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.---OFFIClEEL ORGAAl~ :DER R.K • .3PORTVERFlElHGIUG-
L E ll I G .en ,q ll E 1" 

,. . ' = -~- = =· ·;. ;== = = ·= = ' 
ór.g•iicht l.8 December 1920 Bisachoppel.ijk goedgt1keurd 18 Dèc~afbèr l.9 2~ 
3PctE•tä..riaat Atn~ Taa so:,..mstra<1.t 1.5; Ré~äét~e::_á.dres :, Fultonstraa.t 73. ,, 
in me~Órié.m:Dènkt · 1n vê rlÖr.?n pog11n lllik,1 ?$ fl~!ln a!JÏi oa.ze gflst C,rVE'll n f 

· vri.<'n,den;B. v .d.3t,arre.nburg, G. v .d,.liçl, J. v. d .GC1e>rberg+-1,L. WE!Zenb,erg •. · ,. .Jé Aan· de ---l8 dAAr .> . J! •. , • •• '', .• • 

~- ··•·-•.'"· - ·:· . ·-···· . 

,, . Hier is ie weE:>f, de:~L:ea.sr.;,vue·. Aà.l'l dè' vcirê~, dié; Onè lieÏ'•r 
óp .de iJsbaan dan aan de Leijweg det>d vet\:ll!Jvein,' ie het wellicht te '11.l
ten· dat e_r minder kopie binne,1kWa.ûl, Dat ie de red·ea waarom C>ne .beili3tje 
zo mag.-r .vóor d·e <iag k,omt. il4a:U ~à.na· - nu, wè dit schrijven - sta.at de 

. ~on in a,lle gJ,a.ns. over dei velden tei kl,Jkl)•l, dat .er welha,aet ,ftinge. •gras:-. 
sprietjes van gaan piepen ea 9m. de zo~te WE>ldaa.d I die m~t ,41,11 Zui<ien- · 
wi_nd komt aä.AdrlJven •. liu geen Ijs, llla.ar. voetbal. :t.U.e echi~n- :vo_eJ.ein a_o=ï
gen nog wat he1'llWee na~. de- J.Jsvloe"' ia. het Zu:l.dPrpark, waar .hun de tijd . . t?i' kort scheen •••• .uet. zoovi?el 1:1.efs en. aa.l:'d:l.gé .Olll Je heen pn· ••• _.nààst · 
:j!è) wat -jè als hel, allerliefst e.1.alleraard:l,gst hebt u:Ltge.11:ozen.0 .wa.nt 
op. 4e'.t iJs geldt :wie ge('ln 1neiske h~ert 1 ·· die ne<1ült er_ 1:H.1n. Doch .äls · de 
winter vlucht vo.o"' d.> le.atelucnt - w.ie · .r;'00.11: dié n:l.e1t.·, .. dan . . n11émt de 
ÎJsli.E!'fde afscheid é.a vette.1 we ?Aze echaa:~se.1 ·:1.n. qp dè lllaa~ -Va.tl de 
groei der dagen 'l'oetballe.a we eir weer op los, voor~ d_:l. t j au. lllet . 
steeds stijgende. ge,e.s.tdtift, ._!M~. :);9.33 staat :Ln het teken. va.1 o.ns groot 
jµbil.eum. 18 Ju~1i is dë blijde datum, waarna,ar 'heel Lens reikhalzend 
uit.ziet. Toen we 10 ,1aar bestondiil, gaven we onz'é- vPrëni.si,ng a,ls feest-geschenk. de bélófte 0111 ook lid te, zijn bij hit kOpE>ien f'Pa~t~ · • t 2,iet 
er naar uit dat die 1:lelofte gehou,:ien wordt;. 't ga.at gçed in Le.ns. 
. Maar 't kan en t11oet nog beter_,, en voo·r1op:!.g 11eq ,1U~t'!ite;e.f!t, IJ.at klinkt a.ls een -klok. ·, ' · · · 

· · ( Elp 2-2 ·i;e orua..f:i .een-voerp!'Oei:,1 e-) .. ~ ,,, ,,.. . 
~ i 

WOPD.Sdag_ -~ ;Fe"1,i:uàrj, 1e,1ssoi;~e in .g;~ ·fle.l.Prl,- · . 
,. P.J ... 

. . •--~----.,-•. , .. ,,. .•. ';•---------~-,~".--- --.-... -- ~-,-:--....... . . - -- _,. .;. 
1·:, •. •t· Y{il ons·· ~9ork01UtlJ,'l ·da.t 01!8 twède pn Ve>,o'rle>p:l,g. la11tste. Se>:l.rê; . 

ge.-n: geri,-iger sUkst>s. zal. WO.c'dtHt de..'l de vor:l.gei 'kE>1•.r. r.11i1s · legd?. fit'· • veel eer bij in: 't was duidel~k. dat 1ne.:. zich a,uuse1>t"r:l.e ~-Vol v,;,rtrc-u-• wen wekken we dae.r.0111 de,- le,:i·ê,l ,u1 l;l.l.ldl?t;) Ler1ev riP.nde,\'.l op o_l!l 22 Ff';bru,-ari voor onze avo,1d · te .c-es-É'.c',V,'le.t?n, . ·· , · · ·· .·· · · , · , ·' · _· • • , ,. 
Dat "de w~gbl.ijvers . ori.g1?.llJk hadden,, zal •or.getwi,J:t.'i>ld ook ii.u weer,.: gelden, wánt Lens'_ h?eft çok. op soiré.-.-- e:r, kli..\öavo.-id '--, of "fees~avónd--gebied een g_oede. ·~aai op te houden. , .... , · · • · •. ·. · ·· · . . .r .. t ' - ~ . ' \ f • ••• 
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' ' - . ' •. llr'&'tnl ·ki-i,;i,-f•l .k&'itt,-tt't~~-. .. Uletooo.. Jk· 'Ûffê, .. > . haak. 0menoJ:1111~14 ff!.i:'i,'&1;1,; !il. X.el•tM nwlie ,1•1• -...i:~ -~ ,te ook kl,Jieen ·AAU I.e.w - f~.L1.iaèn? . . · . .. . . · .. ; · ETen _gewaêil'c~ Bèej ., Wal ;Och gêêa 4àliÎflÏ <,;. iliem. D&äi' ,, ... ,.,. 11:1.e, ge111aák1: geAo-S ·•oo:re. Ik a.1ep1:e f'a.il páät' ·woord.én te.rug. ,, <tfl;.· àpr•k w.t'd' nettîgei-l;, -,·A lä.à'l.atè \VO(ll'ci.è.il e..:no~eo" nog toen 1k dé 114ak. weet oi;inil/6 ~. ·;, -'k zal WÈ'l 'nè ld,lken, ze verlièzen. toch,, •. • .·· .. , . · . . ··. ,, •it Ben gègàiûl. De tOëli.t leic>.t'de me 't spl,jt:l.g Bèin:l.s Vi\.11 ltaplaärs•.n '"( •.ná.aè't. aîè ·.).·.•t . .3'1.0nd Vaàt DIJ llie; 1k: ·zëiu lll.'A gt:l.'°f' l)Oek"~t&VêA ÖTe'Ï'· •t;: .,doorsl,Jpel'd êtükskè gro.nd,/"dat i,eiJweg !leet. Dè klöl.<'!kendè> Zflge .OTer: .·. ·. · lbl1.i:igén ~Ji2pé.rden llli,:n oplaaiN1de 'grief'• 
· Weër tll1.t1's &ek°r>lllêlll, ze,:t_e a .·llll,1 op ei.ei rá..1s Va.il lllÏJn 1:1.te~.11.&&ilêàU ·en zöns: - .- .. 

· 'J3laüw • ;.;, · 1:1la1.1W. - wi 1:ïe ê 
äed.e •. ild•,1eé 

Vä.n ÓM àl.l.el' i:. e.a a 
.. . JlOè-t .,1e hè>oran 
. '" verloren · · · 

'~t>fl iilà:a.r,Lens gaat op dêt :t'ltiech •. 
- . . _. 

::Zeg "•àe hëi~áil 
'•t llOet VE'l'ke,;,.t•èn 

Slilchter :1.1z~t was ~.r .ai.et 
· ·' Iè d.a.t · :C..enè i1ou • .,_._ . 

Toe~ pu a&-i ga.uw . _ .· . 
'Ên bezc,rg onë gapn var-irièt •. 

Ploà 'l1l,'li:i ', . Watt;, 7 
Wat. was· dai;t;,, · 

Alle. hàaien; · Q.be>r: Ka.te 
· 5 · - .l w1n.11en 

dil!I is binnen 
ïréylü_lg•n, da:t ie g~n. ua~e •. . , . . . 

. ·opzi.1 ó~da.aäê'che, 
Eirát dPP& 'Haa&ácU?.t' 

TJitêlag .1u •dé aetllar docir 
· Hu.t.z•ns· zender 

. ,3pePt'e ká.l .indtir 
:uoakstaafdP,1 d~E'Z • 01.11 t .in ke>e>t. 

lféig • n Katá;e 
Wat. • .1 ( ha.te ,1 i,.. ) 

Vëlc:l.je wae wè dai: toeti ook 
en •11 flu.i:cist 

' <iie l1éifr raad wist 
i.n •t Var.: VWl V?E'ÏC'Opwa..'l, €;'1Pcif ;k._ 

', !ö 

' ' 



, ,· . 
;,. ,,_,_, _.. 

i ,· 

,· 

,, 

< 
t'k,i,,,.~ .:.,:~ ....__ jt\·~· ~ .• , .. :: -~ ,i _,..,. ~,.,._ """"";,--:-:-. r,,;r-

., < < 

·• 

' , 
,,. r. 

•• 1 

. , 

'-·· .,.. __ . 

• ~, ~ ·-:' 1 

.. , : _,. --~. 

. , 
•· .. ,,. 

.... ,.. . .,. ,;. 

' 

., 

·.-:- -:-·· 

., ., 

:. ' .. 

; ; ,') .. 
-· , .. -. 

._ .,. .. 

' ..., ., 
"- - .· . 
,. -~ ·.-,_·-::-o:: ... ~·.: .. ,·~ 

'.:.•_:; ·~-:- :. s.:\ 

, 

.• <:, 

,.c,, 

·- 1 ~ ,.: ·:~. 

·. .. ~. ); 

' 

• 
•·.: 

-· -

. . .. -'' 

" -

, . '· 



-.V:1·,.; . :~:0·td?.c 

•~1 L:t·c,te il~d1er 
\Vas dE> •klc>j_w@g naar •t ka.mp 

· waar d@ ko<'-c,jes 
•'k zeg ''t ,naar zoet,jes 

Zórgden vr,or 'n Ruïiderka.mp. ( pff) 

Was . de kle,Î. \ir~g 
Va.1.1 de Leyweg 

'k Zou wa-c vaker kiJKen gaan 
Was de ..... Kley w~g 
TJit de ri..;, zeg, 

Teylingen na.d de stn,~ UE'staa.1 

,vaa.t de LfüJ'N eg 
is 'n '.u.i( dens ) w,,.,, 

Als • t ve.-,1 ge regertd 1;,,eft 
· Wie vraa,;;t Dete.c Jh:g 

Oin verb<"·cering 
Licht da.'t hij wat sp~k(>rs geeft. 

VAif WIT EU Z.WART 
Hebt TJ ook gehoord vir@nd,.,1 dat het Ai:11s-cerdrunsche 11e-d,1e van 

" 3eefe witte swacte swaàne• swO,uüie> in de 3uid@rsee rtaar de dr,ofpot zal 

verhuiz.e>n? Men schrijft d:\- t toe> aai.1 i1et feit, dat d<> · Zuiderze-e> in he>t 

I JselmeH'r ·verande>rd is. VelP hE'b .:i';:,,1 hiPro'efe>r zwarte,, ge>z:l.cnte11. /!:E'!ZE'!t, 

en de zwartste v0orsp;,llit1gen ge>daan. 3ollliuige> h.>;,ren, ftle>t zwarte hoc-

gé ho.-den e,1 witte dasse>n, zwarte ,jass;,,1 en '!"'itte> ha,:1dschoe>ne>n, die bi..: 

de regt?e>riag een wit voet.ie hadd,0 t1, heoo,,11 h,0 ,nel .-n a.arde Ot'IWOgPn, om 

wa~ zij noemden d? zwa.rte onwe?rawólk<"n, te do.>n afdrl.jv""n, maar •t moc:-.t 

. niE't bat,'n. Jat!l{ûE>r VDC'.C: dit li.>d,i ,, . 

· - _Me>n z.>gt, da-c er ,ne>nsche>n_ ziJtl, di,, wel ,?,'.:.1S wit zwart, . e>n zwa.r.t 

wit ,:ioemen; dat is .aiet fi,in• 
Men zegt ook, dat het blà.uwwit Ot!ZE'!' kleuren op h?t vo.e>tba.lveld 

wél e.ens in zwai:-t verande.rt; dat is ook niElt fi,in. 

He>bt TJ ook g.>l2zen van d2 drie> zwarte prinsl"J.1 i,i Wit-Rusla.11d 

diê• zich aaa 1.- zwartste illisdaden hadde,1 schuldig gemaakt, zi.i zi,in 

daarom door zwar.t gekleEide rech't<>rs -eer dr-e>d VE>rr>0rde>?ld en i,1 dP 

Witte ze.e> v<> rd.:.·o.aKert. Bi,] dit droevig tODllPE>l za.•, h'-'t zwart va.:1 dé 

mensche..11 1 en d.f> d.éie zwa.r'te pri.c.sen waren Wit va.1. angst. lla hun dr-od 

we>rden ze be>grave,1 op ,,.;,.:i-•grcio-c kerknof 'b~ de zwar-ce> b,arge,1, wu.a.r 't 

zwart zag va.1 de witta k.ruis<'s1. Dit alle>s heo ik zwart op wit •. 

Dikw1,Jls heo ik gahoord dat de wi-cte pate ... ·s ;,,1 wi'tte> zus-c,•rs itl 

h(''t sv0 art-e we>relddeë'l zwa.c? 1r1issië>aro;;,.id ve>r.cichten. Gro0t;, mo-•ili:k

[l,;_'l('.?..L::. {":,;t~VC?i"J.. Zi~i -ce OV~!"Wi.:.1.Lle.1.10 Di'kwi,ils W?,.CdeC! zi,i g~plaagd door: .::.e 

,ci-c::, .üÎ,•r,'n, 2.L hun 1!lO<'-l.'te> word,; doo.c dP zwar-ce.1 .1ie-c zeld,>-tl lilE't 1.-. 
. . . 

\ 

z,~Ll"t.8'°;.f! o ... 1d.a .. :1:. 02lOC'.i.1d 0 

Dc-r- . .-:- dit all2s > YJ."ie.:.1.d?i".:., is r.1.e·0 îJ .au toch wel dv.id?li,ik v1·,.r'; • ..• t 

is ?.n v· :.::.t zi.·.i:3.._cr." ii~'t z\va:i;·s·ce zwa..ct echtie.c oestaat hi?.ci.:.1. dat iP~ll::l .. -_(l ~ 

zie>l zwar-c is va,:1 he-c zwa.cts'te kwaad. •. Da-c mag .'lOC'it ge>_j),.,ure..:.1 1 e,1 ,~o,•:,, 

r,?'t .ooit iE'f!l.and C'VE>rk.OJlli>il, da.1 ul08t hi>t 'zcio spo;,dig ülOg<?-li,ik L1 !".\' :, 

.witstP wj_t. v;,ra,ld?.Co?,1. Dat krui. Doe,,. dat. KO--:f.:Fl-DORTJ~. 

( Dit"is cv;,,.c, wi~ eo,1 zwar-c. Op 22 ·Febr~_gaat,)lE>t ia i:J.;, Gali>&ij ove,i: 

wit e,.n ol ai;.w ), -
.. ' 
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L •. 3. 
De v.reug1.Sklok ,nag beie.rt>n, want wu l\i".)Je'Xl we,,r een 41:! 

'elftal. Heel wat ,jaart,jes ,noeten wij teriJggaa.n in onze LE'ns hist(>rie 
om dat 4e regi!lle,at te ontwaren. i'llisschieri. zi.in de b?schi:ll!ilE'ldP. unifors 

. men er ~og va.a · v.roege,r, illaàr de spelers behoore,n .rPeds lang tot dP. 
oup,-strl.)ders. illen hoort er hier en daar n0g WPl PPll be.i aàrde ov"'r sprl"
k~_n; voor de bl,iz_onderheden zi.in we echte.r 0p de oude v'Prschote,n pa-·. 
p:i.@ren aangew-:>zen. 0 

. ,Thans he'bben we een ;1ieuw Vi"rde JJ1et frissche stri.idlust, dat 
· nog meniglllaal vo0.r de goede z,w.k de brru1ding in zal moi'ten.Onze. zaak 
.staat er dus ·vri,i stevig voor, ,n,,,, e d00.r ho?t f Pit, dat door de vt>or
uitgang van ons l~<é>!ltal ook de ,, :<'rk'Ce van onze elftallen is· toi'gP
noinen.Ka.mpio,;,.aska.nse.1. van· het 2., :-.1. ,3e behoor;,n dan ook geenzins tot 
de illusies. . 

Er was echte.r ook ee>a "mo.c1r,, 1 dat ;.,ch,;~r gt>J:agt> • .h.eid ga!' 011 de 
Lens sfee.r, i.1 casu de opoff.;1.ri:,;r,sz:i.1 i.i zi,in V(>ll;, gloria t<' doen . 
strale,1. Het wo.:cen dagi>•'l va.1 off.:i.rvaà;rdigheid 1 .die mi>,; d~ .OJ.\J":l.nh.1d.;,,~ 
van ons 4e ge1i1oeid waren. Op do? vorig<' alg. verga.d.eriilg .,.,as het nog -
,Pens duide.lijk to,; ons gt>zegd: da,:, ii '°'n .;J lid zijn het bre,lgPn va.n 
offers inhield. Dit laatste ·coch ga.4 aa.l onze Vi"reeaiging een >'ligen 
karakter en geest, waa.r0p wt>iaig .v<:>r,,,.,~nigü1g,>n kun.1.e,1. oogl".;'I. N'I. difli 

. flll8 alle t;,genslageJ.1 te bOVE'll hie>lp. Wi,1 wiste>,1 dat CID.ZO leden die 
,gPPSt O(>k daadWt>L'k-?.li,ik zonde.r ul tzondering bi>le;,fden, l'lll h;>t V!'!r
trouv,ren, dat wi,1 daar/, ongetwi,ifi>ld e-pn 'bê'rOê'P. op koaden do<'!n, V<'r
lichttE' ons de mindë!r a.a.ng;>narue> daad, om PE>ll vi,1ftil'llltalspelP.r8 na.ar 
lager<" Pl.f'talle11 over te p_la~ts!>;.1 •. ,· , ; .. · · _.,. :; •' .• , · . -... 

