~S!J1;grnol}q, · 
··, · · Voorwaar. een -elft tal. heeren ,die'-er• zijn mochten! 

Dat het·dien zondag tegen het aanvangsuur druk was op de Leyweg 
lykt my geheel overbodig mede te deelen,Toen om half drie scheids
rechter Tillemans de beide aanvoerders opriep om te· beginnen,was 
hèt Lens-home dan absoluut uitverkocht.Het begin was al slecht voor 

.Lens,Koos kon de toss niet eens winnen.Vol goede moed trok Lens 
achter ten aanval.Al spoedig blykt reeds dát de elftallen aan el

kaar gewaagd zijn,met Exc.iets-in de meerderheid,doch de Lens ver
dediging vias weer in _orde !Na een half uur gespeeld te hebben ,wordt 

Henk door de rechtsbuiten gepasserd,deze geeft yoor en tot ieders 

verbazing belandt de bal in het LenS-doel,Nelis. was door de zon 

zoozeer verblind dat.hy geen bal had aan zien komen.Lens speelt 
echtèr vol goede moed verder en als men reed~ aan. de gelykmaker ·- · 

denkt komt het succes juist aàn de andere zijde,B,Janssen,die keu
rig stona, te verdedigen liep.een knietje op en .moest van verder 

spelen afzien, Van de verwarring,die to_en on~stond in de Lens-gele
deren maakte Exc·.gebruik om de.-voorsprong te vergrooten:Na deze 

tegensiage'n raakt het enthousiasme by Lens zoek en ieder is bly als 

de.scheidsrechter r:usten_blaas;t,Wat zou het na rust worden?LenS 
telt weer elf man en met µe moed der wa~hoop wordt weer.begonnen. 

Maar wat is· 'ä.at ?Het gebroken L&S elftal· streed thans met ont.embare 

moeë,Zy vormden man voorman een prikkeldraad versperring.Een kwar
tier lang werd vërdedigend_gespeeld,doch dàn was het oogenblik daar, 

Er werd"vuur"gecommandeerd,De kanonnen.bulderden,de m;itrailleurs 
roffelden.De lav,line was in werking De massa werd in het, tempo mee· 
gesletird,Geen man dribbelde meer dan 5 pas met de bàl',Na enkele 
minuten. gaf Ravepmans eer,ivlymscherpe pass naar Henk,die.van 25 m. 
afstand een daverend se.hot· loste ,De Exc-keeper daalde languit ter 
aarde toen de bal'. al in het net lag,Hèt beloofde .wat!Exc,werd stuk 

geschoten,Panglknàlde èe;n s·chot vari Wim de touwen in,Er liep een 

koude rilling .langs de ruggei:i der_ Exc-spelersl . ,, p 
·!, . .. ' ~ .. 1' ... . •.•·., .. .. - ~- > • 

~ : . ' • ' " ... ! 

• 
' 

... ',. _' ; ' . 

niet l.(tt ·. 
-~ ... - / 

• • 

' 



: .·.•, 
' ' ' 

'· 

. ' 

i: ,w 

J ·c :.· • 

., 
' . 

' . , , 



~ ..
. . 
' 





·, 

"'· • ";: . . . ' -~ ~q'; { ..:. ~-'.,, 
'i ~ .... ' , ... , .' u D E . ,. J:., E N s R E V u E Il ~- ' 

OFFICIEEL ORGAAN DER. R,K,SPÓRTVEREENIGING II LENIG & SNEL"• • 

. 
1DI'GERICHT 1~ DECEMBER 1920 -~~ BISSCH,GOEDGEK.215 NOV,1921. 

·sECRETARIAAT :~ARTESIUSSTRAAT . ~;~ -• REDACTIE'-ADRES :FULTONSTR!,73 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o'"o-o.:.o.:.o-o'"o--o-o-o.,.o-o-o-0.-0-o..:o-o-o--oi.l 

• • .. ------~~-,. ,;.._;:.._..-- •·' ; ', <. ~ ' \,, • ('''."'- • 

--7,'.' // .• ----~ :-.. -~/~ ~ ... x, - · _- f,e,\_ u_ - ;,,_·. __ -_·. . . . ·- \\ ,.. , >-· .,.. -...,•- i-1 
- .. Q.~~-~-- --. -_ - . . . . \ - .l ~ / ...,.. t _,i::,.\ ~. 

(-:-;. _ , 1° a / • l_;.J r·' .;' 1 C: L.EN~- . - . i~~!.!c. ~ - ;> ,_: '..,j~-
- - /Î-Q. . . ç)_ =_[b ./. 

; f?)-1/\'i· . . . '-1 .,.._ ~ f ·. JJ· .. _ _,,.../ . , c:::-:...:.. 1 ._, ./ J 

'- . . ' 
. ' -

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

' . 
.. -ifj" . ~ 

,··:::o-b-o-o.:o-o.;ö;.Q-O-o..;o..,o-...o'-O.:.o.:.o:.à-o..:o..:o.:.o-o-o·-o-o-o-o·-o-o-o-o-o-o-o-' 
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s;to:Ven _ _v.r:i,/nden; B~It~S~arrenburg,Guus v ,d. Bol,,Jan,.v. d, Goorbergh en 
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, , :.:.:QFFICIEEI.,_: Aariinelden .vàrCiiieuwe leden;bedankeiî v,àn lidmaatschap en 
·· · afs'chryvïngen voor' wedstryden liefst sc'!'l:r:iftelyk' by: 'seè.rè-ta;riaat 

Cartesiusstraat · 130 , · · .. •- · ·-,.··-.. . ·"- :-·- ·· ·. · . -_ ,· ·. 
·. • Contributie betaie · men rege;tm.i.tïg, à:an ëi~ ''{lee ren. ·J/BUN-DER-

. KAMP en J,v.LIEiffT,. . .· .. ' -~ . . . . . . .. 
· Heel veel- bydramin voor. de_ Lensi::-evue in de bus van FUL~ 
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1. . N~,çle. g~bruikelike· aanvang. onzer revue ,komt-het eerst onze goede . 
. oud-kapelaa_n voor het voetlicht .Onder luid en ':hai::-telik w,elkon\sap- · 
plaus izien. y;e op ·naar zyn for:r,.e gestalte,én raken onder q,e indruk . 

· van zyn g<:>edig gelaat.Hoort .goed toe:hy· wil SpI'eken.t-~et groot ge.!•• 
noegen geven we }?.e!J1 het woord: . · ·. · · .. ·. ·_. ·•·· · · ,:<..1< 

. r , . waarde .Vr.iehde:rr, · 
• · - · .-· · · · De óvergang naar het past'oraat te 
• Zierikzee .vror;Jg in het begin i;,sl zeer. h'eel myn persoon dan dat ik . 

. . .. aan de wensch · van Uw' redacteur· kon yoldo.en bm p·ersoonlik een woord·-· -
' je yan afscheïd,,te ächryveb,Nu ik hier op.myn•gemak gekomen ben·· 

en rustig het ~?:13:i::-deerend afscl)e:i,dswoord van Uw· redacteur. heb gele- · 
. äep,voel ik. me genoopt een laatstE:! woor(=l van vaarwel te richten t9t 

u_.à_llen.Met genoe_ gen. h_ e_ b. ik ,gedurend_e. twee, ---lustra_ onder U ge".lerkt_. 

-·,_ 
' en Uw goe.@I:l,-goçlsdienqtigen geest ge,:;ien en ·uw wa~rlyk sporti!'lve -... 

• gevo.elens:{Öy;'be.t _.:v.:9·etbalspel,De -dagen va!} myn adviseurschap van_L&S 
__.,"' ~-,·.' ~~~.::-::;~~'.!....,· ~;1or,,·;:,:--.. :'. __ ···- ----~-- ---!-.. -.-~ ... , •. , ..... -~ ti-_,, ~~~,- ·.• :~ .• ~.',:.- • • . ~ •• .- ...... 

zull;en -m~ i.!i:(/:l-angename herinnel:'~ng blyven ;en terwyl· ik h:,i.er _ in Zie-
'.:,\:,,'. rikzee_ voon:. (¼, v_; V, , oi;iderafdeeling •der St. JJozefsgeze ~~en .alhi·er ,myn 

; ap.y=ï__seursta~gc' b:tyflt:. voort~et,ten ,_z_sli;i;. il( ook_ nog :dikwiJ ls de_I1ken aan 
: Ui/1 all.er vri~ndscl}ap_.Lang. leve !,,~/en s. ; _ .-- · · •' , · .. : ·· • · ·. 

· ·, · · , . . .' ,:.; ~: ... , .: "." · · · J, v ;,d.,'Bergh ,pas.to or •. 
~ '. . ·. . ,-.. •,., , "'." . . . .• . ~, ' .. ' . '.~ . 

. . . . . . · -· ·' · / · .. , . -., Een, vriendelik gezicht g€e:ft overal 
., · ·· 1icl1t; en_ een goéd woord wo_rdt,, g!'E!,ag gehoord,_Merieer pastoor;;-u zult -

nil wel aan Ui/1 nieuwe naam geyteild zijn-:-.,we danken JU hartelik. voor 
Uvi gulle wool".den. '.t .Streelt cin~e -·ydeTheid viel Wát;:,'erg,dat we zo. goed 

, bi U' aanges.chreven .staan,ltan ons .d!:l. taak Uw, waardeering blyvped te 
~ verdi~;nen, 1,[oor à.e o'uders 9-e _ _rustig~ ve,:rzek~ring,-0.at .niet. allee:1. •· 

" .•.•voetbal". _beoefent. Eerwaard.e,,Gods. zé!gen ov~r• Uw:\we~k, en , •, •••• , ••. •. 
·tOtziensl· · «' _ .... <·: ... · .,'·:' -· .. :.:_: ~ '• .• :· .,.:._ •. 

d~ ë~~ii~e~ ,Hy' ;i 1 ni~i: ·geW~-~: ~~!i~ii5r:àf~~li:~i~t)tï~;,;i.~ ~~3~er 
m~ ilc.heb z.o. veel te ,z1;~~nll' Nou v_o?,ryit d~:Q m~~r-:~ib:3:-.1,:tel daar 

· achter ;in de zaal.BulletJe ·-.fi-:pr,!;!ekt: ·,,ft,:• ·. , . , .. · · .·-:. · ,,. • ·: · · · 
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·-"\ ;:{· Lensleden, . . 

-.. · · ·, , , · . ;- . , •. ,.. . Het. behoeft we 1 geen _nad~r petoog of, . , 

:._ anders zal_,het uit- het vol~ende, U al~en duidelyk- zyn,da~ voetbal:· 

, \h.,et populairste en het mooiste spe 1 is ,dat de wereld 001 t gekend, 

• · heeft, Zeker, de Rom_einen· hadden hu:Q. wagenrennen, hun ;,harq.loopers·;_hun 

: di.scu,_:=1werp,ers',doch .is. d:i,t wel te vergelyken met hetgeen .:v·oe.tbal is. 

·Natuurlyk· ga .ik v:an .de veronderstelling uit ,dat. voetbal o~i<: werke

lyk v.ólgens de regelen-dier 9port ges,pee•ld wo.rdt.paarom Lensl_eden 

_verl}eugt het my, dat gy · voetballers zyt e.n .getuigt' bet voor uw goede 

· smaak,doord8:t gy voetbal aIEJ Ui'( -voornaamste b~zigheid op sportge

b,ied beoefent.Over het algemee,n ligt, het, niet op. ónzen we·g om ons 

te. bemoeien met voetbalgebeurtenissen buiten·deri. L~nskring;toc:h'meen 

·ik wel,dat V het zult· appreciee!'en ,fndien ik U een'vry vert,aàld ver

~lag geef uit ,de Reynolds' s Illus_trated News over de, a;t.J,ergrootste 

gebeurtenis. op 's-were ls voetbalpr:-ogy,amrna. ,n, 1. over de enthousiirnte 

·stryd tusschen Birmingham. e,e!lerzyds ,.èen club uit de "League" 9f te 

wel, op. zyn Hollandsch een E)erste. klasser en aan de anfü}re kant West 

.Bromwich Albion,èen club uit de '!Becond Division" of te wel een 2e 

. - :++-,kJ4~set-'-va.n,...<'J:~~Engs'flê.9È~.,.}'.Qe:BJ.ë,lbonà.Over, het. algemeen hebben de .. 

· Nederlandsche dagbladen géen ui tgebreî'ër'verslag--uver dez$~gebeuï>J:;e-., 

, nis gegeven,De•'titanenstryd_vonél plaats ·op 25 April j,l.in het. groote 

· V/embly Stadion,dat plaats biedt aan 100,000 toeschouwers.Hier moes

ten· de B:i,rminghamsupporteri;; tot ,hun ontr.oostbaar leed zien,dat Al-, 

. bion hun favorieten met een oneven goal versl9eg en èl,a~rdoor •iri het 

··" bezit kwam van de grootste trophee op voetbalgebied n •. l, de l'Foo.tball 

Àssociatión.CuJ?";vandaar dat deze stryd de Cup Final genoemd wordt. 

Teneinde een juist overzicht te krygen meen ik goed.te doen met een. 

opstelling der strydende ·e:).ftalien iri dit, _:verslag op. t.e · nemen, 

. . , · DIRMIWGF.AM, , • 

: .. Hibbs · . 

; . Liddell . . . Barkás(Capt) . 

,.•,. . . Cringan Morrali., . • · ' . Leslie .. , 

·. Briggs·; '•> êrosbie. Bra:dford -,1~ -~• Gr.ege . ;''•, C:yrtis. 

,. Sandford vi.G.Ri~~J;~~nf ,, . Cartér . ' Gli<iden(Cápt) -✓ < ' 

wood 
. Edwards W Rièha'r.dsóri Magee " -.--0

:~~ 

Trentl:lam Shaw k I t 1,· "'-. 
rearon. · . 1 ., , 1~ e. . j V v a.,,.' 

.. · .. 
' ' 

. WEST BROUWICH ALBION~ . J t. Wfl~ 11; 'l ~....::, .') J 

· Sçheidsrechter:. M:r,A,H.Kingscott, (Long Eaton).. 1
..:- ,1:, P1..1 n'î. ,.: ·.:::-·_:.-/ 

· Als· curiositeit ·bemerk ik voortsjdàt Albion' reeds voor e·rercrê maal 

' sede:rt hun oprichting gelukt is· ·op boveng~nöemde trophee 0 bèslag te 

.... ie·ggen., De- enthousiaste stelJ]llling ·der aanwezige. Jl)enschenmenigte werd 

' geenpzins bekoeld qoor de striemende, regê:v',di;e;·het veld rè'edsi, gedu

rende enkele uren voo.r den e,anvang doortrokken ·had·,en ook•. tyélens . 

. ·. .de:Q. we(lstryd by stroomE!n ·neeryiel,Slechts• een enkele mai:i.l l<wam de . 

"'=;_,.-:,.;{z on--,àè ht~il-4è-è-wo~ken:i;t~, :v oon s~hyti-en.,,:h-'i,etc- zin -,s. tralen.o..cval,J,in,;,op~ meer 

aán 100,000 mensche;n,d~e met ratels en ·trompetten hun favorieten · 

. aarunc,_~q.igd,en,:e:n, ,O.Ç>k .gedurende ,'den,.gè he e l/:ln,wédstryd,•huw0·ke len·· schor 

geschreeull(d hebbe11,Toen. de scheidsrechter de spe_lers binnen• d_e lyn __ . en 

floot, bemerkten •wy 9.nder het· publiek !V'ir. Ramsay Hac • Donald •em \lytl 

vrouw.Mr,. Thomas;Mr,He'ndE!rson en Mr,Baldwin,T.oen de Hertog en de 

h_ertogin van York,die.''den ·ko~irig:verte~enwo,ordigden,in de E!eretri-,.. 

bune plaats hadden genomen,g~ng de konintlyke standaard. de hoogte in 

en •een "God. save. our -noble king" .klonk uit· 100,000 kelen. Voorts was 

· ·.· · · er ,:tegenwoordig de negerkoning,Koinange 'uit Kenia,die 750,000 onder-

dane;n heeft en die vindt,dat,..voetbaI ,het mooiste spel' op de :wereld 

. is .• Er. :was ,nog een a9-rdig incident toen Barkas ,·de Birminghamcaptain 

.· ,op dé ;scllouviers 1van· enke'lé toesç:houwers ·g~dragén,~n .tranè;n 1;1itbarst~ 

· te.,zoodra hy'.,bemerkte,dat zyn ·11ef .vrouy,tJe nog niet· aanwezig was. 

, Spoeçlig echtir 'kwa(li zy inet 'de andere daines der. f:!pelers aan,ën toen öx 

: dors,t 'hy met een •gèru~t> nà:f't:.•-Ç,.~;: st'ryd liegen de rivalen· 13:i:i.n te, bih-

. den.voor het. ~erst seéler~t'- 1~ JAten_gebeurde het VJee.r,dat ëie )'Cup" 

in han_de~ van e·en 2~ l<,~asser,;;;_ov:erg~ng,J?è ,verslaggever beweert qat ~et 

een verdiende .overwinning voor~Al,bion w:as_, Echter. een woord. van sym-

P8;~Qi~ .t<?Q:r:.·~e, verlie~~rs ,die :i:~t:f~ ·le· ~ylft een goal scoor-ten,wg~~e 

. ' 



.. 

' . 

' 

3 " - - . 

Wegens'' offäidë'.::geännuleèrd werd,Allêen de ·beslissing van de .sclieids-:r,echtèr geldt en het is jammer,dat er over'dezegoal nogal .verschil v_an meening bestaat,Albions Cáptain,Glidden wint de· toss en în~kt .d[!nkbaar gebruik .van hét windvoórdeel,Direct ria de aftrap ·neemt Bir - mingha,n het · spel in handen. door_ een v~rre· ·pass van .•Br:adford' naar Briggs ëlie ~ichinoffside·positië bevond;Een· 2e,pass van Crosl.)i~.stelde 'Bradford in·staát:te sèoren,Doch do9r de gládheid gaat zyn schot .ver naast.By een·Albion aa:nval schiet Woed _met een enorm schot•juist ove:r,_,Een·_phcrtograaf wordt door _zyi(àchqt getroffen .en valt bewuste--.... loos _rieer,Een ·•Biz,ntnhárn aanval v;9lgt/ én Trentham kan den ~al nog· ·juist corner verwerken.De corner wordt goed door Briggs genomen en als Crosbie klaar· staat omêt ë,e:h kogel rearson te passeeréi(,komt . Shaw tussèhenëeidè:h, ve;i.e -goep.é Albion-attaques ,dooi• Glidderi geleid · vinden Hibbs i:ri goeclè .cOhdi:\;ïè~By·,een ·voorzet van ·Vlooc:!, kopt• Sand-' · ford in;doch Hibbs tipt, corner.Schot op schQt vo_1gt·,doch· Hibbs i_á .niet te .:passeereri.Dan yolgt eén''înóoie Birmingham aanval.Een throught>é\§S ,. van Bradford en Gregg sc90!',!:,Dit -deelpunt wórdt wegens. o_ffside gean·• nu leert ,gevolgd. door èeh ·oorverà,óQV~nd
0
:f'J,.1.rii:tè.oncer.t ,yän,.de zyde"van ,'"~ éfîét"'pübli'él<. Mö'eçlig t:rêkt--Bfrmi:ngli."àm~ weder t,eri aanval en een hachélyk . ·· Iiü:mient ·ontstaat'er als T'<!!arson zyn heiligdofu;:v:erlà.ten heeft én Shaw · · langµit op den grond liggend,·de bal met zyn hoofd uit het doèl haalt, · Hy staat direct op neemt 'de bal mee en dryft hem naa:['.. voren op een mànier z~oals alleen Shaw dat kàn,Glidden plaatst dan hoog over naar Sandford,'dè jongste· der 22 spelers.Met het .grootste gemak j;)aSf?eert 'hy 3 spel'ers en geeft dèn •bà.l over aan W,G,Richardson,Hy plaàtst náar · Glidden,Glidden probeert Barkas te1,passeeren,Barkas valt,Glidden ·geeft· over aan W,G,Richardson,Barkas'._is opgê"'staan en als een razende loopt hy achter W,G,Richardson,Doc:\} hét; is-gebeurdl.,want -W,G,Richardson .;, heeft met een enorme schuivêr Hibbs gepass·eerd,Het publiek. is razend van vi-eugde en het lykt ,een pantek,Reèds is de l3irmingham voorhoede ·weer, naar_ voren getrokken en· zy speelt e~n s:ta,a_ltje. voetbal,dat on,-. -~ verbeterlyk. is ,Het publiek' is· ër stil ,vàn · geworden en men verwacht ieder oógenblik _den gelykmaker.Albion speelt echter met .een--ware 

J • doodsverachting ep _met een I-O--N'oorsprorig. gaan zy de rust in,Ool,c na • de.rust hetzelfde a:antrekkelyke spêl,waarby Albion v,oortdurënd zyn · vleugelspelers Wood en Gliddeil ·a:a:n het. werk zette.,en zy zyn reeds voor_ het doel_ zonder 'dat een man der .tegenparty ·de bal ook slechts · · ~ aangeraakt_ heeft,waarby, Sandford .den bal naastkopt,·Aan den anderen " kant heeft· -rearson ·nogal moeite met een ver .schot van_ Crosbie,F.y . werkt den·bal het veld_in,waar de tactische Br~dford gereed staat om een vinii:1.g.schot in te zendèn,12' Minuten:is·,er gespeeld als_Crin-gan den .bal ov:erg!_!eft aan Bradford,die ,ZY!l d:r:l.bbel door de Albi:on · .achterhoede besluit met een zeldzame kogel,d1e onder Pearsons han,-.. ,;ten _i11 het. doel. verdwynt,~og is l1èt geschreeuw van. het publi,ek niet 
verstomd,als·w,G,Richardson.van de 'door_Carte:r geb9den1,{ans gebruik 

-~•i'"'.-~~t;~i~-~~if tÎ?i;!~~~~!ti!~J{l~J~\;~:tgfî~~~~ii~ié ;~?;}:ri~df_?}f!~ts-. te~9:rt _indJen i,k. over .de'.·'re.ste.~,r~n.de·. tyd,. Ilog vers~: uit zou brengen, . In 1ed_er $'eval geef_ik JJ de, verz.eker1ng,dat er op èhe11 druil~rigen. zate-rdagm1ddag een.wedl:l,tryp. i~'. gespeeld,waarvan wy ons geep, idee_ van .. kunnen_ ,vor.men ,maar :_gie op ,den tç,eschouwer een indruk· moet. gemaakt . ·:"'l).ebben;die hy i_n, zy1}" geheele. ','.erdere leven nooit. meer :vergeten. zal, Albion. ~eeft de voorsprong tot_,het-. einde wetèn te ,behouden,en. na; .. afloop .omhel~den zy y~VG,Ri_ch~rdsort1 die h1;1n. de óve~in.nirig be?orgde. · Toen de .scheidsrechter het.,einde aa11_kondigde ,stond ,een emtho~siaste .. ·menigte klaar om de Albionspelers na.ar de eeretribune te. ç.ragen,.: ·waar de hertog van.York aanwezig wa,s,om de Cup en de _medailles.aan Glidden'te·overhandigen;Laterinden avQnd vterden- zy_hun overw3.:n• ning met eep groot· diner .in het ,Great Central Hotel· in Marylebone in het by.z,yn van hun yrouwep en\sweethearts,(%)Verder waren, er. v~le oudlàltryde·r·s op het feest die .ci.ri v,roeger,jaren çte Albion kleuren in .. : de · çupwedstryden verdèrdigd·. ha,gde~, Begrype ly~? zullen. ze .. de boe 1, wel: . nat·: gemaakt hebben en_ .'-,i_ k zie e_pke;le Lens leden '.h_ un kinneba_ ard~n .. al afliRken,hop~nde. ook _rj_og tiens,,zoo .,iets l!'e,e te maken. als. Len~ weer ,kampioensaspiraties _ ·heef.t. En .met n~et .minder brav~ur. ~ls_ ·Gl1dden; ~ëii · zyn · manpen zal Len~ •?clan stryden yoor de blauwwit te kleuren_,_ · -' .. ,.,,; •. ;. ,; , ' .. , BULLETJE ,. 
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P,S,Er 'is riiet_vëei ta:).enkennis"vöor noOdig 0~ dadelyk te gegrypen 

dat ,ee~ sweetheart een ·"liev:eling" is.Ook vele Lensleden houden . 

