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DE FEESTAVO])TD. 
• 

. I;Iet w11s op. 66n onzer bestuursvergad,eringen v66r den l8en December,•de.t 
:ons 11 jarig bestaan een punt vctn bespreking uitmaakte •. En wij meenden.. 
toen d.at een feestelijke uitgave van ons clubblad "De Le·ns-revue''.' het·;: 

. •eenige feestvertoon zou zijn dat het Be,stuur· in 46 gegoven.omstal'!,d~ghe-- · 
den· kon ,d'oea en zic;h por[!\i tteeren mocht:.C Maar ~elk een verràssilig,. be
reidde ons de Geest:=3lijk Adviseur, 'die zoojuist zijn·1.2½ jarig Priester
feest had gevierd, toen hij voorstelde in Januari ·een ·feestavond te 'Or-· 

. ganiseereri, 1yiaarbij ,Lenig en Sn0l -primo-- deelen ~cht in de b.lijdo •. · 
stemming vrni zijn Jubileul)l en -,se,cundo-;a het ll j arig••.bes·taun kon her.:.:;· . 'i,c-:., 

. denken, U bçgrijpt dat zoo' n prachtig voorstel, woctvóor Kap. Olsth9orn 
w ·zijn volle eo,:hooggewuardeerdo medowei-1.i:i:ng toezcigda., meteen eon dank~· 
~: bar\) acc;sptqtic, was O.UZClFZijds •. - · . ~· · 

. . .. . . ' . . . . ' . . . . ' . .... . . . ~ . . ' . 
· . . . . Z.E. had echtar .con sp~cialc wsnsc.h,. die h:ij· uitdrukkeli',jk 
\ s t;ipuleei'de ,, Hij w:ilde ·.voor . alle~ de ~o mooie gclc:gçnhoi<l benutteti om-oons 
·, van nabij keà(lis te .. muke .. n ,met. de ouders on huisgcQ.oote·n de.r Ladên en, . , 
: bovendien de hartelijke kennismcking met de l.ideu te hernieuwen. Want 
; alléén zij, die op nauwe wijze met L & ê verbonden. zijn, .zullen aanwe-

. · zig zijn. Alzoo z.al er. zijn èen ge.iat van begri-jp;;nr van ééri-voelen, van 
blauww.itte sfeer, En w~j zullen onze ouders toonen, welk een uitmun.tende 

_ geest iil ~ & S heerscht, Dït, is het voornuumste doel. der feestviering. 

.. 

C ' • • • • • • ., 
, > ,• > . • ' • ' • -,.. 

In overleg met den Geestelijk. Adviseur kon het•Béstuur een programma /:~: 
samenstellen, hetwelk programma's van vorige juren in den schaduw start,·'·\_ 
en, dat.een avondvulling geeft door eerste klas urtisten. VJ ij behooven·· 
hi~r niet verder ov~r uit te wijden~· Hé.t programma,· dat, tevens ~i,enàt 
d9(;!.t als ~ewijs van toegang, vr,rte].t ,u alles~en, bov.endien: Goe,d.e,.w,i,jn,·, 
be_hoeft geen krans, · · , ·.: ·· , , · ' 

, ·' i. De'h oµders· zonde·q wij reeds e·en· circulaire/ waurin een 
ui tno,odigi,ng van het Bestuur vervat is, terwijl de keurig verzorgde · • · 
prqgi;amma' s .eenieder ,op. t.ijd zullen, bereiken. Zoo zal dun _op Vt,oensdqg . 

.. 27.,Jb.nuari .a.s. het groote Lcnsgezin vereenigd zijn in de "GALERIJ·r en., 
ve:rgissen w~j ons niet, dc,11 'zal hci,t een Lwohd -,,orden vcin ·geze~l:i:g jolijt,· 
·die .lang in onze herinnering z_nl' blj,jvèn .. _voortleven, 

. ., · · Numens hét Bestuur·/ 
Jac, v/d Kleij. · 

' 

( 
Onze elftallen. 

"Hooge·r op _de. iungenlijst: 
Le'us :voor iedren dug, .•• 

• ·· . Feminc,. •. • ... ,i, ( 

He·t _e_efltq ~lftnl; speelde .iq de période van 6 December '.1,931 , .. 
to.t i,!tf .111a t Zondag:19 \Tanu,uri~'1932. islè:ch·:ts é6n ,weds,trijd n.m. LEIDEN l . ' 
00.ntro.,Ljll~S 1, Per"auto,9a:i:, v;ó.r,rtegan onze p'ilrmà.nent:~·grensjager een 
,~ohisc~e p.!}tiputhie ho.u.d)J,· b~e.cht he,t i3J~J'ste ,11/inu.s }an én :Lou m:~efnagel 
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•-"'· naar Leiden d.w.z. ovon voorbij donDoi;il, waar het tegenwoordige ~liei-. 

diiln" terrein, ligt. Bij aankolllSt bleek dat ,er tijd te over was on waar 
hët weer niet lokte tot een wandeling in do schono Westduiosche drevr;ln• , 
hokten wij ongeveo?:" een half uur in de bus en ontdekten den dubbelgànger 
·van Nelis Verlaao. 1. te'nminste volgens Koos Runderkamp. Jan en Lou kwamen 
spoedig op hun ·Ariel-paard aangesnord en· voltallig trok het. gezelschap 
naar de kleedkamer, die veel weg had van deà Lensteo.t in haar eerst_e 
stadium,. Tot overmaat van ramp was· sohe.idrechter Grijmans niet aanwezig, 
doèh we wilden ons onderwerpe_n ~an de leiding van Leiden-lid. Bij half 
drie stond tenslotte :olftal tegenover elftal. Bijjl Lens ontbraken Bep 

- Janssen, die weer eens aan zijn knie sukkelde en Andr6 Nijland, die in. 
de armen der Spaansche griep lag. In de voorhoede was do i'ormatie nu 
aldus: G. v, -Doorn, W. v. Liempt, H. Janssen, W. v. Westiog, en c. Bontje 
De Halflinie was als gewoonlijk, terwijl naast J. v/d Klei;i, Lou Hoef
nagel de plaats van Bep innam. Na het beginsignaal begon het gebruike
lijkè terreinverkennen. Cas en Gerard waren wel op dr,eef, doch de Leiden 
defensie had er aardig het oog in. Soms werd iets te kort gespeeld,; Hoe 
het. zij, bij een snelle rush van Germ-d liet deze zijn hielE)n zie_n aan 
de Leidsche verdediging, gaf een afgemeten voorzet en Henk Janssen open
de fraai de score. Geweldig gejuich _van de "schare" supporters, d_ie ces 
vergezelden. Het Lcidenelftal zat intusschen ook nist stil ondanks tweiil· 
invallers, e!1 deed gevaarlijks aanvallen. Nelis .stond echter pal. Ons 

· elftal speelde een goede partij. Wim Westing had ·soms wel eens wat last 
van zijn omvang, al had ook Constandse wel eenmge schuld. Onze halflinie 
was weer goed op dreGf. 't Is een lust te ziGn 'J:1óe die jonge mannen wer
ken., De rust ging i_n met een 1-0 voorsprong. Na de thee was aanvankelijk 
lié·idèn aan het woord en _in' een- onbewaakt oogenblik scoorden dio lui l-1. 
,:uáar Lè ns was onge naàkbaar • .!feer op koor.de stormq.e -onze voorhoede voor• 
.u1 t· en -met s_ucces, want we notl;lerde9- -twee goals V!;ln W'i,m v. Liempt, die 
goed op, dreet was. Ook Old Cas ·smaakte het genoegen om op zijn bekende · 
manier een, goaltje .te fokken. Doelpunten van Heàk ·en Wim werden niet .. to@
gekend. De referee :flóot na een halfuur spelen af, maar toep. de spelers 
al zbowat in de. tent ·waren, bemerkte hij zijn vergissing en wij gingen 
wee.r vroolijk verd_er, Allean onze grensjagei" met zijn trawanten waren 
spoorloos verdwenen. Zonder bijzondere dingen kwam het einde met een 
bla:uwwi tte zege. Vroolijk ging de reis huistoe en in Emma werd nog wat 
nagebabbeld. op de bekende ge:.iellige manmer. Met dat al staat ons eerste 
er prachtig voor. Waar moet dat heen, lui? 

Meneer de Voorzitter! .. 

. 't Moot voor U en 'de overige Lensbestuurderen m.i. 
'n aangename genoegdoe.ni.ng zijn geweest, toen op :de êèrstE:l der opnieuw 
ingestelde klubavoQ.den nagenoeg alle leden gehoor hadden gegeven aan de 

· hun gezonden ui tnoodiging •. Maar vooral: hoe moet Uw. ede_l Lenshart van 
vreugde en trots zijn opgesprongen, hoe moeten wel Uw zenuWËln gebibberd 
en gebeefd hebbe!.n, omdat zelfs Zint Nicolaas· sn zi;f n aardig; snoeperig 
knechtje 't in hun. waardigheid niet te min achtten.geruime tijd-in oos . 
midden te vertoeven. Ik heb vail een en·"andér. genoten.,, meneer de- voorzi.t
.ter! 

... «Ik ·kan me best voorstellen, dat menschen met een 
niet heelemaal irle~e.loos geweten wel oenige angst. hebben gevoeld ( of 
zouden hebben gev9eld, indien dezulke bij ons aanwezig waren gew99st), 
.bij de dreigende blikken van het pie termanne tja, !ils· hij in ·woeëïe 011.t-

.;. -stoken, , zijn vre eselijke bezem zwaaide; Brrr! Ik ril nog bij de gedachte 
· eraá.n! ·Ik daàkte de homo1, dat ik nogal aardig had opgepast sinds do 

_· avond van 5 December 1930. Als. ik• er_ zeksr- van was., dat die 111ijnworkers
tronie thans niet verscholen zat iri. onze kamerschoorste·e-n, zou ·1 k ,echter 
de opmerking willen maken, dat n~et alle klanken/ dié aan het bölwerk 
zijner tandeà ontsnappen, eon Zlll.Ver SppallS_ch karakter toonden. En, wa 

• , . ,• 

• . -,(" 
•é•. ·. _ .......... ,_..::......:.. __ . ......_~ . __ .. >--·----•.,,t:.. .. 



! , __ 

:i-· 
.. 

..... 

o, ' , . 

., 
, 
'! ·. , ~--

f 

. ,, ... 

"• ~ ·: .-•;.; 

- '·· , --i~ .·f:' 
..... !.· ... -.. · ~- ..:-~i:. 

·. -. ,. ~-.: .. 
- ... , .. 

·. 
··.,;;· 

.f-:~.t~~~ -~~~~ 
, ..• ··.•~ ··• ..,;• :· .. 

, 

. . 
.... ~-

. :" 
•· 

'' 

-. ··~ . . ;·::.(-~-c~·?:·:_: .. 
")." .... :: 

' 

·~•,: 

_ . ..,. .. 

.• .. ,.,--:·~_·. 
.. I' 

.. , 

. . ,-
• • ."'"!'lol~ •• 

' 

.-

,, 

.. 

..... 

,• 

,, . 
-. ~- ,: ., ... 

, .. 
... :-.. 
p· ... • 

,, 

.. .. ·,: 
:1:• 

i.· .,;..,. ... 

:.:. -
.• .:: .'.: .i. 

,,-.. 

.;"'• 

·. -~.:~ )·: 
. f'.: , . 

... 

,. 
. .... 

..... + 
. ".,,. - '· 

-'- .:;.. ... 
...,::: 

' . .. ·. 

• .. .: ./:.;,. l_: :; ..... '.• 
-·:; ...... ··:.~~,;..:;(:·.:: ,,._ 

... , - .. - "-',, .. .:., ... ·- -
.,.: ---· . • _:,:; r 

--;•,_ 

•· . 
t· 

. ' ..... 

..-

··:.·· 

.. 
.. ,, f,. 

::'"-...... ' , 

. . 
~- .;· .. . ' , . 

..< ... 
,, ··-··-':". ... 

!.; 

t .- :'., . " .. ~ 



.. l,' -·~ ~· . 
·\ ' ' . 

. ,. .... ~ ' ' . 

-3 ... 

~• to -n.w~eh aan het p.ret.>n, ook ~.e . -roorkeur, die ~e Háili@l.t tóeia aan da . 
sp.esifiek ilaJ,landsche .. draak gei bpven de . .hsarlijkh.eid der zuidelijke Wij

nen, leek me, om het zacht uit t.e drukk&n, eenigszins verdacht. 