Z,elde11. zagen wi,1 fid<?lêtf'e k.?i:'els als diP.,1_ avfl,1d ,, toPn i.'la slechts 
eakelË' algemePnl" ·oezware11., het p.-rs ooiûi,ik be_la.i..g ten bate '18.1.'l dat 
onzer VPr€'enigi.-ig werd opgeofferd e.1 0!1.S dP vollE> glans van het · 
" i~n voor alle.1.,, toestraaJ:de. Va;,1._ 1<"ze gt'llE>gP,'l!l,eid ;aog.-n wi,1 d.a."l · 
ook nogmaals gt;> bruik ,uakeri, o.-a onze Wt>lgt>mee.ade da.r:1k te bE>tUigen aan 
alle li>d<'n, wiE'r belang wi,1 na V<"<"l wikken en w,>f:i'J.1, aldus hE't bt>s.t 
mE'enden te behartigP.n. ( Ook he't 13;,stuur zwi,jgt 3 min. tér huldigina} 

Het .was eon avond, wJ.arop d•• gt>'>chi;,d.-,1.is va,1 onze verel"nigil'1g ~ 
bla.dzi,ide ri,iker werd, welke .tot. eea Vall de schoC1nstA zal 'oehoorE-ri, 

over de Vi>rrichti,agen der elf~o.llE',1 filC1ge11 wi,1 het althans I wat de 
, voornaa.lllSte gebeurtenissen oet,c.;,ft, h<>el evi>n 1,1. het Kort heboei:i: _ · 

Oas le behaalde na. een spa.ü1ende kamp, op een druilige Zondag
uiiddag( verd1<"nd. of onverdiend late.a wi,i bui tea. beschouwing) als oe
looni.ag voor zi,in stoere werken 2 pu,1te.a. Z,eker wa.s het, dat ,:,,r die' 
middag E>en herbpre,1 elftal stond, oewust va;.1 de öe'!)t>t>kl"nis 1er kome1'1dfl 
wed.str i,iden. Het g,•s tadige W<'rke.1. h,:,;,ft o.as o.1g;,twi,ifeld, zi,i het met 
een weinig gêtluk, il.tl.il de óverwitL.11.ag g.;,holpen. , 

· , Over het 2e , 3e , e.1 4e elftal zullen wi,i geen bespreki11g ht>ud"ll 
daar ,deze 'thans g"1,<'el gewi,izi,;1 zi,jn. 

· De Juniore.1 he ooen si-1.ds de laa,;st vecsc·ne.,en Lens.cevue> hi>'ti be
r oeiud<' schaap ovei dfl!1 da.Jl ,sehi11.1ld, dat f'C lllfle.r dO~'C· volgen.· 

Hoevet>l1 . · DE }~.co. 
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_ De_te>esta:nd va,n de Leyweg waarover een_onz;ar med.ew<>rkers in dE> 
vorige 1.,ens-rev~e ge~aagde, noopte Iui,i naar e;:,n midri;:,l uit te z:i.ei.1 het
welk daarin. veroe,t.-ririg· zou_ kun.1e,~ brengen. Een requE>st, b:i.,j di, G.-- · · 
.m.-enteraad. 7ndienen kwa,u mi,J, gezien de ~en"lha.i.cl" waarmede .il!Stl daar 
e?n derg:li,Jk r~quest. beha.adeldi, ongewe·nscht voor. Er z:i.,in instel
lingen die op .het gebied va.a het i,1i:t;iatief nemen tot hi.'t VE>rb~teren 
va;.n wegen illP".'r _rt1puta-c:i.e verw(lfd&n heboen. Kk wendde, mi,j daart>m tot 
·de wE>genc Os!lJJJJ.Ssie van Kh!AC:--.A.lrllf~ e~ de .13BU • .f,a.a.1ls"lls:~rt<•"'md41, inai."!llli 
l:i.<'t .-e:i ~&11eli,jk 0nsy111pathieke,1 iAdruk 'oi,1 mij acht,>r~ 3ij a.ntwc-c,~"-• 
eenvoudig. de Leyweg is ge"n autoweg I wi,1 K.UMl"ll. d.<'rhal. ve S{lo"D. o.ai-i.
leiding vinde!l. C>,u Uw i.-1.itiatie!' te stèu,1e:.1. Had.de zij gelijk. da.tl ~ 
ik ilt deze he>udü1g i"ts o.-gri,jpe,li,jks 1eu,meri zie-n, ma.ar wi,1i · de, I,ey
weg wel degeli,1K .-en à.UtC'lweg is 1 .aa.'i ik verwacht da.t dt> ~f zich '1!.r 
zoo lllaar a.iet 1ll'-'t "en J a..:it,1-' Va.A i.i'id.-!t had QJ'.'ge-w.a.ak:.t. De L?ywt>g 
vórfllt i.imu,•.cs di". h0e>fdveroindi.1g tusscha,i LC>osdu:l..ni'n en WatE'rillSN'l. .-n 
sprak ook .ilullet,je 1.11Pt Vat, •'en Ca.dillac, di,;, lllQt t>E'l.'l. l50 M~lil. vu.a.rt 
ovèr onze hi'ir oa.a!l. stoor. ( i.,1at :i3ullo:\1l,je iui."t z · n Oa.dillao op o.ufii-"ntit> 
g a.a.n '01,1 dt" .illili) ,. ' · 

DE> Wt>ge>ncC'l,ll!llissie> van de, KJ.lAC-All\l'B hi_.ld haar .r~putatit> hClflff~ 
al betrof hE>t hie>r E'<"ll Vi'rzoe>k .va..n ii'1ua.nd diP ,no1n<>ntei'l g.-P.1.t lid .. 
hari'r instelling was. 31,1 drot1g i'r bi,1 de> sil"trl'!'fl'nd.-. instanties, c,:p 
.aa.zi:,om_ met· de verbetering van de .i:.eyweg de gre>c-tst mogt1li:llte s:poed. 4.. 
as.il den dag ti' 1.-ggi'.tl. Dra. o.1tvi,1g ik ,•e>ti schri,iven, WPlks 1.ihr-ud ik 
h·ier la.at VCllge!l.: . 
Het doet O!l.s genoege>a. te kunn.-n. m.-de1e"le!l. dat wi,1 :rw.1. ·den direot\"ur 
der GemPentEIWi'rka.a van 's-:OravE>:nhags> il<"richt h(>O'oen c-ntVailg<>n <iat o. .. 
Leywe>g, Ve>C'lrzoov.-r gli'leg,.,,1 bi,,n.E>.1 dP Ge>m,>,>,ntp •s-Gravenl1agE> 1 llll't in
gang va.ii l Ja..nua.ri 1933 ·. in beht'!>L' t>n ond?rhC'IUd VllJ.'1 VC'IC'lrnCIE>lll1P ~E'lllt>>'nte, 
zal overga.an. Het ligt alsdan in het vC>ornP~<"n in den loC>p van 193} 
dezen w.-g te reconstrue"ren, waarbl.J tP!l. aanzien va.11 .het wegdek de 
noc-dige, voorzie.11nge!l. tt>r '.'erbet?.Ci.l'lg zulle.n WC'I.Crle!l. g1;1trof!'\•n. 

Hoogacht •.ad, 
w.g. de secretaris-ingenieur 

c.G.P. van GClClr, 
Lenslede.n die belang 1Ue>chten he'Ooen 1:11,i ?e>n lidlllaatschap va.n d~ KUAC 
of de Af/WB zou ik willen allf'l.l'aden. .lliet langer tE> wachten met zich 
aan te sluit~!l.. Uit he,i bC'lvenstaande zal. hun dtiidPlijk zijn dat hun 
'OE>la.ngen door bPide 1nstPlli.nge.n ·cerdeg;, behartigd wt1rde11. l~il'lt ve>ot 
een ieder heoe>ft h,•t d6t1l lid te zi,in va.n d.- KNAC,· ,naar vot'lr ons zonen 

. d.ezet lag.- laad<'fl, die 01.1s dàg L'l dag ,uit op c,nz;, sta.J.en rossE>n VC'IC>rt
spoed.-n, ~al een lidnlà.atschap_ van dt> Al~\i/ll 1lallc>os vele. voordl"el.in a.f
werp.-n. R<>e>ds me.era ,.,re, u1alPtl 0.1dervC>nd · ik dit, toen ik zelf 00k lid 
was, bi,i de groe>te> fie,istoc.nte,1 11,;, ik ondernam.. Uade-rl? inl. zi,in ver-
.kri,jgoaar aai,. ne,t sevre.tariaat .Parkstraat 19. · _ 

• !iiE't de w.-tenschap da-c · di? Leyweg biiitJ.e>nkort .-en aan.ziP.ali,ike ver-• 
betering zal ondE'rga.:u1, w",1dde iK m:i.,i tot Pen der· gro0-c'lte> instellin:
gen op autoousgeoied in d<"n lai1de ,11. d0 VI0.3 in \i/atering;,n, teneinde 
·een ;::,'e>...--,è.agsGi,e ,.;usd:i.e,1G -r, ValK>'iLOClS cr:.pl,•i,1-Jpc,r-ctë>r rt>in<'!n Leyweg tP 
vE>rkri,jgen. Ook VI03 -cr,c,üde zien hi?.c,:;ii,i van haa.c bE>ste zi,jde en_ :"r
klaa.cd;, zich bE'reià. oin na E'Pn O?ll00.cli.iKë> .C\>clamecainpagne onzPrzi,JdS 
e .,, 11 busdiE'.nst iti te legg.-n. Daar h,;,-c vo:t b,üs E'izoE>n _0v.-.r PE'~1ige ,rna~
den ten eind.- is, zou, indien d<'!ze busdienst ,~u- rP?ds wf'rd inge.c:gu, 
d" explnitatie.c0k.-,1i.ag voC>r VIQ.3 C>TT\>.C .lu•t tra,1"ct Valk<lnooschplPl.n
~.-yweg mt>t verlies gepaard gaan. 

• 

• 
' r 

\ 



'\ , . 

' 1 

., 
-:-,.. 

, ... 
"?' 

--~- ~:/ -r~:,-. 

,· 

. ' 

·. 

• 

-. 

..... 

. ,. 

·-,.~, 

. ' ';, 

·-. ~.··. 
",T•• 

..•.. , 

,., . . 

. ' 
j 

·-

/ .. 

• 

·.-,, 

·'· 

. ,., 
··"·; 

·.· .:.:: .. 

..... -

. ,,_ , :;· "' . 

' ·., .. 

·-~ .., 

,,._ 

._ .... _ 

. .,, ·. ~·· 

.. < 

.,. ' 

. ,' 

·. ,. 

,· 

..... _"7L•7 • 

.. 
-· .... : .-_:, 

·, .::. 

• ' r, 

. '. :" 

-,,_ 



'·:. 

. ,,-'.· 

.. ,._ 

. .. ' 
. . .. ......, .,, - ... .,,.,_, ;-,., .... .. •t ~ '!; -::,·i ~ ... 

· 3e>ri~uze ondè.chaadé~ing'e>n zi,j,1 thans me,: alle OP.langhebÖendeà aan-: 
g e1:ti;oopt> om ille>t,._hèt· nieuwe,\,~f-~ZO€'fl-:r\'i',n -b~hoo.r.;;Li~i~e ·. VPr ~ind:i:-~'-~e· 
kf~.Jge>n. Ik kan .4~g me<l:_e',cle>t>'le,1 dat d€'z.1- ond-?irhandelliag.in· alJ:e, kans 

• vap slag.E:4 h<'b~"'.d, '·•)l(~t zulle.i er 1.84 e>t>n .. support.>.rs naar het L E'n, 3 
t;,~rÈ'i1'lt'îh1mi>h: Z,á1' dá:n dP- ,peÎUli...1.gili.a;,,ste.c 'nog,• kl~?.h'·'over'> è'Pn 11"\>gi> ka..<J i 

... H?:t ,is _w?l .m,e.ckwaardig dat het g?mis aan tóeschQuwE?rs "•zich .ni;lt 
all~e,n blJ r-ils' vê'iórdo?t',.· 'frèonid.as, Graaf• i¾1..lm,.é.i1·..and?.'re vob'r(;l,,:m~·\ 
staande veri!t>tügingen klagen ste-",1 fü1 be?n over het gebrek aan be- . 
langstelling., DenKt fi!Eltl dan W€'.t'kE'li,i~. ,1.cjg, dat f!!' bij -di.> .:ie:ut:call> ,,,Jr-

, ., •. ~ . 'f- ., - -· • 

eenigingi'n zulke bijzondt>r€' pr"'s·caties ge>lev-";afd wo.rdei'l'!Ha;,11 immers • 
En indi?I1 zi,j gt>leverd worden da .. g,•schiedt dit .1og uit-sluiténd door 
katholiek-' spelers, die indien onze oew-~ging op grootschPr l€'PSt ge
schoeid was, zek?r .:.iet z0ude11 ,1alaten zich aan r,1ze zi,jde te scharen· • 

( Per VI03 - lJU3 .1a..1r de-' 1.rALER_IJ,) 

over de Kroo"1 e.i . .-ir,•,,; wat • 
. Op o,ü tiatief va.1 P.c • ..:.ap, ë>én d<".c kopstuk.Ken van Leonidas, is· 

een veree11igin? tot oehartigi.-ig der iJi,i de I.V. C.13. in het Bisdom 
Haarle>m aa.pgesloten clubs opgi'.cicht ·onde.c de, ,1a3m van de K·.coon. 
( Lens is i~niddels als lid toegetr?d<'n ) Deze bela.ngenvereenigi.ag 
zal speciaal-haar aandacht vestigen op het vraagstuk der publi 0 ke 
bPlongstPlling bij "'erste en tw,,,dE' Kla'l'l? w<?dstri,jden. · 

Ik richt la.ags dez.;,11 weg tot einze c>ud-l<>den en ouders van huidige 
lE'dPn om .aens wa~ me?!' belangst?lling vc>0r onzf' pr?staties, · oc>k al 
zijn dezP .niet al;;i,id. P.V?n schitter"nd, aan den dag te legg;,n • 

. . 3pe>ciaal tot die oud-lo>d,>11 ' die alti.id bE'WE'.C<'n in L<'ns zoo' n 
gezellige ti,jd t,;, hP.bb?-n 1!1E'i'f;i'!llaakt, rich;; ik rlat VE'!'ZOE'k. Wi.i heb
be>n meer recht' op 1,;w? aû.J.1(ve,z:i.ghäid YruJ. ,1eutralP ver.Si'nigingPn;. . 

TJ bracht · . · . .:-s bi.i c>;1s e.;,n d?el van Uw ,iPugd d0or. En zoudt gi.i 
d.1, a aang~

0
'° 0 'DE' .,·· . > • • •• .- • , ' •. : ·~ ·()C.' · ,7 D ,•['('' •, w1• 11~n Z1' on ~ ,;;- ,J,l;l,ol ·: '!:.t -· -·- -~· .- .)~,.;.,_';; -- _: ... --~· 1

J .:, .• :-'«4:l.1..,·~ • :.._ ,., • ,;;- ~ 

c>pdc>?men? . 
D(' geruchëen zulle11 zich r;,eds all?.cw,,ge YE'rspre,id hPbben, dat 

wi,i druk doë>nd·, zi,jn om de L;snsrevue L1 d.cuk tr latE>n verschi.in,•n. .~ 
Ingewi:jd€'"1 w?;;en dat l? ;;,:;;:ploitatië' var1 Pen gPdrukt blas ;,norm? 

kosten .m<'t zich i!lE'-:1 ?OrPngt, diE> Pcht2r O<'stredPn moeten word<'n. uit 
d? opbrengst va;1 advertE>ntiE's. Ook 0ns doel is ;;,e,1. gt>dPelte r!?r •. 
kosten d6or dE' c>piJr-,r,gst van ad'l.>r'tE>llties ê<' r:lekK2n. 

Jan van Liempt, die oeh[tlve ,,,oed YOet oallPr, 00k E'l"t', bekwa.:iii! 
Klad.der is, heeft ee,1 c,,:p;wprp v0or 'ie vo0.rzi.i'ie va.;1 d?n o,ns:t.ag gPtilaaîct. 

. De !'?S't<"?.c,,n-5.? 3 pagina's dez ?!' o,uslag oi?de,1 plaats voo.c 60 
advp.ci;er,t J.E'S , . .!t<"?ds nad J.K n,,;; ge,10.-gP,1. renigl" g0edE' cont1·acte11 af te 
sluiten; iilaar li.~i aai1tal van 60 is ,1c>,; "l? g<"<',1 s;;uJ~K<'!l n:J. b,>rr-ikt. 
Eeri grc-c>t a.rb"idsVi>ld lie-t ni,,r dus v0r•r r•!'1S r-pE>n. Het zou illi,i da::u:-o,i! 
oi,jzoi1de.c ,,;Plu,ç,.cig-' ste,n.lli'rl va.1 •Jeze en,g?ü? e<'n_s ?en adrP-s. van E'Pl'l can~ 
àidaaë-adverte•.>rde.c t? oi1tva,1gi'il opdat ik dPze b,i'W"r.ken ( op air:icale 
vli,jze !1.00.c) Kai·,. IK geef IJ de ,e.czek,;,.ci,::g dat ik ,•f'n ca..1.didaat, rii? 
LJ1a"-r voor 25o/a ad,·'-'rtentii'zi.1 l1<',,ft,. de 0~~i•ige 755• ook wel aa.ns,n?,•r. 

HE't w,,ord Yi:':eenigi,1gsl2vë>,1, ligt 01,1 vel?a1. op de lippen oestor;e.1, 
.Maar wat is E'.C ,1u dat vat"l tot ;,an g?zellig V-?.CP<?,ügi.-1gsleven oi.irir<.1al:t ~ 

Dat is goed g2redigee:d cluoolad. Daarow w<"nsch,>,1 gt";,,ft ,ni,i vele 
tips opdat h?t é;roote wE?r.k waaraan ;;hans OPgon.ClP!l is, slagen_ m~ge •• 

GoPdE' koo:,ü'J.i w-•ten dat zi,i hun ware.1 all"Pn door doel,natig aQ
ve.ctPE>ren aan da.·. [11ai1 kufü'.len or?Ilgen. 
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];;en a,,,;,"rtentie i.a ·de nieuw" Le.r.srevue biedt, hun Cie ge.le5 ,,JJ_:sJ. ·1 ,:u:::-, , 
-·· af:.io-te.ehi-'d ~ ver@;r°""° ,.,_ D<> ·n<>-llA,tld:&N Dll.tTUlg&ll. Tt,;,:i,oeg-&, ,hun vaa.r

digheid 1n Z!ajl:fl_n dO~n ide _µa.a.m YAA -:Chinàe~.ll• Tall het• Westen-'. De ' 
echte Chin.eêzeri'hoorden d1:1.t en z1j stuurden hun pia.darnimnen met de op-

0dr~ht·•te ond'erzqeke1! p,f d,~, HPll.äl'.ldsche ,handelêTaardigheid werkelijk 
. :Van dien, aard was da1f zij d,e toets .der ,vergeli,ikL1g met de Chineezen 

/· • •kr-n :doors1;aan. •,Zakè!llui, ·tqont TJw, gele broeders 'dat TJw' handel'sgeest 
r{og orivermoèid is, dat. gij ate>eds nieuwe wegen zoekt en baant en dát 

.· gij, ,µiets ,,óhb1fp'roefd:, laat om Uw repit-tatie äLa handEüenà:fiè. dt>r 'Wereld 
te handhaven. PLAATST ],'EN, ADVERTEliTIE IlI DE lHETJWE LEN.3REVTJE. ' ' 

'J ADVERTEllTIEPRIJ,?,Eli•TJITERST BILI,,IJ'K, KOMT EEUS 'PRÀTEH; DAii GAAli 
WIJ OP Z.'H CHI~'IBÈ3CH HA1'1DELEH~ · LEKKA,LEKKA. • , F,r.B . ,)Jt,ê.,-r{. 