. er zoo1ets op na.Ik moet ·echter dadelyk toegeven,dat. hun· dat tot

eer strekt, Waarschynlyk is myn _vriend Punter: het -niet met my eens, 

. doch ~J' zal wel. tot inkeer komen, verde_r moet hy nooit dames in het 

openb9c.ar _9elee~1gen door te s_chryven: ''toen ~eb ik van twee Ö:Y!aden . 

het. ~este: genomen" ( in dit geval zyn voetbalschoenen), Ik ben 'er. dan 

9ok'.t,~n:'1!:01.lè•iran ov~rtuigd,-dat vele Lensleden 11 runter" by h!;l't .· · 

l.ezen··;1'.'_an ~y'n '\)e'.).eed1ging ver;yenscht hebbe~ eri hy mag van geluk . 

S.P:c:'e~e_n;1at hf·.op dat oogepbti~ J:iet_ in_ ?e nabyheid dier leden was, 

, · · • . . . , , . · . . · BULLETJE, , . ·. . 

. . . . . : · . -. , . . . .- In 'adèmlóz~ stilte hèbben we de ll.onderd-: 

duizendwedstryd· ge_volgd,Als .'t allemaal waar is en dat zal wel---, 

ik.heb er foto's van gezièn..;..moesten1We élie-lui maar 'ns\.iitri,odi

gèn aan de ~eyweg, 't Lykt mè _daar e~~-ide.aal oord ,~opr(llfä(jll.ar.tsen. 

100,.000 patienten na· een wedstryd,EI\ dà,n de WybertJës 1. \Hebt u 't 
· ·· ooR: · a;1ell\aaJ.. . gehoord: in "Engeland. wor.~t · !S-Za terdags gé,vo,ètba.ld, Dit 

. Js. om 4e_ 1Z9:i;i14B.&".<1,-Yc}e;:i~g ,Q.i7 py,_v0Jlz'~.;;2t~~~~e§e .. ,b~~n · ~~1::r:._,s1;reng; ~s •. 
. , Vo_or. de: .,rest zal }-k eens ui tkyken, wie .die .i1ikke1iaar.cîers·"zyn • Bülletj e 

-".' , z:al het :nieil'z"éggen :die is er 1;1 van 'door; om ·plaats. te mak:en voor. 

h1.11T!If1~r :dri_ê. 'niGoeie tennis b~y~ba;ar,te 09rdelen altans naar_:de har

telike- ontvan_gst,"Meneer de D1:r:e_kteur,mag 'k me even voorstellen? 

· Jé van der IÇ-a -~• ,Aangena,am,meneer Jé van der Ka,wat een vreemde naam 

De meid van o:çze •b_uren .'heet ook zo ,iet's,Maar 1 s gibt nichts,Wat is 

er va.n, UW,'v~rlángetj? 11 V1el mene<:ir de Ilirekteur,il<- zou graag een woor-: 

je wiJ,.len·sprE!ken ~ot,lde, jonge lui in,_de'ze zaa.1,0,is ·'t 'm dat?. 

Nou,d~t gaat we],:,Ma.a,r,spr_Elek dan w,at, l~id,als' ik U vragen, mag, . 

t t . ·111 : . ·. ' ' • • 't . . 1 ,! . ' . . -· 1 . ., \ ' 

At en_ a.e• ,.:;;,;:,;: r · •, ·. A, t.entie .. r'., .. '".: ,. . · ._;_·\cl , 
· O-fi ':/\\ ~-:n;:,-::, Jon..,.elui · · : ·. · ;- . - 1 • ' • • 

-: tr: :'Vilt. :'_: '. ·: : . · . .° ·· .. ~e · trlap.iti'e dat L&S4 c;te bc:>venste pla.~ts 

· QEl~e:!;. ;of _:_~l~apê ,.z_ich. in l:loIJere regi.onen bElwe,egt ,1.s ö,14maal pnd,e_:c"; , 

breken.In het, b_egip.werd:dikwyls. mét _e_pke~~ invall~rs. ge.~pee_ld 1d1'.§! 

hoewel· hun. l;ies-'t do.ende ,'de vaste spe·J,:ers niet konëlen doen •vergeten-, 

I,,angzà.:am m_aàr _!zeker Icwamen me~r overWim;iingen,di_e styging .Qp;de' '\ 

rangl-yst -t€ngevqlge ·l)adden, By· normaa_:i,- ~1 tkomen :l;f!,_ het a .. e lfta],. ,t 

. zeker t'è rangác'.h;i~'ken onder d$. sterks"te. elfta]\leif' in huri 8:.f:deling, 

dé.tl. a-lleen ;vrat~ ia~~ begonneh ·is'· om ?,og, serieu_?e'~ Xans,en t,e ma.ken-. . '. 

y:opr, d.~:.eel'.ste-·<plaats ,we reken~n nu ,m,~p.l". op• e;en,t"e _pry,zen i'!l bek.er 

en. ·se:r~~w~dst:ryden-,De eerste ui t~o.di-g:i.ng voor~ §:ee3:name· .aan i;-ee){s-

. vieds:t;ryd.-en .. j16.o't junioren; be. reikt. e hét Bes.tu\7_.r;.vä~. V ,A,P,, Dîrek. t na 

aflJ.oop dër kötnpeti tie kunnen de a-elftallers ,:_ii.l,z_o aanvangen me-t, . 

· hei:.~"yu:J:len:(-v~n;-9~~f medalpekast~Daar:fap- n.g~,be_s;t~wat tn;hoo,rl: _· 

. .-.. ~,:::J'·.:\·"' .-:::!,~.' :·-;. .. · f:G·..-, .. ,.:., - .. ··.' .. · ; _. . ~- ._-.~~: .. · r -t1~·.·,.~:.·.-:1 .... 1: •• • . • , 1· 

.. - , < :.·:is;~t' ·;;~~. (~~i~~fé~:bt!n:Baf~g~~ _. ~~ïtt~ti3~e~i~~!t
1 

z~;~:n ~i~ki~ar 

· ·. ·. ' ~~~'t~ ~ê~~?'.~t'a~~ë~;~ai~~~:ii~i -~i~:~~~,~~1m~~1/~;~~P!itrcl!t~!~t;'b 
· elft~l\ in .a,e b,uidige,. samens"telling ?!:!!er goed• is,;- 't Do_etf, ons· ple

zier/d~t 1, net' 5e elftal ;gëregeld: voilè~ig binI1~n ''çie Jynen koril~; Op. 
alle ··spelers valt steeds te rekenen,waarddpr. oot suk!'l7s bereikt 

wordt;.De',tit.a:nen-wedstryd Lens.b ·- Rava p v1erà·,overtuigepd door . 

onze• jongens .. gewonnen met 3-0 al viel .ç:ie bepl;l._ssi11g; .. eerst in de 

tweede ;_helft, voor de rust werd'4oor Lens b,. wat: ?~n~w.achtig gespeeld 

a1, moet gezegd worden dat de ,·Ra,va-ac'p.terhoede ;voor~J:,.,<:1J_·: recl\ts- _· 
. , ' ,.. . 1 . ~: •.• -···' .-~ • 

back heel'. goed speelde, In de twe:ede. he 1ft •'echter· was. Blauv,wi t ·o . 
-sterker,èn maakte drie mooie dci'elpunten,waarby Notting het. leeuwèn

aande~~--'had~De_ voorh9ede van- hét/5êE!s·?eer goed 1maar mag'niet, .. te . 

kort-spè,'len;_nè half],:inie kan nog_:wat 'beter ·-p,laatsen.Overigens ·wer-
, •• K •• •• C ' •' ~. ". • / • oJ • 

ken --1,y :.ze.er. ak.~ie.f, Van 'de achter:tio!l.~e, 1.di_e "z_ich slech~s een paar.,: . 

. maal --·}ie;t. r-.a.s,9eeren,moet Leen Ro·?_e:nbu.ri •Wa.~ ha_rder _ wegtrappen. : 

• • .,1. '· ,:,-;·:·-,_:\.-·: . · Jon~ens zorgt dat · e niet meer struikelt en . 

dat r:.enS zê):ëe,Jf\een kruI1pioenseiftal hee ~.wanneer jullie nb:t mët; 

-dezelfde an-i,,m.~ blyft spelen ben ik er niet bang voor.Alleen zou .. 

~k dit nog willen zeggen:Wat JÎ}inder spreken· tydens de wedstryd is 

wel gewenst~i-tiet dat jullie onbèp.oorlyk, schreeuw~n,gelukldg niet, 
• , : ,;, •· • • ' •:, ' ,J ·•· •. ". k, •. " •• .. , •. ~.{ •· -~ -, .. , , ,. • • ' - : 
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-s_;, ~ -J:. • > -,. ·-~· .. '.''- ---~ ' ' .... ~ -·•- .... '"' . • .. 1~~--~· '!'• .. "• "'', ~maar er wordt door enkele t;e veelgepraät·. 't 'schyrit een kwaal te zyn v~ vele juniore~ftaileh,maar je geeft de be~te indruk ·ai.s jÊ; entousiast en· toch niets zegt ,Denkt er. eens aan?Afgespz:oken 1 .. , ,. ,· • · Veel sukses 11. :·, .. •. _ ~ ::· ··,. ,.- · . '? :: .~ .. · "·• . ~_.,, .... <._ ~ '· ,_ .. , ... -_. :· ~ __ ;r.-1· J._v.c1·.:_r-:. :... ,-.,. . . :;: ·, · · , Wou, diè J)lenèer spreekt niet kwaad, •t Is 'trouwens lang niet yoor 't eerst;dàt ·we hem op de planlcen zien._.,,; ,en natuurlyk ook niet vo·or, de· laatste ma.al.Maar kyk eens.,daf,l.r steekt een ou~e bekende zyn ·neus om_ de ,hciek. Ha. ,ha ,vriend. Sammelaar) Kom._ maar hier, U·_hoeft niet achter·'de s·chermen te blyven.Hoe maakt u het?"O,dank U,'t kan niet beter.Zou ik de voorzitter even mogen-. spreken?Ik heb :weer wat op myn hart.Me dunkt,ik moest maar meteen bèginnen, want ik zié . 'm al' zitten daar op de eerste ry. Gaat U ri)aar heen,Dag,Irerr Direktorl IZiezo;nu ben· ik aan.'t woord:. -' ,. · . . · Meneer 'de Voorzitter! .: , . .. . . . . . . . . · ...... ,,, •. , Houdt U van pl?Latjès kyken?Ja;de.· . vraag _komt wat plotseloos op"U af;ilc zie het:ze verschrikt U,maar . -~- ;"_ ,-t;,q.ch,pi~n_e_er _de voo,.rzit"!,er ,houdt'l( v~n. plaätJ•éi"'.Ry.k'.E!n?Nfêt 1' NoÜ, pl . • wel· en daarom gryp 'k. onze tegenwoordige _.ge illustreerde Lensrevues · aan mèt meer dan uitbundig~ blydschap;zo ook de laatste keer:Ik zat heel rustig-ik heb een fyn lui leventje-i:h,!llyn tuinhuisje een · Icarel zev·en te fumere_n,toen de postboçle over de· heg kwam_ kyken: . "Morgen,men_eer Sammelaar ,de Lensrèvue"Myn. linker oog viel ineen_s op een doelmari,die·in dronkenmansgebaar scheen .te.pogen zyn doel te omarmen.En intussen werd myn_ :ç-echterluik gevangen door ••• : ••• door •••• ; ja,door «?chrik by de aanschouwing .van een wez·en ·met koper-· draa.dha.ar ,eeri satanslinkèroog en _ ee·n. bloedhondenonderkakement. · · Meneer de voorzi.tter, begrypt U nu ,dat myn rechteroog versta,rde van schrik.Maar dat was nog niet alles ,Dat wezen ,met een grote bal als een puist op zyn test droeg een ·shirt in ons teken:L &_S,Zyn we , dan zo .diep gèzonken.,da.t~_we. een lid,J+ebbep:'met. een .. bloèdhondenon-- . ·dericakement?Meneer de. Voorzitter, 11; is maar èen vra.ag;_do9h·neem · asjeblief afdoende maatregelen én zet hem veilig by de rec_htsbuiten, onder eeJ:l specia~e bewaking.Dat is de raad van Uw trouwe ... · .. , .. . , · ' . . . . - · SAMMELAAR, .· Samme],aar af-,',1; Is toch.·een göeié vènt,altyd_ even bezorgd voor. ónze. goedei1aam.Janimer,dat iê zo .onnozel is.Nou.denkt µ,dat ':t;teke'.'" .... · ningetje op de. voorpág:i:i;ia,yan qe vorige revue een fo!,o is :-van e_en onzer leden.Nee hoor Sammelaar,we passen wel op.Allemaal geschoren en netjes·gekamd,Vraà.g 't maar aan onze sekretaris,Daar is ie_'·.; .juist.Gaat Uw gang,meneer 'Jánssen,zeker dringende.zaken; 11 zo is_het) vergadering~ 1 k· Zal •t de lui even zeggen,Mag 'k even· Uw volle · a,andacht? · . - •• ·· · · · . . ·.. . . UITÛÓDIGING, . ,·,. : . ; ; ' . . tot het bywonen derjaarli~se algemeI)é_ledénver:gader1ng•op Woensdag . '3 (drie);. tTUJ:H•.1931 ç.e§ ·avónds~om-'8 (acht1~ uur., ~n.'.de :,bqvenz~§ll ~V1:-Il'::· Café.· "EMMA1.1 · Regentesseplein, . ·, ·. , · · ' •· · AGENDA: . '' Il· opening. : · · : · '·. • - · 2/ ·· nOtule_n. ,-:~ .. · -'· ·? 3/ jaaryerslagen van:a/sekretaris _., ~" JI ,;··~,_,{} . : · ;. b/penriingmeester /~/ ·· <'/\·1 · . • . . . c/el:ftalkommissie .. ·.. · • ·· · ✓.:';L, · · · · · · '~ 9/kaskornmj.ssie _: . . .·. < .. _.. .. . ... • ... 4/ verslag derterreinfommissie .· 5/fina,nsiële begroting over 1931/32 6/ mededelingen en ingekomen stukken ... 7/ · yerkiezingeni _ . a/bestuur:àftredend de heren J.v,d,Kley(hérkiesbaar) .,... . . , J,Ha,zermans en \v',_v,Bohemen_(bedankt) · , ,,:Jiil ··. - ~> Bestuurskand:i:d?Lt~n ;qe .l_leren J ~v, Liempt en · . , ,;,, ., · · . · Fr, Bergman • . ·. ; .· . ; , ·. , .. ;:: ·. , ' ·• : . · b/elftalkommissie:Bestuurska:hdidaten:dé. heren A • .v,d, .. ·_ -~---·-;-·-. I\l~y 1:F!.Have;rniéln~ ?ri.:L;Janssen; . • ·· \: .i.~ t c/kaskommiss1e :Bestuurskand1daten:de heren E.• Wezen-. . ., . . . be:r,g en H.v.,Rijn, · : · • • . - . -·, , · . \ . d/materiaalkommissie :Bestuilr~~&t)didateri :de ·'heren . Á•i. Sleeking,J,v:.Liempt "tl J,v,d,Boogaa:rd/' > 8/ rondvraag 9/ s lUi 1;:t~, . · . 
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~ zo,daar zal ik by zyn,Lui,allemaal komen hoor, 't Is niet pret

tig voor het bestuur als er enkelen wegblyven;en bovendien ku:p je 

er vrag~n of klagen~Alleen de Se elftallers worden.niet verwaçht, 
omdat die toch geen. stemrecht hebben. · · •. · · ,- ·· -

· . . •: En wie hebben we daar,Ha,meneer v.d,Kley,Komt 

Ubinnen,Mag ik U even geluk wensen met de prachtige overwinningen 

die VN nationale ploeg tegen de.Duitsers en Belgèn heeft behaald, 

·Ik.heb het in de Res 'bo gelezen.En nu,als 'k U verzoeken mag.· . 
. HET LICHT OP LENIG & SNEL (2} . . 

.. , . . EN 'ZY ZULLEN GEOORDEELD WORDEN. , • , , •••• 

Ik ga:pogen een voetbalwonde.te heelèn,Neem 't my niet kwalik,Ik 

kan nie~ .anders,Deimpuls.om te laken diegenen,die hun plicht ver" 

.zà.ken,kwam -tot my als een rollende donder,die geen. aardse mens kan 

stuiten.Is het· .daarom dan te mispryzen dat ik u Û:hetsen zal,hoe 

de Meizon zich helaas'niet weerspiegelt in Lens-twee?V/ant het 

schynsel van flets-dode lichtjes kunnen wy moeilik a19. heldere 

refleksie van de hemellamp betitelen, · 

· . . , . . . . · . . Koren op rotsige grond gedyt nu eenmaal 

niet,L&S2 was ep is een schraal~.korenveld,we_lk.s koren 't gèhele 

seizoen. lage pryzen ·noteerde.Alzo een krisisvËîrschypSel,dat· grote 

aandacht verdient. Daarom schryf ik! · · ." · 

· . Ik weet heus wel dat er geschreven staat 

··Wie Uwer zonder: zonden is,hy werpe de eerste steen!Zulke onschul-

. dige mensen ,;,,onen echter in het: Lanè. vàn .X. Ilc ben ~een inwoner. 

• Maar toch werp ik!Het is myn plicht-en. goed recht tevens te .heke-. 

len dàt, wat een kapker wordt, ·. . . . . .. ., '. · · · · ; · . 

· · , waarom dan LenS2 op ,'t slappe koo.r.d? 

. Ik ·zal 't U verhalen.'t Lykt. een fabel,ma.ar 't is'l}waa:rheid. Volg·· 

my in_ myn tweede deel! · 

--------------------------------------· --------·-.----. -------------
Historie: . . . . . . . . 

, · Aanvang seizoen 30-31 wàs LenS2 sterk.Misschien niet zo-

. "danig' dat eerste-plaatsillusiès de mensen bekropen ,maar de ploeg 

had zeker rec'ht op de middelmoot.zo dachten we.zo had het kunnen.·· 

<worden! Helaas!! . · · . . 

.. ···w\') vinden Len.S2 vastgeroest op de· onderste sport;Een ploeg die · 

kwalitatief.beter kon zyn dan.4 of 5 clubs boven haar,is geabon

neérd op de portiersloge.De intense wil om te stryden ontbreekt. 

Daarom stilst.and·, omdat. verder dalen momenteel niet· moge lik is. 

Wie hiervan de schuldigen?Ik zal het U -zeggen.De grote oorzaak. 
dat de reservElS reddeloos zi;jn ligt m,i.alleen en uitsluitend by 

·de spelers zelf,Zy en zy alleén-een paar gunstige uitzonderingen 

· daargelaten-koesteren een mentaliteit die funest is voor gunstige 

resultaten.Een mentaliteit,die. meewerkt tot een ondergraving van 

een waarachtig rooms belang, .. 