. Echter was ik weer geheel gerustgesteld, toen de echtheid 
van •Z.ij n verheven persoon allerà.uidelijkst :pleek uit de wijsheid zijner 
vermaningen. O! Lensleden, houdt to9h ,d-ia waarschuwende vinger van onze 
goede en hooge· gast in uwe· gestadige herinnering bewaard! We hebben toch 
immers de diepe srnst van zi~n woord zien uitstralen van de statige .· 

, plechtigheid in zijn bewegen.Vreest ook de strenge straf van Pedro! Of · 
. durft ge het riskeeren, dat. bij zijn wederkomst hij u zal uitsluiten van 
. 'de genoegens, die zijn vrome Meester ons geeft, in tegenstelling met hen 

'di~,
0
hem trouw .gebleven zijn? Ik. nie~\~;:} . :: · .. 

., 

. · .. ··. ~~\~'de ,;oorJ!'l~~t,\'il.;~·;:.geef mij mijn aanmatiging, 01;1 ik 
:iiÇi plaats van ti;i:)\Thî, te spreken, é'.t;l.~ t t~boomen ben :sesl!;\g'i)n tot de lui, U 

·öillgt:i'.jpt: · mijn goed, hart was 't, waardoor ik zelfs de beleefdheid tegen
over· U te kort deed; mijn goed en bezorgd hart, dat de ellende al voelt,, 
-van wat er zeker zal gebeuren als de woorden van Sint Nicolaas worden 
prijsgegevèn aati de wind en aan de ,volken. En U weet het:•·dat zou een 

· ramp zijn voor 
Uw trouweq Sammelaar 

Lenig en Snel 2 - Velo 1 • Gestaakt wegens ongeval. 

Het bleek al heel spoedig, dat men goed .ge'zie n had ·door 
tijdig een kontroleur te plaatsen bij de ingang van het terrein, want de 
beide ·elftallen, die toen· het veld be.traden, waren naar schatting door 
ongeveer, 150 toeschouwers omgeven. Grootendeels Wateringers, hadden deze 
zic!l ~vooral aan _de Iluidzijde opgesteld om de wind in çlen r11,g te hepben. 
Voor.,ons .in het veld bleek dit een groot voordael<te•z-1-:;jn,···daar'•Zij.,op. 

. hun·'~'t)'l,~dplaats ,ave n z_oovele bal la iiv~nge_rs' waren; ,z·o.ö,çl:~;t:;,he t hindarlijkè 
~-'·'spä1· cipijouden werd· voorko.men• Wij ko11dan,-steeds:in:a?_ti,.è\:;b'l;~jvan, Wi.á 1 ~at 

.,. wara·n·:· A. Lemmers, D. Janssen, H._ Wezenbarg, L,v/d Broek,P~ .Juffarmans,-
F •. Be.rgman, J. Maccó, W. v. Westing,·H,:v,Rijn, J. Jansse:nji.C,,'y,Egmond, 
De leiding berustte bij do heer H, Hinkenkemper, diell een d'er".n\:euwste 
sche'idsrechters is van de D,H,V,B, 1 maar die m,i, wel in de R,K.F, zal 
terecht komen. . 

Bij de keuze tusschen kruis of munt had ik H.M .... de rug jjoe
gelteerd, wat in dit geval niet ongelukkig bleek te zijn, Ik dacht het best 
te deen da wind 'eerst in ons gezièht te laten blazen •. Vele trapt af, maar.0. 

wij zijn zoo vrij de bal ov0r te nemen en tot de aanval over te gaan. 't . · 
.. vait· de supporters uit \~ateringen blijkbaar wel wat tegen, daat door de . 
· onzen z0o'n sterk.spel wordt ontwikkeld, want de lijn is opvallend stil •. 

Bij de aanvallen der gasten verliest het lijntje de spanning en merken 
we eerst gced, hoe enthousiast \\fateringen over het voëtbàlàpeI is ,00 o-ver 
hun klub vooral. Blijkbaar ach ter houden de toeschouwerà nie't .tnigder d{l.n • 
hun.:favorieten van fair play. Zooals gezegd, ging het de·onzen,q.ie.t s~echt 
erî,bijna·steeds was do bal op de Velo.,;.helft, Toch beleefd13 _ik even.',:n 
angstig moment, toen ik de stommi tai t beging de vijandelijke middenvoor 

. v:r:i;j toegang te verleenen tot het heiligd9m van An toon, die echter veel 
vertrouwen heeft in zijn tweepersoonsartnen. en ook nu aan zijn belagers d0 · 
gevraagde toegang ,,eig0rde, Even later meende Wozenberg à.an zijn eer. als 
medegastheer verplicht te zijn door een onberispelijke voorzet de be- . 

.. ·zoekers eep. schoone ~ans te gav0n, die ach.ter even fair niet we.rd geaccep-
:-· ·· teerd, · · · · · ·· · · · · · · · '· · · · · ·· · · · 

. . Een én ander· had .eên-l~chte· beving 111'-onie ·zoelen tengivolge, 
waàrdoor we weer klaar.•wakker \aierdèn en deze' wakkerheid mettel"daaél. toonden· • 

.'I_n.de -.l),U voigànd,ij: periode hadden we zeker ea·n 11aar 'doelpunten verd.ieild,,. · .. 
'· . ~ . . . ' ·- . ,. . . 

·' .. , 

,. 
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aar Fortuna en •de Velo-kQ-op<>:!e'"d.ac:ihten er andcirs over, waar de laets tG 
net~l:1.jk ~:fjll: :i,o had. Al had zijn -:,priogsn en vallen veel weg van 
~iek spel, hij wist niettemin de .vele pon1hele kwestrGs 9p ,afdoende 
wijze op ,te lossen. Toch was He.ajt_~an Rijn zoo gelukkig .eemiHl 1118t Jansse~ 
de Velo..;,achterhoede te passeere·n ën de. baL liep in het doel. Lens leidt · 
met 1...0.Het is begrijpelijk, dat de 'bezoekers benauwd begon_nen tll'Worden, 
daar zij nog niet zeker waren van het begeerde kampioanschap_;.:·we konden 
tenminste. in de verdediging de _·méerdere dl'uk van hun aanvai;/;erdege be
speuren, ofschoon ik niet geloof; dat we al zenuwachtig begonnen te wor
den •. Het komt me voor, d.at we da aanval der gasten heel aardig onder da _ 
knie hadden, In ieder geval kwam het· niet zoovar -dat ___ van eenig overwisht 
van V:elo kon worden gesproken. ·· " 

Jammer, dat na 25 minuten de pret ui.t .was. Op dat oogan
blik was Wim v. Westing met lücoillaas Sioiöns in levendig, doch vreedzaam 
duel om het bezit van den bal. Toen deze aan het rollen was gebracht, 
wilde onze Wim aan deze rolling een einde maken dQor zijn voet er voor 
te plaatsen, Echter kwam nu zijn hak onzacht terecht op het half opge
richte scheenbeen van de onfortuinlijke Velo-speler, hetgeon een breuk 
tenge.volge had, Algemeene verslagenheid-Eerste Hulpdienst-wedstrijd sta-
ken! • 

Zaterdag 2 Januari ben ik bij de arme pechvogel op be
zoek geweest en was zoo gelukkig te kunnen constateeron, dat hij het 
buitengewoon goed maakte;. Dr. Kuyer haq __ het zeer gelukkig gevoo.de n, dat 
·zijn been door een scheend·ek was beschermd geweest, Heden 9 Januari is 
bij onze secretaris bericht binnengekomen dnt de patient al weer thuis is, 
wáarmee wij hem van harte felici te eren. · 

Natuurlijk moet ,Lens de wedstrijd later, WINNEN, lui! 

Iets over de juniorelftalle n, . •. , 
_s • >· "• T ~. • • _.., -~ •~:•"' '• • 

,' • • ' : ' ·~ •• • . :-: _.· • -_1_ -

Het A elftal is zoowaar reeds uitgespeeld en 'noteert momenteel een aan
tal punten, dat alleen S,D,S.a nog kan overtreffen -mits de .zwartjes alle 
resteerende wedst:i:-ijden winnen. Maer ook slechts ~Jn misstap en 't vierde 
is kampioen. Inieder geval, hoe het ook uitvalt,- het eindresultaat is · · 
mcoi, De ,elftalcommissie doet pogingen om wedstrijden te organiseeren, 

, howol dit ou natuurlijk niet zoo gemakkelijk gaat. Even geduld dus, . · 
jongons ! : ' 

Het B elftal bereikt ook aardigo resultateo en zal zeker 
op de 2e of 3e plaats belanden, wat een zeer goede prestatie is, gezien 
het feit, dat ons vijfde geheel veranderd is, Do jongeren volgen~ aldus 
de ouderen precies na en als 'teen beetje wil, krijgt Blauwwit dit jaar 
niet ~én elftal beneden de middenmoot dElr diverse ranglijsten. 
Houdt zoo vol, luitjes! 

Voetbal. in dezen tDcOdernen tijd, . ' 

Thans wil ik een beschouwing ge'!en over de manier, waarop he_t voetbalspel_ 
beoefend moet worden ip. het algemoe_n en de houding tegénova,r de scheids
rechter in het bijzonder. E~n volmaakte· scheidsrechter moet een veelzijdig 
ontwikkeld persoon zijn, Naast de kennis der spelregels en dergelijke 

. moet hij een persoonlijkheid zijn met de volgende eigenschappen : eon 
flinke dosis pérsoonlijke moed om de halsstarrige elementen de baas te 
blijven:; een goed ontwikk:eld waarnemingsvermogen. Daarbij is een goede 

. . . . . ~ 
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kijk op buitonspol on dergelijke overtrodingon onmisbaar. Uit ZlJn op
traden moet blijken, dat hij doboide ploegen in zijn macht hooft, on
verbiddelijk is in zijn boslissingon on niet van plan is zich te laten 
intimideeren, Vooral tegenwoordig is' teen niet to O?derschatten eigen
schap wahneer hij bij eve ntueele gelegenheden zijn lichae.mskracht lD!l.n · 
tccnen, Dat is in korte trekken eon ideale scheidsrechter, Maar waar 
vindt men zulke menschen? Over het algemeen zijn er zeer weinig mannen 
die kunnen bogen op die eigenschappen als hierb©ven omschreven, Zelfs 
in de hoogste afdoolingen zijn zulke scheidrechters uiterst dun gezaaid, 
Het bewijs hiervoor vindt men in de verslagen der eerste klasse wedstrij
den. Dan zult ge.tot conclusie komen, dat in dit opzicht geen mensch on-
feilbaar is, Wel is het een feit dat uit eeh foutieve beslissing veel. 

·nadeel voor een der plc,egen kan voortvloeien en sommige spelwrs met 
veel misbaar appeleeren. Maar laten zo toch bedenken dat 44 ocgen meer 
zien· dan twee en van die 22 menschen er ook wel oen paar zijn, die . 
duidelijk een c-vortredi ng bG merken, die oen schoidsroch ter, door de af
stand of anderzins, ontgaat. Daarentegen moe non sommige menschen iets, 
hetzij een handsgeval e. i, 0p te merkGn, wat de arbiter hiet als een 
overtreding kwalificeert, Het gevolg van al deze gevallen is een rumoer 
van appeleerende en schreeuwende spelers, die voor zich zelf en hun . 
medespelers de wedstrijd onaangenaam maken en het eventueele publiek 
een prachtidee geven van de dicipline in zoo' h club, Dicipline meet er 
he.erschen~ In iedere voreeniging moet orde zijn, men ma.et· voor eon groot 

· gedeelte zijn eigen_ meening laten varen ten bate vàn de gemeenschap, Goed 
beschouwd mag een speler heelemaal met de scheidsrechter redetwisten over 
eon bep~ald geval, Daarvoor hebben de tien een aenvoerder gekozen en 
dien persoon hun vertrouwen geschonken, Daarbij komt nog dat al die 
oppositie een scheidsrechter nerveus maakt en nl,g meer feuten begaat 
wat tengevolge heeft, dat do onaangename uitroepen niet van de lucht zijn, 
Op den duur zal een arbiter het ocgenblik betreuren, dat hij aan ~ulk 
een bende tsegevo,egd is, Ik vcor mij beschouw het niet anders als liefde-

- werk, als .iemand zich soms uren ver naar een of andere negerij mçet be"" 
· geven om eon wedstrijd te flui t;~n tusschen twee ploogon,. die nu·!3n dan . 