· , ·, EVElJ lIOT:.EEREn :·, 22 FEBRUARI HAAR DE G AJ L E R'.>IJ·/" ~ ~")Y . 

,·~- ,_.,,: Menèer ,de Voórzitt,,r; , ,. " 
Sa.niuelaar zou Uw ouwe trouwe kamm,>rslus 

n,;het·• Z'i,in} als: hij nie-:t, 1te1,s·-i;ond ook· vo.or deze rè.vüe z,i-,jn 'Poilî+oct tr ;· 
hand nam O!Jl zo een klein steent,j e bi,i te dragen voor het 'felzi,in va. 

·Lens,;· iilllflle!'~ Lens ),s . • ;:t · waa,;-q ,t.e. wp,rden :v:ertrr.etel:d ,. eg,,T;J'wis t,: in de 
dàgen die vooraf'gäan aan het grote fpest za.J, het •r rnissqhien goed 
d·oe_n,.si<i' •.sirllpJ3,tie Vllfl -.313.Jl),lne,laar . t.P"J>p.pe,v,en. \.,:•. ·•. ,\ , .. ; • , .. · ·. "' 

•. Evenwel L1 dE'ze weke,1 va,1 'voetbalruagearte in voe'bbalsti,il :te 
schrJjV:e.!1 is; fileer d~.q. 3aJ1Ja1rlaar.s kr.achtan ~Unr,en,. bpl)"'•:i::ken •. ,,,?vÊ>r het 

·i,is, •• ja da.:t i·s nog iets; wa,1t i,jsvru,;,gde is Pr genoeg geweest in 
.het LE;!n§l.]!:_,\,fllP,,.of.acho9n.•t.me voor1w,11t dat da> Hlauw-.witteJ!l wat, te zef 
· vers p.rèid. -~1aren,:. t oëi.A d~. gladde vl6~r he.;.1 no odd:é ·t•ot '?en , scliaa:ts9.ans 
liatuurli,i~. wil:,ik .c.i.isl•t ,be"'8're.1 dat de ijsKoek in ,eenzaamheid "'fil opge-
peuzeld·,: -df> ,bE>richtet1 iÎ;\.er en da.ar o~~•i(a ... 1g,ê11/·ll.d'.áden·andera': Or1ge
tr.ijffJ.\J: }1.ebben Vffe~1 ziph ·geaüJU~eE>rd en ik,vind dat 't hun ~f> pri,ize" 
s tS.ä..t 'dat-°".:,•~" t' 0.k. •·~~ ·l°i~ 0:11r-~-· ~-~0\·~.:.1P· 1.n 1Yu11 g t?'Zfl 1..scn.z1,p -0pnamen oiu -,ge- . 
twP?Pn __ ... _ <'.,,, :,;elf8 g,0 d.ri,.;;,, ___ volle erw!Prs v.ruegde te schPppf>n 1.ü:t · 
•d'E'• 'i;ish-aid'«:l.if> ·o,p ,vi.,jll'.e:i:'s ·€'>:a slótem ,ira:s ·•sf>el'g'Eilegd. Htildl'l aán QP i,is
k,rullendraaiPr diP- .;cien ie de cl - broche· ontwaardde op . • r effen~ 
blauw :i:,jspa:k.-..a:anstond•s in harmoni,e.us gpzwaai ;va.i. armr,n èn öif'ni>n i>,1 
slangachtig lichaaIJ1sgek.ço,1is::el genol'l1nde broche op het verharde. wat,:,_•
vlak imitei>rde" En hierm,:>de toove~de ho,i i>t'n blos van bli,ide {t.r,ots 
op 't. stral:''ëli'.d. i,isbanàà.a.gi>I,1.a:t" van zi:in f'é1iweeksP '•aal.1g"b'81f'r'!<", 

i\llijnheer de vobrzit'ë?r. Ik stop; wu.ü'\; .de hetLmeri,,g aan dat 
't~fit>é±' vÈ>'tê·t~mt ,u4',j,1 g?daé:b.t2,; Tabé, ' . , ., .., 

" ~ ' 

, Bui'te.na1an: · 

' -~ ·"" .. t 
•·- 1,. . ').: .... 

. 3A,•1t.flJLAAR. . ' 

' 
Z,eg vriend, hVi' KO!il ik va..."2 hiear ~:i;·,gPmàkkeli!.:st naar 

.._-,'!I...~--.-:...~ -- h1?t,. zi_ek?nhui~.? "· ~ "'--~· ·,.. :. ~ · ~ _,... ·. 
3lag'?.t's.i ongen't O, dan st,,2k ;i<' h; ar 1naar de straE1,t over;. ·dan ~~g ,i • P.C 

-~· -

·i ,,_ ' 

::bfn.a_e,i;-1 "<t.ieri, 1nint.ro...;&n. · •. /)"'P"' ~'-\...,"'!' • ... ;; · \. .. \ ~ .,-
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-.. ,'. i OEIFICIEE.G ORGAAli DER R.K~ _.3PORT\Ï:ÊREElHGIHG''.,_ •. 

. ··~ . . E L 
·,·••$'''. . 

i. G' e.a 3 · ll 
. l .- - ·".-~':..::l. ·, 

. . . 
dec.retal."ia.a~ ,AJdalia; vá.;.1 .30lJilsÏ::e:aat 15_3 fü?dacti~-ad.res: Pulio_.ast.raa~ ·73 

= = = 
' 
= = = = = = ~ : -.= '. ~ .. .• - . _::: 

In l~eliloriain: Derikt ia verlc,r,;,Î1- ooge.nol:i.K,jes ?V<>ri' a.a::,· onz1>,)gé~:î{):,c,',î."'1~ vriei1de.a: 

'
}3.~ .:v,.d.Sta:q•enburg,_ -3-. v._çt.·J:J~lJ j."' v.d~' G9c>:t'oe:C,ifi, _L.· WezÎ-îfil.ê>rg. 

. • . . . . -è\-o-o.!c, .. ·o.;:ó"-'o-o-o~o-o--6' ... ~ 
-!.,.4. --- .• • " .. ~ .... - .- ~ ~-,_ ... _ . • . • .--. t 

; · '. . · Lens ·Äa:;i..( dE'' s~,ill i> 0.:JJg .'.l.;g'~ .. '. . _ . 
Dai; de i.f as ers niE>:c al:J:-..·eï._i z'_0i>'c oà.+-le4, (,ras. ál ·09~e,1i:1. gèr-,tieg • L;>/;s E' rs 

ontmo9t men O'l~.:al, zoç,da;; het hE\<'1.ewa:;tl gp;,n vP~Mi,dering \~_Pkke1, ho,,ft 0"1 . 
ze ook ónder de' aia.ssà 't;e>'. zien; di,,•· de nacl:itelik<' i:ocht .itl :Am!.ft:'êidain t.1a.ke,1• · 
!Pder Jaar spçèt;,kt ePn gcPeP,1<' .. af r.ai" Sa!lli!,1 te gaai.1. ··1"aa.r' d.i:1:C·,jaar was •t' 
voor_'.i.t_· èel~t, dat WE' ae,1 het>l. coini>ar1,i._m<'-• 't vool' blayviwît _konden·r"servef\rP·.:l. 
Z,o talri.1k.was onze_gcoep dat_ t>t1n i;weeta_l dat 01:rcSpro,1,:fl;i,ik ,,-1.1 dP 1-: J .iii 'T 
de k_landizie hadde.á.'wl.lle.r, ,gu.h1en, ziêh :iog ·lJi,j;;::.,jds 'ÖE'ki'J.:denp,1 'lif've.c ic, 
blauw_ shirt ë'ïi''witte• oroek /{i!lgo?;:.1. Oillü.:.?)<!,agen~ OoK oud-.C.,~~is ,,.,,i.s 'pr.-sen't. Vli.e 
nu- meent dat we\ in ·voer:Oa,ls_.cijl sprake.r. 't;i.,jd.oas · de trein,fi'C., die 1rèrg.ist zich 0 

Lenig ,e.a ;;Jr,el d.-,;,d n'aar ;na::wi _all"° ,o,•r' ;i,i.1;_ · 't ,Vàs .111et vef;a.ssè,tiäe soi:-pellwi,:f' · 
da:t zang en gpij~d ·.ziqn_ afwiss_elden ,;_.., 'we .Y"'../:Z 'ttP!1 Z~'lE't>l W!~:i:'k;_.jç.:t "'~.P. ,va,, '. 
hen, die dit· ,ià.àr :·zien voor·• -c eer~ t 'pi,i _ê>us hadden gevo_P_gd, 9<'kt>nd.:>; z.or-:ver 

- hebben we de'f:i,'.lif!,élog l'loo+t):i.fgedc9:aiq,• ,.Wa'é i;et,s d.oet; ,foet-~t>>k;~e,;J._.; Dit, 
bleek, ook ta.ns weer. Deo:liPa.eren,vo,1de.1 ef'n k0ort,je dc'l.'t i'!' ·z:i:,1,1 '}n.o·c11.t.· 

: i.atuurlik- koè-:s, -èeii d-~r fo-cor.,ia.v<'.-i in Au1stt>cda.m o..-1s Plfta1··uit om Pr eP,1 
.r-egà.tief, :va,:; t_<?· IiiaKen, Qi,1 ·~eue gë>lege,in.ë>id d'-' m.aa u1et d,~ p,~t zich. e,;~, plaats 

het 6<'.!1.trum had -:verZf'K<'!'U. ')log s?Véll wÄrd net aatlW<'Zig,:,· d,>Pl d?J:' E>lftàl
c·cillllllissie dor•r ·•oélaagst?lle.1d,.>f.l g,~i..-,c,•.cvie.uwd .-ia:ir het oèz;,1;,;,,r,· va..1 dP- .ilid.,; 
denvoorplaats ;;e~e,1 .i.J.SSé!; ,,ia~r d.J.ar,1a • ij~•0tige.;-, wp •,w;,11.:a d,> î'<J,<Ï,'l'. d".C stilte 
op, waar alle?n. de ·at,ficnes d?.c duiz,~.id e,1 2P,1 .• !-.oc:,fds1;jPli,iK.i' Ji-cisi:open 
poogdîe.a ónze a.::endacnt af 't@ leide.1. 

Eeü i.e.llS!J.ati yal t .üet flauw, >Jlaa..r W<l. wa.:e,} 'tOC!l _,·e;ligs Z il1s, Vi'J:'!\E'Ugd 
'toer, in Be@a iwee -ca.fs>ls aane,•t1-,;,rti.,id we.:di,f. De· Koffie w-1,; l_auw ,,n -:-lf' uit'·~
smij tera_ • r~,-.f ein.ig l~a.ag~i;J,~fl ... 11;, ~at. ~~ ... -~;g gç/_pr __ oi@s-C~l3r ui ~i·o!;~e ;:· _q,dluiKig wa;, .. 
!'eil' we :Cüilll- voocziezl va;1 sigu.!'i''Cï;é!.'l•, zodc1.'t · we .{,a dit gelUK)!;ig gPsla.àgd o..:i,;-· · 
oijt ook in 1934 bi.i .d<'Jiia o;iz_a.o:j.Y::J,K zulle.il_opsLi.,fr,~ · .· __ . 

. Dezl;I kePr heP-ft de Zw<L,t:;;e, :i,.u ö..> ;;r_,1,1 J.".i_eï; ;;g;;scnc,ude.cd,;,- tl'.:wi.il 1a 
aènzame•1f1;11aper wocdt ui-cgei:.cicidigd. oi.i ,,_,;,1 volg<',ldP g<'l?g?ilrt',,id ons de ka;1s 
-ce geven· hem d<' suH;:erp.-oef t? J.ate.-._ ot'1ef~aac.. . , . · 

,b" Atafü bracht c-.10 naar huis - wië! illOE't ,10;;; · afr-,:•:,:t>;.1i'.1 - P,1 om, half Z€!V,<";l 
waren. -w;, in blauw 1.cOwP,1. 
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De verrichtingen van onze elf~allen. 

Het schijnt dat de ;u.euwe aanvoerder ·van ons eerste op goeden voet ver~ 
keert met· vrc,uwe Fc,ri;una. De drie .;,erste w;;,ds'tri,jden waarin hi,j het co!Jlilla.ndo 
voerden leverden een vijftal pUJ.1ten op. •n ~c,oi resultaat dat ons weer ver
trouwën geeft vorr de toekomst. L1 e,;,.a ta.meli,ik fo.csch ge;peelde Wo?dstri,id · 
werd Sputaan 2 we't ee.c. .ü.E'derlaag· .aa.ar Rotterda.n te.ruggo?_zo.1den. Tegen Wilhel
mus aan de " Vrietldschap "'i werd hei; eél.l draw. Hoewel het verloop a.ls van 

• flUds o.(,aa;,genarua was, he<1f1; het voo.c de W?inige Lensg.-trouwen aa.1 de li,in eè11 
1 ust te> zie;.1, t,oe :wt 1:?Cll.'lische spel de>r o.1zen den Voorburgers gee>n kans gaf, 
hun forche e.1 diKWJ.,1 ls .ruwe sp&l te,1vollE' te ontplooien. !fa "'en rustpoos van 

... één weê'k- il!isschië!:, cwd..11: we _c1.l zciovP.c ge'TO.Cdê'rd zi,in met ons program- wa11 
d2 tocht na.ar .3asse.c.neilll. En wai; _wel nie,na....1d nad vàr,"a.cht geoc1ur1e. Teili.agei.1 
.noest de ;n.?2rd.erheid va,1 i.«'•'lS e.cké'.1.1e.1. :net vertcio11de spel mciet van zeer gOE>d 
g ehaltE1 g2w~?st zi,j.a, wa;; w? _gezi2.1 de uitslag gaa.rn;, aatmemen. Door deze. 
PVE'.CWituüng S'i:E'ge.:, wJ.,i éJn plaai;s op de .ca.-:.gli,jst e.1 lieten we aan 3partaan 2 
.,,e "e,e_z:,,. C>ill als heKis:e.r,sJ.UJ.1:ê'r· te fu.-igeere.:l. Hela.is w~s de vreugdE> van korten 

;.ur. Toen z,nndag ;;.. 1. Lis si' 0,1s ,,., .... , cezoe.c bracht. olee.k h<'t eerste niet in . 
staai; d.- pur.ten in dé.n Had.is te .r.oude.1. •t W,;,rd e.;,n O - 2 nedE>rlaag. Een groote 
handicàp "'às _de áfw;>zigh"id Va.Ll EddiE' en AntC>:a, die Vi'rhinderd war;,n de. Lens-

,· kleuren te v;,rg.edigen. Vof"gi'Ll wc1 hieraan tOP, dat h;,t verschillen<l.P spelPrs 
maar al te Zf>P.C ~as a..:tn t?_ zi1>n, <:J.at zi,i/i nog niP.t vcildoPnde uitgerust WE\,l'en 
van de verillC'"iE'nissen die nu ?eaiiaal. aan· een deelL1auie a.a.1 den Stillen Omgang· 
ve-r'i)r,n,:lE>n zi,in, dru1 is he't vc,lko.llle,1 · te Ot'gri.ipen dat ?r zc'lt'i futlr,os werd ge
speeld. Alleea hE't achi;e.ct.cifl spi'r>lde op voll? kracht, en dat zi,i de tegen"'." 
scc>ri' zoo kl,•ü1 wist 'tê' hr-udf>n pleit ;;ian Zf'?.Cs'te vr-pr hen. JalllCJlPr dat. Cas 
z, n goed nuw2u:: 'T<"rlor,r, dc>o.:- iwt mü1d,;,r· fair.;,· spel vw:i d<> Lisse--oack, _w~ar-:-;. 
dr-or r-c,k "la:. recn-cs di-ç .keer geer, gf>Vua.L".voor h\>~ ;vi,iaildig,;, dO<"l: tl' vreezen. · 
viel. r.11"1: da,:; alles zi,jn w(' w,,;,r ,1Aa..:-' dt> ·ond;,·~ste: ·plaats v;,rhuisd. llcg bl!l
staa't d;, ka.1s da,; w;, d.t> dans C'ntsp.cing;,.1.1 roaar st?c>ds wordt zi.1 geri.1ger. 
ïJii; 10 wedstr.i,id.e!: 7 pu.c.t?.1 bl>nale.:l zeg.; 1:<>cn wel it~ts. Wi.1 zi,in ;,,r nll!g zoci 

, zPker ,u.et ;an ,lat. ??., a.>1de.ce plc<'g znoveel ZWaKK<'r zal oli,ik>?,1 da.i.1 wi,i. · 
Doch laten_w?' .1iE''t 1;? p,•<isi;uistich zi,1.n., lIPgtila.d.ls •t kan nng, oordePl ZPlf 
eerst;, È>lf1;ill2rs, aa.1 de hatld v_a.-;, d-.?: hi;,r· volgende rangli.ist. Maar gP zult 
het met ons ;,;,ns zi,Jn: .ueer dan ""•'l Pl'.t::?.l pu,at,ii'. !llOgf>n we ,liet kwi.it. Werk 

. 

aarvoc>r. 
. g<'S Po gew~ gel. v.-rl. p~,t ~ . ~-

15 11 1' ... 3 2; Exelsior 
WilheltllUS 17 8 5" 4 21 
P. F. c. 13 9 1 3 19 
Teylillgen 16 5 3 ö 13 
Lisse, 9 4 2 3 10 
Gr. :Floris 13 4 

,, 
7 10 ~ 

.3par't aan 2 12 5 0 7 10 
Leiden 14' 5 0 9 10 
1311> Z,war-c 13 4 l 8 9 
L.en3r. 10 3 1 6 7 
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Moet het eersts> zi,1.a geste krachten geven om uit de gevaarl;l.jl(è zónei tè 
gc>raken, het tr.•eedP dauentegen stri,jd"t voor ~ér1 van de,_ hoogstt> pla.atseA 
misschiPn wPl V<' er ePn itampio?aschap. Va.:i D, H L 3 werd op het ka.nt,1e a.f Jieot 
3 - 2 gewo,iner, •. P F C 2 moPs"t het aà.nziea dat 'de onzen Pen 4 - O voorsprong 
nainer. er:: met eè,1 .4 · - 2 e>VP!'Wil'.Lo."ling va.n Poeldi,ik h ,:rwa.a.rts keerden. Tegen Weet
la.adia 2 we..:-d i.1. r->et; door Lens· ze.er lauw gespeelde wt>ds'tri.id in de laatste 5 
mi.au,:;en e;,;.1 2 - 0 achtt>rsta.G.d omgezet in. ee.á geli.ik spel. Zondag .11. moesten 
ze me,:; 2 invallers .aaar Graaf Floris 3. • :t Werd w$ér ee.a overwiaaing~ One 
tw_e;,de .·beha.a.léi? dus ui,:; 4 weds-cri,ida.c 7 pua-cen, voorwaar ka.aipieonsprestá.tiE>à. 