Het absentisme in LenS2 is groot.Er zyn er,die byna nooit een uit-· 
wedstryd m~espeli;)lden die liever op.een al)dere wyze,_ hun geld en tyd 
gáv.en g,an,;caa.rr·,het· elftal dat. hen _r:rep.By' de thui· .. s\Vè~'s'try.den was 

, het wegblyven van ongezonde afwisseling, Zo zag men h.laas de eene 

Guit de andere zondag,terwyl de volgende speeldag Klaas da.n weer 
eens uitkwam.waar bleef aldus 't homogene tweede'? 
O,di~ afschryvîngen,Wat al biz9ndere redenen werden.er uitgedacht 
om niet te hoeven spelen.Want Ja,als men.veel verzuimt moet men 
zorge;n voor aangename afwisseling ïn de afschryvig.Meestal ·was· 

. · het.,:Zondag a, s. verhinderd ui i; · te komen"Dat was een besliste onbe

. leefdheid t?0 ,c,hover het Bestuur, Ieder lid behoo1°t zyn ,afschryving 

behoorlyk te motiveren. · . .. . · · · . 

Weet Ujdat St Be:r;-n~rd\1s op 10 Mei afgetelegrafeerd .moest worden 

wegens, gebre;k aan spelers door het grote aantal afschryvingen? · 

ije'qt Ui dm nog een geva;I. te. ·noemen LenS2 naar ·Donk zien taan? · 
· Ik' noem-het schande!· · , · . .. . 

.•.• , : • :J ; • _" •• Meri i's totaàl înunuum ,voor iedere aanmerking 

· qp _. z:yp qnsporti eve en unfaire hoi,.d:i,ng. · , · . 
Wp;rdt, d} t de verwording van J:.,enS? t; , 
:Ck, lo..o.p risiko.,dat de heeren z.ich·bel;edigd gevoelen,bedanken 
Dlià..r d~ zeg ik :, · ",: ·· · ·' · 
' ' ~: . . :··, ... 

; ! ·.':.',~· •• 

'} }:,i.~. ~ 

• 



l~ 

' 

~· ' 

.. 
.. 

_7.;. 

~~- , 
•,,-~ .. We~! een kerel,blyft redelik,rechtvàardig Je of bètert je •. ·--~ . ., .. \ .. , . . 

. , 

. . 

e ·•Viinden enkelen,dat de hun aangemeten schoen niet passend zit, 
dan nodig ik hen uit,hier openlik hun houding te rechtvaardigen, 

·Kunnen zy dit,ik zal de eerste zijn om ongelijk te bekennen.· 
'. ,· ··. ~ •-, ... _:/(· 

,. 

Tot siot:"Hulde aan die spelers uit LenS2,die én door' hun gere-
geld uitkomen en. door hun gedrag,de Lens-kleuren dienden op de 
juiste wijze.Zo valt er toch nog licht· by de ·schaduw, · ,, · 

ut, f'•' . ' . ~.. l. 

Moge álles beteren 1,11 · , :· 
Jac v_.d.Kley, 

~ -----~---~------------ '• 
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· · Rèdactie1.fadres·:_ Fultonstr.73. 
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, 
Na de jongste verkiezingen is de sa!lionstellit;g van het 

Bestuur.:• 
. ' 

. p. Juf:fermans; voo:r:z i tte:r 
Liempt ,- pènningmee·ster - L. 
missarissen. 

Elftalèommissie: 
-~ ' ;;·• 

Jac\'v.d. 
Janssen, 

Yie~j, ~ 'algemeen sec~~:taris J. V • 

Jaè,. Runderka.µip .èn ::li'r. Beir~an.,. Cm:n-,-

. . . 
L; Janssen, voorzitter - M, Havermans.,· secretaris A. v.d. Klcij,' en aan--

voerders L. en s.1+2, leden; 

.• 

• . 

Kaskommissie: -
E .. We.zèr1berg; en H. · v·;- Rijn.· · ~·-- ·•··· ...... ~ _........ ....... --· ~ ~-'>- -· -- , •• -~--

. 
Materiaalcommissie:· ' 

C, Bontje, J. v: Liempt, 

·. Adres;en: · · · • 
s.·s1ee}l:ing. .. 

. . 
Algemeene zaken als aanmelden, bedanken etc. bij de alg. secretaris Jac,H.I. 

v,:d" Kleij, Beyersstr. 78. 
•-~ . . . . . 

Alle; wedstrijd-,-aange lege:nhe den als afscbrijvingen 
tàlcommissiè: M. Havermans, Weimarstraat 35A, 

~•;' . . 
. --

enz. bij de secretaris elf-

. 
· Kontributi~ betalen ·allóén ~an den penningmeester: J .. .Y ., 

;s-·.-~"ii~:J>.lein 5,.,:.. >"·.·· .. ,, " ,·."t-:·-•,,:-·'"'~-:"•'·':~· 
Liempt, Kampèr- : · -· .... ' 

.~ ··•j' ·.,_ . : ..; .. 

,,..,'.'°''."BElLûITEN BESTUURSVERGADERING: (lees vooral ad .. _?_) 

1.: Verplichte training:_ alle leden o'ntvingen bereids een circulaire met 

•·:.· _ .. • · .- alle byzonderheden. Denk aan de ·boete! 

2 .• Ingesteld werd een clubavondkómmissie, w~arin de .vo],gel}de heere:n:· zit-. 

ting namen: P. Juffermans, E, Wezenberg; W, v, _Liempt,, G._ Brakmeyer: 

;Dóel is: reorganisatie der .clubavonden.··· ·.· - .. . . . . ".- :_ ·. . '. • ..... , '. ,., ·.· ··- ' ~- . 

3. L. en s. Sporttenue: Il/Iet ingang vari.het·volgend seizoen zcirgt ieder .in 

hét bezit te zijn van het z.g. 11 • 
11 shi;rt, te verkrijgen bij sporthuis 

Weimar,(mèt witt<'l l;,oordjes en ll)anchetten). Tevens is het aan te raden, dat· 

' elk lid voorzie!} is van blau\'1Wi t horizon taai gest1·eepte kousen, zonder het 

voorgeschreven tenue kan aanschrijving achterwege blijven. De kleeren maken 

' nóg steeds de·klub!'! - ·· · · ··· · · .· - • ·. ~. · _., ·: , · .. 4 "--~· •· ' __ _ 

--~;•· • ~"••' ·.,·,; •:'t" ,', .., ••--••:•-,-t .......... ·•••~• --~•· ,•>';•.••~ ,.~;:..,...·.,r ..... ~~_:..-.,,.~ .. ~ ... ,~,:...::-... ;;;,-.,,,, .. _H .. -,~~-•• • • • ~ '•• 

• ··4. Aap.genomen werden de volgende nieuwe leden: 
' Senioren: Th, Maessen, Rijsv,. ;;v.eg 125., 
. ' 

,. 

Junioren:· Adr.Sleèking, Brandtstraat ·33. 
· C. Dirkes, Kon.• Ernmakade 125. · 

c.c;Th. v.d. Berg, Loosduinscheweg 789. 
C •. A.J. v.d. Berg, Loosduinscheweg 789. 
B. Vint~s, Beek~an fil. 
G. de Roo, Newtonstr. 77, 

~ 

··lil.de Roo,. · · Newtonstr. 77, _-_.,. 
J.H.I, v.d. Kleij,,. _ 

... , ~·-~ . Alg. Secretaris. 

•' lîIEUV/S. 
' ,· 

>.· 

Bij besluit van onzen bisschop van Haarlem is tot. geestelijk adviseur 

· 1 onzer vereeniging benoemd de Wele_erwaàrde Heer v; Olsthoorn, kapelaan a?,n _ 

· dé Oude Weg te Schev:eningen. . "'t.:" -.~,:•'•: 
4 

t• 

.. :\'/ELKOM. 

We wisten dat ná liet àfsëheîd: aan: Î'?,st,09:r:- v.d •. Bergh een welkom zou: 

L ft3;gen aan dien,s opvolger.i. ' · l ,., ,/• '. . . . . ... --
. , . Met weinig, maar oprechte woo.rd~I'î,_h~libe?j. we Pàstoor v.d. Bergh.uitge

.,, lflide ge,daa'n;' we wisten toch wel· v1.ät 2r1_è a'ál'.J. e}-kas\r hadden; Zoo ook ~l:lep 

' ... :1 Îs:~ .. :;',,·· ·-:./1.~ ~ " ' 



'r o•. J.... ' ' 

we lJU cie bron der sprake niet Ui:t!)u:ttèrt'-'om...:.aé=~~.'van kapelaan v •. ·' ..:.ill,;,.:_' 
Olsthoorn te vieren. Wè zijn onze1ï;goe-cienJ!Bi-ssJ:Jh.Q1;1\:'":'' ,dien:1e;"!'luwigen la.oh'~ 
dankbaar omda. t_ Hij ons· een ge·e.stelijk rle iq.tl:i::.- en _..raadsman -heë-ft 'to egevoe:gd,~ ,, 
1'le zijn ,da11kb0:a~r.e;n 4,;_ey;reden, want 'we· lce1i.héîi onze'n nieuwen kapelaan,. Dat . •c. 

,zegt genoeg." Dàa,:i:;dm;· ·'Eerwaarde, van, harte •vi'elko~ i:r.f: ,onze:, kring • ., Vle.beve- . ..,..,. 
len onze .. belang;ënen die der vereeniging bizonder aan in Uw gewaardeerde 
beiangstèlli:n,g efl 'zorg;, · · · '," ·. . ;:J . · · · · . · . : . ' . 

. Wij hopen ..fan Uvî hµlp
0 

en raadirrtim gebruik te 'mogen n1akeii: '_ .... _;. ·• 
·, r. , ;1,i 0 ,·I.~•1 · ·-.J . ..,..."' 

. , .. P.Juffermàns, voorzitter-. .. . : 
Meneer de Voorzitter! ..... . 

Veel heb ik me niet met voetbal.opgehouden tijdens de hondsdagen,,want 
ik mocht vakantie houden. . , . 

. ; t Was wel gedwongen v;rijaf, mà;,.r niettemin zag ik reden genoeg de . 
moed er in te houden, waarom ik ijzerros ván stal háalde, die me overal, hee1 
voerde, Bij die gelegenheden dacht 'kaan het bekende geluid: Oost-West, 
tuis is •t ook gëén lol1:ètje ! . 't Beviel me overal goed, behalve in Haarlem, 
waar 'k helaas van de fiets gleed om me op de regengladde asfaltlaag te • • 
vlijen, wat een onvriendelik wo.ord dee·d ontsnappen aan mijn· etensklep. Groter. 
schrik bezorgde me het strand nabij het Groene Huïsje: men beweerde dat een 
stuk van Nieuw-Guinea is overgedreven naar de landen bij de Noordzee en de 
Papoe-a''s· voe:Lerr· er z±èh· goed·· op hun--'gemak:. ·Beter dan ·de ·Lens--lu± ·op hun ·- ,· 
veld, want ongeveer 3"1 man maakt op Zaterdag gebrui'k van de· trainings-kans .. 
Dat is, ..... ? Ik weet het niet; maar m.i. is Lens wel voetbalknap en. Lens .· 
weet dat zelf zeer goed, Maar ik, o jee, ben nog zo aohterlik om te gaan 
9efenen, a.ls ik eenigszins kan. Dat is dom van die· onnozele · 

SAMMELAAR, 
T . ,, .. • 1 

V0ETB}]!VARIA, 

'' 
·• ·' . 

. · 't Was op een mooien zomerdag,· maar niet in Mei, dat ik mijn _schreden 
• naar het Ria terrein richtte •. Het.Aoel van mijn bezoek wa.s tweeërlei en toen 

ik op het veld was, bleek indera.äad cîat· de toesta.Jid geheel in o·iereenstem
ming 'was met mijn verlangens. Y!a_s hE)~,toeval? Ik weet het niet: Ik. weet.te
genwoordig zoove·e1 11iet. Ik begreep ook niet· hoe het mogelijk was dat een 
dergelijlc Lens-elftal op dien middag door Blauwzwart geslagen we:cd. Enfin,• 
het ·vraagstuk werd den ander.en dag -in de Resident:\,ebode opgelost. Een ieder .; 

, begrijpt wat. ik hiermede zeggen·wil en ik wil er tevens nog aan toevoegen 
dat het toch eindelijk tijd bE)gint te worden dat de speJ.ers, die hief, heden
middá:g de tegenpartij vormden, hun klein beet je verstand dat ze ·nog\'hebben 
oqkcpp Zondag niet thuis laten, doch meenemen naar •t voetbalterrein. Het 
doet"mij, als geh~el. onpàrtijdig toeschouwer, werkelijk genoegen te kunnen . 
constateer en dat Lens, ·wat fairheid in spel 'betreft, zich met elkeli teg~.11-
stànder van haar afdeeling mè·ten kan.· Er gebeuren gedurende de wedstrijden 
dikwijls van d;[i:l 'dingen waar een logisch denkend· mensoh zich gewoonweg geen 
begrip van kan vormen en die beslist op den niet ,r:.Ic)i'.or of D,H,V ,B,,er, een 
slechten iiidruk maken. Hiermede zij. niet gezegd dat er in niét katholieke . 
kringen al tljd· fair gespeeld wordt, doch ·dat is voor ons van minder be·l.a:ng, 
In. zeke:i;-eif.zin al thans, want hoe dikwijls gebeurt het niet da.t mensehen uit 
neutrale vereenigingen· naar de R.K. •. olub;;i oygrgaan, e:n, .. de.~f/lo.g~ljjlg_gifd is 
daarbij niet uitgesloten dat zij met dezen overgang hun "trap maar raakspeel
y.iijze" meebrengen. Gelukkig zijn wij als Lensle den :te verstandig- om tegenover. 
zoogenaamde "Uit de klei getrokken t·egenstanders''een zelfd~ ope:elwijz·e aan 
den da.g te leggen. 't Vlas inderdaad. jammer dat voorzitter Piet (met. p.ermis
sie) met zijn filmtoestelletje zonder film op st0:p was gegaan, anders hadden 
we spijkers met koppen kunnen slaan. Het afdoend bewijs is bij·de hedendaagsohe 
mensoh11eid een absolute -noodzakelijkheid, · . .· · · • · . · 
Doch met dit al was en bleef Lens een geslagen elftal; dè liartversterker bij 

-._,Kuijs smaakte er echter niet minder .om .. Ik geloof ook ,dat ik de plank niet .
zoo heel ver missla àls ik durf beweren dat er dien·middag bij Kuijs de grond
slag werd gelegd voor een gelukkige toekomst tusscheri één van die aardige, 
vroolljke Lensdonatrices, die men zoo gaarne op de speelvelden mag ontmoeten 
en tusschen een persoon met donker golvend haar. Men was algemeen van mee
ning,dai; dit feit in de krant moest en nu staat het in de krant, al zij het 
dan .slechts officieus. Hisséhien dat dit het proces nog verhaas·t, Maar als .~ 
hèt dan \ve:c·kelijk zoo ver is dan stel ik mijn Nautilus gra:'v is en met pJ.ezier .. , , . 

. voor hun huwelijksre;is naar de Noordpool be schikpaar. Da.n. kunnen ze. _door dat~' 

. groote glazen venster naar de .. "vissies" kijken. Ik ben, zooals het aJ.tijd met 
die dingen ga.at eeri "dagreis van mijn on_derwerp afgedwaald, maar daarom heet 
nijn-•~fdeeJ.ing ook voet_balv~r~a .. Reeds.eerd!3r deelde ik de ~ezers langs de-

.. •en weg mede dat .het _ni•et op onzen weg lag ons te be.moeten ,r:et voetbals.;e•; 
·eurtenissen- bµitèn den Lenskiing,_ doch ex zi,in VP'!'\ r1• ,; . ·'"',··'-·· · ,. • · · • 

., 
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;• 'l· ,1' ·.-·,:>;•·'~--·•· ·-·-~~:--. 1:_"1 _; :,.•. 
_ __ buitèn·den Lenskring./Ik 1:ie-ij.pe.l hier op den wedstrijd.in he.t Ha~g$cne ,Stadion t:ulilschen: EDO · en ~RXES .. N;i.et quà ·'l'.ledstrijd. De verschillendé Lens::.. -leden,· .die 'ik tusschen het talrijke· publiek opmèrkte,·.zi,illen het op (j,it punt · wel." met mij_ eens zijn. Ae:ri. L'\en s tr.ijd hec]l·i;t;e ik in_ zûovè.rro waarde ij.at alleen der(µits_lag mij kon interessee:ren. Was. llét omdat ik vrienden in Xer:x,:es heb_ bf staara;e ik mij blind op de p~efere:ntiè die ik voors. deze club koeêterdé? -Ik Weet het niet. Fei•t is eèl:itei~ __ dat ik dol van vreugde was· toen •Lagendaal -_Jllet een keurigen kopbal Xerxes het eersteklasserschap bezoi·gde. Wat m,oet -dit niet voor hem een groote voldoening geweest zijn. Ook wij ·tellen in onze gelede1·en een speler, .die volgens de laatste ·berichten niet meer spe])e'n zal, doch die er naar m~jn bescheiden :meerï.ing veel. toe bijgedragen heeft om .Lens eeneervolle,plaats op_cle rangenlijst te be~orgen; Een mensch kan gekke, althans abnormale dingen doen als men· zich onder den'absolµten invloed · v-an het spel bevindt. Zoo ook tk, . . . · · " ._ .,'.'., · . ..rauwelijks was het winnende doelpunt gescoord of 'ik vloog và.n de overdekte tribune -- af en ik liep zoo vlug als mijn dunne spillebeenen loopen konden, de iverwinr:s1ars tegemoet, achtervolgd door honderden anderen anthousiasten. Al -- ;chep ik dikwijls op én al lieg ik dih.--v1ijls, als ilc hier beweer dat ik een ·.er eerste menschen was, die Lagendaal nameyns Lens gelukwenschte, dan is _ 'at wae:r.11eic1. Misschien zijn leden,"è:n•bestuur hier niet een:s_zóo byzcnder _ · ',p gesteld, hetgeen mij spijten sou. Ik }1<:ib het· echter gec.~aan. :i;n.het vuur van 1ijn -~..:1.:tÈ-.?:U~ .~as!!!~ .. ~n~_:j; e-y~~s ~fHl§.?: t j.!!:'.,:_y,J s t,,.~ d.fîJ -!,:6;,,án..;~ê:t~§~ ~:J, ê .cÀ,e.e;i:::J.~~e--A:· ·.,luogeest bestaat, d:te WJJ a,ls Lensl,"den ook in ons millieu ·kennen,_ Die . _ ,ilubgee'st is één der factoren die een yeJ.'eeniging groot maken_ kan. fyiet die ,rootheid bedoel ik niet zoozee:c het ledental als 'Nel de, eigenschappen onr,iè :leden. ,Wij ste·llen kwaliteit boven kwantitei•t. Wij _zien•.gaarne men_schen ,1der de blaiiwwi tte kleuren die groot· zijn èn van karakter èn van opvattin-1,n, Vele- Lensleden hebben é),en wedstrijd bijgewoond doch geen der lecl.e~ heg k bij het afscheid der Ro.tterdàJÎllllers aan de autocars gezien. Er -zullen o:h,cir. U·),ijn 'die deze belangsteiling mijnerzijds -op zullen vatten als een soort verdreven, 'misschien belac:p._elijk _enthousiasme.· Zij hebben gelijk. _ J:k _verzeker Lm echter,·- dat ik· en velen· met .mij .genoten hebben van he.t afscheid v:an een -: '= èr1igtál vroolijk_e, · doch bovenál gelulcki ge Xer:x:esrnenschen. '; · : . . ,, · 'n ik. zie· zoo gaarne gelu..li:kige menscheh, behalve als· o.1e ·op de treden van' ··et stadhuis.•staan; want d1l.n is.aálleS.vorüber·.--:bus•denk daar aan!· ~-: .... : .. _, .. ,_~ . .,,,. .. - ......... ,. ,"' .. _,._;; '::·· --~-- '.,.··· ,· ·-, . .,"' ,,_, ...... ·. j,r''\"l" __ -' 
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' . .;•,.<,, _ : Haág, . Juni _ '31', 

Memoranda )!001 •. 1 ·t; nicu{ve' s~izoenT '. ' 
. ,_ 

...... 
3_29-19)0 ·:Degraful.tie van_ 1 -t e,irste elftal na~·i-'_de ·· 2e, k:lasse R;K.F. -\ . .. ~ ;, . . . . . " . . , .. ·' ' . . , . .J30-193.l Aanvankelik weer dcgrada-tié-kandidaat, ·maar ons nieuwe velç. · · ,_ -'bracht 't nódige ela:n voor 'n krachtig 11 excelsior 11

.-: .; ';, ' -- . ' . ,. . .. ' .. : , t.J.l[_atuurlijk naar"' t kampioenschap van de 2e klas! Waarom niet? 

f'. 

., 

· ·,· :'-.: •t· Lijdt geen twijfel dat wc behoren tot de sterkste ploegen ván de. 2e klasse. ·Maar dan een goed gebaande weg naar .de eretitel. b.v •... , •- 1 ~ 1-COmt. -t:rouw .. op-.. t·•~·--··t.:;•·""'ls ........ .,._.,.,;:..~_,è,'_ ~!;,:...., :.7~ · 'ir-•~ ~ ;:,-..,,;.,,_..,__.-·;.~:~--.--.:.·;...,,•n.- --~----: • ~ ~=-•· ..... ~ - ... -.~-.-.-"--;:: ';·~;~( 2, Kan"lrnrt niet. · " ,, 3. Appeleert-niet 
~ 4. Zorgt voor nette en uniforme kleding. " -- __ 5-·_ Benut de trail).ingsavonden. .. ,, · ~ _ ' -- r._ ,. 6. Houdt er de _moéd · steeds in, :~ -: . ~ ~ , 

~ ... 