. eens dé gewoonte hebben, om terwille van de spert, na de match nog een 
partijtje te boksen, Het· gebeurt. meer dam e~ns, dat de .scheidsrechter . 

. daarin betrokken wordt en het de verstandigste partij is, om onder gelei
.de van een. cf twee veldwachters e.en veilig heenkomon te zoeken, Sport 
verbroedert zegt men, Daarom is het onze menschelijke plicht en die. voor. 
de v:ereeniging, dat wij ons onthouden van alles wat in opstand komt tegen 
de beslissing van een scheidsrechter, De aanvqerder is ·daarom de aange
wezen persoon hiervoor, Is de ze niet voer zijn taak berekend, welnu: · . 
kies dan een ander! maar weest nooit zelf rechter, Al is het waar dat het 
soms moeilijk is zich te beheerschen, toch is het een feit dat juist 
h~ogstaande menschen die eigenschap bezitten, Draagt daarom deer Uw 
houding in en buiten het veld de naam onzer vereeniging vooruit, 
Lenig en Snel en wij zullen er wel bij varen,. · 

(wordt. vervolgd) 
• PUNTER, 

-Naschrift redactie; . . . 
Punter verdient, dat aan zijn raadgevingen voll~ 

. aandacht ,7crdt besteed. Echter lijk_t het ons gowensoht even op te'll!.~rken, 
da:t de Lensspelers zich al thans ''im gr::•szen und ganzen'' in deze nie't · 
cp de borst beh:0von te kleppen. D0 h:uding onzer elftallen tegenover 
de hoeren sohei~srechtors is zeker een voorname reden, waarom de Lensers 
graag geziene gaflten zijn, · 

! 
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01).zo Cl.ubavonden • .... : 

- ' -· 

, 

De laatste clµbavond op Zaterdag 2 Januari j.l. "w_as_ .. weer goed be-ze~. Het grootste gedeelte van het wedstrijdprogramma kon worden afgewerkt, hoe
wel enkele partijen -niet gespeeld konden worden wegens het niet verschij"- -nen van de H.H. J. v/d Boogaard en F. Schreiner. B".lêefd v.e:rzoeken wij 
daarom aan de leden, ingeval zij een partij hèbben te spelen, doch verh_inderd zijn te komen,. even een bericht te·. zenden aan de secretaris, 
waardoor omzetting mogelijk wordt en vertraging voorkomen.-

I?e resultaten van Zaterdag· 2 Jan. zijn: Biljarten: · · · · 
llasse A Klasse B. 

W •. v. Wes.tia,g-L. Janssen 31--83. c. Bontje-G. v-. Doorn 39-63. c. v. Egmond-J. • Hoefnagel_ 50-29, 
Hoogste serie G, v. Doorn 13. 

D. Janssen-J. Janssen 36~1. 
A. Leminers-P.v. Boheemen ··22-43, 
T. Vijverberg-A, Sleeking26-31. 
Hoogste serie P. v. Boheemen 7. 

'1, 

Schaken: i 

Fr. Bergmaa,-A, v/ d. Kleij 
J. v, Veen~G. Brakmeijer 
J. v/ d. Boogaard-J • .t.fo.cco 

Daiiimen: 1 . . 

G. v-. Doorn-F, Schreiner 
· J. Hendriks--T-, Yijv!à)rberg 

A~Runderkàmp...C, v/d. Laan 
C. v/d Laan-A, Runderkamp 
C. v/d. Laan-J.:_, Hen!lriks 

,_J. Hendriks_-c.~ v/d Laan . 

½-½. 
l-0. 
n.d. 

n-•. d. 
·u. d. 
0-l, 

. l-0. 

. l-0, 
· 0-1. 

·Daèorilmissie stelde de volgende- clubavond vast op: - .. 
. _ . · · ' . Zaterdag 6 F_ebruari 8 uur. (wijziging voorbehouden) 

De. commissie ov~rweegt oenige attracties, .d:e · ach.ter. ncg':hun defi ni.tief _besl_ag moete.n krijgen an waarvan de leden. nader, hoeren. 
Het programma is' ~l'J'. volgt; · 
Biljarten; · 

Klasse A, 
J. v. Veen-J. v/d •.. ·neij 
W. v. Westing-J~ Hoe.fnag"l 
c., v. Egmond-C, v/d~ Laan 

- Schaken: 
J. 

<1?-
Macco-P', v, Boheemen 9 uur. 
Jutfermans-A.v/d Klelj 8 uur,. 

,,.,·_,. ,. :• , 

., ... 1Classe B.-
A. v/d.-Kleij-G. Brakmeijer 
J. RU:nderkamp-Fr. Bergman 

Damme 11: · · 
G, 

'"J. 

. . 
v. Doorn-.F,Sch;ein.er 9 uur. 
Hendl'iks-T, c.Vijverberg 9½ uur-, 

10! uur: .GEMEENSCHAPPELIJKE JOOL! ! ! 

á uur. . " 2 • 

Wij komen toch allen? 
Jac. v/d, Kloij, -. ·, 

. Uit een hoekschop mag ineens. gescoord worden• · 
· · ' Hoe leggen we ·aa-t aan? -

' "Speelt de verdedigende partij _denbal over de.eigen doell,,1,jn, dan heeft de aanvallende partij recht_ op een hoekschop~.: J;>_e hoekschop word.t genomen vanuit een punt binnen het speelveld,. dat van de dichstbij:Zijn_c;le hoekvlag hoogstens een mial ter verwijderd· is. Vanuit èan hoekschop mag o_nrniddelijk ~· · een doelpunt .w,ordèri gemaakt.'' -(Artikel 9 sub III van de Spelregels) 

·-
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Het 'staat er zoo simpel, dat .Laatste zinnetje: Vanuit een hoekschop kan 
onmiddelijk een doelpunt. worden gemaakt. liifonige speler die dit leest, zal 

- misschien de schouders ophalen en zegg·en: "dat lukt toch niet. Wie kan nu 
uit een hoekschop in é;ns.dcelpunten? Dat is bof! Dat komt no.cit voor, 
of .•••• men moet de wind' toevallig in zijn voorde.:il hebben.~. . . 
We zijn het met deze re.deneeringJleelemaal niet eens. Zeker, we geven toe, 
dat het biJ ons o zoo weinig voorkomt, dat uit een hoekschop onmiddelijk · 
wordt gescoord. De meeste spelers, die een corner nemen, richten den bal, 
soms in het wilde weg, · op de tros spelers, die voor het doel opgesteld is, 

. 'onder het motto: daar gaat ie. En het is een heel toeval, als uit een hoek
schop_ direct een doelpunt wordt gemaakt. Wanneer men de verslagen van.de 

: voetbal.wedstrijden geregeld volgt, komt ,men t:;t de overtuiging~ dat ll.oek
schoppen nagenoeg noci t een nuttig effect sorteeren; het staat li:n die ver
sl·agen zoo laconiek: partij A~ kreeg zooveel hoekschoppen te nemen, inaàr 
deze levérden niets op; Of: een hoekschop op het doel van partij B, ge-
nomen, bracht niet het gewenschte resultaat. . 
Naar onze meening hapert er .iets aan het nemen van zulke hoekschoppen. 
Een hoekschop is te beschouwen als een straf, als ee·n vrije schop op het 
doelgebied van de partij, die, in het nauw gedreven, geen anderen uitweg 
ziet dan den bal over de doellijn uit te trappen. Maar wat baat zulke straf 
als de aanvallende partij geen redelijke kans tot scoren lnrijgt? de _ 

_ meeste verdedigers vinden ddarcm een hoekschop heusch zee erg niet en er 
zijn backs, die er de voorkeur aan geven oen bal tot corner te werken, 
liever, dan het risico te loepen, dat de vijandelijke aanvalslinie een 
kogel,op het doel afzendt. De ervaring heeft hun immers geleerd, dat hoek-
schoppen geen resultaat opleveren. · . 
Het ware gewenscht, dat onze v0etballers eens op de hocgte werden ge-

,., bracht vao de practijken, die in dit .opzicht in de ·centraal--Europeesche 
landen bestaan. Daar is hclt dikwijls juist andersum; daar zijn de verde
digers do::;dsbenauwd als d.e aanvallers een corner te nemen krijgen, want
de verslagen wijzen het weer uit- in heel veel gevallen wordt uit .zulk 

. eeo co.rqer 11iel een. doelpunt geboren~ -Vanwaar dat verschil? .Onze spelwrs ·. . 
zijrr in' b:~,t", nemen van. hoekschoppen t:;taal niet getraind; zegt· eenszeJfs/, •. 
hoe vaak woI'dt een corner niet achter geplautst? Hoe "dikwijls ook '!'iord_t · •, ... 
de bal veel te ver het veld ing0zonden en hóe dikwijls kcmt het voer, dat 
een partijgenoot den bal opvangt en deze dan opnieuw naar den hoekschop
nemer centert, met het noodlottige gev:;lg, dat deze off-aide is komen te 
staan? In Oostenrijk, Hongarije en Zuid~Duitschland wordt aan het n0men 

, van hoekschoppen hóel speciaal aandacht besteed. De ervaring heeft daar 
· geleerd, dat, wanneer dit onderdeel van het spel een btJetje sarieus wordt 

verzorgd, het resultaat frappant is; De vleugelspelers krijgen speciaal 
oefening in het nemen van hoekschoppen en we hebben meermalen gelezen· 
(en bij training door Oqstonrijksche of Hongaarscne -trainers gezien), dat 
het heel goed mogelijk, soms zelfs gemakkelijk is, uit een hoekschop direct 

te ·scoren. Ge kunt zelf de pr0ef nemen, Indien ge de bal. bij de corner
vlag legt, moet de bal gericht narden al naar gelang de wind over het 
veld staat. Speelt ge met den wind mee, dan moot ge den bal richt~n op het 
punt van de elfmeterschop.; speelt ge met den wind tegen, tracht dan den 
bal tot op ongeveer 1 meter van het deel te •richten, en staat er totael 
geen wind, speel dan het ronde ding tot op een afstand van plus minus 6 
meter van den doelmond. Voorts moet ge de afstanden leeren bepalen, Iedere 
hoeksch0p moet zoo neer kclllen, dat hij onf;ieveer bij den uitersten doel-. 
paal belandt, Dat eischt vee], oefening. Een avond trainen alleen op het 

· nemen van hoekschopp0n is niet voldoende; daarmee moet man avonden lang 
bezig zijn, ·Hebt ge eenmaal den juisten afstand gevonden, leert dan den 
bal spelen op de maten, die we hierboven hi:lbben aangege.ven. Ge zult mer-- · 
ken dat het resultaat bijzonder meev11lt. Wij zagen onlangs een Hongaarsche 
trainer bezig zijn pou].ains het nemen· v·an_hoBkschcppen te _loeren; van de 

''tie.n·ballen, die. hî.j::zelf,speelde,··v~rdw~nen er negen in het net. Wel een 
•. .b.e.wijs, de.t de á;fàtanden goed waren gl:lncll)en. Een hoeksc!lcp • is een gevaer-

... Lijke __ bal op. he.t -doel' .der vardadigende partij; iµ den regelzian we bij · 
·ó.nze doelverdedigers, dat ze zich··achter in het doel opstellen en zccdra 
de bal'gen::imen is, -vliegen ze naaii voi:en, als.bij· intuitie, om den bal t.:, 
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grijp::;·n, m,:,.:sr is ·.ü b8l f, o:. gvn.m;;.n, ,ian pijn "r l:.gi.. kunson, dat do 
~al'·~ ver •zijn l,L<fd in :;at d.::el verd,.J.j.át! debbbn ze gal\lerd ac'.itar 
•in het d_'.:el te blijven staan, ,:an zal de ve:nled.i.ging.aan de v•:--.rzijde 
van tet duel bijz·.;.nder verzv;nl•~t zijn, met i.Jdt gevolg, dat de aanvallers 
_...,J'.t:..~aal groo!ller sC,1L"&-"kaüs h:ri.jgen 1 r1anneer de èal niet al te ver op 
het ,l.i;;-Etl:-.;Ls _gari.c-ht, Q,:;k bij '.let nem.;,-n van c-::rners moet dus tactiek 
wordiin toége'j?ast, Geroutineerde spelers ,1etet1 al ueel sptedig ~iat . 
ze ip.ce_ten d'.lan. Ze brengen den doelman van de wijs 1 .en daar'.)m is het 
vc:;,r de aanvallers althans, te d•.en·. Laten onze vleUf,elspelers zièh 
~.ti's" extra gaan toeleggen op het nemen van b,.:,ekschoppen;: de moei te 
zal er ruimschoc ts door vierden beloond, ifaar 1;e geven toe, dat er• 
routin.,.·vocr noodig is, om uit een hoeksci2op, overeenkomstig· de[). laat-. 
stil'n "zin van arti'b:el 9 der spelregels, onmiddelijk een doelpunt \~ ..••. makii n;· · ""· 

"'..J. de Grood, 

Dfficieele madedeelingen . 