We icunneii i.1.de.o.Keii dat he"t o.1,:1.~1genaaai is, wa.n.1e.-r zi,j bui ten schuld 'van 
eigeii spel;,rs, met zoo· .11 .o:ans o.1volledig !llOP'tE>.l'l Vf'rschi,inen. La.ten dil! degra
datie candidatei'! ooit ·ai "t bedef!KE>n, wa:.1.:.1E>er zi,j zich denk.e.1 getioodza.akt te zien 
af t,, schrijven.· De s-ca..::.de.lli,is"t · is niPr als volgt. 

gE>sp. gew. gel. ve.rl. pni:,. 
D HL 3 11 8 l 2 17 
' F C 2 12 8 1 3 17 

.L en 3 2' 9 5·_ 2 2· 12 
westla.ndia 2 10 5 2 3 12 
Wilhelmus 2 · 11 5 5 5_; 11 
Donk 3 9. 3 0 .6 .6 
Gr~ Floris 2 9 2 l 6 5 
G.D.A. 3 12 . 2 0 10 4 

L en 3 2 plaatst,,· zic·h .1mg gunstiger d<'0r tegtan Wilhelmus de l .- 0 
a.chtPrs:tacd 'oi,i rus-c, ·olll te ,zetten i.a •n 5 - l overwinniiig. . . . . 

van het de.rdta-.:...:-':--- -gi:>e.1 uitslagen. Door 1rerschillende ·.o'é>ril!,kEîq' 'alii .. :: 
ongunstig we.?.r, o,,enbreuk speler, .liet, op1eomen scheidsr<"chtl".i:' en. vooral ook 
door slechte prcgraill iiid.e<'li.ag v.d. oond ka.1. h<'t bestaan, dat' L Eih 3 3 in 
1933 nog ni?t heef·c gPspeeld. EL1 we schri,jv,m 14 maart. Dit ia e@J.1 ze"r t'e · · 
'bE'treurE'n f,?i t, wa:3.!'aaff door 0,1s de .1c0dige aandacht. is iJPs-ce,~d, Stappen 'bi,i 
de 'oond zi,jr, g;,da,an, o.u aa,,:1 deze" o.1.11rudoare"1 "tC>estand eP.(• einde te maken. 
En we meene.-; eindeli.i~ ii!E't succes. 't w?rd h<'og ti,id.· TJi.'t de s-ca..1de,nli,jst in 
de ZE' afdeo?lir.g oli,it;:t, da-c L e.:1 .3 3 er ui ,:;ste1eénd voorstaat. lfe>g E'en - zij 
hE't da.1. zePr laat - 1eair:pi0Pnschap? 

go?sp. gew. gel. ve.rl. p,1t. 
L en 3 3 6 5 --1 0 11 
A V V 4 8 5 2 l 12 

8 4 2 2 10 K R V C 3 
VELO 4 6 l 3 2 5 
~ubia 2 3 1 2 0 4 
Ria 4 3 1 0 2 2 
Ra.va 4 . LO O 2 8 2 
.3,:;

0 
Michel 3 2 0 0 2 0 
De ,jongste loGt a.:1.1 cie 1.ens--oc,olll ins L,e;1sjaren -cei.1i11ir,iste wisten in hun 

afdeelirig reeds aa.ciige succasseii' -ce öoa.o:e.a. Lilulers ?e.o. 3 - 2 nederlaag tege11 
D H L !j is la.ig aie,:; slecht. Als we ,aa..1. IiO(:i, e,rbi.i VE'&telle.a dat L en .3 4 tiiet 
had behoeven te verliez,'•1 wa.a.nee& e& ll<'tP.t' pl.i.a;ts genou'1El•1 was, dan we-een we 
dat ook voo& di-c nieuwe elftal wat te ~e&ei~an is. 
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Di' ,eerste 'VIE'dsttijd 'tegen v v P 3.~'èç~ Tiiirlore~ TJitsl.ag 1.-2. Ai• de 
,. Eco" die.a· dag ti.td ha4 · Jauulea viJlden-·êiG · b1m. oorel.iagen ten doop 'tl'> houden. 

wie ,re"'t of het ]Fgin aog Aiet wa1: oe1:fll' ,ras g-eest.· Rest ona nog te T@r!' 
roel.den ee.a draw tege.a A V V 5 en ee.akl.ialc:ende 4 - l OT~rwinniGg op Ria. 

atand is al.s volgt: · · 

V~eniers 2 
K R V C 2 ·• .. 
V V ·P 3 ' -~·· 
D HL 5·,,· •·, 
D H .B 3 ',,;, . 
Ria 3 
.L en 34 
AVV5 

gesp.· ge-w. gel.,. .,erl. pn1:. 
10 8 l l. · 17 

8 5 2 l ~ 
8 4 0 4 8 
10 4 l 5 9 

'l 3 0 4 ' '1 2 0 5 4 
3 l l 2 5 
'5 0. l 5 · .l 

EA nu o.nzE> ,1u,.,10.:-ea; 
Er WE!l'd ":ewi~Jllaal gt>spe.-.ld tegc11.a 1) H L 2 en 1.11Ten zfloveel k1?-eren Te.rlorea 

Maar Zondag :1+.•:• was .ne1: op het aipp..-rt,1e at. aet 4 - 5 VArl.iezen~ .aa. &Ut 
3 - O voo.rg<"st'aaa tl! heb ï>E!il •· .:noest te>cn eigf!nli,1k aiet voork0lll"4• Zetg 1 ·• 

.t çngens, v.:at gi.ag dat fijn• ru.et, · .ill'-"t die ,ü,euwe opstelli.lg. Je wlt het zian 
· nu .ie<'aié.i. ze de overwiJl.1i.1gea1. Let üiaal' op. i'ot sle>t vraag ik nu de aandacht 
van ,_hf't è..?,q.e L<"asg,:,z"a voor ilet vol.gAade: · · · _· · 

L1 het D HL Llla.&'ldOlad st<>.id. de vorig-1·..iaaad hat vol.ge,.ade:JolJgelui, 
.nee@ eens .-e.:;. vor..ro.-eld ao.a L en ~. Wat zagen. die ,1<>ngP.ns .._r keurig-uit in 
hun p.rc,pe.re e.-i goed v.-.rz<>rgd voetbalpa1',jes. Da.'t was aen lust VCIC\l' de ooge1 
11 ru-, heel n;;,,;. Dalf;;scn puoliek. J Vor..r .n.i..t'!'lö i4aew~.1de4 d;,,i>len ~j m.-.de ,- . dat 
naas,; hi>'t; spe.s>lvc>l·i waa.!' o-"z<' jo.1g1?,1s vo,;,t'oal.dea, de wedstri,1<1 l) H L l -
H .13 C l oudi-.:: talri,i!I: publiek gi"SP<'<'ld w~.rd ). :i40ch1: 0•.i onze 'oa.'o1e• ,o, lM ,. 
aiet.: met voetbal..len de Lens i"i"L" hoc:g h<>ude.n zi,1 deden. hp,'I op hUA ma.aie.r. 

,, AlzoP: Wa.urin een kl;,i.n V<>lk al .aiE!t g.rC>e>t kan z1,1A. • . ·· . 
. i • : 110g ;,pn kort. slratwo0rd t.;:,1se.rs, · goc,ot en 1'1(1114, stl'i:,1dt allen VCIC>l' . 

ons dierbaar LPnig er. .:lnel. W<"es spe>r,:ie,f 1n alle e>IIIS'löatidighPden E'n draagt· 
et zorg ve>c:r da,; we a.a.ü hE't .-1.nd.- van dit ·.1aar llll'!t V<>l<loflÁi,QS e>p dit se~-
zoen kunnP.c, të>rugziE>n.· Doe> dit PClk de>0r: · 

le ZPO w;,inig mPgelijk af te ~ch.rijvea. 
2 e. indien .ie w~rkeli,ik VP-l'h4'l1Prd b?.n'I, dPP-1 h<"t ons da.n bi,1ti,fde me• 
3e Pû. kom vof'ra.l • Zaterdags s middags 'Pt'Pl' tra.iaan. Het zal TJw spel· 

• betPcen <'il de karuP.raa.dschap vé,.rg.re>e>te.o.. DE'! E.Oo. 

----------------
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Geuchten. • •• ~ tli_.. • •.••• • 

....... ' . ' 
. - . 

De trainer van Chelaea., · een. E.gge.;J._sche prot .ciub (. let TooraJ. op . dat woordje prof • ) ia he~enoohtend om 9 u.5 met een Vliegtuig van de K · L .M te 3chiphol a.allg~komen. . . , 
_ Aldus, waard<> le~.-r, had U kunnen lezen. in het 11.a.andagochtend-bl ad dd. 6 dêzer Tan de .3aasenheialer Nieuwste lüeuwabron. Ik zal de. verslaggever va.a di"t blad (?) verder aan het woord laten. Daar ga.at iei: Zijn kolllSt bleek veroorzaakt door de wedstrijd Te~lingen l -Lena. l . welke giste.ren in ons achoo.a.e dorp mocht plaats vinden. Hij .had .nl.; \ · :· ons verslag va.a dien strijd gelezen i.a onze krant e.a daarin o.ntdelct' . de term prof.-apel. En dat onnoozele woordje nu de.:ad }J,em vliegen na.al' de "lag.- landen bij de zee,,. Zooals U w.-et Vë>rkè!e.rt Cnèlsea. in groot' geva.ar:he:t dreigens spook der degrada"tie staat vlak voor hun poorten. • . Een redding u:it d,;,zen nood, meende.a zij te zien in den aankoop ·' van·.eenige· spele,rs ( m:i,.sschien het gehet>le -elftal ) van LMig en Snel:,. : , Jiet intervie1.;1~ dat hij mij to.-atond, hee,ft nog bela.ngri:-,ik niEIUWS, · · _c:ipgele-:erd. Genoemd"' he;ar ·:tn von_d i;let-. o.a.. ee>n buitengt'Wone meevaller • _,. dat de kleuren der voetbaluitrustingen. OV\?reenkwamen met de hunne. - In vërband met ·de lage Pondenkeors zou aanschaffing van plm. 11 voetba.lbro.?kjes en dito ahir:t voo_r hun .kas een heel.- .,adf'rlating bete<'kenen. Tot zoover het b<"richt op, Maandagavond. U kunt begr.i,iJien. dat ik na. zulk nieuws gèen avond w:i,lde verstoken blij,~n yà.n de_ 3aas .N .N • br • .. ,. ,. · .be aandachtige ).azel'. vindt_ hier_ de, n~deri" berichten:. , t ',. · , . ,_" Din_sdag 7 llla.art., ,_, , ; , ,: ,·, .: ____ , · _ · · _ ,, .. -' ·, ',·. , . . . . We vernemen. dat er onderha.ndP-lingen ga.ande,;zi.1l1- · tuseche_n ,de trainer van Chelsea. ( U .w~.-t wel ëlie Eng. prÓf~. o],ub } ·en, de eecrete,l'.ia:·•· · van L en 3. Het verloop :van _dez.- kwesti.-., w_elke ee-n draati8ch_ ingri-jpen . in.de ama.teursgelegenheid belooft. te worden, ~oop ik lJnmg nader te kunnen meJ.dén.. · · · · · · · · ·· · · . • ·~ 

,· .. Woe,nadag 8 kJ.la.art; , .. , 0 ,., . , • •• . . _ • · - . • • '•··" : · · · · ·. Nog geen officieE>le b<'.richten. Toch schijnt er voortge.ng te zijn. In 'd,;, voorbeschouwing ·van de te houden wedstrijd Lena - Lisse werd er telllllinate gesproken over gages en verm{'te.rde.ring daarvan, als-of het de. gewoonst,;, zaak ter, wer,>ld ia. O~k hebbl.'n verschil,lende .apè- ·' lere al :Engelsqhe_. ,ia.men aall&~.aom_e.a. · Zondag 12 .:Maart. . . • .. , 
· Speciale bela..'1getell:ing voor ona blad: , 

,, .iilana.ger, trainer, en bestuur van Chelaea. op de Leyweg a.anwezig,, Maandag 13 ~aart · · 
. - " ·Het geheele gezelschap Engelaohen_ ia gisterenavond nog_ naar 

Londen vertrokken 
_ Het was Jllij nog juist mogelijk met een van de heereh een kort onderhoud te hebben. Hij deed erg boos, dat ie een vervolging tegen one bla.s zou inat,;,llen, tegen het geven van een verslag, dat het met de waarheid niet zoo na.uw neemt. Ik aton.d perplex en holde direct naar de telefoon". Gelukkig trof ik den secretaris van L en 3 thuis. Op mijn vraag hoe.de Engelache zaken a~onde.n zei ie een heel ieelijk woord en hing de haak even op. 

Tot zoover de verslag6ever. 
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.b E BOl-!T]) K L E TJ R E Nl M A T c· H. · 

---------- ------- --
Dr n~dering ~ van de zomer herinn~rt ons het aanstaande 

Jubilellill. Ter gelegenheid van dat feest zal op ons terrein ook een 
gekostÜmE>E>rde voetbalmatch worden gespe.;,ld. We inenen dat hif•rvoor 
veel belangstelling bestaat .• .Maar we hebb<"n nog g;,en li,jst van'. 22 
liefhebbers om aan de we.dst!'i,id deel te neure<.n •. Wie.zich bE'Schik,-. 

. baar st;,l t, g;,l_i?'V;> .. zich ten s poedigstE> op te gevE>n bi,i denhr. J •• 
Hoefnagel v. Le>ostraat ,O. 

- · I?dPr· zorgt na:cuurii,ik -vocor _zi.in ;,ig;,:n uitrusting: 
Dus, haast· ·U. 

' 
DE> F~~1 'tli:Órrunis s ii> • 

. _, ,.- . . .• . 

.. , ~ ,, ,: ,·,. 
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v.-•. KINSBERGENSTRAAT 78 ,. ,, ., . ., . .,, .. ,, . ' . 

: "'. . :- . .. 
QFFIC P.1><:\,E MEllEDE..llIT.,ÎNGEN •· 

Voo'r zoo ver het de leden nog niet bekehd mcc:ht'"si.j n,wordt · er de aandacht 
op gevestigd; dat het beatuur voor het ·veroenigingsj aa.r • 33·.·. 1 34 .als volgt 
-is samengesteld: .... ··. . .. 

w. van BOHF,EME;r 

VICE--VOORZÎTTER: .P. JUFFEHMA1iiS FULTO NSTR4./i.1' N•) 73 

À, WALHAIN. secl·1;ta:r.iant: var, KIKSE.ERGElîSTR.A..o\'.l' 76 

PENNINGJIBESTE...'l ~A. v. d • KLE IJ 
... ',. ·(l 

BEij1'1.SSTR.AAT · No 78 

2de PENNINGMEESTER~ J. van LIJlJMPT • .,,c . . . ....... F.A.1fi?Efui1JELIEPLEIN No 5 
COWISS.!':.RIS ~ E. YiEZ:ElifBERG. VIEI M.1RS '.l'?.AP.·r. 

. ·.;: ' ' 

De·elftal~cominissie is :;ila voJ.gt ge!:o:r.mee:r.d: 

' . .A, R U1IDERK,,i\.MP. f 
• ;~ ·•. .;Jf 

Het SecriJ,ta:r.iaa.t 

,;t"·'<i': .. , .. ··- ... ~ .. 
H, WEZElffiERG • W. v, WESTING, 

der Elft:,'}.oornmiss ie is voo:,;-J.oopig 
CARTESIUSSTRA..tT J.30 

No 236 

J, · JANSSEN, 

gevesti'gd·; 

Hoewel aan d0 scheidende bestuursleden op de olg·emeene vergaderi.ng -donk' 
werd gebracht. voor-de moeite eb opoffering,welke zy zich i•n hun ;f,uncttes 
getroost hadden,valt als een nalatigheid op te merken,d-a:t de Heeren JAC. 
v.d •. -KLEIJ en JAC, RUNDERF~,die in de loop van het _jaar uit het .bestuur 
:traden;dezerzyds niet gememoreerd werden. .. 

· Ter rechtzetting 'hi'ervan ·nemen wy ga·~ne :de 
gelegenheid 'te baat genoemde heeren ·hier openliJk dank -t:e ;z~ggen voor -de ~.]Ölèli:11: 
tydens .. hun zittingsperiode aan de vereeniging ,bewezen ,di:ensten. 

·. . 

------------·· 
-"·• r 

' . -;.\,· - .:.., 
'· 

De lec'len worden er opnïerkül'am op .gemo~kt. dat 
:llij ·allee!:!·~ tot aanschaffing van nieuw materiaal kunne;n ,oyergaan., indien 
zy in het bezit zijn van e.sri bon,afgegeyen door den Eestuurs·co!?ir.lissiJriä -
llhr . .E. WEZEl'ÎBERG., J...an deze bepaling zal ten allen tij'de streng de hand 

· worden gehouden, ' 

De sleutels van de tent - vier in getal •- zij'n in hona·er. cvç1n : 
. ·a E ~ W:EZENBERG , WEIM/ .... BSTRJJ,T 236 b. J. HE}IDRIKS; ó. BEF.Jcr..;-.;~u 79 

c .Een der heeren van de afdeeling consunlptie,b.estarinde, ui.'t de Hoeren 
BOOG~T &'IDORTMi,N, , . . t 
.d Eén der; heêr'en van de Junioreh-commtss~e. 