Op de 'eers-J,volg~ndè lédehve-;gg_a.er-in.g 'zu-llen, ·deze 6 punten àvèrho~rd .. _ :den. V/i~ ze ·van:· bui ten kent en ze -praktie.s gaà.t gebruiken;' mag zitting r,en · in de· "k?,mpioerîsèhapviering--kommissie':voor 193],_" .. _____ ·-. ·.:.. ,_ ' . , ' -- . . , ,· . . ' . _,. : ' -

. ~ . ULTRAMOÏfTÄtîO. -. ' 

·.· .... 
,_; ' ~-- ·AàYl-d€ hestµ,i~der-~n'J. :-"" ... ·~·· 

•• : :-::;••, ;-..,.'; 
•, }', ,, r~ 

•~ -•;: :• .1' '• · .. Meine H~rsjafteri! Ál~ _èr _in "EM!liA. 1_
1 'ns'\ii,.-grotè .kast kwam tê hà;gen, , 'ons ongeme-en _-aantal gewo·nnen beke:cs·' en me dal jes. in_ :,tt" :pJ.r,,'t,i:;,en. ;.:,; .•.. ;> _ , , -·., tenminste dele elftallers er .'n:;;,UNIFORM uitz;agé:n,:,·ër(b_:l,auw:07'witte kou,:-r· .·, · 1 "droegen •... ·"'.;·._.!'··_ ~_.,-,, _ ....... \· .. _.- ·:::.-......... ~/~'..;.'·~;-. • .:·{""<:.:-.~ -.·-· .. ··_,:· · · ,:: J::.r·'._--· . .:.· ;<:.:,··· ... - .... _ . -· J_ ieder_. lid• ·ins"'een'niéuw. iîá.··aanwier:f, _ hetzij-werken4 1>:f:donàteur(trice): ~ • • cl ex voor •t .nieuwe· .~eizoèn .'ns :- . •n _filmp-ster:r:,etje .werd geëngágeerd voor __ -•~e11ng :~ co:ilsW!li:>tie. :' .. ; .•. · .. ,· · · · · w- • · •• · - " · ;• . - -,{.~: . .. ; ': . 

~~~tti 
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- 4 -. Als dê oude insignes •ns gauw waren ii.itverkocht en nieuwe, kleinere,' , · es.te tie se, .yoorde_l~ge;r,e, we:J.:d~n_,beste:)_q....... . , . . ... ,.,r . ·h'-. Als .de greppel door 't ·terrein 'ns werd' dichtge'lljaakt;; ~'.; · , ,: ·. •,,_:;.,., .. Als'àan de L; en'S,-brug •ns •n'flinke Geel~witte"en 'ndito pla:uw-w~tte· vlàg werden beye~tigd,. wanneer er, gespeel<i wordt.;•.... ·' ·· '· ··· .... ,.~" Als.de corner-hoeken 'nà verbetê_rd werden.;;, •• _· . -•· "'" •:,,.·. A1~·de'tént 1nS·af.~am,--:_ .• ;~•...-.~.t-~~·'\··\~;·· .. ·. ·:- _ - ~ ,. : .. _~ .. ~!~ ..... -~~-.. .r·,.~·.}:_._· :~-:"'". Als ' " ' -- , . ' ,, " we ~. -. •• .- • . .- , _ . . . ~ . . .. . , .,- _ . . , Ilan moest de L,en S.-man aàn L.en s. 'n weekgeld' verdienen. · · Eh __ de penningmeéster. van,_ de gouden tienen ... Neen, áls •t bestuur nu 'ns uit bovenstaande nam wat __ in praktijk is om te zetten ••.... Dan werd L.en S. 'n club, waar ieder OP gaat le.tten. 
ULTRAM0NTAN0 . 

.AFSCHEID. 
Hank Janssen, middenvoor .uij;.on~ g,~rJ:i.;j;!'l,,. hangt .de voetbals_choenen •àn de heg. Huisvaderlike plichten ':röêipën ·1ïem: · Al voor enige tijd had hij willen kapituleren, maar L.en_ s., dat danig in de knel zát, kon hem nog niet mis·sen, Maar, nu Blauwwit uit de impassen is, wordt zijn "abschied" een feit. Bèsoheiden persoonlijkheid, a],s Henk is,· .vroeg ik maar niet ,.zijn toestemming een stukje als dit te mogen publiseren, We wilden echter niet een sluier hangen over dit heengaan, dat verlies betekent. Reeds _verscheidene jaren droeg hij ·de blauwwi tte · lüeuren en -vrijwel steeds als. centervoor. ,Ik behoef toch waarlik nie.t -uit te wéidèn over de grote ,léapasiteiten,. die Henk .als voetballer had:· 't Is ieder genoegzaam. bekend. hoe zljn handig,· takties·spe:j.,:·zijn snelle sprint en goed schot menige L, en s. zegen uit het vuur sleepte, Dit seizoen, nog was hij in prach't.,. vorm en was het·voor een niet, gering. deel. zijn werk dat de eerste blauw'-: ·wittèn voor .de tw.eed_e klasse R,.K .. F. •beh_ouden .bleven,-Ik/als .• aanvoerder., ~ heb ach ter dikwerf zijn spelwijze kunnen observeren en ·bewonderen .. ,. .. , -,•-..i.t,, , . Is zijn verdwijne11 dus, voor de technis•che resultaten reeds te betreuren, meer inog geldt dit voor Henk als klubvr.iend. Hier<wilde ik hem gaarne als · trouw lid·-ten voorbeeld .stellen aan velen. van ons. ·Henk was zelden. of nooit · ,:;ic,bsent .e1: was in 't veld door z~n fair, en aktief spel een.· graag geziene )'Verschijning. Kortom, een blauwwi tter uit het rechte· hout. · . . · : · · ·. ll' Henk, mochten de .omstandigheden zo veranderen, dat het je• weer. moge..:. I_ik is de blauwwi tte kleuren akt,ief te verdedigen, een hartelijk welkom is · {je bij. voorbaat ·a.rs verzekerd::. , ·,.,. -· . ·. _ - . , · . ·· · t:-- :;~ Namens :Bestuur. en eerste elftallets danlc ik je voor de kameraadschapJ... . pe.likhe id; die je Lens steeds betoond hebt. · · · Hët ga· je goed, amice! 

JAC, v.d. KLEIJ 1 
' , . ....~""'"'"'-'-- - · Aanvoerder _L: en S.-; ~: ___ '--~" à 

~ ':>~~:<~ ~:· .::::,:::::::::a;:~::::. :,:::::::::~·:~~=·:.~~-1 nen,; die mij nog niet kennen. Mijn naam is -Jan (van Liempt mag er o"ok ·achter) .. · ·rnaar als ik daarbij zeg,: de nieuwe penningmeester van "Lenig en Snèl~ dan• weetJJ in eens wie en wat ik:ben- Dat, wat ik al 'n: jaar gevreésdhadis1 gebeurd; -op de laats;tè algemëne vergadering ben ik van assistènt· tot s.jef t van de "L. en S;" léàs:·gep_romovéerd en moest daarvoor 'n meer. ,aàngènamere· - taak neerleggen; ma.ar aan alles wen je;- zal ik maar denken. _ Wat de kas•b_etreft, moet ilc zeggen, dat m'n beschermeling erg mager is; derhalve·moe't ik zorgen, dat ie 't volgende jaar er wat beter uitziet. En w;i.e kunnen daa,rtoe bijdragen? "U allen", antwoord ik hierop. En op welke manier? Dat is heel eenvoudig. U legt geld klaar en ik haal het weg en we zorgen samen dus voor de opgroeiïng. Hoe meer,. hoe lie.v~:~- i,\:I. _•_-t, parool voor mij dit jaar en tot. de ledefl ·wil pt lh .-t)>:i.f;i$Dgi:r,,~1ggeh: •"Werft _.Dofta-teµxs". I~ers de donat:i,e ':t vorme:q ~e ~es~rve ~ ~l.\! y~or ,i_eliere :ver.e~gin-g noodzakelijk is. _ . , .. , .. _·,. . _. _ -. ·!i,. ,,,,, ,, ... _· ., -. M9cht ik h~_t_ te.dru)! ~:riJ~ë~l!Ï~-llle.t ~qn,t~ur1:1be__zoek- aän he·e:tt .onze .. penningmeester val'!: voor .:tw~~ jajn\.~~rµg m;sschien· nog ·wel 'n:oud 1'.Arieltje'' • ~l' bei,cb1kktng, ~o.odat' 1Jc, ~t'.mak}t~~:Qt ~ ."bij~f~" •. - ___ . . _ - .. ·· .~:;wat, ':P. auto is zondeir -benzin:e.--is !n ver!lni~i_ng zon_de~_,geld".~, 
i i['jW:! . ' i ~ , 
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. Veel IDH~ no1 sou ik U. over. ~•se belangrijke eau: k\\nnen èohr.!Jvên, maal' 

vool" det.e keer is• het genoeg •n ga. ik eindigen met een vrie~deli~ doch ·; 

. drin·gend verzoek aan allen. · ·.·· . ' . . . · ·. :: , . y · .. ' ,. . .. 

-:--·· U weet, ik kom ili · •t begin van, elke. l!laand, Be:r;it u .. nu bij mljn kómat .. 

·•jufet •afwezig, zorg dan dat· het verschuldigde bedrag gereed ligt, voor U 

· 'n kleine moeite, voor mij 'n groot gemak en 't 'spa!!,rt tijd en .• fiets. · 

Daarom nogmaals: ·"E~n voor allen en.·allen voorréén. Wanneer U dit 

voor oogèn houdt gaat ·11 Lenig en Snel" 'n schitterend seizoen tegemoe:t, 

Onder vóor~~urende aanbeveling voor Uw geldelJke bijdragen. · 

\ 
,• ! 

. . ~ . 

.A.iiiicè, 

·· • : '. "IetS. over training Q:2.. Zaterdagmiddç1gll • 

. Bent ·U daar"ïit,"'eens bij geweest? • . . · . 

Met 11 Ka$1lgroeten, 

JAN van LIÈMPT. 

Penningmeestè:r. 

Den Haag, 19-8-31 . 

Werkelijk interèssànt, vindt U niet? . . . . .. 

Nee, .maar 1 .daar vergeet ik haast me aan U voor te. stellen. Eerst · even doen 

• dan: Jack Pudding, aangenaam, en 'k wil, U er meteen maar blj zeggen dat ik 

(. nie.t zoo lekker bèn .als die naam klinkt; Zoo, nu kan ik verder gaan; .,· . . 

1 
•<.: :'.·,•·· Ook aan afwisèeling ontbreek:t het.niet, b.v. als het·regent {wat op 

·zichzelf· al. een heele' afwisseling geno.emd.·mag worden), wordt er ook· ge-

• traind en d-µchtig ·ook, maar dan l:l,ebben .wij een speciale trainer n·oodig in--

• 

1_· de,,,persoon,.van, onzen geachten .;voorzitte.r ... Ja, · Dames en Heeren., _hij is. in 

l zeker opz.icht .een beul, nee niet zoo 'n doodgewóontje; 100 lev,ens gaan er bij • 

j . ·hem op één dag aan,: en · 't be tee kent nog niets voor · hE/llh , , ...... , : . · .· ... ·. · . · · 

• Máar· waar zljn dan zijn slachtoffers. Wie•·dat nog niet weet, raad ik aan de• 

'· • achterkant v/h Lenshome te bewonderen, netjes(?) beschilderd door het· beu-

!
l _ lenw.erk van .. onzen voorzitter, slechts met 2 kle.uren, rood en. zwart, wit ,i 

zat er reeds. op, De huis.kamer van ons Lenshome is nog .erger,· ook .daar. inee.:r 

vliegen .te zien dan hout of triplex. Ja leze:i::s(ressen); vliegen waren de:~ 

s.lac.htofferi3.; ik- zal U zeggen waarom de v-Qorzitter dat deed: Er waren hori.;... 

derden vliegen, en :vliegenvangers, ho maar, ni•et eentje! Maar ons gaf het}, 

· ,e~n welkome. afleiding op dien regenmiddag.•· Oqk· vond ik het prettig,. dat ûf,. 

Herr Direktor, ons in de geheimen van Uw vak ingewi.Jd hebt; . zoQ kan. Cas· dat 

werk voor;taa.n wel doen ( ik niét, -want ik kan geen bloed zi•en)·, of mi:sáchien · 

kan het ljjden ons eenige vliegenvangers aan te .schaffen, , ··. . · - · . · 

· Wat ik U verdèr ga vertellen, is ook waarlijk gebeurd. Het werd ·droog 

;,;,-- en de he.eren gip.gen dus voetballen, tenminste er werd zooiets geprobeerd, 

, : >· "l!làar-dat•.gevl-ieg .. .was .. nàg niet afgeloopen. Er· werden vliegende schoten, op. de 

dikwljls half-vliegende keeper,gelóst°;-w'iml"bij"d•e--deklat ook aan 't vliegen 

was gegaan, er werd tenminstè dikwijls huizenhoog over gepoeierd, maar daar 

i 
1 

spreek ik. liever niet over. · · • · · · · 

:Maar nu, eens 1-ia-ts anders; de volgende Zaterdag waren er 5 spe".).ers + 

· bal;Len en sleutel, terwijl .het toch goed weer was; kap dat niet ande:rs"i 

• Heeten, 't moet! Nog èrger .is· !t echter, als he't weer, goed is en 6-spelers 

aanwezig zijn, en èr -dan. geen ballen zijn, zelfs geen: sleute.l is; zoo 'n toe-

-stand is. absoluut onhoudbaar .. _.. -, ; - · ::, c:,: ~· ,; ::'.· .. ;}J~~ -

\, Ik .hbo:{>,. dat dit iaatste geval op een. vergissing -b~~st •. ; 

, . ; ' 

• • ., 1 .• . 

U allen groetend, 
. ,'°' . 

JACK PUDDING.: ·.' ·•· ) . 

~ . ,'"t 
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Opge:richt · 13 December. 1920 · Bisschoppelijk goedgekeurd 18 Decembel' 1921. · 
. 

Secretariaat ; Beijerstraat ?8 Redactie adres : ,Fultonstraat. ?3.' 

.. . -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
In Memoriam.': Denkt in vér1o:reh oogehb1ikjes even áan onze gesto'rven vrien
den : B.v.d.Staa:-renburg, G,v .• d.Bol,J .v .d.Goorbergh,L •. ezenberg. 

I . . ' - . . 

, , QY.F.MEDEDEELINGEN • 
.Aangenomen· leden.'f 

Heeren senioren: G'.v,Doorn,Rijsuijksche ,,eg 438 
A',Lemmens ,Heesterstraat 5 

Junioren; J',J ,Runderkamp ,Ge. slaan 54 
H,Vermaas, van 81'1ina.enstraat 63 

,. Ph'..Lemmens,Heesterstraat 5 ' ·' 
Bedankt als lid: Th,hlaessen,,.T.Ncitti11g;s.Rodenrij\3,;J .:A..Spa ' 
Afgevoerd; .·, .. J.H'.Rt.üvenkamp,J.C.Ruivenkamp,B,v.d.Vlist, 

. , Adresveranderingen; W.v.'i/esting,Escarapläan 158 . . 

H~t' Bestuur nij st · er den leden op, dat bedanken z~nder·r,1eer nie .. t mbgelil:: is. 
Art.11 slib a luidt toch: _;, Opzegg;ing moet geschieden vóór- 1 Junï 11 .Gebeurt · 
dit niet, dan is. ieder lid ,,eer gebonden voor het volgende irèreenigingsjaar. 
Tusschentijds' bedanken kan alzo:> zond·er toeste=ing van het Bestuur·· niet 
plaats hebben. 
BELJJ:.fGRIJIC 
Wij herinneren aan onze Alg, Vergadering op Woensdag a ,s. in het st>Agries
gebouw ,Beeklaan, waar de nieuwe Geestelijke adviseur,de We1eEp5tÎ.·H:e'er o1at.,., 
,hoorn geihstalleerd worden, is een opweklcing tot voltallige opl::or,1st natuurly]ë 
overbodig, · · • _ 
HillRZIElHEG· HUISHOUDELYK REGLEllENT 
Waar·het H-,R. hier en daar herziening behoefde,is door het '.Bestuur uit - ; -• 
·hàar midden eeh cor.iniss ie gef'll'.lileerd (- bes taa rtde uit de H ,H, Ja.lissert 1Run'- · . 
derkamp en v,d,K1ey)',dïe op de· aanstaande ledenvergadering de, volgendè. 
wyzigingeri van het H,R, voors te1 t: . . ' " · 

't:,~ -

Art.? 50 cent te vervangen door 25 cènt . _ ·· · . . 
· · - " 11 Toe te voegen: Tusschentyds bedanken· lcan 'niet plaats hebben, 

Il 12 
Il • 38 

tenzy dit doJr h'et-Be1:1tuur,om volgend haar geldige redenen 
nordt toege~taan, 
Vier neken te vervangen door; Binnen drie. maande_n. 
V,vf en t\7intig cént te vervangen door: f ),,50 per maand_. 
1 -' 15 Septernber,50 cent te vervangen door: 1-30 Sept.f i,-

11 39 f 2. 50 te vervangen do '.lr f 1,50 . . 
11 41 3 nerkende leden te vervangen door 3 leden 
11 44 3 J eden te vervangen door 2 leden · 

'· 3 Ïuaanden te vervangen do:ir 4 maanden. 
11 46 ••• 11 zy heeft het recht or,1 onbruikbare ballen te vervangen 

d:ior nieuwe" aan te vullen met : 11 in o.verleg met he.t Bestuur". 
,, 48 Te vervangen don·: De Ballotage coi:.1Elissie bestaat uit' twee per;, 

eonen door het bestuur uit haar midden aan te '7ijzen. 
,, 51 Geheel te vervangèn door: , 

Wanneer en lid zich aan ,1angeda'arg schuldig maakt o!I! in erri:
stige mate handeld in strijd met de Katnolieke 'beginselen of 
het belang der vereeniging; kan hij door het bestuur ge
schorst of geroyeerd worden • Van een 'schorsing of royement 
staat beroep opèn op de eerstvolgende ledenvergadering,' 
De Hchorsing of het royement kan echter terstond ingaan - , · . 

~ ! 52 D½ secretari's of de secretaris elftalcommissie schrijft wed-
~trijden uit. _{ 

, , 56 • • • , , be(!;alen ~iJ f O. 50 poe:1:e , ' aan te vullen met , , voor, i 
senioren en f 0,25 voor junioren. 
Aanvulling : Blijkt bovendien, dat voor het niet mede spelen· 
in een wedstrijd geen geldige reden aanwezig zijn, zoo kán 
de ovèrtred~r door· het bestuur van het medespelen in een'Óf'. 
meerd t'lédstrijden \.1ordën ui tgeslotep na ;;9,;n!_I':tre•dèr",ett~E:.,,c;.: 
i/;:~-1<:·:.ï .. ~ te hebben i :,/ -t~ .. · · 

F>--'?J . , 
'·-<f 

d' 
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· Wae.i' diverse toelichtingen op deze wijzigingen teveel plaats zot,-
d.en · innemen , zal zull;:s mondeling op de vergadering geschieden .De CommiE: · 
11ie nrsoekt beleefd aan de leden de revul:l mede te brengen, hetgeen nooc1.-

sa~~Jk ia wer.een juiste orienteerin~. Namen& d& Ceaaia•i• 
_.5.i/ .· Jac. v.d 0 10.ey , Secretar•· , 

JW,f!iffiµl::7i!1iementen zijn à f' o'.25 
I.iempt, Xuaperfoelieplein 5. 

I 

per stuk te verkrijgen bij dhr. J. ftn 

D§ClIRiffilIG]]Iï • . . 
· • · · Atechrijven gelieve men alleen schriftelijk te doen aan den Heer 
li. BoTermana ; Veililarstraa t ~i5a • 

Bn:u.r.:: Z:: mW • I , 

· · ·Schr.iftelijke opgave S•V'.ioP• met juisten naatl en adres , gebo:>rte _·c:o.-
tum aan d.1'n Heer .Tac. van der lCley , Beyérstraa t 78 • 
p;·: DllTG . • 

· · · Het bestm1.t- verlangt nadruld.:elijk dat de spelers voorzien zijn van 
uniforue kleedillG t.w. witte pantalon en blau11 shirt. 

. . Leden die een nieu\7e trui noodig hebben vragen' in sporthuis • • \.ei-
. mar 1 ·' n~ar het i\reka sLirt ( hard blauu en zon-echt ) , dat witte kraag e;; -
•nchetten draagt • 

De representatie van L. en s. is voor een groot deel afhenkelijlc -
gelijke en • cho:,ne kleeding. 

I 

_} Jac. van der lQ.ey , Sec r. 

_lH lIE11ÓRIAil FRAlfCISCUS STOOPS .!. 