.Aangenomen ,;,ls lid: _ 
t.,. -dollander, _New.to"ns traat. •. 

Niiuwe donateurs: 
'f!,·. i.lhr, G,. v. Bezooyen, );icnsnolredijkstraut 17.:.1 • 

N i •. hw jaar, · · · 
· · tlw-t'·Bestuur dankt hartelijk: voor de vele goede wenschen ~ij"· den ovtlrgáng vF.c.: :.\ud in Nie'.lw en wenscbt wederkeerig alle sensers een· 

Z.alig· en voorspoedig Hieuvijaär, .. 

Feestavond. 0 

De feestviering ter gelegenheid van het 12; jarig Pries
terfeest van .;_ap, A, -'lstboorn en het 11 jarig beataan.·der vere!!ni"", 
ging ls .. vastgesteld op ·.:oensdag '27 Januari a,s_, in de bovenzaal van 
do ,·Galerij' Laan van ,~eerdervoort •. Vuvr vordere· bijzonderheden wo_rdt 
verweztJn naJi-· de progr,.mmc·' s 

• 

In LemorL.:t.i:: :. 

Jt,O, v/d lfleij, 
·secr, · 

· Denkt in verloren oogonb+ikk(j,n L,-.:n onze gostorvsn 
vrienden: '):). v/ d Stcrrenburg, .. G •. v/ d .i3ol; _J , .. v/ d 17-oorbergh ,L, · ·e ze Il.
berg,· 
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'® "DE LENS REVUE" OFFICIEEL ORGAAN" DËR R.K, 'S'.i"ORTVEREE!:rIGING II LENIG & SU!i:L 11 

SF.CRE'l'ARIAAT:BEYERSTRAAT 78 
~ -'• - ' .. . ,._ . ' 

REDACTIE· ADRES : FptTÇN~T 73} :Il J,.,,..,.., 1 

OPc;ERICHT 18 DECE!IBER 1920 BISSCH,GOEDGEK,25 N0V/21 .,. __ .. ,, ...... ··-------.--------.:.--- .... -__ ···- ~ ------~----7,-.:~~~---·--·-· ..... _ .. _____ .:,. __ ".:'_..;:- .... •. 
; . " 

~ / {!/(!vu~ ___ ,,_ .. 
( . 

~ / 

,. 

,., .·· . ~ /lü_(/'/J1/ ~ ' ~~ _..,-,,;,:~-,._ .. ~~------- -- -- --- ---·-~~-~--,.,;,- _____ .:, _____ _.:.,_,~--~---·~-----!--.:.:.------·~~; ;~s: .< , . DE ; E E S T A. V û M D, •. . . ·. . . 
·• ·, ·> Reuze ,reuze ,ràuze 11 

,...'Ve schreven vèèr de gecombineerde feestvfering met het oog ot> het progràm• 1a-,goede wyn behoeft geen krans.Daarom willen vry ook than;i niet in .dravende èewoorqingen opgeven van het Lens-feest, 1ïant de-·avond 13prak voor z.ichl Met nooit meer. zekerheid konden vry schryven dat •n Lensfestyn een "'(oldong~n _succFs wa:s·,omdát 't te voelen Y(aS aan de prettig-ontva.nkelyke sfeer; , :i:,e: :l,.ezen van· de lachende en. tevre4~n gezichten onzer bez·oekers ;te hoeren 'aan'de lachsalvo•s,die opgolfdep längs dè bloemige:wandeii der. steni.r.1ige ~Galer:y-zaal.Daarom mogen wy, wel .even terugschouwen -met groote voldoening en· constateerEfn ,dat een ei:i. ander, een prachtpropaganda was ,die ,zy. J:iet niet 'merkbaar. direct,niet zal na.laten·· toekomsti/$ voordeel at: te werpen,Wy zullen ons n:i:et laten ver+eiden de prestaties van tooneelisten en music-i te recenseeren.ne gulle lach dienav,o.nd deed zulks in majeu1>,Een ,extra.woord van hulde ecnter onthouden wy niet aan den "sterks.te'' Speel:t.ooneelartist en "l.eider,Henk van Buuren 1die het meest bydroeg tot- de groote ·· · }Ykhei.g i.n de zaal en. kr. anig gesecondeerd door zyn rnedes. pe lers (st. ers.) .iififlltl~ te genieten gàf,Dat'de muziek haar party goed .blies en streek ;b. k-onsüit het applaus van de Lens-jonge~ui,di~.onder de groote pauze clandesti.~n een danp;je maakten in de bes_c_heiden voorhal, 
. . • · . · r·ra!lse:s ,Juff~rmans opende den avoJÎd met we,lgekoien '"oorden,waarby hy het genoegen had o.nze.n Geest,Adviseu. r aan de ouders. en \. ,nateurs(trices) voor te stellen en voorts te releveeren waarom al die Lens.belangstellenden zoo gezellig vereenigd waren,; ..... ; •.· ~ ·. · Groeten indruk maakte de glóedvollè ·begee~terende toespraak van den Geest,Adviséur,kap.Olatboórniéiie kern.acht~g aapgaf,hoe hy zich zyn taak a+s Adviseur voorstelde.Duide· yk bleek da:t z.n:. de geest der huidige ,Jonge generatie volkomen aanvoelt,Zyn krachtige aans. poring \Qt de ouaers·om mee te leven met hun jongens-blauwwitten zal zeker n1et ,zyn als gevall~n ,zaad-op ·de rots,\Jy kunnen Lens feliciteeren·l!let, dezen· · ·QOtUIÎ: Raadsman, · · · · il' · ' · -· · · . ; . zoo _was de. ~vo;id van. Lens 11 -, ,. 

'· ' • ~ , t 

· -.. •-<,_,~. ·, _L_. _____ ~-'-~-•- -·~~: ~ _ - Jac.v.à.Kleij. ~ 
• 1 • • --· • :, · Onze elftallen; • . • • · . · Als vry · d!!ze' v.edstryden-revue opvoereri ,notè$rJn wy: 8 Fe?:!ruari, En wegens de ongewone Mildheid van vader winter stellen wy vast·dat 't seiz_oen reeds byna is afgeloopen,Momenteel he~ft L,en s.r nog 3 weds~ry- · c;len;te spelen,L,enS 2 Sl(;!chts één,L en S b dri-e.,~erwyl L,en s.a is uit" gesp~eld,Hèt eerste elf~al heeft·zyn prachtkans op de eer~titel verspeeld ~l'thans tot hE!t minimale gereçluceérd door de nederlaag teg~n \îilhei.,ts 
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Wy vin?-en 't y~ywel n,utteloos ~1ièr' ~en kansenberel,ening te geven 1 omdat 
misschien na een speeldag de situatie de prognostie volkomen loeen
straft,Als u deze revue ontvangt is.de beslissing wellicht reeds gevallen, 
1t Blyft,alleen ~aak,elke mogelykheid tot het bereiken der hoogste . 
plaats uit te buiten,hetgeen de eerste elftallers zich wel bewust dienen 
te zyn,De Sp,Il~.van hedenavond geeft officiëele cyfers aangaande het 
2e elftal,dat uit 9 van de 10 te :;,pelen weëstryden-merk:waardig--eveneens 
9 punten haalde,Waar Velo er uit evenveel ontmoetingen reeds 13 punten 
notèert, blykt van kampi oenskans geen sprake te zyn. We 1, hangt het hoogst
waarschynlyk van de laatste match der reserves af,wie de kampioenstitel 
mag aannemen.Wint D,H,B. n.m. van G,D,A,,hetgeen in de verwachting ligt

1 dan moet Velo van ons 2e winnen om de eereplaats te bezetten.En waar · 
Lens aanvangt met een 1-0 voorsprong,zien wy z1:1,lks J\!Og niet gebt::?uren, 1t 
Zal spannen aan de Leyweg!Merkwaardig zyn nog de goalcyfers van het 2e 
n.l. 25-25. -

.. · Het a-elf~al he,eft zich momenteel genesteld op de bovenste 
plaat_s 1zonder zekerheid evenwel daar te blyven.S.D.S,a no 2 van de ranP-

'·'.1Yst kan namelyk juist 1 punt meer halen ,doch moet daarvoor de 4, :res- 0 

· .. teere1;de wedstryden winnen,hetgeen geen peuleschil is.Een misstap van de 
-zw~ptaes in den vorm van een nederlaag promoveert de vierde alftallers 
tot permanent l:op-elftal,wat een mooi besluit zou zyn van een actief · 
seizoen •. "· 

Het b-elftal boekt eveneens [!Unstige resultaten.Gezien de 
geduchte wyzigingen,die v66r eenige maanden plaats vonden,heeft het 

t , elftal zich kranig gehouden en steeds verkeerd in de bovenste helft 
. . der ladder.De 2e plaats is nog te bereiken 1waartoe wy onze. jongsten -:= > wel in staat achten. 

;.'- · , Nu laten wy eenige indrukken volgen der gespeelde wedstry-
... ,,,.- ._,;j den, . 
,"/ · · ' · ' . _ · _ _ L, en S. ( I) 

speelde op 17 Januari tegen Blauw Zwart in Wassenaar,De Lens.belang
stelling was zoo groot dat de Pasteur-chauffeur van wagen moest verwis
seleti Ol'l allen beiioorlyk te kunnen bergen,Dhr,en Mevr,Havermans máakten 
de reis met de spelers mee,V:ie er ook was,de bushater was afwezig,Na 
een gezellige reis arriveerden wy goedsmoeds in Wassenaar 1al waren de 
verwachtingen niet hooggespannen.Scheidsrechter v.d,Aa kwam nog later 
dan Gerard v. Doorn.Deswege werd eerst !<Wart na twee aangevangen,Ee:rlyk 
gezegd is de Blauwzwartploeg geweldig meegevallen.De veranderingen waren 
sportief gezien,evenzoovele verbeteringen.Alleen de linksbinnen speelt 
te ruw.De stryd droeg een forsch,maar eerlyk karakter,L,en S', \iàs tech
nisch in de meerderheid,althans na de rust.Daarvoor was het,ondanks de 
voorsprong,een van bl~uwwitte zyde vry slappe vertooning geweëst,Na de 
thee ging het enorm veel beter,snel en soepel.Bepaalde uitblinkers waren 
er dien middag niet of het moest Nelis zyn 1die de niet vele 1maar hoogst 
gevaarlyke blauwzwarte schoten op sublieme wyze stopte.Onze stormlinie 
maakte aoor \'f,v,Liempt,C,Bontje en H1Janssen 3 doelpunten,waartegenover 
,Blauwzwart er niet êên stelde.Einde kwam dus met 3-0 

- ·· · L,en S,(I) 
was op Zondag 24 Januari de gastvroilwevan Graa{-Flori~.V (I),Qua 
sportiviteit stond ook deze ontmoeting weer op een hoog peil, 1t Is pret
tig te constateeren welk een goede verhouding er steeds bestond en 'be-
staat tusschen twee clubs,die toch dikwyls zeer ernstige kampioene- . 
concurrenten waren.Qua spelpeil viel er weinig te loven,al was de tweede 
helft beter-of liever-minder slecht dan de eerste.De overwinning(4•O) voor 
de blauwwitten was volkomen.verdiend 1hoewel iets geflatteerd.De meerdere 
routine van L,en s. gaf.hier den doorslag.Het q;ient gezegd 1dat ~en ster-