... Deze commissi.e,wordt, gevormd door; 

"'."··-----:--- ...... ~,. . ' ·/ 

. 1 · 

,' 

. .'~.:v .• d. KLEIJ ., p. ,1J1.JFF.Efilf.:"NS, J.i1.C:, RU2ill}JBK~fü?., Y/i·:. v" :LL1J1fP'l' en 
:De sle,utels,'!an de~ èo.nsumpti0-tent zi,jn all0Gn in be.zit v,c1-n de 

'"h ·1' "':'!", 1..-... -,..7',t"R'\T ., • ,: JJ._ ~ ,,J ····-1.4,'j,. 

liö ·hèererü, Eo WEZEJ1''"'Ç\'q!lr , v ~ d, BDOG .. ~/JillT, :SOORTHAl~. 
• 

3 ne .. ~' ..... .. . 1,.._,.~ . .._,'-Lz~. _ 
.A ,! 

Il 
' ' • 
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In verband met' cie. tinanoihl• poeit.1• ö•r ••"nial••:r.iei bet a.a'twa- ~i•h 
geriooyzàakt " ter voorkomi_ng· van een debecle• 'eon ,beroeJ,l to doen op de reeds 
meermalen betoonde offervaardigheid ·der leden. 

· WY zegge·n genoodzaakt" went i!]dien wy ons ook maar 
eanigszins konden bè4elpE?n,zouqen wy h,ot niet dur;ve_i5. wagen wederom by· U aan 
te kloppen. 0 · • 

U weet het allen- wy hebb~h !:IP vroeger reeds in oen 
circulaire c ver gesproken-een wa schgelege nhe id,-wé],kf 1:oçp. aun elke voetbal-
tent-groot of klein- annex is, bezit onze veroenigîiig _niet. Wy willen het hier 
niet hebben. over de tent,het veld,de omheining,d·e·· gool'palen enz,enz,welke 
allen ten zeerste verbetering behocven,wy vrsgeii al:teén Uwe aandacht voor de 
waschgelageniï.eid,welke wij te eenen male noodig hè·bb'ë:n. 

Hoewel wy in het .::fgeioopèd jaar reeds meermalen 
door de bond er op gewezen v;erden;det eeri waschgèiègenheid een eerste vor
eischte is en minstens !J:oor een I.v.c.:B. club,tbnns zyn wy door genoemde in
stantie voor een voldongen feit gesteld: Een pomp moet or komen. 

· · wat U wellicht niet Qf misschien slechts ten doole 
bekend za 1 zijn, is .het feit, dat ons zoo .schi iterend 12;.- jarig j.ubileum-on
da nks do mooie'bydrugon-de vereeniging v.in zijn luats.te contunton beroofd 
heeft. · 

De teleurstellende kaartverkoop dt:Jr leden,gevoegd 
by versciï.illende .:indere fa.ctoren{tegensl.::gen,wa:iroiJ wy niet in hQt minst 
gerekend hadden),,nebben ertoe bygedregen dat wy noode dit verzoek tot U 
-moo ten richten, 

V/y willen hier niet uitv1oiden over de werkeloosheid 
in onze gcüederen,waardoor ·;ry tot goheele of gedeoltelyko ontheffing ve11;1 
conti·ibutie moesten ovortean;wy vertrouwen dot dvze uiteenzetting voor U 
voldoende z;:il zijn om-indien mogelijk,- een klein stoontjo by te dragen voor 
de bouw ~rnn onze waschgelogenheid. 

Een der he eren ·,,. v. BOHEE:.illK,P. JUFFERM../.NS en E. 
î-13Z.ErTI3ERG,die zich mot het innen der gelden-welke wy f..oo_r iniddol van een 

----.tnteekonlij st zullen tracht ton by oen te brengen- belast hebben,zullen 
e-erstciaags by U aan kloppen. 

Kom, Lensers,laat U van Uwo oeste zijde zien.stuurt 
hen niet van de deur.Steunt naar draagkrucht,opda:!, gy t::erstdaags zult kun-
mm zeggen: Kijk,dc:ar heb iknu uan meegeholpen, · 

, vorleenenc.medewerki ng. 
By voorbaat danken wy U voor do uan onze ppging t_e 

- • i., • .Jo: ..• ~ 
. - ' ., ~ 

-------:...---~~-
Hoovrnl d<> fi nanciëele positie d.:r vereenigi ng het 

niet toehwt,kan-na schriftelyk verzoek aan den secretaris-eon werkelooze 
leden geheele Of gedeeltelyko onthe:(f1.ng°""väncOntr1.but1.e-betali.ng verleend, 

~ .. ··. ---. 
woraen. 

, De leden worden eraan her.innerci dat de wekelyksohe 
byeenkomst gehouden wortl.t _op Donderdagavond in Café "iJ.SEM11 ;.peldoornscho 
laan. 

In het belang dor vereeniging wordt hot bezoek der 
clubavonden de leden warm ounbevolen. 

------·- -------
· De leden worden verzocht adreswyzigîng zoo spoedig 

·mogelijk aan het secretariaat op te geven. · .-· · 
--- -- ----·- -- --

INLEIDING TOT EEN NIEUWE PERIODE 
•t ,_Is voor ons waarlik oen groot· ge,we,gen in stau,t. 

te zi.Jn de uitgave van de Lensrevue to kontinueeren,mode oolç omdat ons van: 
verschillende zijden all~ medev1erking is toegezegd, .Die steûn is .eon voer-" 
niime en zelfs beheersencie fuktor.110 acht·en hot daarom oen prettige plicht 
om hen,dié in het afgelopen voreenigingsJaar hun tijd en moei.te en kupai:!t:
.teit au·n de Lon·srevue. gaven,hartelik to donken.Niemand zel tt ons kwalik. 
nemen als we hier een apartje geven ua.n. "huize van LiEJ!)lpt"orn d!'l. liefdorykQ 
opnsme der Lt:Jnsrevueders en aun de voterrian H, J-inssen,die de··rol van lêtt~r 
zettQr vervulde en zioh noch door •t getik dor naaimachine,noch door de 
rammelaar .van kleine Greetje liet storen.Op die voorbeelden wij:.1ond-ze zyn 
karuktori,seerond in Î!,ohs•'V}~rwaohto~ we ve,n qe opvolgoi:s,d~t zy ook steo"ds 
zullen tro cht_e n om ''1 ;,ovaal mpgel1k vervolmai;:kte Revue u1 t te geven, 

" . •t Ligt in .de bedoeling om de Lonsrevue omstroeks 
-de. helft. vun olko m:.wn.c!., te doe·n ui tkomon.]ln ,daarom stElllen we de tiende . 
van elke muqnd tot uiterste dotufu,waarop ieders kopie aan 1 t ;redaktiEJ,:-r:dres-
moet zt~ii bezorgd. ~- ; :, 

,·· / f .f\~<--- ;,• 
,.• .. ~ 

✓-,:, •• 
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. . _ l•d•r 11t'îit ·•önat•• _ll•.tt· •t ~o~ ri• iil .~ïii.;r: . in to .zondon.Dwt allon. van _dit _recht gebruik zouden maken,1a ete11d·li, de; bedoeling ·_geweost.:pit zoggen we ,nog eens met nadruk,want ·•t schY,nt pog niot vol<;loondo te zyn doorgedrongen ondûr vele Lena-era.- · · 
Toon het koperen :feest nog in • t verre verschiet lag,bogon •t toon wat bleek an zwak Lena. te herloven;on wekeliks oponbaron zich tans nog _nieuwe il1mptomon ven opblooi.LBllt die ook in de Lensrevuo uitstralen."De h.lndon can. de. ploeg I" zogt de voorzitter in dit nummer. Wy zo_ggen I t na 1 1 t Zy zo 1 

P.J • 
.. ---------~-

1,a n dil Loden, · 
· ·· Het is• vánzol:f' apr'ekend,dat uw voorzitter van 

aanvaarden Vóln 
U to richten, 

de· ge·legenheid gebruik maakt .. om in de eerste sinds 
ziJJ1;.:f'unct io •vorschynendt: Lena-Revue oenige regels . . -: ·•· . -. - . . 

nieuwe'/' het .... 
tot 

.,,.- •, -::-Bij ·de diverse· .uitvoerige besprekingen in de, afgoloopon weken door het nieuwe bestuur :ego voord omtrent verbeteringen on veranderingen,wat .bêtre.ft hot terre.in ,en (je tent,omtrent fálen .i \Wàtor-installutio w..:arvan nu reeds. voststuat,dut wy,miaachion nog vóór het nieuwe ~eizoon begint,mot dit noodzakelijk bezit zyn verrijkt, om ... trl;lnt N,orsterking ·onzer .kasmiddelen enz. 9 nz., is ook de noodzakelijkheid· •.en wanscholykheid onder do oogen gezien,. v:.m eon rügolm.;:tig verschijnen 1onzèr Revuo.Bri van de zijde der Rodact~.e Zlll in dit nummfálr wel ter Uvrnr kfálnnis worden gobrucht hoe wy ons eon·9n t!nde;r hl.ld_den gedacht, (zie vor-der ond"r .do officiJi°'le meóodeeling~n Red,) · -, ., " · 
, . ,, · Voló ple nnc,n ,_zijn in voorboroi_di:ng waaraan uw 1Jller belang ~en groildJilag ligt;wi·j ·,zlillen trachten om onze ;ix verefálniging op .nog ,hoog er peil t~ ·bra ng.;n,do9r goo,~~ propag.:indo het leden t.il on vooral ook dat der donateurs.( tricea) ~i t to breiden on d.,;ardoor . , ,onzo kuspositie te V(!rsterken,doo~.·'!-'l!licole omg:rng op propagooren v:.in het ,; 'bezoek oan de clubavonden ons ir:itlirpo vor~onigingsleven te verlovondi• gen,kortom,wij willon elles 4ocn wà.t in Uw en Lens• bGlang noodig on wenschfál1Yk is_,, . , , , .,. .. ·-~ .. .. .. ·, . . .· .. • . . . . · · 1Jaar,:9it ~!,¼!'lfitin wij niot nlloon.~n hot is vanof dezo pl:iata;(lE1t vry oen ~rns;ig v.~r~pok tot U tillon .fi_cht11ö;, om eensgezind cm i_oder. op zijn oigon wtjz.q,megç"te mirken aan do uit- ·· voe-ring en :woltooitng onzor _plannon.V<:o:I..J!:Ein er door onze gezamenlijke àrbeid worden bereikt. en tot· st:.nd geb~.::qli,t en wij,bestuurdoren,rokenon erop,dat,wannoer binnen enkolo dligen wedgre>m ·op U ollon, en op enk:olon, in het bij.'.onder;oen Ql3roop wordt go~ua11,d1Jzo oproep niet tovorgoefsch., zo l zij n, · . - , ,:, - , . · . ' . 

. ,Zoouls de zaken er thu.ns voor staan en de .bekende voorteekenon bedriegen ,niet,g.:;un wij oen goode tijd t'àge:moet,maar er moot worden aangepekt,li:n deerom,,mijne heeren,do harid 12:-in 90 plo~1r geslagen· on mo!, veroo_nda ~rocht~n qvan_ti. 
,~ . 

---~--------·~•-: 
Ni~uws uit'. de elftalcomnissiöhoék , .. - -· ... - - ~. ~ - - - - - ~ - ~ -

W. v ,IioHEEMEN.- · 
Voorzit tGr •. 

Nu ,in d<:,za Lensrevuö zooale gebruikelj.J.t i.j. eonige ruimte aan ons wordt afgestaan, benutten wij !lie gelegenheid gaarne, om het la.a_tsto pieuws bekend te maken •. 

,geest,aan 
maa~ niet 

zooale alle bijdragen in "'eriödiékeri en de komlqimmertijd ei'.gen, a(lemen, zoo is ook onze ..... ~ ,... 
vee:i.zegóend, 

la-ant.en een 
rubrïek dit-

· Niettègenstaande veien h9t voetbàllèn tn de zomermaanden b.lll ·oeu zijn,terwJjl daarentegen anci_eren over een te weinig aan vrndstrijden klagen -- o.ver smaak vàl t nu eo.nmaa 1 niet te twis.ten --is er tot :voor oenige <lagen toç_~, .nog dapper gestre<len; · · - · • 
zie vèrvclg pag,) 

>. 
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.•. 
PR A E· SE S · EXIT : , 

Op de algemene leidde ik re.eds in Wf."t. :-iso.1.en eu!, 
feit is geworden:nl,mili11 aftreden als vooPzitter,E.lde,r•s in :'.o:;,} 
revue kunt U l,ezen dat ik echter volbloed Lenser gebleven bon .. 
't Komt me slechts gewenst voor een meer besr,heiden rol t,G GpeJ.-:rn 
op het Lenstoneel. 

Ik vind het een heerlik vocn•r:i~ht. o;r, :m.Jn c:)::•2•,;':-1-i:,e 
dank te betuigen aan de velen 1die mijn voorzitter<JchaJ? :co ,::,eniGk:
kelijk hebben gemaakt door hun onverflauwde hulpvaa,'d1.glJei<:t.n·~G 
heeft me vaak buitengewoon getr0ffen "Qp a lJ.er•lei gebied onde:,'\:o:;d. 
ik voorbeeldige steun,zonder een zweem vall eigenbaat, He·~ 1.s WG.l·• 
gemeende wensJdat ook de heer W,van Boheemen 11iet minder tJan il<: op 
alle leden zal kunnen rekenen.Dit zeg ik in de overtuiging det ,Je 
nieuwe voorzitter aller steun waard is en dat we Lens :11oet.en · 
blijven steunen. De voor&i tter ia heen i ! ! Leve de v,,,:,1•2 tt·~e;~ i ! l 

WJIT ER TE ZEGGEN VALT 

Een paar gebeurteniss·en uit de laatste tijd ,,,i,:1;i 
voor .mij aanleiding beslag te leggen op een klein stukje dell' :ln 
deze Lensrevue b.eschikbare ruimte 1 ~ot het houden van een ,rorte 
nabeschouwing. 

Voorelst is daar nog ons kopere11 feest,H:i.er i.s im 
. toch weer eens duidelijk gcbleken 1 dat wij Katholieken wel degeli,jk i;;,. 
in staat zijn een gezellig,een goed geslaagd,ja een_grandioof.l feost 
te organiseeren;zonder daarbij min of meer heidensche metnoae:i t:ie 
te passen. Sommige andersdenkenë.en hebben van ons wel eens d,2 g2·.la .:h
te, dat wij --zacht uitgedrukt --weinig gezellige menschen zijD. 
Wij mogen dit niet en dàt is niet geoorloofd;langs onze levensweg 
staat het vol met bordjes van rlverboden toegang11 , en ieder ge--
noegen zou _ons misgund zijn op straffe van zonden te bedri,jven, 
Nu,die bordJ.es langs de weg zijn zoo kwaad nog niet,;zij beletten 
ons slechts om in slooten en gra c!lten te loepen ;inaar ovei.•igens •,·•· 
laten onze beginselen ons ruimte genoeg om onder elkaar pleizier, 
en zelfs heel veel pleisien- te hebben,Di t feest is er het bewijs van. 
Want een mooi feest was het 1en gezellig,van :hoog gehalte 1 en o;;ider 
alle opzichten geslaagd.Ik meen echter dat het juist is omdat hier · . 
geen enkele moreele wanklank gehoord is ,en omdat dit feest in eDbt ' 
katholieke geest werd gevierd,dat juist daardoor wij allen zulk 
een heerlijke en schoone herinnex-ing een dit feest zullen bewaren. 
Gaarne breng ik hulde aan hen ellen d1.e zooveel deden om dit feest 
onder alle opzichten te doen slagen 

Ile tonep van de feestmuziek galmàBn als het ware nog 
in onze. ooren 1 toen een andere gewicht,ige_ gebeurtenis p],aa.ts, greep;; 
de wisseling 1n het bestuur. ·· 

. Twee leden uit het bestuur , van wie ik overigens 
veel vriendsèhap ~ocht ondervinden~- ik ben hun daarvoor dankbaar 
en zal daaraan .ook steeds siJnipethieke :herinneringen bewaren •·
maakten. :pláats voor meardere anderen,van wie ik wel hoop dat ik ook 
.met hen. stteds •in vriendschap en vrede zel mogen verkeeren,Het meest 
trekt.wèlliçht de· aandacht de wisseling van de eerste :f\lnctie in onze 
vereE!l)iging,die ven den voorzitter llde'·lleer P.Ju\flfermens we1'd vice
~orz •. 'de heeI" w.van Boheemen voorzitter.Het is niet miJn bedoelipg 
te schriJvèn .over het .:feit zelf.Ik wenschte slechts iets te zeggen 
•lë gevolg van ·het :feit I on.dat is ·ç1.1ts Op de aJ.gemeene ve1'gedering 
heeft .de ·hee:r.J,op .. zoo k.eurige wij.ze. lof tegez···waaid en. dank gebracht 
aan allen diè aulka, ver!l,iençl heddeD 1Niemand werd vergeten.Alleen hij-
"U •~o* •ï- :°'er.. , · 
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PRAESES. EXIT 

Op de algemene leidde ik réeds in wat nadien een 
feit is geworden:nl.mión a:t'treden als voorzitter.Elders in deze 
revue kunt~ lezen dat ik echter vo~bloed Lenser gebleven ben. 
't Komt me slechts gewenst voor een meer bescheiden rol te spelen 
op_het Lenstoneel. 

• Ik vind het een heerlik vo.orrecht om mijn oprechte 
dank te betuigen aan de velen,die mijn voorzitterschap zo gemak
kèlijk hebben gema{:lkt door hun onverflauwde hulpvaardigheid.Die 
heef't me vaak buitengewoon getroffen.Op allerlei gebied ondervond ,, 

.il,;.vóo~"Qeeldige steun,zonq.er. een\.:zyi:e.em van. eigeI)baat. Het is.wel- . 
. gemeende wens,dat ook de ·heer VJ.van Boheemen ni'et minder dan ik op 
a.lle leden zal kunnen rekenen.Dit zeg ik in de overtuiging dat <:le 
,nieuwe. voorzitter aller steun waard is en dat we Lens moeten 
blijven steunen. De vooraitter is heen!! 1 ~eve de voorzï,t,terl ! ! 

P.J. 