Ofscho!)ll hij sinds lang geen lid meer \'las van L. en s. , komt het 

·ons toch goed vo!)r een lcort te nijden aan het treurgg sterfgeval •, waarvan 
,1ij d.o!)r de radio of do ,r de courant reeds lte1111is h_ebben' geno;;1en • 24 jaar 
fors en 11terk heeft hij töch al zijn leven moeten geven • !.,en ongeTal maiikte 
een einde aan zijn leven , verï1achtinge11 a.,n zijn idea1en • Ver ya_n zijn 
ouders.en zijn Vaderland stierf hij een treurige dood. Te weinig heeft or.
dergetekende her.1 gekend om veel te kunnen schrijven ; maai· aan alle lezerr; 
vragen t1e een kort gebed vo!)r de rust van zijn ziel en tot troost van zijr: _ 
ouders •• Vo-:,ral van hen die hem in hru1 elftal als 1 1 Frenk Sto-:,ps • • hebbe:·. 
gekend. Hij ruste in vrede. 

I-. J. 

Het eerste elftal 
liet zou. ons te vee voeren vi1n ellcen wedstrijd een volledig verslag,te g~ven. 
l3oveildien vroeg de redactie or.1 clenentie vam1ege de k:J_eine plaatsruimte. . 
lîa 5 gespeelde wedstrijden, \7a8 rvan er een gewonnen, tY1ee verloren en t\1ee ge
lijk \/erden' cespeeld,kan geconcludeerd worden,da t het re sul taa t niet zeer 
gunstig was.Evem,el ,1erden de uit,7edstrijden niet in' een volledige opstelling 
gespeeld do:,r omstandi::;en buiten de srelers lige.:ende.Bij normaal uitkomen 
kan de ploeg zeer goe(.e resultaten bereiken,,,ant het spel is niet slecht,' 
doch dient alleen qua verband eenige verbetering,speciaal in de voorhoede. 
Waar wij het bovendien moeten hebben van open snelle aanvallen,lrunnen ,de bui-' 
tenspelers zich meer toeleggen op juiste voorzetten voor de goal.Dit zal get 
verrassende element ten goec1e komen.De opstelling van de voorhoede-spelers 
die11t als retel niet meer te geschieden achter' de vijandelijke .achterhoede 
en halflinie .Dan helpt' het beste plaatsen niet .Halflinie en a.chterhoede' !ca.:·. 
iet,a vlugger ingrijpen.~Ceeper van der Laan fluit zijn partij h_!lt best o.i. 

1 1 1 
' Het tt1eede elftal 

'Vttl t teweldig r~ee .l{a de groote D.H.B.-nede:rlaag volgde efan' oven/inning op 
T'.O'.G'. 5-3,een lcleine necJerl~e.g tee;en Velo.2-1,terwijl J:.F.C.3 7-0 en 
1(. V .n•.c. 3-l geslagen ,,erden.Het protest tegen Velo kan nog best een ·punt 
geven.Alzoo slaat L en 3 2 een kranig figuur tot heden. Al ontbreken ook 
dikwfjls de fijne kantjes,een ploeg van harde en enthousiaste,doch faire 
voetballers vindt zijn neg wel.La~t dat zb'.l blijven,boys? L.en S 2 krijgt 
elde~s in deze revue nog een aparte beurt. 
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' 
Hïff. B ELF~• :- 'he~!t .mi ~én- ·ander• fomát~e· j \ÜroD' ?' Dur' ~en ,u~ .ma_ar. 
niet· óYe:ifspî'éli:-ên- ~ A.1·á. dê _tiiéiiuê ~j;lêl;êr'~ è'r -~••; _,,li-_ ., •'é'Jil ; ~"fr d'ê' pl;o'e'g et
Zijli · .. Dê :taà't'át6 kl:îl'ilëê:n"dë Ovë'r\vi1'\nfng: óï) l!'•• H. B!.t (:· 7 ~.;: a >\~i,p'raéhti_g • . 
,11:u-cej' ·i, 4~11ge. f_f.a _m6•~.t.'ë1i ~-~ü.té:f:_üa_t -~i1ïcië,r: ~·/J??!,~î;e .. :j)_~rr~ ~. ~· .r~ .Jfê.~~f..!e'1,t.à:1;:ó·~t;e 
n:i.e t, .lJ,eéir- V':i'Yr· Ji& zêI:f ,, me.ar voo'r de gel'iee'.l.te p;l!o·ei' •• ~n- d'enkên' ho·or !· !· 
. . ( . lfos:r"eraber· :i]93f • · . _ ~óymu'ál .: 

.fiX:i:s·t kr'ee c•, ïlJ.(f é'én' ,1ë11lè' , da'-fr é1•· 11':i:tff vë'éi pl!àii'1hfrü'fmte Ue;.. r 
is: "9'0O:i'." éei1 ätév:i!g• ·i(e"rhäa"Jl o-;ër" óifa'é' féáé):V€:$ijéJ;é'rs' .. 1'·f tai jiálllllJ.ë1t,, më:à':r" voor 
dB va:tgen·de' frée'r zäi ilt er· vro•ët;ér· b'i\j' z1tj:rf.· Tó'èll1 évé_i-f é'ê111 páá'r' àpmêi.1ct\-;.~ên • 

. . Lens 2. 11$eft iiû: vári_ dé 5, gëspee'.ëdê üéd:ftri'j:d'érr é"r' dr:i:e- giá\'1oruiên' ën1 sl:ééhtà; een 

2 " 

l'o'_jjj'óó,J:, ve'.,:,fö:r'éii; •. De àridérë ié 1io'g, lG'1ëàti·è't\s' •'. , . . , . . _ .· . 
Dat, :iis eé11: g·6ed·é: p:i:és'ta·tie , _.di!é 'J-°è'rlfrëgéh· ,'Törä1 d'óörifa·t, mëi1: ïni I.énä' _ _t vèrétb.;,.l t, 

- zwij'c;.C11d vöetoafd.· voIDióudt'. ,, áanvaJ!'t· én ev'elf hä1~ili1ëli:k°fr; veräêii°ficf€. _I'rf ré1°1'a 2 
héel.'s't, eé;'l"sgèzindheid eri, v.-r::i!ends'clliip.· :rif Len's' :f fs' riiliär' éeh'- a"ánvö'è'rd?ér~, cf,i'e' re-. 
l,én'ing. hoiudt: met, dé lfè1:_áligéh väii; liet . elfta~·,• ~ii: de' ánä:êr~ii1 mftié)i• ~~: viào fê:_é'èren. 

· cfa;i;•.: L\ilis 2: möi;ien:·foel- :i!s é'èn dL\ide:tik ,fool:'ÖÈîel'd·· vái'i' eeîf- i'1f á:l1l'e: ÓP.Z'i'ó}itéi:i' goed 
eJij{täJ.: . .- :Öè _e;fftäïcor.imiséie zar göèddoén er· óp ~e• ll/~'1¾'-cerl1, ;i d'è'.1111él'~rs9 vafr het 
2'e~ l!iogel'r--Óedel'l1èéli•,, dat de elftaicóünnissie· hu.li' e:l.'f·i;liil'. mi:ïrikt'é". l[oräál' i' 

- à.' '~ rfe:'ein:li, kehriis' vàrio dé d'o"é..:wf:j)ze• ili'° 1't; ti.'1èede· ,. 
. . ~.; ,\?äàtdeéri; e-ilca,1de~s gö'éd· ,'lerkelf •. 

-~ ' ... 
:i.tt.lt'JJ'i:.tf. ff:.;;, VDOR!tf.'i';.i.':.JR ,' 

' 
•. Als: iema1id· verre' rèîizerï' dci'ëtC,, dk'h'1 ltan' :ife' 'ri1· èî:icftfr .iat 1 

\'Tfj:s üia1cel'l •. zo; gebeürde •'t,, iioerï üè'. eE!ri' vri'Je' d_îié J1àd •' ciktc i~: ml~ri1 s'ëli~'énën· .tiet." 
Spijkers -'Vàn~-büfteri áäi:ït'rölt! éh' riîi~h; bê;rgst'<JJ,: in' dé' lfänd' rihlii1 àm1 dë: ,élteh' velden'' 
aan:. de Ley\-1eg'' te· bel::i'.imiliriêi:ï' •' :r,jl. t'.rèff:" 't' iêaJ!s; s=t'ee'dé, vrán1f rlëns' 2'. r}äs fif alttie . 
tégen· '.t'., 6., G,· Dé: Éë1:'li:è1'

0áärä,, wëi°'.vó':>i~z'i'eïf: váh: gröt'ê1 ltáî:ilièn.1éii1 brêdi_' rÜègen, · 
naddeli. ·zwarë pi'áhiiä1f èii: t'rokf".eii°' riäai:· 1{e'iL :tS:1ohtt zóäi'ePJfêt" éëh'k,ri~êDL1ens' past(?, 
I:hfih _, ü stortd_,ieif'' ook ~ri: dë• v,4i.iri"-ifri'ê: •• u ~ié.ê't" e(" aJ/l'éii' _.t9ri.i~•'Y: \Ta's' _êeh: ~êhcon 

. rtezicht,, v-0ota1: ,.f.óor.· ffè liéfhêbbeTs' vái1'- rèal'i'.l:i:t'i:el(.• .Voi··.dälilil[asirliëiä: jegêhs de 
Iièrkeim.1ei1 lèl'!lriil ééh t:ràáh· ih riJ.'11' l'ihkérötig'_l,ilJ fêdeï:e· ki'op :rriiljns'Jiär't'eri' ,; zodat 
d:i/o: nog Yl'lrdl!onJ.è: üi' cl.a~1kba2rlfo'i:cis' c;ei.'!eëri'•· l{pg, mêèi~: a'árigeda'ä}i1 räaiét'e' :i:],è~, ,t'Óen me,· 

. köh beme!i.'lcen,,. dat•.1J miJj11: c;evö'eléi:ï1 dëêltJ.ë'.• Immioirif .U riäämt0 u:i?t\p\irë' erkentëlildleii." 
>!:!en- dei' hèviês't-e· Derléèl'iiigè;i' ... · ui:tvH:ide"i' d<3r-· kr0-:t'êiikökë:i"ii°-' -- ');ii1j; dê' lià'iid: Órii' hem 
in ''t<• oor· t·e, f,l'u-i-'ster,e·n· ,,· ,,,da: je mee' éëii: stI'aa't'jë! o9J.• ?1 ,,,, Jáli111leit da't·, U,1· l:ièdoe---
iing zo werd·- mi'ävèrs:fä:an: •• 

•"'I ~,, •• , . ,' 1 .... -, ., ... 
.:>arJ1'.1elaar • • 

AAit ml, . JUÎÏIÖRLÜ • • 
EEH .~~\GIIT: ~; i~àa r:~ëli_ijhl;iqf -~ül\é~' v~i~_:_f~zèf~. v'tè_e~d"° ~I!ii~j_ke:~· _i,ái~,'. d}\· pi: 
scbr1-1,t'•• Iru·1ers ,, er verscl1J:;J-nen1 1-n-de" Iiens' revµe - gelµk!ag· - ni·et" veel: klacb
tel.1~, TÓ"cli' meen' ik: 1-iet· beiä;1t; v'áil' onze' .vfrr'èèi'iigihê,, i;e:: diïûi:è.iz,, ,1ái1r.ièé'r'" ik -cfeze 
üob rel.en·- ó:ridér: cl.e~ 'o·ógeri väil . orfaë'. j,o'ngerè: gehè-i'2 ti:'e b'r'èng •• T'Éivëris', 0'.'.lk: in1 hun per-
soötil,'i:jk= öelting •• . . . . . . . , . . , ... 
Tërza];:è dán, •• Vá'ri; den: s·ecrètäris: oï-it'\iih;:;. i:k=11êt' v'é'rào'èk'.pJiF tyiè~" wéil'à'tri;J•èl'èn van 
de-' j.i.niii:J'.l'è11 •. tie léièl.e~: • · Dáai' ii.:, niets: ot1' hänp;eri, l1á'd'i' vö'lû~'èil? ik:_gairn~:: aà'n de ' . 
ui:th:o?Jtligîn&' ,. ' Het bègön· C- Z-o'i'1dár" 27' Sêp:t'. ·)' om' 11 uü'I':· niè'F <fè'~ .té'à'à:trfj,cl' L'; · en S, 
a·. ---D~- }I:, L,·b~· H'.àenel orizè joi1r'~rüf l,1h"siek=s'tirfr·il1'.'dè'r.ieëi-'á,e'rlié'fä· ,iiiî:-ên ïliS· 
tetP z'ë, ~e-t:: niet' vëi·der• te : b'r'èrige~ · _da'n e~n rû~ti(tánê' · v'à~_12~:1:1. ,! '. 1:ia'ff': 4'~: '_a'á#yo ~r
dê±- · häèt,gliecl.' gezïe!t' vi?t:, de· o'brzáêlc 'via·s·. · _Ih de' teát·, spo·'.lrd.:e'' h'iJ; z·! n!·n:iáni1è'tj~s 
aà,jj},om;:riiitiçl;~!t>,' ego i-sti-s Cil . tè . sne le11, • o\:i 'he'-'\;· tia.füènsf èi-'- -y'é'èl-' raè'èr:,: cfoî,'r:· tl•( voeren e: 

t.t:, q-1~-bW:\~H(~~r·o]?'.e'lkàhrs:: ~r-el~ af te- d:ihtëii'f Zo:Ya1~; ik.i,~}:t:,'· ,,:!1:~'d:,:~-a:;f,1.,1;1:i>iJI::ers 
' riet"'kopp.eîi•' gcs·lagen 1 1 en- 3,1: 1>18 s ·11et vol!comen mc:t· he1,1 ·eens·,• Tot;·m·' n· g-ro"Jt:· genoe

geh~mérkt'ià:: i-k': op< d.at
1 
'z '.rf ·,10111:en goecl. uerdeil · ol'itvárigêiF eiF ... ~wa't•niê~-ï•·'. zêh't 0

-· er - r 
ïiètöA ih • cJ'.è·: tv·eea:è.:•l'i~1::Ct" ooi.: 'naar'· gehapdelà, · .. :f(>?sit:J:tä,ft1- (li'6g::~yïJf: -: z:~rfr;e·:_v:i.j f • 
gb'à1:S':'e::t-;bij. '· g~rai_i'à !~t 'J, W.;iè.'i:°;jji~'èi~' e_nl.ce~e· .- j,u\v-e•èl·tJáè'! ! ' Ja·, 't é_yierà''-e'éi:J." :h'.éil.l,"· p-i:h ttigc! 
twê'êdc··h'èl-ft :. ; zö?itre'f'' cl.ä'tt, hihdèrl-ij,k': ges"è1irëèföf! en' g';èàî,1ie:iJ:i'èr1·\ia't '' zulk" een'' af-

. litiû~-4i~t'ê ~~jtd'ii-pxe'>t'ti~ë'' g'äëè!s'ti;_, • L6nä8 a~' , , lill~it1• zö'ó') sl;:.e1kfr:: !3p'.cj'rii.e"i'~ka:me
+.aá.9-~cl'l~t p~l-!i:;jkj, zö~ûe'i:J: eft:9\i. sjjif, · Dä'i:l'· d'ç,'è_;t t gèC d~1' na~_ly?'.nll Uti yërèl'êii'igJnt; eer aan 

, .· Y,a:-a•t::''\Î[!cij'-f--i;t~fti'.' t!>'çh•l d'f~•'; 14?'9~1t' • ' vrä'g!g{t C eèn11 oi'i'g~ç.ii1~:l.fi.: lè~~r•· ziè)J: a'f;.: Die k01;it 
. îl!'9g:;:1;iá~i•d:è-' lezèr'; , P\'i:' :ihl:kid'jnê;-, yra•à" a'l,;l.eëi'P e'èi'l11mi_itd'ê11oi't 0ü0 ·j:l;ll 1à'-teli 'zien: \hoe het 

În:öètt-{ 1.enLlcä.iJ.");ehhöè'.ëhêt'·11iè'töJ.iió'èt 0 .• • ' ' •• . 

~i -~ià;i,t:· \i,Î>;i,~: :,:i;è:i_}~n;: zÜih; diii1.'L~n'!F 1:J'' ei'i ;.A-~ • y1
: • V1' b''ol)i • l:(é't t 1~°.l)Îè't :; zoS · \iei11ig 

Yi9ó:p(i~!'l gezëgd,:h.'é1, en-y1a,tLgaî' hê't' .. j;óëll1ë~ëi•Lgêlláäpë1\-,, vö"'6r1"diè'-1opêtelling van 
. ó11$-ö e1!,:f'ta.;rl ( \ j si 'heu~olf1 lèzêr''.'väfl'.:L'.'; en:1S'èl·) J ihl:orlië(',ia'i'i'~•D\3~eên~1kön1" nié ts . . 
, , l.1!1l,c~'1 :1•· 13tijg.1f;, eèn ,anderrvö~ls!"è;011ëê!l.1 në}h\ic;~völl:r'/1,lälf'~ 1 e'tc:J, .'.!'~nf;elui ~, l:là j; zij,_ 
wëc•b:l:J,, L~; ent~ S•, • n!ièt"gêmi3n:-, 1 'VlÎtsGoj;isif.êllèif1 · , zönaeri·-t~Ciaput'tltre.ii tèb;en:' dë'. car:: · 
voèr<lètrover:r• ,1écr,làätër:, of' ovër'-·cre1'p1àatÎi~vii\.1~J'dii1lort1-1ètj • d1ê~Jdfüh·~ tö'èfr.niks j 
tè;)b}êftàifttl.hiëf-\1i' •' 1•r.n-•1e-el'iji1.l. •. .; · . · · .· . _ . . • ·. . · _ · · . . 
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-- ';: --
Hst sta.::t Z'JO r;ek ·, als de jongt,ten van de vereen1g1ng eèn grootèl'l mond, 01Jzet

, t~n en het aller,mal b~ter Y/8ten. Dat is nooit te :prijzen, maar vo:rr babie's 
( jullie neer.it' me toch ·niet kualij,.~ hè ? 1 t is 5oed bedoeld ho:n· !)_ staat het 

•· heelemaal niet;, ·,nfin < het beginsiGna,ü kon g2,a11 en dus de ii1edstrijd beginnen, 
En dsi;,2r bàd je het ; jogeef toch over, zèg kan je niet beter, sjonge uz:t aen 
sto11~rd , en dB:cg0'.Lijirn fraai.ii:;b.eden 111ee1· ! :;.;erlijk - ik heb me een uur lam.::; 
era•" 5eerg0r6 .• A.v. v. had t)r flinke 'boys bij , iJOJtige jongens, die i7el 
wat ;:orsch en onbesuisö speelde, i-.iaar m.i. ste0ds. eerlijlc, lTu steldén jullie d" 
daar tegenover bok can forscb spel, dat echter al spoediB te forsch, soms zelf 
run en ge-vacr:lijlt 17e:cd o :~en 1~01ï:ent ,.:as il~ zelfs l?E1.nc tl.:1·t een S}_:elc~ Van, on~ . P 

door zi,in onbGsuisdheid e;i drj_ftigl1eili een al te GCVoeJ.j_ge trap had. OJ;Gel-:>Jpcn. 
ïondor boven '.!Jnde1· liep 11et goec: af. La.,~t i): ,ff dirsc·;; bij zegc;en dat er enl~c:',, 

le spelers waren die rur.,tig en befüa21·c~ hun ei.:;en si:el doorzetten. ztmder zich' 
van 011.i10-JdiE :run S!.:el te bedienen l" Hel~a s, het ï.!a rci1 uitzonde.rin~en,e J'Jn_seiui, 
dat vras niet, e1:01•tief " :Dat is niet· eerlijl;: ·C-egt?nove; d.e: tec;e:11~a1~tij en tG:vens 
••• gevaai:J.ijl;: voo1· jjle zelf • ~(rijg ,je eens een l::elijke traii, zeg dan niet ,, 
da.t zal ik 'm eens· gauw betaald zetten, maar dicn-zo'J nooc,i6 - een klacht ii1 bi 
den scheids1·ecbter. Vi,e geeft je zekerheid dat het trom:ens opzet 11as ? Denkt 
er aan voetbal is geen' sr,ort YOJr jJngefuffJ:omrnn , maar YoJr jongene die te
gen een stoJtje kunnen,· VbJral: blijft steeds kaL.1 elf: ee1·lijk en speelt op het 
veld geen eigen rechtertje. l'.a tuurlijk had ièc de wed.s·i;rij d lmnnGn onderbreken, 
maar oiil je ei[;en jonsens - in het bijzijn van ee:-i. vreemde vereeniging •· een ' 
waorsclrnwinc te l:l'JetGn geven voor onec:;:lijk s1:el, stel je zoJlan.:; wo.:;elij1c L:it. 
L:ocht ik ooit ·.,Gor eens fluiten vo'Jr jullie ·- lioC\Jel il;: er na dezen wedsdlri~( 
maé:r ,1einig vo'Jr voel '- dan zou· i~: zoo ve-,1 (cduld niet meer lmnnen hebben • 
Tot slo·[; noc; een ding ~ Jlan een eigen speler boorde. ik Lü tdrL!kc.:ingen die op het 
veld van een ;'l,, -''• Sportvereeniging niet ;;1ogen geho"rd worc;en 1 .an die , dë c'l" 
ken il: het bestuur' te:: goeo. voor, ook in geen geval zullen getolereélrd vm1·de11:-. 
2i\eda.·r de lcla·cht • Is ze ongegégront: jongeliu ? Ant\!oord zelf eens ee:rlijl;:. 
IJF.:bec;riji:; wel. dat jullie dat ger.1oi;per niet r,1.eenen, dat jullie niGt opzGtte
lfjlr~'ru·.1 zult spelen en dct SO!ïli.lige Ymorden je mon0 uit zij,, v1-:it je er eTg in 
hèot~': V'?oral becriji; il;: dat van jullie , omda.t je' nog zoJ jonG en d.us vurig mi 
e11thq11.silël,'J\t_,pe11t , IIaar cl.a:r is het niet rnee goed Gepraat • V-:iorui t , joni;eris; 
la~t,ziene dà.,t ool;: L, en Sb een Ylé'.ardiG-I tel::; is van onze geliefde vereen/i;ing, . . ', ~ \ 

'i ' : . 
<· ·, t ; 1 A. R. 

lfASC!TtIFT : 
j ,':_S(; · ·· ··· • lfoa.st de dank van -:>nze l,J're:rige elftalco1,miissie verzoek i!;: de heer 

· Rui-1,dèi•kw;:,.1p oo!;: de ruijne te aanvaarden, aangezien ik ·,-,eet ,1at het zecGen ,1il een 
hele. Zondagmiè' dag o:p te offeren VO'Jl" 1 t scheidsrecbtcrbc'.é1lltj e, i:0;;:r no[; cro

ter dank verdient r;e,,oe1J.èl.e · l1èel', _v'.loi·. -zij11_ peuex::inÏ!)en,. zo\_;el de gLmstige als dG 
onaangename• Ik voe[i, er graag 1:lij, da.t o:ik il{ het e._;, i:::en.o.t -vindt te kunnen 
kop?~@tecren hoe yelen va1i}o:qs, o·:Jk u':i}t de ju11i_oren, met ec1· onze l;:leuren dra-

. ge!}' J?~ vq:;rbecltl_ v~n -~~1,_µ,1fge ?r;deren. , , Ool;: voc'~~B-~17rs i,19ete11. ellcanders op
. voec.1.ei•s ZJ.Jn ' 1 • <Pit lJ.Jkt de een of andere kortzicutige aisscluen uat lach

wekkend,''ti.ocb ill ·een h0:Jgst ernstige wac,rheid, Laten ï.'G o.a,1raan"de1:iken en e1· 
na&r doen. ' t 

L /( ._. .. 
Red, k'k'i"ii-; q. }":':;,, :; ·;< ~//. 

ZOlIDAG 15 . lfOV .1.IIL:1 • , . ,: '' ' 

; ~~8;n., ,g~'~'~e1_g~_ -'-!~-).,...,'(~~ l,~t-~--?~nt,__e11, )._. . . ; , •.; \ • 
,· ,. '-•• : •.• J f :.: ' • .!,_." . ; ~ • • , . ;, ;; • -~, i. , . (• , . 1 ,.: . l,\• ~ ;t ,~~ i 

it:ri.~'(·-~·~·-t"1~:;: .. ·..::_,-_·:1~~11le~41uf!. ;i. ~··:L:~
1 

ef1 ;r~~--~- 1·:;.·,~;3'.§il~ ~- .• ~}V , ·- i
1 i·. i• 

,..,-;':t-I?.ons.e'°èii'raacJ.sel hoe·a:cVo-Jrbu:c'gers in <l,e_;l~s,ooae konden sollrfJite.n.dat 
· ,fil+iclmus een 1,1eeràérlrnid had ~n·. he:i; veld,: t!'ll'.Wijl vo Ji.' ied@r, bezoe1:i:i':1f ·diÜ.de

!:i,k;,1:ia s·, d~~- jt.ist I: ep G: n~2i;;t mee:i;dere routine bqv-endien ;(_ p,ei;"J'.,\fg~~n,~ à.C.,;'' 