·ker tegenspel der zwartjes ook Lens tot grooter aktivite:l.t geprikkeld 
zou hebben.Onze ploeg verviel jamm~:rlyk weer in het ~n-Hol_landsche short-. 
passing,dat meer en meer een bedenkelyke, fout wordt.Ging er nog eens een f 
bal naar de vleugels,dan talmden d.!ä!~e,_s.9.ms ook zoo lang,dat voorzetten 
uit bleven, By Lens was Henk Janssel)c '!de ,.top-scorer'1 ,die liefst 4 goals 
produceerde~De 11 man van Graaf-Flori:S,.V:,,J;l.:;JI?oglander,was niet bepaald in. 
vorm, al dient gezegd dat J, Hoefnagel :lj,~i:ii-=:,µ~tatekend bewaakte., Rest· van 
deze onbelangryke stryd nog te zeggen,.gà.t\de rust met ?•O inging en de 
patent-sluiting der ballen een mislukking was.De overwinning gaf het eer
ste een stoot. op de ranglyst en de kampi'oenskansen lieten zich zeer se
rieus aanzien, 
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Ed=h-. -~• •. zondag. 31 Januari gaf .ien leelyke Btreep door de rekening 
want L.en S (I) het roemryl<e Blauv1wi t liet zich slaan door het Voorburg
sche Wilhelmus.'t was slechts met een oneven goal maar een slag was het, 
Er kwam daar van de residentiëele voorstad een ploeg met de harde wil , 
om te winnen.En Lens was te tam!Wilhelmus speelde te hard,Zooals b,v,de · 
geelzwarten een bal afnemen van den tegenstander of Minloopen 1is niet 
bepaald unfair,maar sportief is het allerminst.Elke poging tot elegant 
soepel voetbal is tegen zulke tegenstanders tevoren veroordeeld.De kracht 
zegeviert dan over ell{e techniek en taktiek,.Voor een deel is .ook het ver
gezellend publiek schuldig.De Wilhelmus-supporters waren chauvinistisch 
in hunne uitingen,hetgeen sterk afstak by de waardige houding van .het 
L,en s,-publiek,Dat de geelzwarten me.t hun brute aanpak succes hadden, 
bleek uit het schuchtere aanvallen onzer stormlinie waarin-helaas,zou 
men byna zeggen-geen enkele"kef" voorkomt.Het tegenspel was alzoo de 
grootste oorzaak der nederlaag.Echter komt het ons ook voor,dat onze spe
lers zich tè veel lieten intimideeren,De achterhoede vonden wy bepaald 
zwak.Keeper Nelis was in de eerste helft nerveus,terwyl de backs.waarvan 
aanvoerder v,d,Kley niet geheel· in orde was,een vry onbetrouwbare wed
stryd speelden,slechter dan in dit seizoen het geval was~In de halflinie 
was de centerhalf J.v,Liempt,rnede zyn blessure in aanmerking genomen, 

·zeer-goed.Jan Hoefnagel hield zyn mannetje wel,al kan hy veel beter,ter
wyl Marius Havermans,ook al tegen zyn gewoonte,naar zyn vorm liep te 
zoeken.By de voorhoede dient men in oogenschouw te nemen het te forsche 
ingrypen der backs en halflinie en het zeer goed'keepen van Zaat,tydens 
de weinige keeren dat de spelers_ kans zagen een schot te lossen,Als ge-

" · - heel voldeed de voorwaarts linie evenmin,daar ·de spelers we.er lustig ver
·,;;,,_ vielen in het pingelspel 1dat geen verrassende· momenten bevat en door 

Wilhelmus afdoende gefnuikt werd.Het binn'entrio stelde zich by corners, te -
ver van het doel af,op,Speciaal W,v,Liempt vervalt ooR dikwyls tydens . · 
de aanvallen,in de fout te veel achter te blyven.G,v,Doorn was hopeloos 
uit vorm en presteerde weinig,C,bontje had weinig steun,doch blyft een 
speler w~ar de _te~eri.Par;!,y "9P lette1; moet:BY Wilhelmus viel het faire 
spel .van,;;r.echtsbu1ten Verkerk en linksbuiten op.Het spelverloop heeft men 
in de Res 1bode kunnen lezenlHier dient er een en ander aan te worden toe
gevoegd.In feite is.Wilhelmus zeer.goedkoop aan de twee goals gekomen. 
Nummer één was een .9nge·lukkig momentje van L,Hoefnagel,waardoor de. bal 
met zwaar ·effect caramboleerde en vlak voor doel even opsprong,zoodat 
Nelis miste.Nummer twee was weliswaar èen mooi schot,doch was absoluut 
houdbaar.Onze doelman werd echter volkomen overrompeld.Van betere kwali
teit was de Lens-goal toen de b.al door v·, Liempt ingeschoten; onder zaat 
doorvloog tegen den paal en daarna door Nypwerd ingeknald.Dit bracht den 
stand op 2~1.Gaandeweg raakte Wilhelmus uitgespeeld. en kreeg de thuisclub
een groot overwicht dat helaas niet in cyfers werd uitgedrukt, 

Wim v;· · Kleef toonde te weinig zelfbeheer
sching toen J,v,Liempt hem forsch'aanviel en werd wegens natrappen van 
het veld gezonden.Slechts één lichtpunt verhelderde deze namiddag n,1, 
de vry goede recette.De leiding was by den heer H,T'i!!t in goede handen,al 
maakte-hy, wel fouten,Zyn grootste verdienste was dat hy te forsch spel 
onderdrukte en de :Lastige wedstryd t_ot een goed einde br.acht,Wy merkten 
nog v~:r~ç~±llende ouders van leden op,die de mooie winterdag benutten 
om Len~•- 'l:l.~;l,f!pgstell:tng te geven, · · · . 

'·., , .. -·' · • zondag 7 Februari ging een gehavend eerste 
naar Graaf-Floris ,dat ;p :;;yn sterkst uitkwam, Scheidsrechter V/i tberg bleek 
weer afwezig,zoodat werd besl,ote_n<vriendschappelyk te spelen,LenS stelde 
·z-~ch op als volgt: · · · ·· · 

C,v,d,Laà.n-,> 
L,Hoèfnagel r'\;,.. J·~v.-d,-Kley 

L,v.d,Broek J,Hoefriagel . · F.r,Bei;-sman 
h;:., C,Bontje A,Nyland · H,v,· Rijn · . J,Janssetï· : ___ G,v,Doorn _ 

". ~, ·--.. ·-
. Wie vetwiächtte dat Gr,Floris eeri: winningskans z6ii·-hebben,vergiste· zich 
- absoluut,:LenS gaf voor de rust een verrassend open spel,waarme(e in de 
·· eerste helft een 4-'l· vo.orsprong verkregen werd.Onze ·voorhoede speelde 

dit keer open d,w,z, de"vleugels namen een werkzaam aandeel,liepén gaten 
in de zwarte defensie.• en de scoringskansen werden door nenk v, Ryn en 
André Nyland zeer mooi benut,Nade rust was Gr,Floris actiever·en Lens 
alapper,&-.v,d.Laan bleek echtfilr niet te passe.eren.Het einde kwam 'va!) deze 
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''t'ri~ge,,,e" met 6-2. •t w. ,.-~-~ t'& \i,.:it;·_Aid& ;,;~~ie ~rs ~t -hét :::fo te zi~ -~i.i.er.m,t•\.':•d"Bl"oek was in de eerste helft zeer ~-"'"'"'" ti,_.;.t ffti,axne. adem te kort en raakte uitgespeeld;Fr,Be~ paste zich goed aan en kan op een vry verdienstelyke wedstryd terugzien.In de voorhoede was H,v •. Ryn z.eer goed.Zyn doelpunten,al speelde de Gr.Floris achterhoede ·aanvankelyk zwak,waren zeer mooi,Zyn spel1;eräèelen was dik-e werf te p:ryzen,J,Janssen was zwak en bleek niet mee te kunnen,Hy moet zich. in het 2e. elftal speciaal toeleggen op vlug en beslist doorzet.ten. Dl:lt zal zyn spel·ten goede komèn,Van de eerste elftallers vonden wy A, Nyland in goede vorm,terwyl ~.Hoefnagel een tactische party als .center-. half vertolkte.De andren spe~lden begoorlyk,zonder bepaald te -schitteren. · De wedstryd was natuurlyk volgens de traditie:sportief en prettig, 
. .. L.en s. (2) G•D•A,3 ""Léns2 Veel zal ik niet zeggen.over deze wedstryd zon-der belang.'t Heeft me geweldig bevreemd,dat van G,D,A, werd geschreven dat de uitslag de verhouding weergeeft.Waren vry in de ~ eerste · helft al niet zwakker,na de rust is •t ongeveer kat en muis geweest,al moeten we zeggen,dat deLoosduinsche verdediging braaf stand hield,en de onzen niet veel kans gaven.De GDA middenvoor gaf een duidelyk idee hoe men niet moet voetballen,•n Onverschillig figuur,'n ruwe mond en vol geniepigheden:geen bal,dan maar een man.Gelukkig was hy een uitzon-dering in het kraaien-elftal, \ . . . · · • 

De elftalcommissie zal goed doen eens na te gaan welke belangen Henk Wezenberg op Loosduinen heeft.Deze had de aardigheid tegenover GDA om in de eerste minuut met een welgemikte knal D,Janasen te passeeren. 1-0 •n JuweeltjelTrek je er.maar niks van aan Henk;dóch hoed je voor eventueel gewichtige w~dstryden. 
. Noemenswaard was ook dat Koos- v.d,Boogaard,Jan Haket en Gerard Scholtes weer in de ploeg-waren opgénomen,De: twee voorhoedespelers vond ik nog al zwak,maar moet er "eerlyklieid_shalve aan toevoegen,dat zy niet regelmatig hebben gespeeld;~ooda~, hun·,de oefening · ontbroken heeft.De besten van het elftal waren m.i ✓ Cor v,Egmond en Henk v.Ryn, 
• . Zooals steeds aanvaardden we de uitslag met te-.vredetiheid en opgewektheid •. · . -
··· Tot z:i.ens lui,tegen V,E.L,û, . . . Het b-elftal speelde" in de afgeloopen periode tweè wedstryden n. l,één te Leid$chendam en één aan den Leyweg.De eerste leverde jamrer gen_oeg e,en nederlaag· op (3•0).Een aardige attentie van het Se was om na afloop wassem;1ar aan te doen en het eerste aan te moedigen.Zondag 7 Februari werd de·,twee weken. geleden afgelaste wedstryd 1.-enSb·D,H,t,c g~spe,eld 1.die onz·e jon-· gens klinkend wonnen met 4-0,-Denk aan de .2e ple.ats. b•elftallers 1. · Anonymus, 

--------------
Onze klubavonden, 

. We hebben er nu. al enige achter elkaar gehad, ":it' omdattydens de vasten de lucht zuiver blyft van onze pretjes ,kunnen . ré· even een •korte beschouwing geven ,Naar ik heb kunnen merken ,amuseert men zich wel op .de Emma-tribune;en daarin heeft men gelyk,want •t is er werkelik gezellig;Ik kan me daarom niet begrypen,dat er toch nog enige ·sènioren zich helemaal niet hebben laten zien of slechts één keer van hun bèlangstelling l;)lyk gavén,•t Kan zyn,dat het karakter van ·onze avond~n niet hun genre ïs,Misschien .te zoetig?Of kunnen z;jl; z~ch met kaarten schaken,dammen en diverse .. biljartspelen niet amuseeren?Niets belet hun. om de sociëteit naar hun .smaak'. te kruiden of om nieuwe spelen voort!; stellen,desno_ods een gehe!i)l apart arrang!:)ment te proberen.Komt lui 1 : Na de vastentyd. beginnen we.weer.Dan geen achterblyvers meer,Hoe meer .zielen,.hoe meer vreugd, We zyn toch Lens-ers ,niet waar?De klubavond lmn 
ook voordrachten en deklàmaties op program zetten,Wp de eerste club-. · avond na de vasten wordt er een proef van gegeven.we hebben de beschik-, king over .een .gramofoon,\'/ie brengt 1ns wat andere platen mee?'k Heb horen zeggen,dat er ook een filmavond komt.Dus attraktie genoeg.Van.· tyd tot tyd pryswedstryden ;we had.den a:l. •n keer mutsenbal, M 1n lief Je ,>Vat wil je nog meer?Wie k9mt?·JVie niet?: · P,Juffermans, 
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Tactiek en fair play 
(oorzaken van ruw spel) . 

' . 

, ' 

Tactiek en :fa~r play,·twee · begrippen,door iederen voetballiefhebber 
begrepon.;door iedereen verstaan,maar die met elkaar in verband een 
onmogelykheid schynen te zyn,omdat ze tevens twee polen zyn van zeer 
uit11nloopende sportwerelden.De combinatie:unfaire tactiek,hoort men 
wekelyks bezigen en wie het voetbalspel van naby kent,weet ook 1dat 
unfaire tactiek een eigenschap is van heel.veel spelers. 