VI.AT ER TE ZEGGEN VALT 

Een paar gebeurtenissen uit de laatste tijd z1Jn 
voor miJ aanleiding beslag te leggen op een klein stukje der in 
deze Lensrevue beschikbare ruimte,tot het houdf:rn van een korte 
nabeschouwing. · 

- Vooreêst is daar nog ons koperen feest.Hier .is, nu 

' 

toch weer eens duidelijk gebleken,dat wij Katholieken wel ,degelijk 
in staat zijn een gezellig,een goed geslaagd,ja een grandioos, fee2t 

ite organiseeren,zonder daarbij min of meer heidensche metbbden toe 
. te passen. Sommige andersdenkenden hebben van ons wel eens de gada.ch
te,dat wij --za.cht uitgedrukt --weinig gezellige · menschen zijn. 
~{ij mogen dit niet en dàt is niet geoorloofd;langs onze levensweg. 
staat het vol met bordjes van 11 verboden toegang 11 , en ieder ge-
noegen zou ons misgund zijn op straffe van zonden te bedrijven, 
Nu,die bordJ.es langs de weg zijn zoo kwaad nog niet;zij beletten 
ons slechts om in slooten en grachten te loopen;maar overigens 
laten onze beginselen ons ruimte genoeg om onder elkaar pleizier;. 
en zelfs heel veel pleisiei:' te hebben.Dit feest is er het bewijs y;rn •. 
_Want een mooi feest was het','en gezellig,van hoog gehalte,en -onder 
alle· opzichten geslaagd.Ik meen echter dat het juist is omdat hier 
gêén enkele. moreele wanklank gehoord is, en· omdat dit feest in ecbt .. 
katholieke geest werd gevierd,é!at juist .daardoor v1ij allen zulk 
een heerlijke en schoone herinnering aan dit feest zullen bewaren. 
Gaarne breng ik- hulde aan hen allen die zoóveel deden om dit feGst 
onder alle opzichten te doen slagen · 

' ' 

De tonen van de feestmuziek galmè.eri als het ware nog 
in onze ooren,toen een andere gewichtige gebeurtenis plaats greep; 
de wisseling in het bestuur. 

Twee leden uit het bestuur ., van wil) ik overigens 
veel vriendschap mocht ondervinden ""'- ik ben hun deervoor dankb.:öë:r' 
en zal daaraan ook steeds sijmpathieke herinneringen bewaren ..:.:,. 
maakten plaats_ voor meerdere .anderen,van wie ik v:el hoop det ik ook 
met hen stteds in vriendschap en vrede zel.mogen verkeeren.m~tmE!eSt 
trekt wellicht. de aenda cht de wisseling van de eerste funct.ie _in cu:rne 
vereeniging,die van den voorzitter 'pde heer P.Juffermens werd vice
voorz. de.heer w.van Boheemen voorzitter.Het is niet mijn bedoeling 
te schrijven over het feit zelf.Ik wenschte slechts iets te zeggen 
als ge'llolg van het :f'e:i,.t·, en dat is dit; Op de elgemeeile vergadering 
heeft de heer J.op zoo· keurige wijze lof' tegezwaai1i' en de.nk gebl:-a:Cht 
aen allen di!) aulka. v~_r~ieild he~dc11::a,~i•manà, w11rd vergeten~AllGQ'\'!C~~j.,. , •• ~ •~o~ &I' ~v•r~ ' ' . 
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· ·Nu echter dete wisseling is geschied,meen ik dat het hier de plaats 
is een woord, vän denk te richten tot den heer J~ffermans voor het 
zeer vele werk,hetwellc hij als Voorzitter van Lenig en Snel heeft verlii: 
richt.Di~ moet niet. opgevat worden als een beleefdheidsformule,d:i,t is 
van hei:te gemeend,Ik ben nog·maar nauwelijks een jaar verbonden aan Lens,ik wec.t lang niet éllles;ik weet slechts dat de heer J.vele avon
den,en vele uren van zijn kost.are tijd haeft opgeofferd voor vergade.:: ringen,voor het schrijven in de.rGvue,voor het in orde brengen van 
duizend kleinigheden,t;,rvtij],. de vrije uren hem toch reeds zoo spaarzaam vieren toagemoten,Ik v1eet dat de -heer J•menige minder goede ver
houding door een vredelievend woord wisi: in orde te .maken.Ik weet,dat 
de heer J,leefde voor Lens,en zijn kra.chten voor Lens gegeven heeft, 
zooveel dit in zijn vermogen v.as~Il< weet lang niet 1Jlles,de leden wten 
b~tel:' d~n J~ _:J:iqovelfl ya~dielj_steIJ de· heer { .v.9or Lct?s h~egt eIJ daarom spreek ik h:i.er gaar_IJ·e een vro·ord va.n oprecnt gomeenae hm],.de en dank aar. den heer J~voor het vele goede,det hij aan I,ans bewezen heeft.De heer J, blijft :i.IJ hC:it bestuur als vice-voorzitter en heeft tC:iv0ns op zich gehó-" meIJ äe redactie van de Lens-revue.Het stemt ons vreugd0v_ol,da:t:· wij nog mee_rma;i,en van zijn altijd graag g0lezen stukjes zullen mogen gcniot0h, 

De:n niGUWeIJ· .voorzitter,den heer <i,van Boheemen,wens~h ik gaarne alle voorspoed bij het vervullen Van zijn niet altijd makkoljke 
teal:.De wijze Vlaerop de heer van Boheeman zich heeft gekweten van zijn taalt ä.ls voorzitter der feestkommissie_,geeft ons de ovGrtuiging,dat de leiding van Lens iIJ goade handen rust.Wij begràcten gaarne den nieuwen 
voorzitter .als de.n tor zake kundigen stuurman,öic in de eerstkomende 
tijd het lensscheepjc met vaste hand zal moeten besturen .ongetwijfeld · zullen alle ,lensmatrozen deIJ stuul"!llan hierbij gearIJe de behulpzame hsnél bieden. 

Zoo gaan wij dan wederom met frisscbe moed oén nieuwe 
periode in,sterk door. eendracht,steeds nieuw eIJ jong ve~ gèrns\· Uolnu dan Lens,vooruit!llll . . . 

E.v.Stolwijk. 
geest.adv·, 

_Nieuws uit de Elft'aieommisielîeek(vervol€, v~_n psg 3i 
. ~. . . . . . 

De per1od~ van serie en propag"nda wedstrijden ligt ' 
nu achter ons,en hoèwel'o~ze iPrijzenkast er dit jaar bekaa~d is ~fg;e
komen, waren de reaül täten."'iii.et weinig eei:vol, 

' ' ' 

Het eeràte speelde - ,o;f,schoon hiet volleciig -- een 
avoQdwedstrijd tegen ee·n a-terke .A.,D,o,:comb, Zooals beroemde sch,!-'•ij vers 
-er e·en pseudoniem ori ru houden,zoo me,~nden wij a.ls •spelers van klasse· het aan onz.e eer ·,erplicht,onder de aèhuilnaam ":Excell:sior" onze vh,g te 
moeten verd,edige·n,Een vos verliest echter wel zijn haren , maur n~et 
zijn stroken.onze tegenstanders hadden ons gemaskerd 9ptroden dan oo-k al ga.uw door.De uitslag J-2 voor A,D,O ,had ,evengoed andorsom kunnen zijn. 

Het tweede olft<.J l kwam voor do R,h., V ,J-., soriewedstr ij dun 
,achtèreonvolgens uit tegen D.H.3,I en R,À, V,A,I,De wadstrijd tegen :b ,H,B, I werd door de onzoµ, na een apa1,1nende neck aan neck ra èe met 4-2 · gewonnen.Tot 3 minuten vóor het eind!J v1as de stand 3-2 on leiJide D,H,B,een geweldig offensief.Het vierde 4oelpunt maakte echter a.an allo onzekerhèid een èihde. · ' · · 

· V<1n R,A.V,.A.,I word"met I " O verloren~Gelijlc spql ware een normale uitslag seweest.Jammerlijk verkeerde de verdediging bij hot . 
maken van dit_ oenige. doelpunt ~n d.e meeni pg,dat de schoidsr.echter,- ge-· '". floten lll/d;zulks bleek .ochter op een ne.venliggend tern1in,waar_ ev.en~ans . . e.un 'iledstrijd •gespeeld 1;1_~rd ,te hebben 9laats gevonde.n,V.eortaan zal-men . ·· 
op het ·R_.;., v~;.,terroin<,om vergissingên tA voorlcome~. ,,·•~,q,xp;ir_jxjilpî!_:
een octaaf li.iger de fl!üt i!l~Jilfl:1.!11.l•·· Iv•~-•oe• ~r•nt'..llle,,:~1.1-.J-_il"•' g••oel, ' ·.. .. ''.,.- " '·1·~· 

__ ,...,.,...._,, 
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:tn ~er.4t.nd iaet ó• fiMnoi•ele poaiti.• der ••rciflliia1116•lliiet het o@etÛW! ~ioih gondt,dzaakt - ter voorkoming van een- deoe.ele- een -beroe.,J te do_en Op· 'de roó'ds meermalén betooncle ofter.:vaa:r'digheid der .leden; · .. '..:,. ··. , . ·, • . , · - Wy zeggen ge noodzaàkt, want- indien wy ons ook :maqr .. 
eenig1szins konden behelpen, zouden· wy _het niet durven wagon v1ed0rolll by U oali. 
te kloppèn. ; ' · · . , _:, .• . _ , · ' ·. ·., • .. 

· ··· · U wee't het ollen- wy hebben er vroeger reeds ih oen 
: circulaire over 'gesproken-"eon wàschgelegenheidywelkè toèh aun elke vóetb.;,1-• tent-groot of klein- annex is, bezit ónzo·: veroenigirig niet. Vly willen het hier 
niet' hobberi over öe"tent,hot vêi,ä,d!-l omheining,de goolpolen ohz,enz,wolke 
allên ten zeerste verbetering pehoovifn,wy vragen èlleen Uwe. aaridocnt voor do waschg0legenneid,~10lke wij -t.~ èerièp,male•·ncodig hebb~rv _ · ' 

Hpev1el ;wy ih het o.fgelobpen JO.or reeds meermalen 
d,oor. de bond e:r;- op gewezen vièrdên,dst eeri waschgèlegenheid een eerste ver-' eYsBhte· is en !Ilinstens""·~oor een_ I_.v.c •. :a. club,t:1.'.lns zyn wy door genoemde in--..._ s'tantie · voor een voidongen feit i;Éiátèld~ Een p-omp moet er- kome.n. 

· ·. '. . ,. . · ' ' 'ila t U wÊlllïcht niet 9f misschf:eri' slÖchts teri doole 
bekend zal zijn,is h~t foit,dat siïis ipci sèhitterènd 12i~_· jarig jubileuril:,;on
.da nks de_,fuoóié bydrugo n-,,de_ vér(le,ptgi,hg :va 11 ,g;ij n l;uo.t.ste contu.nteri boroófd heeft.~· · . .., , - ·; ·,. ~,_,. •, • \, ·t .... :, •• •. ./, · 

._. ,. . . · .'" ':óé toleui'steliehde kaort~êrkoêp dor lede,n,gevoegd. by verschillende undare fo.ctoren(tègensiiigen~vr«aró:6 v1y nicot, in het mins_t gerekend hadden) ,hebben ertoe· bygèdrág·en dat wy' lioode, dit verzoek tot U' -nioetEln richten, · ·" · · •. • · · ·· · · · · · 
. . · -'i/y vl1i1e:n hier 'niet uitwei:den over de wèrkeloosheid 

in onze· geledere,11,waardoor"wy'tot·geheelo öf gedeeitely]l:e ontheffing vc:n 
co'r1tributie moesten o,vorgoan;wy.:.'vertrouwen dot. d:.ze. uiteenzetting voo,r U ... ,, . _..,, . ,, ' . . . , ~ .- . ·-·· . ' ....... voldge_nde .. zsl zijn .opi7.indien mo·gelijk"- oen kleiri .. ~teentje by, te dragen voo:r; àe bouvl ~ah onze was6hgelegell)i,öid, . · · · · · ,, · .. ' 

_ · • . . . . Een àGr he eren 1/, v., 3ÓB:Elîi.",illl~,P. JUFFERM.,:.Ni:l en E~ · 
'iiÈZENBERG,di0 'zich met_ h~t iniwn_ àer ge'lden~welke wy .:oor roiddél vari ee,rr 
inteekenlijst zullen trachtten by een te brengen- ·be.last hebben,zullen 

·èerstäaags'by U aan kloppen. , - . ,, . ;,?_ . Kom,Lensers,laat U v:in Uvm oeste zijde zien.stuurt 
her\ :niet van de deur·:steunt miar draagkrucht,opds'!I gy·.,_.;erstdaags zult kun
··-in 'zóg'gén:. ÏCiJk,d:;ar heb i~nü taan meegeholpen., .· .. 

,.'--.,r.:;"•' 'By voorbaat füinken wy u_-yoor.d~ uan onzo P?ging_t,~ verle,ene·n ·ineàewerking. ·• . , - ·-~ ', ,- ., ' 

,, '·' Hoo•;rnl. dt1 finonciëçile posit(~.: d~·r vere!ài1i-ging h.et 
niet .toeluct,kan-na schrifteJ:yk verzo.ek' aan. den ,s.ecretaris-.;an werkçlooii~. leden geheele of gedeel tolyke::;-o_ntheffing~n~ntribiltie-betr.i! ng verleend WO.rden• ' •.• ,- ;· - ' - -.. ,,·:f·· -- ,_ .. 

--------------
byeenkorost gehouden 
-láa"n., 

' ])e· ied~n ~lorden eraan herinnerii d.:i t .• ' ,, . ~ . ". -- ' . . . , ' . woract op Donderdagavond_ in Cafo ~,.LSEW' 1 ., ~ 'r •. -, ,, ,. " -~· 

de wekelyksîhe 
:.p,<:1l,doorn2c_:\10. ' 

' - . '' . .i ··1 . .. ... ,· • ~ . ' 

· · In hot .b~iang der ver~g{liging yio:i:à.t het 'bezoek '.'i!ir~: 
~ - ' ' ,.. ...,. ' . ' ~ clubuvonden de led.en warm aanbÊl'Vói'eh; · · · ' - · ·· : -

mo~el~J k aan het 
"De 'ieaèrrJi;;;;;;-;;;;b~ht aàrèswyziging zoo à:.,ioJ'~ig 

secretariaát op ,te ge_v,eri. ' 

• 

... ,, . · , INLEIDING ,TOT .. EEN NIEUWE PERIODE . 
'.,:• -~ ,. ,,·, ·.···--'.'t"'Ia-yO,ó~:.oléJ.S,Waarli'k .. ee,n·groot,genoo,gen:i,n stu~i; e z1Jn .qe ui,·tgáve,-v_an·d·é-'Lens:iov:;,é'<'tó"<ko~tï"rîûèeren,mode ook.omdo.-t;,qns Vqn 

verschillende zijden allo med\7werlçing is; t'oégezegd. Die steun is: een voor.,. 
name en :::;elfs bcheer.sqnde, f.c.:ktcr,',10 achten het daarom oen préttigo J?:l.~c"1t. 
om hon;dte in het afgelo9on _voreenigingsjaar hun .ti,jd en moeite en ;,:ÎJ,.:.s:!!,-· toit aan do Lensrevue goven',-hurtelik t.ó donken.Niemand ·zel •t ons kwalik -

,, 11èri1en, als we nier een apartje. ,geven Jen "huize van Liewpt 11 Qm de li<:1i'd9ryko 
ópn:,die der Le.nsrevueders en aan.de .voteroa,n H, J<Jrissen,die 'do rol va'h.lo'tteT ze'tter yervulde en zi11.::1 -noch cloor 't getik dor naairnachine,noch doèf:ge, rar.mielaar. van kleine Greetje liet storen.Op die, voorbeelden Wijzend-i',i::~._zyn 
~aru,ktorisoerend in. Lens-verwa,hten we van de opvolgez:s.,dót zr ook s't·ec.:!i1 
zullen trachten om •n zovool,. mogelik veryolmaakte Revue uit,te g<JVÇIJ,f. -.~· 

, _ •t Ligt -in de; bedoeling om de Lonsrevue om1;Jtt9eiêè ,do helft van olke m:;cnd: to .doen. uitkomen.En daarom stellen we de tienîb,, - -~,-;,, - ' .,_ .- - • -''- ···-·.,· _- - __ , - , ... - . -" . -._v·. va'.ri elke· =and .:tot ui:terstci -do t=.,.waa rop i,oders kopie i: on ,, t rede kt ~e_,,,idro.s 
'moet ~ij ri bozqrgd. _:·,. ' \ • . , - ' .'· t" ~)~\,' 
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--- -----·- .-------. ----- ---------~~--~- -------------------~---------
I _u DE LENSREVUE 

= -
OFFIC:rF-Eir ORGAAN DER R.K •. SPORTVÈREENIGING "LENIG El/ SE:SL11 

-

=R-K. s·.v.,. 11 .LEIHG 
:EN SNEL 11 • Opga
-richt te Sèheve-
=ningen 18 Dec.•~o 
:Bissch. goedge
:keurd 25 Nov. ., 21 

EENDRACWI' .· 
MAAKT 
MACHT. 

Secreteriaat : 
. v.Kinsbergenstr,: 
. DO• 76 den Haag,: 

Burea:i.; Lensrevue ... 
Fultonstraat 73 = 
té I s-Gravenhage: 
.. •.;f = -----~~~~-----------------------~--------~----~---~~-~~---~-~~~~----- . - ' ~ . . . . - . . .. . -,. . . . .,. - . ·~ . . . . 

IN li:EMQ~I11M : .. . • _ . .. . . . ,~ , 
, Gedenk1t i9 verloren oog.enblikjes onze ovérleden· 

vrienden : Bep Starrenburg·, Guus v.d. Bol, Jan v.d. Gocrbergh en 
Louis wezenbeI'.g~ 

EEN ,iOORD VOORAF l 

•t Komt ons vó·or,·dat deze Lensrevua sti:lat in 
het teeken van de. vermaning. Dat kau wel eens een gevaarlik te--
ken zijn·, vooral,' als •t de Vos is, die de passie preekt,'. Dit 
nu is gelukkig allerminst het geval en bovendien mogen we niet 
op de eerste plaats yra~en wie iets zegt; maar we zullen. goed 
doen, er op te letten -wat er op de markt gebracht wordt~ De aa.n-
dachtige lezer zal ook een passage· ontmoeten waarin er op gewe-
zeÎl wordt; dat men een en ander niet .moet .opvatten· als een per'."' 
s09nltke beschuldiging, doch als '\'/enken in het algemeen. We zou.,. 
den kunnen zeggen : Wien . .,de schoen past, bij zette zijn hoedje · 
opt Mogen we hier ook een vermaning geven? Als ge U bij ·een of 
ander woord in dè Revue even verslikt en meent dan toch wel èen 
persoonlike aant-ijging ontdekt te hebben, b1dt dan everi een' sch ~t
gebedje tqt de Patroon der nederighèid - wie 1 t is, weet ik niet -
en gelooft dirn tevens op I t goede pad te· zijn. U hebt dan uw fout 
ontdekt. De eerste voorwaarde een fijn speler te worden is kennis 
te hebben, van ruw en ongeoorloofd spel, .eventueel als eigen bezit. 