eerste 20 min.·) 1e gi-o:J~s}e veldsterkte had. Ook enl;:ele pro-' :il~e:J;w~ts, llj\',ll6Cl1en 
beaarade ZL'1;lrn • ·. ,, ! t .:9 s eeir for,:;che en bovenal s'pannCJnde strijd ·~"De· spáfî~it)g 
las van· va11 de gezic!J :ten, d\;l'. speJ,ers en publie:, '• ::.,n :nafi r men ons verze::erde 
een v-o-:>r de toeschouuérs aapntrEllflçe~il,CJ uedstrijd_, Aan; a.e lijn' zac;e11 ue o.a. 
de fa1,lilic ï-ïaver;,ians, v~rsçlleide11e dó1)ateµrs, en óuàfled'fll v1,o. J,_,{.:.1ijff en_ 
J". vc:n ·,rees, VJ)rts was' er belai,c_stel:J.ing yan. de üJe.:ste '1.§. elftallers , die 
reeds in Delft ges:9e~ld hadè.en • :~en geregeld ve;r-slag volgt hie;:: niet; daarvJn' 
ziet men :i:a de krant~ ·•!ij willen, ons· á!,leen bepalen tot een !carte besprekint_: v 
van spel en sJ_:elers , Het spel vun L. en· s,, was typisch verrassend en snel • · 
Dnze m'i:ddag speelde onze ].Jl-:>eg 1üct slecht· •.. 11,e áäny2l îJas bijkans gevaarlijlc. 
G. v<1n Doorn ,ws stl1!(:.:n beter als andere keeren ·•, hoe·,!el .een gro:>ter do'.:lr
zettingsver;:;1oge11 zijh s;::cl weer kracbt z-:i v. geven • T;:il ve.11 [:,OGCt.:? vo Jrz<:: t·ten tfr. 
k\;amen van zijn voet. 

: 



• 

>, 

' . 

... , . -

"-""· ' 

< 

··- ~ 

. 
, ' < 

... : • • tJ.( 

,.,. ;.;;,. 

... -,, .... _,•-·:-,: ' -,. Si 

... ,.... --~-~•-

,. 

• 

..:-. .. ,, 

. ,. 

C' ;. ,·· 

', 

... :Y. 

i 

' 



-- 5 --
·'1· 't .. ' 

g"";•··rf~toefnagel als linksbinnen wierp zijn forsc::be lichaaB danig il). de stri.jd, 
• :kciêh had pech met schieten. H, Jansseh ,1as v1eer de snelle, gevaarlijke dri'b\: -.,.,r, ma.::r werd angstvallig bevmalct, T\!ee mooie goals danken wij aan hem. · :i... anti sjom7de van je wel:!lte en smaalcte het genoegen :SlauW\7it de leiding te 'g n • , 

c.,, Bo11 je was afr;isselend goed en minder • Zijn scherpe schoten hadden geen_ succes • Soms dient hij zich· meer aa_p. te slui'ten , • · ··. De halflinie gaf keurig ·werk, Tech11iS'ch was J. Hoefnagel de beste • liá etm _ ,.,eifelend begin kwam hij !ceurii:ç op dreef , zijn plaatsen is zeer goed~ J •·van Lieupt heeft ge,1eldig gewerld en ettelijke :r;ialen en aanval in den kiem ge -smoord • Zijn aangeven kon wat beter. De derde man 11, Havermans , speelill even-' eens zeer.goed, ma1Jr mag minder vechten tegen àcheidsrechterlijke beslissingen• Ten slotte· hatl. ons backstel er nel zin in en v1as· zeer moeilijk te passeeren,al su:.:kelde J. v. d; 10.~ met een onv!illige knie·. N. van der Laan in ·doel was zooals ste"'ds goed, doch kreeg enkele blessures, Houdt je fit lîelisl Indien de,,. '.iilhe'.1.mus - achterhoede minder forsch had gespeeld, was de uitslag anders ge-' 11eest, 

V~.n de ándère elftáll'en ontbreken ons de gegevens, Ve' tippen slechts aan dat: L. en S,.2 , - I-I. H, B.- 1 een 4 - 1 aiverwinning gaf • _ .' Den pracht_ prestatie ·: 1·~t a.~t t1:e!=dt ir, ;;10!:ieri.teel goed te praten. :iJn dat zon~• der H, Wezenberg' en H. v,,,n R'ijn ! ·.!, tiesting die voor 't eerst weer uitkVlam , '· verdient speciale vermelding, Jun Janssen maakte liefst drie goals, Ga zoo do:ir· ui;jn zo:i11! • Je.JI1ner dat lîacco zicll een moment vergat; al is •t verklaar.;. baar, D. II, B, mag' overigens een behoorlijk spel he0ben , eenige sportiviteit zou hun goed doen. 

D. H, L, L, en S a • 2 4 , 
Het vierde kwam door omstandigheden slechts Llet 9 man uit. Dn dan nog winnen Kranig ! Uim l3oortman fokte ,-2_, F-, Vij verberg en Hendriks ieder een goals. De t,:ee tegenpunten kwamen uit 2 penalty's wegens hands ! Handen thuis hoor! \forden jullie kampioen ?? 

L-, en S b. ·B1·. Zr;art b. 7 ····~- 0 ·• 
: Asjeblief ! Ea de croote ove1·winninc van Zondag j .1. wel:lr en dito ! Dat beloof<& . ,1at r- :Jat moet dat Horden , als de ploeg ingespeeld is ·• ! Ook al hoogere ae--. piraties ?, 'I.Iaar er zullen nog v1el genoeg ·voetangels liggen tegen sterkere te~ · genstanders,,:]n r.tisschien ,1el nederlagen·, liac.r dat is niet erg! Sportieve joneens dragen zoo;_;el de v1eelde , als •t verlies, nietwaar ? In ieder geval zijn jullie op 1 t goede p~d ! 

• • 

Aï.m:m.111us • 

EElî UIT ·• 
,, ·~ 

1:Iet is de opgeruimde werker , die • slaagt • 

l'liemand '·1n zijn best of zelfs ' iets· goeds 

doen te midden van zorgen of gezeur •• 

'.'/anneer ge dus ,1erkt , werk dan zo J ,opge• 
.·. ruimd mogelijk ·, 

, 
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f'-e-és!"numrnerCc::1:i .. Lèr1S. R:eVLle 
Officieel Org~I')· der R.K.Sportvore~nig:i.ng Le,nig en Snel te 's-Gro.vÓrihngc, • 

. Secret['.rio.['.t : B~iersstn-.['..i:__7.8 Rod::-..ctie-.."?.drcs: Fultonstrc..nt 3 
. '· 

·~; 

H e t E e. r s t e E 1 f t a 1. 

Een fel ic it[',t ie wae.rd" ... 

', . 

_ In à.en geèst zie ik al ·een aantal L en S-neuzen· kl'Ullen, Een 
f.elfö ita:tie :Ya11 g_~_zeil nie!Jwen .G:~estelijken Adv:l.1:1eur I Waarmee hebben wij .diJ 
verdiend·? Waarmee gij die verdiend hèbt't Och! heel· eenvoudig. Niet omë,at 
·gij spelers zijt in het eerste elftal,maar omdat ,gij tezan1e11 met z0Gvtie·1 
ançleren leden zijt van on.ze kranige L en s,die zijn "eerste elftal"-j,arcn 

.. heeft volge:naakto Inderdaaq.,dat is een felicitatie waard •.. Klein begonnen, 
als 1 t ware een. familieclub, is 'L en S uitgegroeid tot een vereeniging,die 
er zijn 1'.le.g, Reeds 1ang voor mijn benoeming tot Geestelijk adviseur van L, 
en S l:,'.<,cJ •. il<:: al meer malen çleze. spoi:tver@enj,ging, v.goral blll hao.r goeden 
clubgeest l10oren roemen; ??ké:r,, !,t zal :wel ~ici; a.,ll:i:jd: .zonnes9hijn geweest ·:4 zijn; van tijd tot tijd zal ook hier we.l eens. !3en klein zorgenvIOlkje e.an 

' den horizon zijn verschenen;riîaai• toch, onze eerste kennismaking n:et df3ze 
'vereerd.ging bevestigde,dat mên niet te veel gezegd had, Ik zie· ze 110g 
• voo:r nij ,als op dien avond van 18 Novemb'er ,di~ ec'hte Hollandsche s:port- . 
. jong0ns,wier open en eerlijk karakter uit' oog en aangezicht lcwam •stral<ln,., 

~-· liieeven oprecp.t hun nieuwen Adviseur trouw en aanhankelijkheid beloofden;.· 
Ij àls zij a~n den ouden adviseur padden bëtoond 0 D_aarom ,jongens,van harte . 
Rt~• .·gefelictteerd·m·C).~.".·.den. elfden clu.b-jaardag. Bewaar di·e· n goeden goest,om . '.r hem in het nieuwbègonnen levensje.ar weer uit te spelen in een fier on ,no.;:· 
G :.'bol· en ee1·lijk· spol,dat LENS wec:r pJ.a,atsen ze,l OP. de plaats;\'iclke haà'l:, 
( . ' :ih dp voetbalwereld toekomt,)~ar 1.JC)'ten alles_ vergeet 'niet,da,t wij 7,ijn: . 

Roomséhcn 0 met woord eh mot daad, 
. ' : . 

'. 
'·· 

Kap.Olsthooi·n. 
Geest·., Adv. 

. 'J . . 

! 
Elf.·' J".ä r~_:e ·D, _:; • ·. i 

. . ·. . ; -J . . . . ' .. 
,:,, .. , . ' , . In on.z~~--~ijd_ van cqrporat~es en;vcrgicniging·en_Z1J!J ju1i:Ï.ie~ ._ 

·· ; i;zp9 Y(einig zëldzaamfdat,
4
yre een bespreking van1 zoo'1; :f'_eest in de k~an'ö' · .. ··· .. 

maar liever voor'llijgaan, <iJc zou ~rum1;,:,ri, zeggen: vriJ worden er. mee doodga, , 
· jt;~pJd,.~1{og erger ~s 'b,e:t met. verjeiird~g~n, I13ma11d,d/~. zi~h. er ,.'n ·beetje ''\ 

,-, . 
,' • ,f 
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moeite voor wil getroos;ten,kan 't wel gedaan krijgen,minstens éena, per 
weck op ec:n. fuif 'te worden verzocht. l;Taar: ···•t intcresscer:t ,ons·.!il:,,nict · 
meer, •t Verveelt ons soms". _ • · ·•.· ·· 

. _ · _;i:,ets E1.nders is 't,als. Lens jubileert,áls Lens verjaart:,; Dat 
beleven pij juist als ons eigen feest of dat van eigen hui1:1genote:n.• •.. ;'En 
naarmate Lens· in jaren groeit,in diezelfde mate verheugt ons ,haar ,wasdom 

· Immers _wJ.j homlc·n van onze vcreeniging,wij voelen er ons in-~JiuJs:. Me:t d~ 
Ler;s.:.lui zijn wij _ op ons gemak; cmd.a t wij allemaal doordrongen zi,jn··v:an 
deze,1-fde q'lublicfde.kamcraadsohau en offerzin. Van de oudèren hobbcn-.som-

, • • ... • • • '•. ~ H• .- ' - • • "' 

migèn• d,-J.~·al ·acht jaren of meer op veel manieren getoond. l.faa.r ,ç,o_k :~ij;; 
,;;· die mtïiiJ.cr tijd in ons midden zijn,kcnncn wij als cchte,trouwc vrienJI~iJ.. 

~ ' Is dat geen gclukwensch waard t Buiten onze vereeniging kent c1ne·n. ,ons ,al!s 
- een gczclligc,gocd gcorga.niseerdc verceniging; en wij weteri,da_t·-m:en<zic!i, 

• niet v_erg-ist. Bij de wedstrijden, op vergaderingen en in den· ~tsdlell .1;_:fj,d 
weer op pnze olubavondcn komt die vriendschap tot uiting. Zij i_s feite.::. 
lijk ac basis van ·ons besta.an, Zon,:J.er die hcohte,opoffere:q49,.opregp."trt' 
waardeer ing van elkaar, zou Lens al lang begraven zijn geweest ·in•· 4e· ~u~l , 
der vcrgetelheid, .. :Om onze vriendschap tot elkaar - onverschillig .qf ;we, in 
een elftal en dan nog in welk spelen - is onze elfde verjaardag een •fe_e·s,:i;;.. 
d~g. Op haar Veîrjaardag.bieden wij Lens natuurlijk een Ç§l.çl~,aµ:?,ari~,•W:iS './ 
behoeven daar niet eerst voor te gaan vrirtkelen om etalages- te, zien- _ent -
prijs te vragen. v7e noodigen alle .leden uit om ais geschenfaa~;-Le:n.s-' _haar 
te beloven met alle vermogens mee te werken tot meerder bloe.i. l!et a:lle · 
vermogend d.w.z. blijft bij ons,zelfs ondanks uitnoodigingè,ri om ip een_ 
andere vereeniging te gaan spelen; blijft vertrouwen tooneQ in het_ be- _ 
stuur Eln tracht U verder in het voetbalspel te bekwamen, ~ri vo:yi~fiwij" 
het_ voorbèeld van or:17:e_ vr,ie1}de1~,die ne.a·r we 1)-?Pen, tbzn'3'·'bijj _Qnz.cp, f!':iev;en 
Heer, onze hel:pei·n ziJn en clie 111 hun leven b 1J ons leden waren· van het 
allerbesi;e _soort. Kotnt,-vriencl,en,.zet _ hfnde):'palen. op zij en geeft .U zelf -efr -

· elkander een opwèkking om eensgezind te streven naar Lens. 1 kope. r.en ju~j,_;--; 
1eum. 

Fees,t Impressie, 

LQnS is nu jarfg ! Ik wil een vreugdeschall,en: lI! diJ grç,cn.~) 
,_verten,een feest-taal golving over uv, lachende koppen. Ua.ar- ·1,t b.eklcmt 
_mij als een wazige verte, dat br.oze woorden onmachtig zullezr l:llijk;ena•U·· -
Lens te penseelen in warm-levend coloriet,da.t fel spreekt Vfl,Jf. ~t g.óek.- -
,Zij zullen maar vale scbaduw geven der intense jubel tii t ~ij_n; geJ.quterd', 
Lens-hart; _ _ _ : 

Jonge bloesem blijft onbewogen bij zachte zweving-_ van vo_ör:: 
jaarskoel te. li."12.r de feestwi11d;dtc nu. over Lens gaat,gecft é;en. we.lig!=):. _ -
koestering j,f1 onze zielen, Vlij zijn niet immuun voor de elf:.ja;renJo_qp)vah·, 

.Blam•mit.Wij behoeven geen pressic,die uiten zal :., onweer~_taan'b~a,r, -:-: ~?!.~\: 
vitale leven. _ ·" _ - - ' -· 

.Lens .is een zonnehuis: ci.ä t fundeert op !,toe re. kr.?-cht van, voor.-.: 
trekken. WJ,:J~ l.}_~~l?@.n, «to, gÎ:-o~Ïn,_fé· °t(fn,_ B},?,)lYIWit _g~zi,èn, ,ie._,i:1.~~!1" §1,~If@ng._ ~ot., -_ ~ _ 
het hed9n~_ Vf~j; iQt1.\!~!J: !t. ~-n,si,d1!-\ •. g~1,~:\;e, w~:rili;.~ lli;:~o.~.t,~,F. .. "{.c:l;en.,,V{i:q ]&E!n9,9n 
't Lens, ~.t fc!-J.)\r ·r.,9~~~ov. w.: );Hi'\\ti\;U,l~ ~B~-~PJ9 l!!B :i,e _ d:i;:e t._~cl.~ · t.i: 'l;l~rçten,,._ v_-an_ ~"\.. 
intense Eir·.~'r-¾~, \Vt'J J.se.ndf:!\ }t '~f n~; ~a:i; l?«'a~,_ a.];!1. .·;-ï-,,,::.,:,z.,g,~g~speel:--oJ? ·bloe-. _ 
men !11 29ip.gr~9he. vrq2.,&.t.§:_•: ,üJ 1~9.p9,iil1,.;· 1,t'.'.'Iiána,da,; speleE.s gaf en ,vrienden. , 

.. . •.• •L1clitendè,..i:>atl:eh voerden van en naar Blauwwit, ·1 t Was een. ,zon:-
---• -il•·~•-· - . "": . . ,- . . . - -, .r.; 

:nB hui se, waa1·van de op ene deuren welkom wenkten a2.n he11,-die riepen-. - _ : 
Lens is nu jarig J 't Vroegere was van hen,die meerendeels gingen, :.t He4e.!'! 
is van ons. Wij alls'traheeren van personen,ma':'r corista\~er~p met ~a~~aar~_, 

, ... . .-
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heid,dat de clubgeest nog .van dezelfde warmte is,dat hij nog steeds de 
bron is,die Lens-sfeer welt,waaraan wij ons voeden, 

Blatiwwit, ik wensch U geluk met den overgang .van elf naar 
twaalf, Ik fc1icitecr U met Uw Geestelijk Adviseur·,Bes,tuur _en Leden~ Wij 
blijven-volharden in onze vriendschap,ih onzo trouw,dio zic_h momenteel 
zoo fraai manifestecren in de technische resultaten op het groene veld, 
Wij vcrtrouwen,dat de huidige generatie Lens ook in de toekomst Stuwen 
zal in opwaartschen uitbouw.Wij zullen stijgen in de blankè deining van 
wappc rond blauwwit ! 

.Tac. V.d. Kley . 

Bij L c n s' 11 Ja r i·g Ju bi 1 e u m. 

Toen ons het verzoek bereikte ora een bijdrage te leveren voor 
het jubileumnummer der Lens-Revue bij gelegenheid van het Il jarig bestaan 
van ons aller Lcns,girigen onze gedachten onwillekeurig jaren: terug en ston 
den wij weer eens even stil bij de verschillende biijde en· droeve evencmcn 
ten,die vrij i.n onze langdurige loopbaan bij Lens hebben .meegemaakt en op 
dat moment wederom doorleefden. · 

Het gaat niet aan hicror,1trcnt nu uit te ;1eiden,dc vroolijke 
tijd met onze oud-·tri.cr:rlé):1 bolc0f':è h2.or woel' op te ha,len,de gezellige ver
gaderingen ten huize Badhuisstraat,la,ter Corn,J·o1straat,te releveeren o·f 
vrcl de roemrijke vrcdGtrij den uit het verleden, toen Lens 1 ongenaakbaar 
was,te beschrijven; dit alles zou te veel plaatsruimte vragen.· 

Vlij \7ilien echter ook niet volstaan met de simpele aanbieding· 
onzer gelulo7cnschen aan Bestuur en icdcn,doch tevens oenige punten naar 

.voren te brengen,dic o,i. in het belang der vereeniging kunnen zijn. 
· Lens staat nog en ,wanneer de voorteekenen niet bedriegen, 
staat Lens nog hecht ondanks de vele stormen;dic vooral de laatste jaren 
over· haar hoofd zijn gegaan en het Lens-bolwerk heftig deden schudden. 

· · Lens staat nog, ondanks de voorspellingen· van velen,die be-
weerden,dat het einde daar was,toen de moeilijkheden van terreinveranderii:g 
in het zicht kwamen en trots de hiermede gepaard gaande financiccle zorgen, 
· Lens stàat nog en nu wij met opgewektheid de lle verjaardag 
onzer vereeniging vicren,constatecren wij,al zijn wij outsiders,dat de 
geest in Lens en dat is wel de voornaamste factor in een voetbalvcrceni
ging,d-ic geest die de verschillende moeilijkheden wist te overwinnen,nog 
altijd goed to noemen· is,hocwcl wij,cn dit ontveinzen wij niet,ook in dat 
ópzicht betere dagen gekend hebben. · · 

Want wij kennen hot Lens van heden door het persoonlijk cón
tact,da.t wij nog met vcrschillcride leden hcbbcn,wij kennen het Lens van 
vroeger door persoonlijke ervàring. De oude,intieme,~amcraadschappclijko 
Lens-geest zooals wij die gekend hcbben,die op de jongeren had moeten o
vergaan,is. niet in die mate bestendigd geblcvcn,dic gecst,dic ook buiten 
de vereeniging zoo 'n bekcndhe id. had verworven. . 

· Oorzaken zult U vragen en vragen ook wij ons af, Wc lnu dan: 
Oud-Lens was cc·n club in den waren zin des woords: Eén voor allen,a}.lcn 
voor cién ; oud-Lens was een club in de meest algemccne botc9kerîis 0 Enthou

. siasmc bij de lcdèn· tot op het chauvinisme af. Denken wij :slechts aan . 
· feestavonden lJ. v., die klonken als een klok, wa2,rvan de .vu}ling z oowel mu-
. zikaal als hu.:1oristisch geheel in eigen beheer was onz.enz, · · . · 