. Iedereen heeft wel eens waargenomen,dat een back een 
voor den keeper onbereikbaren bal met de handen stopt 1dat hy den bal 
met de vuist wegstompt,Itandslof elfmeterachoplreageert direct het 
publiek.Velen meenen,dat deze speelwyze zeer tactisch is,omdat daar
door een doelpunt voorkomen wordt.Men noemt dat dan. tact1sch,maar wy 

".:- spreken liever van unfair, We weten wel 1dat als straf op een hands• 
bal in het strafschopgebied een elfmeterschop ia gesteld en dat dus 
een redelyke kans op een doelpunt ontstaat,De regels van het spel 
verbieden echter een bal met de hand te spelen en wanneer op deze 
manier de tegenparty van een zeker doelpunt wordt beroofd 1is zoo 
iets niet goed te ,erdedieen;als de regels het spelen met de hand 
verbieden,moet men zich daaraan houden;wie een doelpunt door hands 
voor komt,zondigt willens en wetens tegen den regel én nu kan men 
wel zeggen1beter een elfmeterschop dan een goal,máar het doel heiligt. 

·het middel toch nietl • - _ 
Of neemt een ander geval;de cent.ervoor wordt in het 

atrafgebied tot vallen gebràcht onder hetzelfde motto;Liever elf• . 
meterschop dan goal.De verdedigende party-en haar supporters--noemt 
.zooiets tactisch,maar de overtreding van den regel heeft met tactiek 
in werkelyktn z:tn geen tittel ·o~ jota te maken.Hetzelfde constatee
ren we als de aanvallende party door den back of doelverdediger der 
tegenparty tegen den grond wordt ge loopen op ongeoorloofde wyze; · 
wederom,apreekt men van tactiek.Maar dat stryd.m:l.ddel is. al even af• 
kturenswaardig als het tekkelen of smyten.Door deb werkelyken lft>ort•, 

· man maa er geen verschil gemaakt worden tusschen een zware en een 
· lichte overtreding en een f'oul blyf't altyd een t'out;nog eens :dit 

·. - heeft met taatiek niets te maken en men deed beter te spreken van 
unfair. 

Het is een der ernstige vergrypen tegen de sport• 
idee 1dat men een door de tegenparty verkregen voordeel door middel 
van een overtreding derspelregels te niet doet.En wy zouden als -
icheidsrechter niet aarzelen om een speler 1die zich by herhaling . 
:aan de _overtreding,der spelregels schuldig maakt uit het veld te 
zendt.n op grond, van onsportief wangedrag.Laten de scheidsrechters 
dergelyke overtredingen by herhaling toe,we zyn ervan overtuigd,dàt 
let spel verwildert en verruwt en dat tenslotte ieder idee v.an •PC?J' .. 
't:tviteit voorgoed van onze voetbalvelden wordt weggebannen.Men ,moe~, 
de spelers op het veld-de practiecbe leerschool by uitnemendheid..;;-
sportief opvoeden. · 

. . Vaak komt het voor,dat een speler,die een over-
treding heeft begaan 1den -bal opneemt en er mee_in de richting van 

· eigen doel holt,om pas enkele secondën later .den bal terug.te wer• 
pen naar de plaats,waar de overtreding is begaan.Tactisch1hebben · 
we zooiets meermalen hooren noemen en deze u:l..tspraak rustte op de 
overweging,dat de overtredende party gelegenheid had gekregen om 
zich weer goed op te stellen.Maar een scheidsrechter,di.e, dergelyke 
dingen làat p~sseeren,voedt de spelers o~ tot sabotage.HY dient in 
te geypen en onmiddellyk een waarschuwing uit te deelen;herhaalt 
zicli het feit,dan iá een bedreiging met uit het veld zenden zeker 
op haar plaats;by recidive kan hy gerust overgaan tot .het opleggen 

. van deze straf. . . .. , 
, _ Valt een verdediger. den aanstormende voorwaarts 

der tïgènparty aan in strafgebied.,zoolang1d~t de. aanvaller komt te 
vall1n,1n den regel wordt gefloten voor. eifmeterschopJmaar doet•~• 

. doelman precies hetzelfde 1dàn anerpt het .fluitje voor1v:rye.•~hop 
. voor ,dï verdedigende party.Dat is natuur:Lyk niet in _den ~ak;de_ 
.. schti4artchtïr moet .. heel nauwkeurig constateerentwie _d! "?vertre• 

• d.1~,.;'l,)IÏà&n ~•ft en een straf t.egan den dotlvere1ed.iser-dj._e trol.\• 
. :..,' 'i•."-1:; ' 
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wens in onze R,K,F.-spelregels voldoende beschermd is-is even
zeer op zyn plaats als een straf tegen den aanvaller. 

. . ~et komt my V?or,dat het opvoeden tot ware sportivi-
teit,tot fair play,een minstens even croote taak is voor,de club
besturen als de opvoeding der spelers tot technisch goede voetba1-
lers.9ok de toes~houwers kunnen een belangryk aandeel nemen in deze 
spo~iev~ op':'o~ding van de spelers;wanneer ze maar aan hun onte ... 
vrerenheid uiting geven op een wijze,die den speler treft! !De toe
schouwers moeten laten hooren,dat ze met deze tactiek niets te · 
maken willen hebben.Er worden in onze tegenwoordigen sportwereld 

. ' 

· veel te veel straffen uitgedeeld door arbiters wegens overtreding 
van de spelregels;dat wyst op een wantoestand!Het is nooit precies 
aan te geven,wanneer men wel en wanneer men niet met onsportivi
teit te doen heeft:een back byv.die een bal corner trapt,omdat b,y 
door de tegenparty in het nauw gedreven wordt,doet niets onbehoor• 
lyks;speelt echter een der partyen den bal steeds out om tyd te 
winnen,het is onsportief.~r:en moet kunnen aanvoelen wat wel en w:at·. 
niet fair is.rfäar fouten,die vaak sta'altjes van byzondere tactiek 
gènoemd worden, zyn vaak in haar wezen niets anders dan de grofste . 
staaltjes van unfairness. 

• 

• .. •• ., 
:;.. 

~· 

Da<'rtegen waken is een der krachtigste middelen tot 
bestryding van den kanker.van ruw spel. 

. . . 

. OFFICIÊELE MEDEDEELINGEN, 
R.J •. de GROOD, 

(Kath.Sportill.) 

De klubavonden. Het bestuur deelt meëe ,dat gedurende den H~ 
vastentyd geen klubavonden worden gehouden.De uitslagen van de op 
30 Ja!'l', gespeelde wedstryden zullen in de volgende Revue vermeld 
worêi.en,mede met de standen derdeelnemers. 
NIEUY,'E Ll~DEi1!, •••• ,gelieve_ zich schriftelyk te wenden tot het · 
secretari~at:Be~~rstraat 78,met opgave van nat3.l!l,adr~s en geboorte
datum.Junioren dienen daarby een bewys van·toestemming der.ouders 
in te sluiten. · ... 
CONTRIBu'T IES • · : ;. ,, 

Het Bestuur verzoekt den leden,die zonder betrekking 
of werkkring komen 1dringend 1daarvan direct me<"edeeling te doen aan È. 
het secretariaat;evenzooby h';:!t beeindiJ,$en d';:!r werkeloo~e periode. 
Een en ander voorkomt stagnatie in de f1nanc1eele administratie • 

. OONATEURS-I'ROrAGANDA, 
. . Het aantal ondersteunende' leden onzer vereeniging be• 

hoort te worden uitgebreid.Na den succesvollen feestavond lykt het 
nu de geschikste gelegenheid daarvoor te propageeren,Een betreffen

. de circulaire zal aan alle ouders ?-er leden en di ver~e andere be• 
"làngstellenden worden toegezonden. We_ verwachte?? dat ieder ,lid , 
indien noodig,thuis een propagandistisch woordJe spreekt.J .• eerdere 

_.r.-"steun is noodig en welkom! 
HET TY.'EEDE ELFTAL, . . . _ _ . 

De reserves waren dit seizoen. in een te kleine af
deeling geplaatst,waarin slechts 10 wedstryden werclen. gespe_~ld,Als 
aanvulling overweegt het Bestuur-. in samenv.erking met de elftal• 

; commissie-. voor L, en s, (2) serie of nedE;rlaagwedstryden te or
ganiseeren. Get·racht .zal worden. zoo spoedig mogelyk daarmeE; aan te 
vangen,hetge'?n.grootendeels a:fhankelyk is van .de medewerking der 
~us.t.ervereen1g1ngen-. · 

-·· ....... -...... .; . 
Gedenkt in verloren oogenblikjes onze gestorven kameraden: 
B,Starrenburg,G.v,d,Bol,J.v.è.,Goorbergh en L,Wezenberg. 

--.---------
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Daarom hebben we op de eerste plaats de hulp noodig der aanvoerders om 
van de wedstrijden een verslag in te sturen. Verder wordt iE'der Ûi,;genoodigd 
om zoveel mogelik gebruiK '.te ma.ken va.a de gastvrijheid die we gaarne aan ie- . 
deree_n verlenen. Dan ver'.trouwen we vas-c dat onze .vevue weer dezelfde ontvangs, 

· · zal ondervinden als altijd, ze was bij onze leden .én vrienden een goede · 
vriendelike kameraad geworden,· naar wü, ,net verlangen weid uitgezien. ' 

· Laat het zo weaer zijn. P.J • 

AAlf L E lî I G en 3 H E L DE EJ..::R. 
•t Zag er in •t begin va..1 •t vorig voetbalseizoen niet naar uit, 

dat Lens een ernstig mededinger zou worden om de kampioenstitel. Aanva.ake
li;J'k. immers gingen nogal wat punten verlorea, we. dachte,1 dan ook niet anders. 
of ons ee.rste elftal zou in de midde=oot ee.1 plaats i;u,c,men. · Maär· zi•t:. 

···•t kwam toch in de krant, zo offisi2el_ als •-c maar kon: L en 3 1 •· is kam
.pioen in haar afdf' . .:.,1g.· .G;,,e,, wikkE\n of wegen meer van kaasE>n, geen hoop of 
vrees, geea verwacilti.og, maar • n fP.it. •-c Was· aiE>t meer weg te re>dP.neren of 
om te. stoten:_ L e.,1 3 _is kampioen. 9,P:datiks een paar onfor-cui,llike. wedstrijden 
waarb,ij een puntje Otl.i.10dig verloren ,ging en ondanks het uafair spel vaa 

: zekere zijde,. was 't onze favorie-cen toch gelu.:,:t ons te· doe,1 ,juich<'n. 
-LEN3 1 is kampioea. Toea kapelaan Ols-cnoorn ons in de Revue ge>luk w<'nste 
met het 11 jarig bestaan va..c. de vere.óigi,1g., spràK z,.E. de hoop uit, dat ons 
eerste elftal weer, .spoedig zou ,aogen terugkE>ren in dff <>ers,;e klas der R K F., 

. waar onze klub tui_s· hoort. ,, Zoµ 't reeds nu ,nogen geoeuren?,, dat was ong;e 
_gecl.achte ia die_ dagea. Helaas · :'. t ,noc:ht .nia"t zi,in. We woeste.1 de .1ederlaag 

• sl'ikken ia Gouda - die • -t zage.r. weten: hoe. En ook· op eige:n terrein, waar 
de onzen de le keer me·t vi,if invallers uitkwamE>n - over de 2e wedstri,id tuis 
durf i)!: niet. te. schri,jven - wist DOfü{ de meeräere te bli,jven. En daardoór 

· s:r;ie.elt L _en 3 niet in g.e lE>_ klas. Maac tog wil ik deze"'revue gebruiken o.m 
·•n woord··van··oprechte·waard<'ring te spceken tot nea, die V<'rleden .iaar ons 
e·erste elf-tacl zo ver wisten -te brengea. • t Is de rnoeite wáard · ze even óp ie 

. nóemen·~ v,.d. Laan, v.d. Kley, ge·ors •: Hoefnagel.,· gebrs .• v. 'Liempt, Hav~rillalll3_, 
B ont,je, gebrEl. Janssen, füJland en vat, Doorn. Aan voetbiµlersverafgoding dóe 

· .. ik niet., maar een woord va.1 hulde is nier· op zi,j n plaats. Door hun tec_h.,. 
-niese ,pre.statie en waardige houding heo'ben zij er ve,E>l _ t;oe bi,jgedragen om 
onze goède naam hoog te houden. Mede· door hen .heeft Lèns nog stN>ds een 
goed kl!3,!llf bij onze zustervereeaigi.1g,i.1. Lens l ván verlE>den ,ja.ar was een 