De verschillende· predikanten doen goed rustig te 
gaan sliipeb .. in he:t vo},st vertromfen,~dat µun z.aad in goede aarde 
is gevallen.· Merkwaardig blijkt de vo.orui-twerkende 'kracht der 
prèdikaties, gètuîge '+,~Jgefr:.] - ·Lei)s I'! wfj' zijn geneigg, nadat 
we deze wedstrijd 'zag(ln, te vermoeden, dat men zich wat al te on
gerust maakte. ·1 1, Feit' blijl't rt: evenwel, dat streven ·naar de 
volmaektheid een deugd is, die onder de plauwwitte vil.eg behcort 
te varen. ! · 

P,J. 

AAH DE LEDEIJ : 

U zult het allen wel hebben bemerkt, dat onze 
plannen ter verbetering e11 ui tbre idi11g va11 ons Lens-,Home. vas~ 
tere vorm hebben gekregen, Op de eerste plaats zult U het hebben 
bemerkt, doordat wij ~oodgedwongen een aansleg :\,ebben mceten 
doen op Uw beurs, teneinde aan te ,bfnoodigde :financH/n te komen, 
en ten tweede, doordat wij verschïllende onzer vakmenschen aan
zochten, en IJog zullen aanzoeken., om bij het"ui tvoeren der werk-
zaamheden. behulpzaqe.J.,",te zijfl. , · 

Wij zijp_ nu eenmael .11iet kapitaelkrechtig en 
zelfs, zo.oels de. meeste :voetbalvereenigingern, lijdende een een I . . . 
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zekere :finantieele armoede; een armoede, die voortspruit uit het 
met moeite te bewaren evenwicht' tusschen onze beperkte ontvang
sten en groots uitgaven, zoodat wij ons wel nimmer in het bezit 
van een eenigszins gevulde kas zullen kunnen verheugen, 

Toch, U weet het allen, wat kunnen wij zondxr 
geld beginnen? Vandaar, dat wij steeds weer· op uw vrijgevigheid een 
beroep moeten doen, om uit een of andere impasse te geraken. Naast 
een woord van dank tot.allen,- die door_ hun bijdrage op de nog cir
culeerende inteekenlijs1, onze zorgen hebben helpen verlichten, · 
richten wij vanuit deze revue het ernstige en dringende verzoek tot 
al onze leden, om door het regelmatig voldoen hunnen contributie, 

, het bestuur -in staat te stellen, zijn verplichtingen na te komen 
en onze financiën in evenwicht te houden. Maekt het Uw bestuur en 
in het bijzonder Uw Penningmeester niet moeilijk, en zorg, - dat 
is ook Uw eigen belang - vbor geregelde betaling. 

Doch niet alleen onze financiën, ook onze ande
re eigendommen eischen en verdienen onze hoogste zorg: Een wij kun
nen de leden niet voldoende op het.irert drukken met ons materiaal1 zooals ballen netten enz. zuinig om te gaan; ontziet de kleedgele
genheid, steekt Uw handen eens uit de mouwer., wanneèr U ziet, dat 
een bezem-operatie noodzakelijk is, helpt de afrastering in orde 
maken en houden, door er niet op te gaan zitten enz. enz •• Kort.om 
helpt mede, om de zaak in tact te houden, daar er bij ons geen 
sprake is om bij beschadiging of vernieliµg maar niet te kooper., 

- En tenslotte de kleeding. Vlij kunne:1 met 
n!.c·s genoeg nadruk er op wijzen, dat èn om Uzelf, èn om Uw mede,. 
spalers èn voor het cachet Uwer vereeniging een ieder verplicht is 
:'.n e<.3n behoorlijk voetbalcostuum op het veld te verschijnen, Wat 
onder behoorlijk wordt verstaan, behoeft niet nader omschreven te 
wordon. Doch wij zouden U willen advise-,ren, om bij aankoop van 
nieuwe kleeding, vooral Uw aandacht te wijden aan de kleur van het 
shirt) om te voorkomen, dat 11 spelers in even zooveel verschillend 
~etinte shirts gekleed gaan. Wij raden U nog aan, om voor het be
g~n der competitie, Uw schoenen aen een grondige inspectie te on
äerwerpen en er voor te -zorgen, dat gevaar-opleverende spijkerpun
ten verwijderd worden. Ook in onze kleeding kunnen en moeten wij 
correct zijn. 

Mijne he eren! Wij hopen en vertrouwen, dat 
deze weinige regels ook doorU in practijk zullen worden gebracht, 
hetgeen ongetwijfeld U en onze vereeniging ten goede zal komen •. 

1/ERSC~IE BROODJES ! : 

w. van Boheemen 
voorzitter 

B A K K E R S B E 4 I C H T 

•••••..•...•••• 1s een 17-jarige kedet uit de boot gevaller.! 

(uit 'n krant) 

SPORT! KAT!~OLIEK OF lfEUTRAAL? 

De teerling is geworpen. De Nederlandsche 
Bisschoppen hebben zich uitgesproken over het vreagt;ak, het el o:Ç 
niet verplicJ1t zijn zich in Ketholiek vefulbd te organiseeren. 

Het antwoord is kort maar krachtig: Ja! 
Ivien is in geweten verplicht zich te orgeniseeren in Katholieke ver
eenigingen. Doet men dit niet, dan handelt men in strijd met de 
Kerkelijke ,ioorschriften. Deze beslissing moet thans een heele or::1,-

' mekeer brengen in de organisatie der sportbeweging in het algemeen. 

.,/:-. 
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Talrijke vooraanstaande Katholieken besteden hun organisatorischè 
talenten aan de neutrale sportbeweging en dat gaat vanzelfsprekend 
ten koste van onze principié'ele organisatie. Toch dienen wij de 

.aandacht te vestigen op het probleem van de jongeren. We kunnen 
van de ouderen, die de neutrale sportbeweging hebben helpen op~ 
bouwen en organiseeren niet verlangeD,· dat zij alles in de steék 
laten en hun idealen, die zij met succes bekroond zagen den rug 
toekceren. Neen, de jongeren moeten wij hebben, die in de toekomst 
de Katholieke beweging groot zulleö maken. De niet--Katholieke ver• 
eenigingen weten, wat zij aan een Roomsche Organisator hebben. 
Katholiek en organisator zijn synoniem. Omwille van ons principe 
moeten we ons eigen hu is opbouwen .• In dezen tijd komt het vooral 
op de jeugd aan, om de basis te vormen voor een sterk Ketholiek 
gasla èht. In dezen moei lijken tijd met vele werkloozen, waerin · 
men alle maatregelen tre~i om de jeugdige werkloozen hun al te 
velll vrijen ti<id nog eldnigszins nuttig te doen besteden, laat men 
hen de Sport beoefenen, om hen zedelijk en lichamelijk op peil 
te houden. J)an treedt op de et1rste plaats de principiëele sport-• 
vereeniging op den voorgrond. Spor.t in Roomsch verband en in Room
sche omgeving legt de grondslag voor een verder ;Katlmliek zijn. 

Vele ouders zijn er, die de bemoeifngèn van 
de geestelijke overheid verkeerd uitleggen, maar laten zij toch 
begrijpen, dat zij niet alleen op geestelijk- maar ook op maat
schappelijk gebied deze voorschriften eischt. Het is voor eenie
der duidelijk, dat de economische qepressie van heden voor een 
groot deel op rekening van de hedendaagsche mentaliteit geschre~ 
ven ~an worder,. Zonder in te gaan op politieke richtingen, zijn 
er twee geeste-sstromingen, die zich heden ten dage openbaren : 
nl. geloof en ongeloof. Het ongeloof uit zich op de meest ge
welqige wijze, Daartegenovèr staat0het gelih.of, dat r,iet mc,el" ilOO
als vroeger op den achtergrond beleden wordt, doch thans geor
ganiseerd in he~ openbaar een plaats herovert. Die ze.:k moeten 
wij steun.en door stelling te nemen tegen niet- en ongeloof I do 
godsdienst naar buiten uit te dragen en te beleven, Voor de jon•• 
geren moet dit niet alleen in de maatschappij, meer vooral in 
de sportbeweging tot uiting komen, ,en moet e?n de Kerk ven Chris
tus de pla1cts gegeven worden, die haar rechtens toekomt. 

In elle legen en alle standen wordt de 
orge nisa tie in Katholiek verbend doorgevoerd. Vooral de jongeren 
moeten toonen, dat zij ;iiet meer denken els m~·nschen van 1900. 
Wij menschen van 1933 moeten toonen, wat wij beschouwen, als 
ons ideaal; en ons scharen onder het Kruis, dus organiseeren in 
Roomsch verband,· 

Hiermede heb ik getracht mijn gedachten indeze 
Revue weer te geven, en hoop, dat dé'zecregelen mogen bijdragen u· 
de overtuiging te geven, dat na de Katholieke gedachte in het 
openbear.beleden wordt, wij allen de moreele plicht hebben, 
nee~ best vermogen mee te werken, om die gedechte uit te dragen. 

NOOT rlEDACR'IE 
PUNTER. 

Misschien is niet ieder het in alles esns me·t, 
PUUTER, maar ontwijfelbaar velt in bovenstean
de regels veel goed te onderkennen en I t zou 
heerlijk zijn, als alle Katholieken in neutrerl 

verband er eens over peinsden, wat hun te doen staat. 
Voor het vergëelikend woord aan het edres 

ven de 11 oudo garde" in het neutrale kamp voelen wij ook veel. 
Mac,r lijk.en de jongeren niet e0nigszins op verraders? 

RED. 

--·-:i 

l 
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De 4 Heeren en de vier Boeren. 
Koning lodewijk XV van Frankrijk hield veel van 
een kaartje leggen, maar hij veroorloofde ziet 
wel eens de vrijheid van een kleine knoeierij. 

Zoo zat hij eens met- zijn maarschalk, den hertm,g van Richelieu, · 
te jassen en roemde de vier heeren. Nu had Richelieu zelf een 
beeri maar om den koning niet tegen te spreken en zich niot te 
laten beetnemen 3 roemde hij oogenbliMelijk de vier boeren, 1:Hoe 
i.s dat mogelijk?« riep Lodewijk. "Ik heb, daar-juist een boe.r op•• 
genomen" u 

noch", was hei:. antwoord, '1ik volgde het voorbeeld 
van Uwe majest.ei t. Ik heb namelijk mij zelven meegeteld. :i · 

LENSERSi P,4ST OP UW SAECKl 
; ; ; ;. ; ; ; ; ; i;;;;;;;;;;;;;;;; 

Onderstaand stukje, hoewel meer in bet bi.j
zonder •.,:oor de le. elftallers uit de pen gevloeid, bevat. ook 
enkeJ.e nuttige wenken~ welke voor de lagere elftaJ_len .van be
lang zijn" Wi,i mogen er dan ook tevens de aandacht dor andere 
leden op vestigen. 

De aanhef van artikel 41 ''-Bepalingen va,1 
Orde'l (Hoofdstuk VII v.h. Huishoudelijk Reglement) luidt : 
t!Het samenstelle!l der elftallen geschiedt door eèn elftaloom-• 
mi.ss5.e •..• tl" Richtlijnen op welke wijze zulks behoort te 
geschiede,'.! e,1 welke factoren daarbij in aan:nerk:l.ng dienen te 
worden genomen, staan niet vermeld. De lezers zullen het op••· 
F•?rvkl.okI:.:ig besclruouwd logisch •,inden, dat degene, die het. bes--

. - te spel vert,oont, 11eerste klas reist." en zijn vereen:i.ging 
ü1 het vertegenwoordigend elftal ten dienst.e st.aat, tervTijl 
degenen) wier spel minder is~ ook successievelijk de lagere 
regionen bevolken. Ons werk zou dus practisch geheel worden om
vat door het woord 11 werkverdeeling•~. Niets is echter minder 
waar dan deze stelregel. Juist de vage taakomschrijving duidt 
de wijdte van r.et arbeidsterrein aan, als een land, dat door 
zijn grootte, niet door grenzen valt te bepalen. Dat de elftal-· 
commissie de bovenvermelde factor (goed spel) als noodzakelij
ke grondslag eerst bepaalt eu aanvaardt, maar daarnaast tal 
van andere, dikwerf' vooroamere factoren laat spreken, zal na 
voorgaande uiteenzetting overduidelijk zijn. Het is de taak 
van de keuzecommissie, alle individueele zorgen van de elf
tallen, voor zoover deze niet op de geheele vereeniging slaa:::, 
naar best vermogen te behartigen. Deze zorgen nu zijn velerlei" 
Het is dan ook begrijpelijk, dat· wij - hoewel met gemengde ge
voelens. •· naar aanleiding van,. de l_aatste zomerse izoenwedstrij
den van ons le., ons verplicht achten het volgende openhartige 
woord te schrijven : 

Het is ons de laatste tijd opgevallen, dat 
naast de achteruitgang in voetbalcapaciteit, ook het als sneeuw 
in de zon verdwijnen van onze oude glorie 11 de sportieve geest, 
f.OJ:J ever11 te betreuren viel, Toen wij vààr ongeveer 3 jaren naar 
de Lei.<iweg ver hu is den, deden wij dit schoorvoetend als forensen. 
Thans lijkt het echter, of wij al danig geacclamatiseerd zijn 
en als plattelanders op de manier van doe maar alsof je thuis 
bent, een bonkig rauw--douw-speltijpe gaan huldigen, Inderdaad 
on_s speltype loopt zienderoogen formidabel achteruit.~ is ever 
het, algemeen f'orsch, dikwijls te forsch, hetgeen slechts een 
overgangsphase doet bevroeden van het fijne, soepele, lichte 
speltype van voorheèn (denk aan lf.B.s.), naar een ontoelaatbaar 
demonstreeren van een verre van beschaafde speelwijze in de 
toeko!!lst ... Wi.j zegcen een overgangstijd en daarom grijpen wij 
tlJans in; beter voorkomen dan genezen. Iedere verecnigi.ng'., 
welke ee11 dergelijk •;oetbalsysteem huJ.digt., gaat sen bger eigen • 
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euvel ten gronde. Wij kunnen onze spelers er dan ook n&et ge
noeg op wijzen, een fijne en rustige voetbalstijl te volgen, . 
waarbij elke lichaamskracht wordt weggecijferd, Men is ge
zien, slijt zijn middagen aangenaem en wordt overal met open 
arm en muziek ontvangen. In het andere geval maakt' men het 
bestaan van de vereeniging langzaam maar zeker onrrfogelijk. 

Een tweede gebrek, dat els onkruid woekert, 
en als buitenstaander ken men deze aanwas het beste cowstac, 
teeren, is het onderling gekanker. Nu weten wij wel, dat men 
geen 2 x 45. minuten bat stilzwijgen kan bawaren, rna:;r dit 
neemt niet weg, da·t dergelijke causerieën niet behoeven te 
ontaarden in een kinderachtig elkaar afbrekend becrh.iseeren, 
waardoor men het resultaat eerder afbreuk dan ,.;oordeel aan
doet. Raedgeveingen willen vlij en i.eder recbtgeqerd LenS--man · 
slechts hoeren van de zijde van den aanvoerder., •· 

. .. . -'fi -~---·· -
Een derde; e,:,n lea'tste euvel, weer wij U 

op willen wij zen, is het egofstische element in ons. spel. 
Het lang bij zich houden van de bal en laten wij het kind 
mP-2-r bij de naam noemen, het graag een goal rr:élken ,. Niet 
alleen slaat men hierdoor een geheel elftel lam en mea!,t 
men het werkloos, maar tevens blijft :1et doen van è.e speler 
in kwestie in zoo•n geval verre beneden llet km1nen. Overi.
gons i.s het te priegelig, te peu:cerig om er diep op i.n te 
geen. Het woord zelf spreekt boekdeelen. Leton wij er als 
overal, ook als voetballer een breede ld.,jk op nahouden, 

Leden van Lenig en Snel.wilt allen deza 
wenken, die men wel persoonlijk ter harte moet nemen, maar 
als oprecht gemeend, niet als 11 persoonlijk'1 bedoeld zijn 7 · 

in hun nuttige aanwijzingen volgen. 
Het is ons bekend; dat het Bestuur in da

ze kwestie geheel achter ons staat; sterker nog, dat zi.,j 
van ons verwacht de meatregelenö; welke een eind kur.nen ma
ken aan deze mistoestanden. 

DE E-CO. 

MOG KOUDER: 

Een Engelsch toerist in Canada was verplicht •s••avonds 
in een klein berg-hotelletje te overnachten. De nacht was 
zeer koud en de Engelsman, die een kamer aan de windzijde 
had getroffen, l,i'g den geheelen na ebt te bibberen on kón 
maar niet warm worden. vroeg in den morgen kwem hij naar 
beneden, om de kacher op te zoeken en weer wat op tempe-• 
ratuur te komen. Tegelijkertijd kwam een pelsjager, die 
uit was geweest om z 1 n vallen na te zien, de deur binnen, 
IJskegels hingen aan zijn snor 1· Met een medelijdendon blil:.: 
wende de Engelschman zich tot hem en riep ·: 

Lieve hemel!! Wat hebben ze jou voor een kamer gegevc;1?, 

(Tu!ISSIEKALENDER) 

RED,\CTIEl\lIEUWS : 

. Een speciale overeenkomst werd;_ gecontrac-· 
teerd met een bekend Amsterdamsoh CorresnondentA w:ill::1 
na Augustus (dus voor heteerst in het volgende 1;m,r::er) 
zal aanvengen met zijn "AMSTERDMliSCHE BRIJ,:VEN". 

--==----'---------------------"-·=--·=·· .. -
BEZOEKT ALLE!f TROUv1 DE CLUBAVONDEN IN CAFE .4. L S E M 
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MOETEN WIJ DE HANif,tN EIGEN BOEZEM STEKEN? 

Iedereen kent het bekende Engelscbe ap1:0ek-• 
woord •1what is in a name 11 • Inderdaad, een naam zegt ocJs niet1.: 1 zoolang hij niet een persoonlijk bezit uitmaa!,t. In den aGDVaDg zal men op de welgekozen woorden letten en op de v:elluiden:5.J.rn!.d van een naam, spoedig gaat 11ier echter geen bek.ori.ng m'le,~ van uit, en wordt het noemen van een naam 7 een doen der1l::on aan een reeks van goede en minder goede eigenschappen, die de dr0&,},:.:' ~ van dien naam in zich heeft aangekweekt. Dan zegt een naam zeel' veel, het i.s als het ware een titel op zich 7 en vor1:1t, v:aar ook een klankbord voor een aaneengesloten welkomslied, 

Waarom deze inleiding? Omdat wij ook een naam he.bben, een naam, die graag gehoord wordt, Een naam, die ons 
aller gemeengoed is en als een indrukwekkeDd standbeeld te nüd"· den van onze sportbeweging een eereplaats inneemt;, E0rst gelnetseerd uit klei, nadien langzamerhand gebeiteld uit het mooiste- -:-· marmer en verfraaid door .do opoff!=)ringen van de velen, c:.i.e onze historie vormden. 