En het was juist dit verband,,dat onderlinge vricndschap 
kvreclcte,dat een hechte fnndccring dood ontstE>,an,we,arol? het Lcns-g~bouw 
nu nog rust,gcsch~-.,.";gil lloo,: den r;tc,un ,,-::,.11 vcr·schillemw oudcren,dic _ nog 
steeds hun bomw.erk b_cwa.kcn,doch niet. hebben lcunnen voqrkomen,dat de tand 
des tijds ook aan hun ·werk ging lmagcn. 

Gelukkig echter,dat na. de. dciwnpcriode van :verleden jao.r,waar-
,_t:. ~ . 
.:1\ 
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in,zooals boven is uangedaid,o.,a_. groote moeilijkheden do.or do to'?'rci,i
. -kwestie werden vcroorzaakt,dc onderlinge saamhoorigheid .. tóenam,de •c1.ab
gecst steeds oetcr ,1crd,zoodat momc.ntcel onze vo1'.coniging kt1alitaticf 
weer de voetstappen drukt van een vroegere generatie, . 

Oddcrcn gaan, j ongcren komen en ook Lens kan niet ontkomen aan 
deze ,1issc1gang in onze samenleving, En viij ;dié \,eten on ·het nu pas ten 
volle beseffen hoc mooi het is te werken voor een zaak als de Katholiclw 
Voctbalsport,meendcn niet beter tci kunnen doen,juist in het belang dezer 
jongcren,dan hen oenige beelden uit het verloden v.oor oogen te stellen,..-~· 
y;17ara~t zij ho1)clijk kracht en energie zullen putten ons Y!Crli: in .d.e ·Jfis!e 
r.ichting voort te zetten, 1 . · • : . ,,.,~ <';,;.?},. 

· ïîicuw b lood geeft nieawo kracht. Een ni,cuwc Geest.Advi$J;i·~~-~1"} 
werd U toegewezen en v1ij hopen het van harte,dat oo.k .Hij .door een actief 
medeleven aan U en aan de vcrceniging nieune lq;.acht zal geven, U steanen 
zal in het vol tooien van een gebouw, waa.rvoor avóór 11 jaren door anderen de 
eerste steen werd gelegd, .·''" ., · 

· Lcnsers,wij willen dit artikel. niet besluiten zonder U nog-
maals een hartelijk proficiat te hebben-toeger'ocpen en een beroep op U al
len te hebben gedaan om door eendrachtig samem,erken en vooral door· het 
bewaren van een sportieve geest ondcrling,Lcns steeds die plaa,ts te doen 
inncmen,die haar in de Katholieke Hae.gschc sportvmreld toekomt, 

, w.v.Bohccmcn • 
. Oud-Voorz, 

0 o k K·a p. 0 l s t hoorn ja bil e c r t. 

:rJaandag 14- December j ,1. v1crd. het feit hcrdacht,dat onze. 
, Geest. Adviseur,dc 'i!cleorwa'.2.rdc Hqor A. Olsthoorn 12½ jaar gc,'l;eden de\H,.,, .. · 
Pric13tcrwijding- ontving, Vanait ons clabor,:;aan wenschcn Bostuu;: .. en Lcd~ 
hebt v:an harte ge lak met' dit heugelijk feest, YTij kennen Zijn EcP11. a°f!Y ,;, 
Gccst'0lij)cen LGidcr nog slechts korten tijd,dàch die is voldoende gcwccát 
om t0 ki.;ni;.13ri'.co11stateeren,dat zijne benoeming als Adviseur een groeten 
steun bctcekenen zal voor onzo vcrccniging. ,7ij herinneren ons nog duid0-
lijk,op ,7elk een ·.1armo wijze hij slechts ecn.raaand geleden bij 'zijnd in
s.tallatie sprak tot de leden , Yroordcn , die lcv1am0n uit een cc ht pri0ster
hart, Onze Advis0ur kan er van overtuigd zijn, dat het kle inc, stoffelijk 
bewijs,hctgecn hem is aangcboden,slcchts een geringe afstraling is van de 
sympathie en hoogachting,welke wij hem toedragen, Wij zullen hopen,dat 
Zijn ~erwaardc nog vele jaren ons als Geestelijk0 Leidsman zijn zeer ge
waardeerde steun kan geven. lfogmatüs e0n hartelijk prof ic iat 1 

Het De stuur. 

L e n s 1 e d e nJ ! 

Uog was de morgen van 011s 11 jarig cltibfcstijn· stil en koud 
cµ nog ;Lagen d0 straten. onzer schoonc residentiestad eenzaam en verlaten 
t~cn ik uit een dicJ?en slaap on~wáak~o ;cii1 m?.t een grootc sprong ~~~-- 't;_cd . 
;.utzrrccfàc," Ichbin je. hc;.1t' '50 glacklfch·' was het eerste wat ik zingen' 
,-rilde en met rccht;want heden was het· il 'jaar gelcçlen,da,t een coubinatic 
va.n bekende Haagsche en Schcveningschcf families den grondslag legden van 

· ononze jolige club, Zoo ooit het glas hoog gehouden.diende te worden,dan 
was het toch zeker heden; dies nam ilt een groot glas uit mijn. lmst,vüJ.dc ,., 
het tot aan den rand en dronlt het in één teug ai t, • ...... ;. ,maa.r och v,at.:'· 
was dat ,1a.ter koud, Toch was mijn stctu-,ling nog steeds schitterend en ik 
uas nos; evgn ge 1~'.1':lfA~ als toon ik c\en eersten sta1r va.nuit mijn bed ·op den 
kowlon Yloor a:ot~~. 

'. f/f . 

' 
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_ _ ·. lle stuur, leden;döna. te,uri~ donat:r icio s, bewonderaars; en dè rgelijke 
van ~nig en Sriel,ik voel mij zeer verheugd;da.t de redá.c.tie van Uw club-, 
blad voor mij- eenige plaatsruimte besc.hikbaar gesteld heeft en: ik zal 
trachten die ruimte ·naar best vermogen. te benutten, Mijn b.á.rtelijke gel;ik• 
wenachen aan •U a.llon op dozen vóor U cri mij zoo bij zonderen. dag en oen nog 
ilµliger gelukwensch aan hen,die de eerste hand legden a.an1 de"·samenstelling 
va.n de tocnmaa.1s nog primitieve ~nsmà.chine. Edooh,die machine fs door e.,. 
nergieke personen met een helderon geest on een ijzeren wil dermite verbe-, 
tcrd.c:la.t zij roede lang niet meer primitief genoemd kan worden,dê)oli met het 
beste va.;n het· boste kan ,vedijvoren. Zij had tijden dat zij draai4eals een 
Rolle Royc'o en ook tijden dat zij draaide als eon oude Fordlilotor,al naar 
gelang do brandstof ( contanten ) overvloedig of minder overvloedig was. · 

Aan snelheid heeft het haar ook nooit ontbroken,want binnen 
niet al to langen tijd na de aanschaffing had zij al do klas~en der R,K.F. 
doorloopen. Hc1aas werd het aantal draaitooron na oenigon tijd minder on 

- kow zij haar sriolhoid,door hot breken van erikolo raderon,niet meer in die 
klasse handhaven. Momenteel functioneortalles echter weer echittorend,olk 
raadje pa.et precies in elkaar on zij vormen mqt elkaar éèn,pra.ohtig ge
heel, Niets is er dat háa.r belet om weer mot vo_lle kracht vooruit to 
iincllen en daarbij komt. dat de benzine goedkoop is, Vooruit· gaan v,i{ met -
die duize1ingwokkonde snelheid van con " Go1den Arrow " naar hot 12 2 ja
r,ig bestaan. Dat is nog slechts con kwestie van oonigon tijd en die tijd, 
die one nog rost dient mot vóllo energie te worden besteed, opdat op. 18 
Jurii 1933 do R.;K. Sportworo1d voor de prestaties onzer voormannen on haar 
modeworko11s ( do iodon ) nog meer bewondering zal ga.an toonen. Ik ~ijfel 
or niet aan of do leiding onzer club met baa·r onderafdoolingen is in goede 
handen,vooral nµ L en Sin den sympathiekon Ka.pelaan,don Woleorn:. Hoer A. 
Olsthoorn con machtige steunpilaar gevonden heoft,die or wel de man na.ar 
is om O.P hot beslissende_ óogenb],ik .zijn wenken te geven. Naàr mij tor oo• 

. re is gekomo_n zal deze aag nog in int iemen kring voor leden, oude~á on be_; 
1angetellonden ho_rdacht worden en ik hoop van harte. •dat_.dezo avond als. 
van ouds oen waar succes :ma:g narden.· · ·•"' 

;' · Buile1;jc. 
>'; .-. - -.,. 

L o n s 1· 1( o r j a. a r d a g. 

1f iJ zittoi;i, a.lyiçor !n do maand December; in alles 'n maand 
mot voel mieorc,.slech~q tor;_)loipen,dorikoro dà.gon,zooals op 1t oogonblik . 
nu ik m'n jubj,lèJ,llll~:!)~jdra.go ·J,crabb,ól zit to wrochton,onfin !n maand,naar 
welk11 einde oonied,i;ir·verl.Eing:t.in,c1o_hoop,dat •t nieuwe já.ar mcor geluk 
on vo9r11pO;Çd br9~~ï'.llil:- ?,l; pocJJ>wij _ boinc'rken niet die somberheid dezer. 
·maand,z~JX! :giot·.,;9,0 v9r~encl; n!}~r 1932,want •···••+.8 December is voor 
UI.ons " do ~o.~11}9 on vo9;-mi~ms~e d'iàg in doz_o wintermaand; immers ,mf vio
ret, wi,1 .onze go~qó::toda.g-.ent:wa,'.t: ;~;t, boj;eokent kunnen ~gewijden •t beet be -

·: . , · griJpón. Wannoçf{iema.nd'.J~ig ,~;.,goof\ hij to_o~onon van vro~de on blijd• 
.·· acbapniet !1lllda.\';h1j ouder w0r4J,nc0,n êiJ!da,tj•hiJ; :terugblikt i,n hot voorbije 

,c:'.. Jaar,waa.rin hiJ'looveol kcm;iie'r~j~r:{wêr'dt'.Ç°i;i'~-\. voldoening denkt aa.n bot
·-· ·. geen hij voor •~ ·.goede zaak gedaan lio.c"t~~'i\'<'Dit · ia hot geval met llla.~it-., · 
' , ·:af zien terug in 1 1;· iaa:tsto jaa.r on ooneta.tooren,dat' or in 

vele dingen verbetering is. gekomen on do moeilijl<c taá.k,dio de bestuur-, 
deren hebben getiad mot opgeruimdheid is y:olbra~ht.Wij hebben mogen zien 
hoc .allen ·zonder- .uitzonder.ing alles veil ·haddon om Lens to doen ·grooS.on 
on bloeien cn·zooals .uit do puinhooperi dor oude tenten oen .nicuwo,vöel. 
mo0icre ia ópgobouwd,zoo zal do in het a.fgoloopcn ja.ar bogonnon herbouw 
van one instituut mot krachtigon steun Y{orden"nagestroefd. We~, ~ton• 

.. :cia_á-rlllil vorïiö~d z;;-in on deze ds.g vieren;~!>~~~ ;atlcon ~lä,w.Wit ·ilit kan•~ ' 
· _ _ .·· .. _ ._ / kdon cin siJ a.llcn,41o •ympa~J•oc.~\ _111,1t ~ 0~1 St.~- l1w llau4on• 
~• ~• TOl'4'1~ 1o"ona~. ·~~si:.~· ~lloi'~• 'fl'MlnU,~ -., t.a. -:··., . . ' ·.. : .: . . _,_. . -
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wijze gelijk onzo voorgangers dit doden en dan is- een prachtig en voor
spoedig tijdperk .datgene wat -ons \7acht als voorbereiding voor ons kopórcn 
:feest. 

J •v. Lic:mpt-; 

L, en 8, JU.bi 1 eer t 0 

Wederom is een jaar verstreken, Ongemerkt zegt =n gewoonlijk, 
maar dat wil er bij rriij niet in in dit geval. Als ik zoo eens het afgcloo
pen jaar aan !)lijn geest voorbij L.~1.t gaan,dan ken men,zondcr overdrijving 
gerust zeggcn,dat het een tijd geweest is van zorgen,werken en zwoegen.· 

Voor <''J ,oltooing der tent is menig ritje no.ar de Leiwcg on-' 
_dcrnomcn .• Ach,ach , wat k_on :\[lCn dc..-i.r een films zien afdraaicn,mnar ook.· 
menig werkje is vereeuwigd geworden op de gevoelige plaat door onzen ex
kampeerder Jan van Liempt~ De leukste vind ik nog wel con foto,wa.ar de_· 
uitvoerder w.van Wosting op staé'.t met zijn a.ttributcn in de h..1.nd. De ge
o.chtc voorzitter k.on men ac.n het werk zion,een beitel tusscp.en de vinger.:. 
tjes en onze secretaris assistecrde,spociaal mot banken mn.kon. Alvorèns -
een plank ac>.ngcspîjkerd werd,moest eerst con lik verf OJ?gesmcerd worden 
( do activiteit ve.n den decoratieschilder Wé'.S geweldig J. Ook do nfraste
ring was inmiddels door ijverige handen tot sté'.nd gekomen en L en S kon 
weer eindelijk eens op eigen .terrein een wedstrijd voetballen-. Ml.ar ·dat 
clles behoort weer tot het verloden; het is alweer gewoonte geworden naar 
.den Leiweg te peddelen. De finé'.nciën zijn in goede h..•mden en een batig _ 
s:11do liet onze penningmeester op de 1.1. gehouden ledenvergadering hoo
ren,wat bcsli_st een verheugend feit genoemd =g worden,gezien de hooge 
kostcn,welke voor e..o.nleg terrein en uitvoering der tent zijn• uitgegeven, 

.· · · Hierop kunnen wij groot gaan: alle werk is gcdac.n door de 
1cdcn zelf,dc ócn finc.ncieel,de ander daarnnast nog met werken. Kortqo _ 
ieder Blc.uuwitter heeft op zijn wijs medegewerkt tot wederopbloei vc.n ons 
oude Lens. Wij kunnen gerust zeggen,do.t het er in die d..1.gen voor ons niet 
rooskleurig ui tze.g,I:11:1.c.r wel bleek hieruit: n eendrc.cht :r.l!lakt macht 11 

• 

Wanneer hot Bestuur niet zoo 1n groote medewerking vc.n de lo
den h..~d ondervonden,hn.d het er in de toekomst donker uitgezien, Leden,wij 
kunnen oot recht verheugd zijn oot de viering van ons 11 jarig bestaan, · 
Vc.n een grootc pcssioist ben ik geworden een optimist,wac.rvoor ook reden 
c...~m7ezig zijn. Met het huidige actieve Bestuur:, spec io.al onzen score te.ris, 
en onder geestelijke leiding vo.n onzen Eerw. Adviseur kunnen wij met ver
trouwen het koperen feest tegemoet gac.n,mits de 1cden hunne ocdewerking, 
zooé'.lS steeds ,blijven geven. 

Een vo.n de ouderen, 

Men e c r d c Voor z i't ter ! 

U weet: ik ben. dol op ve1·jc.r,rdt,.gcn. Als 1-t ook n.1.D.r enigszins 
k..1.n,ga ik iedere bc!wnde jc.rigc een bami drukken en wens hem bij ·een bor
rcJ,. en een sigrn:ir: nog een drc.cht jaren toe :óet veel wijns en veel jool. 
Ik heb er dc.o.rom een o.pc.rt boekje voor;janmer dc.t ik wel eens vergeet een 
blac.dje om te slnan. Echter is er één dc.tun,die ik zeker nooit z::-.1 verge" 
tcn,wc.nt r.i.et rode letters geschilderd en met gouden tiereletijntjes ver
sierd,strc.alt die vc.n iedere blndzijde de lezer tcgcn,zoc.ls de gulden zo
l"lOravondzon op flm1elen v.:>.oht het oog des beschouwers boeit. Als eeri ster 
vrui_ de ec·rste grootte schittert die do.tun c.nn het LcnsfirIJD.oent: de go,
boortcdc.g vc.n ons lief iC.~,rdig Lens. Ik heb de kleuter gckerici,peneer de 
vo.orzitter, toen ie zij,n eerste 1xikje ::!.C.:rikréeg. De baker wist nog niet_ of 
b.ct een blijvertje -zou zijn. Jl&>.ar dan zorgde zij voor een goed geb1•1d;c 

- ·van de fles en vc.n grote p8.kken Nutricia,zoodat het voorspoedig opgroeide_· 
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7 
tot een stevige b·oy,d.ie met beiè.e beenen op vaste grond lrnn staan; 't Is wei eens geprobeerd hen onderste boven te boksen,r.iaar al is ie tan van aard en weinig vechtlustig,karakter heeft hij er niet te 1:i.inder on, Vastberaden plantte hij zich in goede bodem en er was naar weinig verr,rikken aan. Ja,ja, 't ventje heeft een_ willGtje ! 't Wil blijven leven en goed blij ven leven! · 

li' 

. ,-'.•·.'. ... : .; ' . 

\ . 
... 1 

Als ilc zijn gGstalto goed voor r.1::.j haal in een helder blauw en wit,al of niet bespikkeld r.1et de r::odä.e:c der velüen,een gra2,g geziene Hollandse jongen r.1et een open gelaat en een opgewekt hart,da.n dringt een zware zuohtin r.ie op ; 11 Wat ·hcerli:c,r,.c;:1 te :;ie11;1:iam~ toch,wat heeft 't al noeite gekos'G her.1 elf jaar ou<.l t,:; l,rijgcn r,; Lens is voor mij ,zo goed ais voor anderen, een groot· bro}i: uit om, jong lèv-en. Lens hoórt bij r.üj en ik; bij- Lens. Meneer ,:; ___ :-; T··1;<_.,1~~~it•;:,c:.~, i~.: c~:.-:·Q::.3 ·~t9n:·:ce~).i~_:; -~e r· 1·:rdene. U wilt 't. rJ~: wel ver-geven,a,ls u ·oedcnkt,dat iJv: trouvm :3"'!'.îl:lelaar zin pleGgkind Lens zo. . ,~ dikwijls al ve.n hi,ir uit sterkte heeft ·toegewe1ist e.1 ook wel standjes 

,, 
;, 

.• 

' 

., heeft uitgedeeld, Sa1'.1r.10J.,w.r zv;,3r,fi:. tans,zo ongeveer on zijn gouden jubilG-e •, • un, :ts •t dan wonder dat zin linnen kast bijna. leeggehaald is? Nog één la-'·* .ken en een nattige zalcdoek ligg011 1:le.ar or1 de tranenvloed te stelpcn,die , (i de vreugde en tegelijk de weer.wed schiep; en de wastobbe staat al vol. ,!; . . L!"enecr de Voorzi tte:;: ! L.'l.a.t mij U 0J.1helzen,eri in Uw persoon ons. J ,,jaig Le11s. Leef 1ar_ig, ouwe jongen en pliji' ohesontJ Moge de wolken verglij.:! . •r•den am1 àe horizon en de bli,jde zon U lrieJkracht'VGrstrekke, Dat een wel..: •-';'. dacU.ge br··on U~, verr.1oeidheid lave en de groene weideweeldc U tot rust.plaats / ;:~ nogc d:i:e:nen" Dut v.rcns U too 0r1 nog veel r1oer Th:v zo·rgvollc 
Sar.n:ieláar 0 

. ~ 

,1,,; 
. ' 

0 n z e E 1 ~ t a. 1 1 e n. .L 

Jij_e 2· o:ndc r laten wij volgen de standenlijsten onzer elftallen. 
"Lisse 9 6 l 2 13 ].8-15 Velo 8 6 1 l· 13 25- 6 Wilh0lr.ms 9 5 2 2 12 24,-16 D.II.B 0 2 é 6 0 3 12 29'-19 Excelsior 7 i:; , 

1 11 14-- 9 L" en <' 4 l 3 9 27"20 
; 

.,_ .., . 