--·-v.oorbeelEl voor de a.,.1de.cen: Lens 1 ziea was gPniE>te,1., · . ·. 
~· · :<voor ons allen zi,i dit een l<'S .• - Want Lens moe:t vooruit~ Voor de oude

ren· een herna:euwde steun., voor de jongeren P-en krachtige. aansporing., . __ 
Lens omhoog., in uitgebreidheid en iü hoedanigheid., daarvoor _pnze krachten 
.ingespannen. Blijven we volge.). hei; voorbeeld van onze vrienden, die we -in 
een Memoriam rtë>g st<"P.ds ·g"dertken. Zij waren Lens-ers in haxt ·en· -nif>ren. 
Rooms ·voor-· alles., ook ia 1ens.- .In vriendschap één voor allen èn allen voor él!'., 
Het g<'heim van ons. suksE',S~ .· - .· · P.J. . ' 

. -
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L en 3 1 Ti,idzang ( origine ) 

-------------------·-------------
Ontplooit u, blazoenen, schalt op nu klaroenen 
Ter eere van Lens met z • n elf ·kampioenen, 
Hoe fellere kamp, des te vuur•ger begeerd 
Werd de titel,zooals de ervaring ook leert. 
Maar de zege is grootscher en fraaier dan 00it 
Z,oo·•n kans. als we nu hebben, krijgen we no0it 
Vandaar dan 00k hulde den spelers en allen 
D0or wie L en 3 bestaat, of waarmee L e.1 3 kan vallen 
Hulde den spelers, Koos Kley en ook Lou 
Ze stonden hun lllannet,je e,1 zuiverden gauw 

· • t Terrein van gevaren o,n Kru1se,:1 te g,,nan, 
Voor ·•t aanvalsquL·.t<?t,dat de goal-c,j<?s dan zett' 
Jan Hoefnagel, Gerard, v. Liempts aàle twee 
Ze sjouwden en schopten soms graszoden ;nee 
Henk Janss.en, hi,i heeft op de midplaats gestaan, 
En in dubb'le beteek'nis z•n hoofd laten gaa.a 

· l'l1His, hij keerde welhaast alle schoten 
En zelden he@ft hi,i z'n genoot en VPrdroten 
Dc,or. fouten te- maken in • t nadeel van 0"1s. 
Dan moesten de vleug@ls holderdeoons 
Dat nadeel herstellen., en zoo ren<;J.e llontj e 
Langs •t lintje, en gaow get:.oi'!g~ vo;1d je 
De bal in het vija.ad • li,jk doelt,et beland 
Mits d•aanval dan niet of off-side was ges-crand~ 
Veteraan l'lijp heeft op,üeuw weer bewexen, 
Dat hij voor Blauw wit op z'n post scnijnt-te wezen, 
Ten laat·s.te ,net marius, die zwoegde als 'n paard . 
Heeft Lenig en 3nel 1 de put1tjes vergaard.· 
Rest ons nog te uiten •n woord va.,.-i waardeering 
Aan leden 3upporters ( ste.cs ) die tooî.den ve.eeeririg 
voor K0os · ·en zi.i.n Klas op • t vaal-groene g.cas. 
De dames ,zij ware"1 de oloeJJ1 van de zi,jli.i,1. 
( Ik geloof dat de llleE•.sten van hen nog wel vri,i zi,in) 
Dat merkte je tegen Wilhel,!lus vooral 
Toen speelden ZP fileer op de 111an d8.Ll r>p bal 
En· •t s_lot van dat spelletje is L en .3 niet rooskleurig 
want <:l.ikwi,ils .cnag hi.i niet ;,1eer spele,:i.,: •t is tr@urig 
Ze JllOest.en ze weren, dat vrc,uwengesouis 
van die kant bekeken zi,jn ze betii'r in huis 
Maar ·, t eind van 't lied.je is meestal ze zwichten 
En zwikken voor 'blikKen van Vè,1usgezichten 
Maar nu naar de fe;,st.disch, op naar he-c fes-ei.in 
wa:nt lol na trioîllf'en, die 1aoet er toen zijn 
Daarom nu vict0rie., de angst is vo0roi.i 
De vlaggen in top e.1 ,,1uziek JllOet ar.b1,i 
Klink op .cnaar en drllcnt c,p de wasci0m van L en 3 
Haar glorie en roem: , en sluit bij daar de we11s ch 
Dat eendracht en wilskracht, saruahoo.cigen geest 
( Zooals 't bij L en 3 im1aers steeds is ge>weest ) 
. .De weg mogen banen naar 't koper<'L1 fE>est. 

PR03IT. AAHlJE,\IJEl< • TJLTRA - MOl'fTAHO 
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GEE.ST, 

Wanneer "ik hier een artikel schrijf, dan zal het niet zi,jn over 

Berline.cbolle.a. Heen, ee.a artikel voor de L en 3 revue staat in hE't tPeken 

van de voetbal. _ 
Bi.i de verschillende fuifi:i,vondjes die we meeillaakten om de divP.cse 

overwin.ai4gen te vü•.cen, heboen verschillend;, spreke.es in hun ei1thousiaste 

spee>chen. gewaagd, d.:.t. 11et groote deel der overwi,wingen hun oorzaak vonden è 

,1n het technische spel. A.ade.cen waren va.i1 fJleening dat de aa.,:iwezighaid der 

da.mes Pen niet gering gewicht il1 de scna.al legden om hun favorieten als 

overwinnaars uit den stri,id te doen tre>de.a. · Dan wil ik deze gele>gE1.1heid 

waarnemen om volge>ils ,ni,in bescheiden meening de zaa.K ook van ee>n ande.1.·fl 

zijde te bezien. 
Het is. een feit, dat de gee>st, de echte clubgeest bi,i L en 3 toon

aangevend is. Dat heb ik st,,ë>dS ,,.eva.ren va,1af · de e.>rstël. ,ia.rem dat L <>n s · 

· bestond. Degene die ·bewe?rt dat. de cluog;,est _vroeg;,r · oeter was dan te>gen

woordig, geeft bli.ik van oppPrvla.,;:kigheid. Vroeger kw&"'l da;; bPter tot uiting. 

. Al is de Kwantiteit qua spel althMs , in .L en 3 de laatste :iar"n 

niet ·vooruit gegaan, de intiilliveit Oleef. Toe,1. het oude L en 3 bt>stond 

uit 50 tot 60 s e.aioren kon die geest zi.in he ogtepunt bereiken. 

Was het eé.a wonder dat die oi1georeidelde ste,nmii1g ver naar buiten 

uitstraalde? Dat zelfs, .. toen een OLlZ<'r leden zich van ons· afschc>idde om 

in neutraal ve>rba.nd hooger t,, gaart spelen, werd gewaarschuwd dat hi,1 in 

die club nooit die geest zou vinden waa.rvru1 L en 3 het patent had. 

,,: . l'liet alle>enin onze naaste o,uge>ving, lila.ar i.a de landeli.ike pèrs 

,. zelfs hebben we een oevt>orre>chte reputatieo Dat kWrull tot uiting na ons 

"<'pechjaar toen het f>e"rste elftal gedqe,nd was te degradeeren na.ar d·e 2e. klas • 

. De 4 vooraanstaande bladen, :11aas bode, Res idèntiE'bode, lllaandagrn.orgen, 

· 3port ill us;;ratie waren eenpa.!'.ig van c-ordeel,, dat zi,i de sympathieke 

, Blauw-witten ongaarne uit de hoogste afdeE>li:ag zagen vertrekk<;1n, en .hoop-, 

·,~. ten n:en weer spi;1eoig terug te zien L1 de> eerste klas." 

. Welnu het vonnis had zich ,1u 'bi,jna voltrokken e>n we waren er haast 

zei:er van dat L f>n .:3 na de pro,liotie wedst;ri:iden de ePrste klas we?r zou 

binnênt.cE'den. Dat resultaat krijgt 1lien niet all<"'e>.a door het technische 

spel, niet alleen door de oezielet.Lde kracht vaz1 dl" d0ille$,. maar de oprechte· 

vriendschap, de sarunhoorigheid, net irereenigd svreveîi na.ar 11et doèl. , 

Mochten we op deiizelfden voe;; voortga.an en wat .llinder tegenwerking 

ondervinden van dive,·se leiders và.a parochie voetbalclubs., L en 3 zou 

zich ook in de toeKomst k1Jn.1ei1 hru1dhaven als een vooroeeld -van clU:bg?.est. 
. P U H TE R. 

Oli 3 K.L UBi.i iBD ~ 

, We hebbet! een klUiJJ.ied, Wua.cschi,itlli,ik wist TJ dit L'f>e>ds. Wat 

u niet· weet: •t is e<"n ,naak.sel vai:1 de vroi'ger veel geleze.ae Fe,uina, de 

enigste ·tlledewPrkster, die iil de loop va..1 de ,jaren der L en .3 revue aan 

ons blad verbond.an is g.aweest. 
· Deze dame r,aeft de eer da;; g?an bi,idrage van de revue zo yaak 

· .. i à herhaald , als ,Juist da hare. . 
, , , ·. Maar , · •t _dateert uit het gri.is verl?.dei1 e>n dient daa.fOill <>enig-;. 

zins 'te worden gewi,jzigd-. Dit is ge<Jchied, 
· onze medew,rker· Ultra-tdO!ltEu."1.0 hePft er de schaar in geze;;, en· 

nu b.ehoèft niemand zich ·llleer te erger~n aan het .L e,i a - archaisllle. 

· •·t Z,iet ?r nu aldus ui;;: 

ZIE VERVOLG 
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\\, · · C L TJ B L I E D • 
Waar iii !'è lage polderland - - - - - - - -
Voetbal' n'c't>gtij viert 
Blauwe schirts en witte broek 
Iedere L en 3 man siert 
Waar j'elkander kennen leert 
Spelers ook als f!li'tlsch 
Daar ligt ons voetoalv;;ald 
•t Clubterrein va.. _ .·., i,. 

3tf'eds present bi.i iedere stri.id. 
Keeper, baèks en sr:il 
En de rest van· 't elftal zit 
Nooit of ni.aiw.er stil 
Pas op strafschop en op bal 
Ook 'op spel·en grens 
Trap steeds i.~ 't goeie doel ) 

· ~fooi t .in dat van .i., en 3 ) 

Hooger op de rangenli.ist 
Leus voor iedere d_ag 
Voor een groote.r ledf'.ntal 
Der Blauw-witte vlag 
Dan zingt binnen ZE>k'ren ti,1d 
V~lgens iedere wensch 
Al wat aiaar. zingen kai1 ) 
Kampioen .is L. én"a. ) 

Meneer de Voorzitter· 
Ik WP.>t dai; TJ een goedaardig ,uaa is. Als iK dat ,liet wist,/'/, 

zouden deze regels .niet zi,jn geschreven. 
ata llle toe, dai; ii:: voor deze ene Ko??r ,ui,1n loflied richt tot 

en over Ultra-,~onta.110, ,lli,i.1. ooeze.!!lvriend en .teo,upagnon op de weg door de 
L en 3 revue. 

ToevalligPrwi,js ( TJ weet dat ik overal neus ) kreeg ik enig 
we>rk vopi:' meinen treuen Freu,:1d o,1der m" n rechte>roog •. , e,1 nu gevoel ik 
mi,j verplicht hem bi,i te vallen u:i,t kameradschaft. 

.. 

Hoor dan. IK val aan~ 
TJltra.,.montano? Wie mag dat toch zi.in ? 
•t Kan.miook'.giet schelen., 
Hij zegt •t we,ç,r .fi,in· 
De vent spreekt va.1 fe2stei1,. 
Va.."l vlaggen· €"n w:j..in, 

· · Van goals• el.l van ru, .. ûe:;., 
Met' meisjes· .1 .. 1., d<l .li.' .. ,. 

Kom hier dan ,aontano 
Ik druk j • aan ,ni,in hart 
Dir is ook bij mij tuis 
Geen plaats me?r voer sruart. · 
Ik kom met ,ie toasten · 
Hef op dán, Pns-glas 
En denk dat• èr. minstens 
Bpurgogne of cha.mpie .in w~s. 
,,.· ':, 
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Dan klinkt er ons lied weer, 
Dat vrolike lied: 
Dus Lens, neen, ons Lena 
Dat verslaat !Jlen toch niet. 
Werp hoog c>p dE! fuutsen, 
Versiert ze met groen 
En blc>emen de maiü1en, 
Die • t vr•c>r Lens moesten doen. , 

:I!)n TJl tra, geloof uiaa.r 
We gaan vast vooraan 
Om rap vc>or die kerels 
Aan • t dac,s·ei1 te gaan. 
We zingen vai1 ho, hei,· 
Je· kan ;;or van op aan 
Dat Lens van ons leven 
Niet op de flesch zal gaan. 