L. en·s. 9 3 4, 2 ].0 220.20 K"R. V .C. 6 3 1 2 7 20-12 Teylingen 10 2 4- 4 8 21"23 G.D.A,3 5 l 0 4 2 8;..27 P,Ji',C; 9 3 ;l. i:; I . 21-22 T;t,Olil'Gdl, . 6 J. 1 4 3 19.;,23 . ; 

Gr, Floris 7 3 ó 4, 15=14 ël]'C.) 4, b 0 4 0 2~23 .c. 0 'l Q Bl. Zwart 9 2 l 6 5 12,,22 
Leiden 5 ö 2 3 2 9-~17 

L. s. JO 7 l 2 l ,, "I" ... r" A,V,V 0 b 8 7 0 1 1'1- 4 7,. 6 
en a .... :) .)'-i ...... L? 

Valken. 8 c' 2 Jl. . 12 3c .... 9 L" on S"D 9 6 1 2 13 37"11 
a 7 

S ,D; S. a 6 5 0 1 10 ;,.[J"J.l Valkeu,b '1 3 2 2 8 23:..19 A. V,.V, a 8 t1- C ·:.,; ,.-. :J. ~; ::~1:.i~.ct,} ·o 'Ï 1). 0 3 8 12"11 ~.• 
' .V~A,C. ·8~"' ·, 0 5 

.. 17-,It.l :fil .-i Zlll ,..,C 7 3 2 2 8 23,,.24 . 8. .) b v.v~P. fi. 8 2 ') 
"Ï· 6 10~17 JJ.Ho-L.-d ?· 1 3 '.) 5 14-.:.24 ~ 

.J D 0 H,L. ö c, 
1 " 

/' 

3 e, .. 34. V0 V·,l' 0 c, r.' 1 0 4, 2 4,,27 u J. Q 7 S~D"0;,, o~ 4 0 0 4 0 ;!~29 S <-1) _.)3 6 C 3 0 0 3 0 ~---11 
~OB:,.)360 5 0 0 ,. 0 4--35 7 

Soni.ox-011 ...... 0 01J.J?G ti tie Îf3 1) ijge·~10rk't t,ot en net 6 Deccn:ibe1· • .ïtmiorcn"c onpeti tic n ~< • " fiî " ')0 Nov0r.ib0r. "-/ 

i)e p1.·cstf).i;:!.Gs VD,n ~J.G'l: eo:.:sto clft[ü :in het t:i.jdY&.k van Zondag 22 lfnvonbor toi; i~o11dag_ 1.3 Doe0r:1bcr vallen ~c lovo.:1~ ifo. rlè 2 nv.:tlr'JJ'..'1.e.r~ ·n in ··hCt beg:Ln va~1 d.i't, BGisoen is or ·1.rc1~c10:::.-- x:.1c:d; r~uccco OIJ hot •~t:t-ocz1e la.l:..r_':1 ge-,st1:d.on,e.l 5.a lte·i; oigcmw.rè.ie;,dti.t ve.n de 9 ges:pcc].dc wc<U,ti-:ljdc11 er 4- zijn 

• . 

• 
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'die:i.n een draw eindigden. Enkele daarbij hil.ddcn ~en uitgesproken Lens-ovor-, 
winning moeten word.in;oa.ar ja ••.••••• voetbal. is nu ecnr.~l wisselvallig. 
Loni:i 1 wa.s op 22 Novonbor tegen Loidcn l1dat vele nieuwe gezicb.ten .telde, -
vóór ha1f-tir.10 zoor goed op droef· on boekte net rust eon nuttige 3-0 voor-, . 
sprong, Wie in de tont l;lowccrd zou hebben,dat Lena nog kans had o:r;i oen ne
dcrlaa.g,zou op zijn r.1inst behoorlijk buiten zijn gezet. Toch zou het, niet ·. 
nècr dan de vw.arhoid zijn gowocst. Want na de "thee" ga.ven de eerste blnuw-
w.ittcn eon zeer slap spelletje. In de voorhoede boterde het niet r.1eer, tor
wijl de rechtcrwtng te voel verwaarloosd werd,~ hll,lflinie en achterhoede 
declde?l iri do :c-.n.la.isc on spoedig bracht Leiden de stand op 3-2. Een plot,
Selingc krachtainsp..~µning deed Bontje even gelukkig zijn door een viordc · 
goal te produceeren,r.l.!1a.r Leiden gnf hot cvenr.1in op on r.iao.kte 4-3. Soho ids.,.. · 
rechter J?c.o.rdekooper redde tenslotte de ai tua.tio door af to fluiten en de 
punten wc.ren binnen. klnvoorder van der K1ey,dic ook vtoor. eens needood, .. 

.-bood vóór• don wedstrijd b1oeoen aan het_jubileerende Loiden. Een kruipbus; 
idie slechts 35 K.M,.- h..-u.>.lde, br2.cht L en S 1 op Zondag 29 Novcr.iber no.2.r Toy.:. 
1;ringcn,do.t volgens geruchten een VIO.O.'r sportpaleis oocst hebben. Ml.ar rui,- , 
·ten voor het Lens-terrein d11cht geen blo.uwwi ttcr over, 't Wo.a dao.r con !' 
heerlijk po.ppige klein."..asa not honderden gro.sbultjes bezCJt, Een heuvelig 
lÖsa-1cmd in nin:.C'.tuur ! Met 2.ngst on vree ze atondcn v::i.n links na.a.r rechts 
i:a dCJ voorhoede: v2.n Doorn,v.Wosting,L.Hoofnagel,H,J2.nsseh en J 0 HoCJfno.gcl, 
In de halflinie w::1.s M.:Hi-..vèrr.mns gezwingeld van links m:111r rechts, tCJrwijl . 
va.n Egnond links en spil J 0 va.n Lienpt nidden stond. VCJrvolgena het bekende 
duo: Janssen en van der IG.ey en Nelis in doel sloot het elftal. Voor de 
rust speelden onze jongens .voor we>.t zij wc.ard waren. Mooie',vluggc en open 
O.!:'.nvallen! Vooral J,Hoefnngel wn.s een openbo.ring,vn:>.t hij no. de rust echter 
niet bevestigde. Lou verdceldè het spel na.rdig. Alleen Win, dikke Wii:l, hield 
aor.1s va.n zijn ger.1c~k. Teylingen mm gelukkig do lciding,doch Lou Hoefno.gel 
poe icrde · op zijn bekende i:m.nie;r zachtjes· den ge],tjlcri..cker in, . Toen g,:i:j ~ven 
lntcr op den Teylingen--kecper instornde,zn.g deze zeker o.l zijn eigen ruine 
voor zich en koos .de vcrstc-.ndigate partij en liet de ba.l vallen, En toe:a, 
zooals Henk 10.ter vertelde ,er nior.m.nd kwo.u on con b2.l te tr::i.ppen, was )lot 
äeker de bedoeling,do.t ik het noest doen,en ••••• 't werd. 2-1. De tweede· 
l:fu1ft begon not groqte stilte. Lou werd in het belwnde gebied necrgesa.beld 
an Bep knoerde 3-1, Toen bra.k de hel los. Hot publiek loeide,schreeuwde en 
de Teylingen-spelers werden jn. 1oeuwen, Oilzo c.chterhoede stond voor een 
tc1kerts terugkeerende brl:'.ndïng ,die 10.ngzà.nr.1 r.mnr zeker stukken rn:mkte. Jc.n 
van Lioopt werd wit onder de neus en raakte zijn hoofd kwijt,figuurlijk 
dan, 1t Lena-bolwerk ooest tenslotte zwichten voor twee goa.1s 3-3, M:!.ar, 
onfin,een punt ging toch nee in onze rl'.Ccbus,. . . 
. · · · .· .· ·. Zoncl..'1.g 6 Dccenbcr: de bign.'1.tch L en S l - :l;',F.C,l Beide ploegen 
wn.ron volledig. Bij ons WC',ren de halflinie en achterho.edc l\],S gewoon, ter,- , 
wijl do storolinïe ,die h..,.r.r ni.\<"..r.l dien r.tiddag cllo oer a.n.nde.ed ,a.le volgt 
•\ond opgesto1d: va.n Dóorn,NijL~nd,L.Hoefnagel,H.Jansaen,C.BontJo. Lens 
lhl l'&Qt Ttl6. 10 ~, d.e &Q4-\0b:to • OTGX'Winnon of etorven. In wco.r •t'1"en 
uoo:1.11 rieeYl.\1 t,ttoGtt bot wiallen worden. :111 wt\, eu clo.(( Tooii don ponulna'\" 
noester. Eon :0...'1.Ssc-. publiek stond rond de lijnen,wo.o.rvan de Lone-entnous{:. 
e.stort een behoorlijk dee1 vornden. MonCJer Heuocn floot •. 1t Veld wn.s een · 
wc inig g1C'.d,r.U1.ar in prit'k". conditie, 't Lena-elftnl wo.a ·wel in vorr.1.- Tech
nisch waren do blnuvmi tten zelcer beter. Do n.ahtcrhoede wo.s in dezen ,TCd 
strijd zeer goed op, dreef ,do h..~lfiinio ·niet. r.lindor, terwijl de voorhoede 
keurige e.anvallen wist op te zet ton. Tactisch vonden wij Nijp de beste, 
Toch lijkt ons cl.c volgende opstc llj.ng dor a.e.nvalslinic boter: ven Doorn, 
L.Hoefnt>.gel,H0 Jcmsscn,Nijl,'.'.nd,Bontjc. Tre.ditionoel na.:1 de tegenpl'.rtij de 
leiding op fra.,:,.ie m..~nier. Miet :oinder nooi wa.i:, de wijze,wc-.aro:p Nijp een 
Inge voorzat v;:,.n v!:'.n· Doorn op listige wijze in de b.ook dood belf:'.nd.en. 
Eon n:let te ondersohc.tten voordeel was het,dD.t Lou in deze.n v1edstrijd,bin,
ncn wee goplt:'.<."..ta·t. Z:i,jn forscho body wierp hij grir.lr.lig in don strijd,het
aoon togen. de even te forsohe Poeldijkscb.c aohtorh!Jede w~l nood,~ wns ..• 
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Hij gt:'.f wc er het bcl<0nd,_c Zt:'.C htc eitje toen L en S de lc iding nn,r.i, Ook 
Henk nocht oen frr;,,n.i dO(èlpunt fokkcµ,r.iaá.r de referee constt:'.tcerdc v::-.n •t 
niddclpunt,dnt het buii;cnspel vms ! De hP.:J_flinic werlcte ka.lD,DP.Ó.r goed, 
terwijl Bep Jr;,,nssen or wo1 in WC'.S en ook C?.2..nvoerder v .d.Kley behoorlijk 
zi·jn i:mndee1 opeischte. Ne1ie,de nt:'..:-.r.1 alleen zegt .:-.1: Alles st:'.fe. Nt:'. de 
rust hP.d de P,F.C.nic].hó.lf eon,v1cinig frn.c.-.,ic spol1:1ethodc,hctgecn het gevolg 
wn.s van hpt fcit,do.t hij zich: de nindcre wist vo.11 J.v.Licr.1pt,dic weer keµ·-

. rig op dreef y1.:-.s en een bolC?.ngrijk deel vnn het elftr;,,l vorr.1de, P,F,C,wist 
do gclijkrk....,kor bij een. scrirn:ngc to scoren 2-2. En toon kregen de toescho;.i -
wcrs con juweel van cón minvn.l te zien net t:'.fgopr;,,sto zetjes tusschcm Nijp, 
Honk en Lou. •t Wf:>.s oen prncht noi:ient,dP..t frn.P..i besloten \7erd net con 

. 1cc.-.,1n doelpunt vnn Hijp, Lens de leiding! 3-2. Bop,die vieer oninent bn.clctc, 
, vi::rdTTec:m net een knietje. Een invP..ller werd niet tocgcstC?.o.n ! ! ! Lou bezet

te glinlc.chond de linkeb1'..ckplnp_.ts en zuiverde net Koos op C?.fdocndc vrijze. 
·M.:Ehvcrnc.ns 1'..SSistecrdc uitstekend en J.Hoefm:igcl hield de linksbuiten in 
bcdwn.ng. Alzoo kgn P.F.C,nict winnen, De 4 r.k.-.,n voorhoede tippelde ondanks 
=nke CC?.a nog lustig,r.nnr n.llen wc.ren toch blij,toen de fluitist einde · 
floot,ook a.l,or.1dC?.t enkele Poeldijksche supporters wr;,,t lo.stig werden; Een 
pena.l ty voor nn. trc.:;,pen YP,n Iiijp ;,:c:-c1. ons onthouden. · 

.A,..-.,nvoerdor Jufforr.1. .... né vertelt; Hier een r;,,rtikel te'schrijven 
over ons_reserve-elftc.l is eerder een genoegen dC?.n een onpleizier. Al 
verschillende jC?.rcn zoekt ondcrgctcckendc op ZondC?.gr.liddC?.g het voetba.l
vc1d op;r.m.C?.r weinig jC?.ren heb ik zoo gezellig gespeeld n.ls dit seizoen, . 
l',l tb..-.,ns wC?.t betreft het SC?.nenspclen net olknur. En ook C?.lS wij door de ve
nijnighc id VC?.n sonr.ligo tegcnstr;,,ndors hot zw::-.nr h.".dden te vcrnntwoorden, wn.s 
or onder elkni?.r n.ltijd voel ho.rtelijkhcid,vmt het ongenoegen door de spel
verruwing poogde op. te heffen. Het tweede elftnl heeft getoond te kunnen 
voetbnllen, to willen v1inncn,r.1.....,nr toch een nederl.:,,.-.,g te kunnen vordrC?.gon 

· S1cchts één uitzondering noot ik hierop L"'lo.kcn,n.l. in den wedstrijd op liet 
• terrein van K.R.V.C. Ond.:-.nks het slp_.ppe optreden van den scheidsrechter 
en ondC?.nks de scn.-..ndolijke godrc.gingcn vr;,,n sormige tegenstanders on on-, 
dn.nkS: de r.1enschen P..chter hot ij zerdrr;,,r;,,djc h,.-.,d Lens ons pC?.rool getrouw r.100-
tc1:;r blijven: zwijgen en doorspelen! 1hnr overigens wr;,,s r;,,llcs in orde. 1 t 
Doet r.lij groot genoegen te kunnen zoggon,dr;,,t ik r.1et trots c.C?.nvoerder ben 
vr>.n dr;,,t olftr;,,l. L..-.,r;,,t ik even con on r;,,ndor vertellen over v7C?.t en hoc or ge
speeld is, De wedstrijden wo.ren: 

D. H.B. l - L, en s. 2 7-1 verlies 
L,on S,2 - T,O,G,l 4-2 winst 
Velo 1 - L.cn S.2 2-1 verlies net protest 
L.cn S,2 P,F,C,3 7-0 winst 
·L.en S,2 K.R.V,C,l 3-1 winst 
L.en S.2 - D.H,B,l 4-1 wipst 
,L,en S,2 - G.D.A.3 3-4 verlies 
T,O,G.l - L,cn S 2 2~2 gelijk 
K,R.V.C.l - L,on s.2 . 2-2 gelijk 

•t ziet or niet kvmr>.d uit. Lens f2.bricccrdo dus 27 doelpunten,terwijl ons 
not 21 r.mnl v1ord doorboord, De verloren wedstrijden togen D,H,B. en G,D.A, 
vrcrdcn net tien 1:1. .... n gespoeld ,d,'.'.nk zij de vergissing ,v:;,,n v1cgblijvcrs, 
Vooral tegen G,D,A, .-ié'.s d:st do oorza.é'.k VP..n hot verliezen. Toch vms voor 
dien wedstrijd bo·.-.::rniicn con ,:csorv:: no.n.:.;cschrevon,dic echter de reis to 
iror: vond, •t Is no opgcvc.llen,p.o.t de ,mdstrijden tegen D.H:1:l• C?f K.~~v.c. 
bepCl."-ld. ruw en onhebbelijk Wë',rcn, terwijl de t1 boerem1edstr1Jdcn'· vr1Jwel 
zon<tcr onC?.r1.ngeno.r;,,r.1hedcn vorlicpcn,r;,,l ging oen der onzen r.1ot oen krotenko
ker t',r,n hot Wr>.ndolon en C?.l v1erd L.ou v 0d ,Broek door z.~jn t1 kluif 11 in 
llo:~el, r:1et oen lief woord vereerd, Mt'.c.r nerg~ns he~. 1k no neer gegeneerd 
dt'm op be~ock bij K.R.V.C.,toon .Jo.n Jo.nssen·in botsing l~C?.n nC?. don_wed
•tt~'1' ·~\ oon. htl.rdo vuist, Dr;,,_~ llcrinner i_~ pij nog,h.oe LoutJo oen n::-.tte 
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Bopper haalde in hot vorrt:.derlijke moeras, 
Vlat do spelers qua spoJ.ors betreft, kan i.n hoofdzt:.ak oen g~-

stig oordeel volgen. . 
T o o n L e mm e n s is volko1:1on betro:rubmü' en vreet r.mt zijn 1::-.ngc · 
grijparmen meni.g kogolsohot cnscb.1:.dolijk to i:1....,,lmn, Do fout v::-.n hom i.n dit· 
seizoen i.s gov10ost, toon G.D,A, hat:.r oorsto füiolpun.t 1:u:mkto, Toon stond on
ze keeper to ver uit dool 0 Cr.rorigonG nog Cén rLi,,r-,.dci oefen oond in v.rnt vqr
dor uittrappen, 
Dorus Je. n s s c n Bl)Cc].dc m.~,. ~~:ij;-\ beste pi:..·r-t::.j °t'Jgcn Velo" Hij is 
wel wn.t 10.ngzn.am,mL1.::,~i" r;cl1.:i~:}::L5 t!'('..]_.)V~st. Cl': stp .. -vT~ste 
H o n k W o z e n i"J e r g V'.lr1;1t oen vmt:.rclig duo rc10 t zijn buu:::n0.ri, Hij " 
loopt snel en zijn hoofd sta[~t hoog in de J.ucht,wat twee gewichtige voor-
doelen zijh, 1),rerigons nood:i.g ik hom ui·t 011dor den wo.dstrijd geen verhaal-
tjes to loop'Em vo1·toll.cn, ·. • 
Lou Y," d. B r o o k is wel eens buiig, i-îa. een buitongo·.-rnon 1:>,oticf spel 
volgt soms i.ne0nG een inzinking. Tegen G.D.A. wo.s h0t mis. Tegen Velo en · 
K,R,V,C. speelde hij voor wu,t hij v1nard wo..s 
F r u n.s }3 o .r g man is als de blocclhond,cU.c zijn vijand niet los la.at 
Hij lijkt 'mij 0011 lC\Stigo togonh.1.lf, Evenwel zuiver plu::-.tson UC\O..r do voor
hoede ic.at nog wel eens te wcnschcn over •. 
K o o s . v. d. B o o g u t:. r d nnak'G gemis _nan veel techniek goed door or 
stevig op to zittcn,wa.urbij hij vauk r,10t ·succes o,unvallen breekt, Zater
dags ocfcn0n in hot juist beoordoclcn v-un don loop dor bullen ïs nog go-. 
wensoht, · 
C o r v, E g--m o n d trof het nog al eens slecht door eon handige hulf 
tegen te hebben. Toch legt hij zo nog cl eens.in de luren. Een ra.C\d: laut 
con zuivere vóórzot (geen o.chtcrzet) tot rosultuct zijn vo,n je, rennen. , 
J a. n J u n s s c n heeft menig doelpunt op zijn geweten, tegen P .F ,C. 
b., v .4. Merkvma.rclig vras zijn goul tegen Velo Vr!.naf de o..ftrap. Hij moest. 
moer,.kunncn II peeren " 0 }leer tomaten oton,Jan,dat geeft kracht. Holla.nda 
fruit! · . · 
He n·k v. ·R ij n vergeet wat r.10cr goo,lB te r.iuken, Als het vootbulspel 
minder op oorlog leek, zou hij in het irold 1n nog beter figuur r.1.1.ken • 
W i m v. W e s t i n g,do jj;"J.itutJ.o van onzen intorno,tionur!.l in zalcfor-, 
lllD.o.t heeft nog geen wonderen verricht, M.i. hoort hij moor in do verdedd
ging thui.s ,:ma.D,r do goden beschikken anders. Eon beste wedstrijd ,ms z.ijn , · 
backk,rti.jtje tegen D,H,B. op ons torre:ï.n • 
.r u n Ma c "c o. Gpoo1t t1.i'wisselend net en zonder succes, Als 1 t lukt, is 
hij bijn2. niet 'ëe houden. 1 t Best SJ-oeldo hij,moen ik,thuis tegen K,R.V,C~ 
1t Kan oolc t0gen T.O.G; zi,jn geweest • 
.ra n Ha k e t is on:, 1·011pno,rd zond.er brei.dol., Do..n.rdoor loopt hij zich-· 
zelf wel eens voor'.,i,i 'lf 7,ocl:t het d.00J. bij do hoc·lCTJ.ë•,g, Als hij beter 
zijn snelle rennen c:.fw0i-•}~to 1 Y12.~~ h:tJ een ~-;0011 è;oc;:ï.e v·lougolspeler n Zijn 
grootc fout is gev;ccst ons o.o nodcrla,,_-,g tegen G,D,A, to hebben bezorgd: 
door weg te blijven, 
G~e r c. t a.. S c h o l t c s deed clrie koer TJOC, Zijn voorzetten wo..rch . 
va.n zuiver galm]. to ,r.i.rir.:r o.cn toe hniex on snc lhe id v-nn bewegen ontb,·cekt I t. 
V c. n z i c h z e J. f wcnscht ondcrgctoekonde te · zcggen,dn',; 1 t hem ging 
o.ls met do underen; oen ,dsszling vc;,n i;,,ps en dow:ns, M, I, is mijn slcchtsto 

· spelen geweest nu. de thee tegen Velo on 1 t best0 na de rust teg011 K,R.V,C. 
uit, .Als ik er toen in hl\d kunnen blijvon,h...,,dden wij gewonnen,· •t Bodroe.,,.' 
vondsto moment wo.s in Berkcl,toen ik bij een penalty v~.t schuins kook, 

· En nu nog twee vwdstrijden, Die moeten wij winnen lui! I !. , 
Aunvoerdcr 2e elft....,,1 0 

. Onze juni.orl\fa.eeling formeert d-i t jul\r twee zeer goede el:f'.
to.llon. Het o. elfto..l go.et .ao..n den kop,terwijl hot b elfto.l een goede 
twè~de is op do r.:,.nglijst_, Het vierde scoorde in 10 wc~strijdon liefst 
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