Sammelaar. 

0 V E .R Z, I C H T V A H D E E L F .T A L C O l~ M' I il 3_ .. I E-, 
. --- ' ------------------------- ---------------' -· ----~------ _..;..-· 

wanneer TJ · dit verslag van de elfta.lc o,ruuiss ie bereikt, is de nieuw gefç.r,
meerde commissie al weer eenigë> maaDde.1 aar1 het werk. Mogen wi.i hopen naar 
aller tevredenheid. · · 

Toen de thans zitting hebbende co,lliaissi,;,leden hun benoe,ning illOchten 
óntvàngen, ware.:1 de o,nstandigned,m nu ,liet oi,i ster gu,nstig te .noe.men • 

. Op de actie van 11.et ka.,up1oó'nschap van ons e,0 rste elftal, volgde de 
reactie van een t::c1.gere ti,jd, wel,;:e i.,z,:,·Gte ,uet net débacle der promotie
wedstri,jden, BovE· .. di::-,: lag de, co,upetitie stil, en waren wij dus uitslui
tend aangewe>zen op het spelen Ya.n vr:i.,,ndschappeli,jke wedstri,jden, waaraan 
nu eenmaal de gezellige sf<'?r va.1 de fightir,g spirit der vo,upetitiE>wed
strijden vanzelfsprekel1d nif,t VPr oonden is." Tegen het eindE' vaa de a,fge-
1oopen zom<!r, traden 5 oude ge'trouwe paladi,i.,1en, waaronder meP!'dere met. 
vele welbesteede dienst.ia.ren, van het VE'ld. van ?.ér. Zi,i hingen hun kap -
versierd mE>t verschillend<? 0ncî.Prscheidi.1gen ,- aan de haag, terwi,il Peni
gen tijd daarna NO, 6 vaa htst eerst<' E>lfta,l zie:, ,iltaldde, orn voor onbts
paalden ti,id op hi>t ziei::enrappo,:-1; 'te wordN1 geà'teld-. 

HiettNuin werden deze zes plaatsen aangE>-vuld en zag de elftalcommissie 
kans nog eE>.n derde e::t.ftal in ·te de.Ple4. ( en dat flla.g e.r. wPzen ) • 

· Hier mog;, de ,JJ<'dE>werKing va.,.1 de VPr~chillendE' elftallen en leden 
uït bli,iken., z'i,i is echtê'r teVE'.L1S efü'l we;irspi'egeling van L en 3 ongekende 
bloei en levenskracht, . . ., _ 

over d~ v.c:i.endschap_piüi,ike weds·cri,jden, weilçe dezen zoroet gP.spP-Pld 
werden, zullen'wi,i .11ie't ·o,re.-d uitwPidi>tl·• ;eensdeels, 0111dat wi,j dC'lC>X· vacanties 
en andere c>msta...-idigh<'>den niet i."1 staai:. waren volledige E'lftallen op de 
been te breagen, en de resultaten va.1 dPze• wPdstri,iden dus niet de capi
citE>i ten onzer <'lftallen we;,rg?.70fl, maar bovendien, omdat zij verre van be
la.ngrj_,ik waren. 

• 
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Gertoemd mogen echter worden: .De eervolle uitnoodigi.ng van de 
Voetbalverë!eniging LEIDEM. , om de openingswedstrijd vru1 het ni<>nw ilorr"i n re komen spelen, wèlKe weds-cri,jd helaas· - door onvolledigheid geha.lldic ~pt -
met 4 - 2 gewonnen moest worden gegeven. Het f,;,i.t dat ons Ie - vergezeld 
van eenige invallers. - met 4 - 3 2en nederlaag leed ( en dat had eve.ngoed 
anders om kunnen wezen ) tegen eer, schieor volledig GRAAF WILLEM l , mag geen sleéhte noot genoemd worden. 

Eind 3eptember brak de co,11petitie aan. .De verrichtipgP-n van het Ie 
elftal· in de twee ~erst" wedstri.iden van het seizoen zi.in, latE>n wi,i hf't 
eerli,jk ZP-ggen., ec>,,igzi.üs tegengevallo?ü, Waren de 1 - O nederlaag tegen 
Bl, WZ.A5T· en d€' 2 - 0 overwi.!1,liüg vac, L.BIDE1'1: geei1 uitgPsproken· ci,ifE•rs en 
zat het onze tPgensta,1ders in deze Wo?dstri,jden ongP-tWi,ifeld mee, het gaf 
toch zooveel to? ken.H•n, dat een grondig€' herzi<'ning dP-r opetelling noodza
keli,jk was, HoofdzaKeli,ik zi,i.-i Pen-eer d? nederlagen toP te wi,izPn aat1 onze 
schotlooze voc\rhoedt>, waarbij bovs>ndien do?. bezi•llt>nde gePst totaal 011tbràk. 

},enige keuze.1 e,1 gr2pen Konden oovendie.1 ,1ie-c .?.rg gunstig genoemd worde.. 
Het eerste elftal onderging da.-, ook, al-Cha,:.s hoofdzakP-li,ik wat de 

voorhoede betrof, ee.n iagri,jpe,1ct,, v,;ra,1dari,1g, ZOC'diël.-c wij arvan o•r'i'rtuigd 
zijn, dat het tot tJE'tere resultate,1 1ll.oet leiden. 

Het tw,;,Pde harstelde zich na een· wi,if,alend oegin ( d..- 3 - O ,1edPrlàag 
tegt>n D.O.U .K~ ) door eei1. klinkende 4 - Q, ZPgt;) op het kUrigP G • .D.A., dat 
verleden jaar onze k~upioensaspiratiPS zoo gevoelig dwars zat. 

Ha dezp C>"erwi..'l,1ing " always forward .,, 2o?. P-li'-callers. 

Voor het dèrdP geldt het sprePKWoord " göedo? wi,in 'bt>ho~ft geen· k~ru1s1:',,.: 
H.et t>lftal vormt PPn uitstekend geheel: en beschikt over Pen stevig st·e1 · 
vêrdedigPrs en ka..10,1'1<!,1 vaa schu-cte.i::s. De, eerste ovP-rwinningen ( 5 .- 1 ·•.,. 
tegen v.E.L.O, en 6 - 3. -cegen .3t. M:j:CHilliL ) wi,ize.-1 Prop, dat zi.i· ;,en goei'l'l 
worp doP-n naar het ka,npioe.-1schap. Proficiat derde Plftall1>rs met· zullce 
resultaten., onderschat de tflge,1sta.iiders echter niE't na zulk Pen victo-. 
rieus begin. . . 

.DE E. CO• 
. r 

MEDEDEELil~GEN, VAlf. DE E.LFTALC0,11i•.!lI.3.3IE: . 
):!E't was te>t hedE'n ee.i stilzwi,jgende afspraak, dat Jllen het met de 

·':l:>'oetemaatregelen, bE'treffe,1de het wegbli.iv:en bi,i WP-dstri,id<'n zond~r af-• 
schri,jvi.ág .enz. ;iu .1liE't zoo nauw behoefd<' te ne,nen. Dit Puvel he.ef:c helaas 
e,r tof' geleid, dat bt>paalde gewoo.1ten in de VerePniging burgerrecht VPr
kregen, die lij,1recht tPge.n haar bo?la.ngen indruichen, Moest het boetP-

.. stelsel, als het goed was ,uet e>pkofast e,1 dt>rg. acht;,rwege .kunnPn bli,jven., 
, ;,,de practi,jk hr>eft gPlE'Prd, da't 'toepassing f!rVan niet all.,,P.n gewenscht, 

f,Ï:,/doéh ook ten str::;gs~e. g:'b"~~": ~s ~ . . ; .. .,.· 
0 

. . ·, .. . , .. Er schi,,,le,, -,il.')l?l,.,Jk "01:, alti.,d led. n Otld .. r 0t1ze gelE'deren te 
, ,-.huizen_, die niet begri,jpen, dat zi,i do0r zondflr ,u.,·er w-i'g te bli,jvén, tien 
f ana.erè Jllens chfln diJpeeren f'.!l op de goeda' g2est zoowP.l van het elftal als" ' tiah de Verèè,ügi.1g ee>,1 fnuikeride invlped uitoefet1en. 

· Het te~laat afscnri,j ver1 va.1 verscnillend<' leden is ook .aen verschijn-
sel · dat 1àet o?ell oeet,je goede wil opgeheve-n kan worden. Z,aterdag, laat in 
dt> ~vond nog ePn stuk of drie afsc11r.i,jvi,1ge.a ontva.1gen, is geen ongewoon 
verschijnsel •• Dit wil zeggen - door de verschillende verschuivingen, die 
dru:Î plaats 111oete,1 vinden - 1µins-ce.1s zes menschen afri,iden. r,!en vraagt: zich. ,5ia.ri niet. af, . wien z • n Z,aterdagavo;,d dit kost, noch wa-c ec>.1 ,uoèi te dit 
mede orengt. . . 
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De elftalcolll!llissie heeft dan ook besloten ( mede op aansporen van 
het Bestuur, dat dus zi,in volle sanc-cie hef'ft verlef'nd ) tot de volgP-nde 
drastische maatregelen_ over,.·-ce gaan 

Boete hebben voortaan zij te betalen : 

le die. zonder afschrijving bij een wedstrijd wPgblijven, 

2e die. nà. de aanvang vaa de weds-crijd ·op het terrein ve,rscbi.inen. 

die, nie,t voor Vrt,dagavond 8 uur hun· afschriiving bi.i de secre
taris van de elftalco,;;:ui:Ssie ( Dhr. J •. Janssen l hebben gemeld. 

. -~ -. 
De boeten zullen bi.1,1e,1 .ee,1 week. ti.ids, zonder pardon, worden 

·•opgehaald. Mochten zich onverhoeds echter omstandigheden voordoPn, waar
door men aan. de boven g,rs telde• bepali,1gen niet heeft. kU11l:ien voldoen,. zoo 

staat be,roep open bij h8t Bestuur.. · · ·· 
. Vo0rts zullen deze bepalingen.-0t1,niddeli.jk na de bekendmaking ervan. 

. in· dè .L. en 3 revue in werking -creden. · · · ·· 
Het · zi,i hier nogmaals· -ce.1 ove.rvloede gemeld,. dat het 9elang van 

· .alle leden hie>rdoor gediend is, e;-1 da-c van de Ve.c,et1.aiging. 

AFK8URH!G :VAll TERREiliEH~ 
.... - . .. .. --------:--.----~------·-------

De afkeuring vac" ter.ceiüen, zal voo.cta8.i.1 niet 111ee..r huis aan huis 
-··worden. oe·.r.icht.; daarvoor -c.ceedt de volgende regeling in de plaats. 

Te.rreïnäfkeu.cinge.1 zullefi zijn -ce ve.raemen _•s · - Zondagsmorge,1s 
.( • zoo het veld eerder reeds is afgèkeurd, kai1 ,J1en .dit waarsç:hi.inlijk lezen. 

· i.1a de Res identiebode van Zi3c-Ce.rdagayond ) aan de navolgende adresse,1 · 

· J. v. Liei11pt Ka,rÁperfoel_ieJ?lein. 5 Tel. 390846 

.. Fr. J3E'rgman. Amal:j,a v •. ..3olmstr •. 15 3 

J. Ja.assen CartP-siusstraat .130 

773099 

pe berichten van afkeuri,lg zullen vo(\r ZO(IVer dit mogeli,ik is; 
, -~-aan -,~et raam van de bovenveri.llelde adr_e,ssen worden gP-publicP-erd. 

-~ · ,.- · }4e.1 belle dus slechts, wan..1e,er men het bericht' niet zièt ,. 
-,dit te'n gerieve van de personen, die zich voor dP- ·oekendillaking 
'ê.r'~a.n ;.;,elwille,1d beschik·o.:i.ar st<'lden. 

,,,. · Het · spre<'kt verd<"r van zelf, dat m.en van de telE'foon. Óok 
Peh zo(\ sooer i.llogeli,ik. gebruik moet maken. -

, De publicatie -:raa.r'la.'l g<:>schiedt hoofdzakeli,ik voor de be-' 
.:w.oners ,r.l.er bui-cengem.Pente11. • 
· f'"' - ,,\Tie -eve,i Ka.:1, springe op ziJn_ ï'ie-cs- <:>n overtuige z:i,ch va.11 
het.hiervoreri bed(lelde briefje. · .. ,, .. 
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