Loopt onze naam dan gevaar? Herman de Man - de bekende romanschrijver - eindigt _verschillende zijne!.' 
Vlerken met de woorden 11 Nog niet" 1 welke de laatste regel van , zijn boek innemen. De beteekenis ervan is voor mi,j onbokonc1 7 ik zou deze woorden echter thans als antwoord willen laten die·· nen op vorenstaande vraag. Laten wij namelijk da wear'beid o,lëlar oogen durven zien; beter ten halve gekeerd dan ten bG?.1.e ger1",•1aalcL 

Voor enkele maanden in een onaangenaam en 
ernstig c:!in:flict geraakt, ontvingo11 wij van verscbillen/J_e zi,i•· 
den sympathiebetuigingen. Dat deed den burger goed, Men wist 
wel beter; onze speelwijze was als 11 FAIR'1 te kwalificecren, 
en zeer terecht, De laatstè wedstrijden van ons eerste (inzon-· 
d<1rheid R ,I ,/1. I en St. -Lodewijk I) verman tezamen 0011 diss0-
nant, en namen enkelen d"r onzen te baat, om een speeJ.wi,jze to demonstroeren, die hoewel nog niet van zeer gori.ng aJ.looi 1 dan toch als uiterst grof en onbetamelijk dient te v101·den ge
kenmerkt, en zoo miet in de k:iem gesmoord tot het eerste Ican 
leiden, Behalve dat men - en dit weegt bot zwaarste - de ver-•
eenigingsnaam bederft, doet men zich daarenboven zoowel bij clubgenoot als tegenstand:cr in acl1ting dalen. Is het wonde:-:-, 
dat wij de laatste wedstrijden, weer tekort aan vootb2lcopa-• 
ei tei t door brute lichaemskra cht werd aengevuld, met ,:;on ;;:;?
kor misnoegen volgden. Nu kan men deze spoelwijz0 als een 
reactie of uitlokking van den tegenstander beschouwèu. Men ·.". 
draait dan echter oorzaek en- gevolg om· en onze tegenstanders·· 
konden met meer recbt deze bewering uiten, 

Al zou die bewering nog ean kern van waor•• 
beid bevatten, dan is het nog onze dure plicht,, een b·Gboorlijke speelwijze to };!;J.ijven volgcrn. Wanneer een ander zich nj,et 
goutlemanlike gedra.:gt 1 moeten wij het dP-n aan onze eer· ·,rer-• 
plicht achten 7 te toonen~ dat wij ean zul-ke mindcrwncrdige 
:lkringsmanifestaties 11 ook alle luister kunnen bijzetten? )'!;1311 
bel1oeft toch niet te vreezen, det men in de verdrukki.ng gc
I!aakt? want dat e,m scheidsrechter zich vergist is m0n1c1chelijk; 
maar dut hij zoover in de war is 7 dat men zicb daarover.· o'J[tO·· rust meet gaan maken, behoort gelukkig tot l10t rijk der.· uit
zonderingen. Daarenboven· is er den altijd nog een aenvoe:::-dGx·~. die zich met de referee kan verstaan. · 

Nog oen korte wenk, welke i ofschoon nn tu,.12•-.. 
•lijk niet als hoofdmotief, maar toch z0ter als stir.1ul2nB rnas :geld,:;n, Begrijpen wij niet ellen, dat n/J' de niet m;è',or ao::, 
te duiden ondervonden affaire i alle oogon op ons gericht, 
zijn? Zi8n wij niet in, dst thans ioQ..o,:t·e kleine v-1Dtü.:lnnk, eLs een· sirene te utrecht haar schril geluid fluitend zal ui•~3is-, 
sen? Tot zoover 
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IL D E LENS REVUE 
,. 

OFFICIEEL ORGAAN DER R.K. SPORTVEREENIGING "LENIG EN SNEL" 
R.K: s.v. :11, LENIG! 
EN' SNÉL "; Opge- :' 
richt te Scheve
ningen 18 Dec.•~ó 
Bissch. goedge
keurd 25 Nov. •21 

\ 

EENDRACHT 
MAAKT 

• MACHT 

Secretariaat : 
v .Kinsbergel)str: 
No. 76 den Ha'ag. 
Bureau Lensre,,ue 
Fultonstraat 73 
te •s-Gravenhage 

--------------- . ---. --------------- ,.--------------· - ·-.•, -----··-- ·--- . 

-
'EEN 'V/OÖRD VOORAF 1 

IN MEMORIAM: 

Gedenkt in verloren oogenblikjes onze 
overleden vrienden : Bep Starrenqurg, Guus 
v.a: Bol, Jan v.d. Goorbergh, Lou1s Vfezenberg 
en Freek Stoops. 

• 
'" 

. Hft is \!oor geen tegenspraak-- vatbaar, dat momenteel 
.heel duidelijk een. kwalitatieve vooruitgang in onze vereeniging, 

merkbaar is. ,De wedstrijden der.laatste weken, de Lènsrevue en'niet 
-te, vergÈÏten de werkzaamheden op het terrein zijn er even .zovele, be- , 

,; ' -, · ,w.ij zèD,, VOOf-)t"dat,:~çi.§l, _pu i,q,ige _,opg§ pg,: n f_E?t .. ,het-- werk-'.is_. van e~t'( o:f van< • . _ : .. __ , :·r-~·~twe e;-p~rie't)·;··;"~cfçli 7,98 ~"':1Sder"':qqëfä~i"on's~'e1,-·zTc;lÎ;t"?t••e]3n' aa tjgèl)aniSP~~ ':~:~;_i(,j 
• taak acht een ste<3ntJe aanite_ dragen voor het we~k,. dat ·we ?P •ons heb-" · "' ~· 

ben genqmèn : nl. Lenig e,P Snel te maken tot een· brandpunt vàµ de · · :: 
.. , echte ;Katoliel<e sportzin,,,waarvan de,warmte en het licht moet' uit-.· ..,,.,. , . 

l'ii stra)en, tot.··v,er 9m on·s hee'n •· •We. trachten •het te bere-iken ,éloor in , . •-··· 
. : ·. : · onze eigen. •kring de 'keten •v~n "!p\i1:,mhorighe id te smedep; vïa't ons h_er- , 

- è •'inner,t aan de ontroerend schone·,10:frede aan het àdres der eerste ·· -< • 
-1:-·:_ · ·,k/istenen: 11 Ziet, hoe zij elkanq~r!l'i:e:fbebben! 11 ; Wie'ilier voor over- t ....• : ' 

">·- ,.· ,,df:ijving irreest, moet zich eem~/\iolledig, laten .inlichten bv. over de _·,, :,;\tJ 
· , ,verriçM:,ingen op ons terrein,:-zo,óáls we die <l.e laatste tijd kunnen '" '; · 
. , .· bewonderent;l'Om al het bovenstaàbd,e·; wat n.og met het honderdvoudi.ge te ,,• .'f, 

v'ermeerd!Ïi;~fi/t}H· a:iet· ~et :ins êlybbel leed, dat_ ~em~nd: _die _:\)et niet,_,,. · _,,'' 
$ beneden z1Jn,waard1ghe1d v:i,ndt .van onze gastvr1JhE,lld ge'brua"k te mak_en,. 

, •-~- het aa.nélur:ft, om op smalende wijze zich uit te laten over wat het , 
, 'bestuur er·voor nuttig aeht. we·b'ehoeven wel niet te vreezen,,dat ons i,1 

béstuur er voor zal ,kapituleren; maar' het· komt ons· als wenselik voor :•:'.<:-~): 
hier onze overtuiging te geven,. da~,; bij het 'bestuur çins. vere~ri~Kings,,. , • 1J' s'' 
belang veilig is. Wie werkelijk iets van zijn toewijding aan'Lens wil . 
geven, houdt zich niet op met a:fbra_akpólitiek, De negatieve .kritikaste;r: ;'-r' 
voelt.zich oij ons niet thuis, hij past niet in een keurkorps, ~ . 

· . , · Heren'i.tre:f:fen we iemand aan met ondergrondse neigingen·, '. 1. 
_ .. weeslt dan zo goed heffi5'het juist adres ·te wijzen : klachtenburo_v. . · ,c' 

.··, • >K-insbergensträát 76. -Positieve nieuwe iàee~n zijn I]Og me·er welkom, · · ·• · t,· 
: . '.1 ·:.:-. " . 1 • . ., . '. - ~ ...... ". . .... - . , 

,, i:,.·- .. -~ REDAKSIE. 
1 ' ..... , .. : ' 

" ..: 1 .. 

j'' • ~:~-~=-~=~=~ '~: ' ' , ~ 
,:· Richtten wij in de vorig!! revue,eeni'ge regels t

1

ot Û 

.• 
~ ., ' 

' 
'' 

1 -~ 

. ' 
• 

bevatteriële he:t '-:,~rzoek om - ieder óp ztjn eigen wijze "',ons te steu-:- • , , 
nen, hetzij bij" de uitvoering der werkzaamheden 'aan ons èiubhuis ~ . -'. >", · :!; 

.. ) h~\~!j. ~ij h~\ ~ak~nien;Uwe: yerpli;h}~}gen tegènÓvE);r de vè'r~:,niging, :. , ._·,: ,.'t/ 
" ? """' ' ;, • ·1 .-,··,., .1. ....... •-• . .•·.·.:)' ~ 

\ "'1- l·,• 

:• -.; _;;i.:f; ·r:. ' ... "., ... i' . ~ \··· 
\· ')'Il •.--it.,•,::··.~• 

1 
,.,.. -~ •. J.,., t' 

1
~_':;r· .',f J·. 

t >i:>~:~~--~~:·-~-·· '. ;>:·~·. :·.:: . .-',\- .' ._.\·~-.i' •. ~ ~~,., ~ .. ~ 
t-. o..'.,. 'J.:r,·•·· ~1 ;:/.· ):t, ·· li, - (-~J/· 
~ $,' ~:-,..-•,,: .... ', •• ,!". • , -~ • ',. ~J. 
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welke verzoeken toch alleen de grootmaking van Lens tot grondgedachte 
hebben,.het spreekt vanzelf, dat naast de toen aan de hand gedane 
richtlijnen nog een groot arbeidsgebied voor ons open ligt, dat om
geploegd en vruchtbaar gemaakt kan worden •. 

En wij zouden U in deze revue willen spreken over het . 
maken van propaganda bij U thuis en onder Uw vriende.n en bekenden; ten 
eerste ter uitbreiding van ons ledental en ten tweede ter versterking 
van ons corps (donateurs(trices). Het kan toch niet zoo moeilijk zijn 
om, vooral nu ons Doorluchtig Episcopaat de absolute wensch heeft uit
gesproken, dat alle katholieke sporters li6 zijn van katholieke 
sportvereenigingen en de katholieke bezoekers van wedstrijden hun 
belangstelling moeten laten gaan naar onze katholieke vereenigingen 
op de eers~e plaats, Uw ouders en daarnaast zoovele anderen onder-

~ steunend lid van onze vereeniging te maken. De kosten hieraan ver
bonden zijn miniem, terwijl elke bijdrage ons buitengewoon welkom is, ·:,,, 
ook hier geldt nog steeds, dat vele kleintjes één groote maken; aan ., 
den sleg dusJ .. 

Ons ledental dient ook te worden uitgebreid en wanneer 
wij bezien, wet onze vereeniging haar leden biedt, kan ook dit geen· 

\ 

\ 
\ 

. moeilijke opgave zijn. En vooral nu wij door het tot stand komen ven 
een eigen badhuis zeker met iedere vereeniging kunnen wedijveren • 

• · Het is dan ook onze vaste overtuiging., dat door een 
goede en intensieve propaganda óns ledental aanmerkelijk kan worden 
uitgebreid en is ook hier voor onze leden een dankbare taak weggelegd. 

Vooruit dan onder het aan de oudere leden welbekende 
motto '"Leden werft ledén" en indachtig het oude spreekwoord, dat een
dracht macht maakt. 

• 
w.· van BOHEEMEN, 

VOORZITTER 
••"'",: -- •,'-•• •• _, , ... .,_a • .. ~----~¾,;. 

AMSTERDAM, S~ptember '33 
Wederom teruggel<;eerd in Neerland' s hoofdstad, overwegende den aan

genamen sportdag~ welke wederom tot het verleden behoort, ontving ik 
een schrijven der "Lensrevue'1-Rede ctie, om mijn indrukken weer te ge
ven omtrent heit zoo geslaagde voetbalfestijn. 

Dit is natuurlijk niet te weigeren, maar voorop wil ik mijn dank 
betuigen namens de 33 R.K.A-V.-boijs en juniorencommissie aan Uw Be
stu:1r voor de ontvangst den spelers Uwer elftallen voor de sportieve 
sfeer, welke zij geschapen hebben. 

Als R,K,A.v.-er doet het mij zoo•n groot genoegen te weten, dat 
wij in de hofstad ons vriendental hebben uitgebreid. Wie onzer wist 
voor plm., 14 degen geleden van een bestaan van L. en s. af; welke Lens
er van R • K• A,V • Hoe is deze band zoo plotseling ontstaan? 

Is dit ook niet een succes der belangenvereeniging "DE KROON'', .. 
waar de eerste kennismaking heeft plaats gevonden? Is het niet ons ·· 
aller belang, dat zustervereenigingen uit Haarlem 1 s Diocees elkaar lec

'ren.kennen en waardeeren, is dit 'tiiet den eenigsten weg, om te komen 
· tot een volmaakte Roomsche Voetbalmeatschappij? 

In de weinige uren> dat wij Uwe gast mochten zijn, beeft het ons 
getro~fen, de voorbeeldige clubgeest, geen gemopper, maar een vasten 
wil van allen, Lens groot te maken • .Lens, welke een bijzondere plaats 
itrneemt in de Haagsche R.K. Sportbeweging., 

Doch ondanks de clubliefde etc., mis s'en wij bij Uwe vereeniging 
een prchtige Jun;Lorenafdeeling, iets wat bij iedere Amsterdamscbe R,K • 
Voetbalvereenigiüg in ordè is. D-H-V,B,-vereenigingeu met 5 ·of 6 Juni
orenelfteà.l en zijn geen uitzondering., Nu zult U mij misschien tegen
werpen. Ja, maar dat zijn parocbie~le clubs, maar toch ook R,K,A.V.,die 
geheel een zelfstandige positte inneemt,. beschikt momenteel over 4 juni
oren elftallen, zooals U hebt kunnen ondervinden, mogen zij er best 
zijn, en zijn wij er trots op. 
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Lens' ers wilt gij Uw vereenïging behouden in den toekomst f.Q!'.fil: 

voor ,junioren , laat Uw meest krachtige leiders Uw junioren-efdeeling 
verzorgen en gij zult zien binnen een tijdsverloop van twee jaren ko
men 3 junioren JGüi!XEEIDI elftallen van LENS naar R.K.A,V. 

Schrijven over juniorenzorg, zou ik geheel de Lensrevue wel wil•• 
len opeischen, misschien-geeft de redactie mij wel eens de gelegenheid 
over dit belangrijk onderwerp iets meer te schrijven en gij zult mij 

. daarvoor gaarne bereid vinden. Nog moet ik een speciaal woord ven dBnk 
brengen aan den heer V/ezenberg, die bereid is geweest, ons eenige be-
::i,,nswa5rdigbeden van den Haag en Scheveningen te laten zien. 

Thans wil ik eindigen met· eerr t-o-t ziens en 
11 THREE CHEERS OP LENSll 

H.J.M. SCHOUTEN 
Voorzit~er Juniorencommissie 

R.K./i.V. 

Vlij meenen niet beter van onze sympathie blijk te kunnell 
geven, door aan het woord van dank een den geachten in
zender een "au revoir" onmiddellijk toe te vagen 1 waar
mede onze lezers zonder wtijfel zullen instemmen. 

BEZOEKT ALLEH ZOND/iG 24 SEPTEMBER 
LENS I - WILHELll'ïi.JS I 
EERSTE COMPETITIEWEDSTRIJD 

IN'HET LEIJE-STADION. 
- \ ... ~. 

RED, 
In de Kezerne 

Wie is hier muzikaal? 
Pres,3nt, luit! 
Help jij dan de piano 

- versjouwen •. 

In het U,D.Kanon orgaan van Utile Dulci 
staande ontboezeming die we onze lezers 

te Devnter wonden wij onder
niet willen onthouden. 

voetbal! 
van een ander standpunt dan 

We hebben weer gewonnen. 
Daer is •t om te doen. 
we worden vast en stellig 
Afdeelingskampioen. 
Vlet raakt ons dat geschetter 
van "rauw II en geen 11fer plee•t. 
wij lachen om dat smoesje: 
'~Korinteja n-idee••. 
De puntjes,zijn weer binnen 
Deer gaat •t tenslotte om, 
Jsn die vrnt anders wil1-en, 
dî.e 'Jind ik ekelig stom. 
Eoe forschre mets hoe liever, 
Het kan mij niet te rauw, 
en breekt er een zijn botten, 
ik. neem het niet zoo nat.w. 
Geklets van slappe leiding 
Dat noem ik flauwe kul: 

het onze. 
Ze motten ons niet zeuren 
Met al dat flauw gedoe. 
Korintejan g ik dank je, 
da's niks voor ons - nou moe! 
D8r op maar kerels - mep zei 
Je trapt maar stevig door. 
Je spaert ze niet: We moeten, 
We moeten winnen hoOJt: 

"Chantecler'1 , 

DE /,,,1'1.00P : 

Twee sportmen, een Ier e;1 een /,me-• 
rikaan zaten natuurli.jk op, te snij-
den over de sportprestaties van hun 
land. De t,merikaen dacht" det bi.J 
den :n:er kon ovcrblnffer; met te ver
tellen van een athleet 5 die ne vijf 
Kilometer veldloop nog over een Die kerels hebben zellef 

van spelen geen benul. 
Laats trof ik is •n kwaje, 
Die ztte me een bak, 
Die stuurde me het veld uit: 
Hij had me in zijn zak 

" 

acht meter breede sloot k.on springen 
Da's zoo•n kunst niet, merkte de Ier 
schampc,rtjes op. 11Die vent nan: me 
ook even een aanloopje, 

Ik zal die knul wel nemen; 
Die !r..ri,jgt zijn portie, vast, 
Ik schop •m strakkies even 
Dwars door zijn ribbekast! 

R.',DIOBERICHT : S,O.S, ---------------------•M•• 
;,ntwerpen' s Scheldetunnel staat 
onder we ter l l 
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L!:lNIG Elif SNEL OP TOURNEE : 
--------------------------

De zomer stond. 
Met groeten zwaai 
En zwier 
Op al de landen 
De warme grond 
Lai;l bol, gezond 

-3-

In zonnelach te branden, 
(Lohuis O. F,M.) 

Het is Zondagmiddag en de felle zonnestralen óoen de lucht sidderend bewegen boven het veld,de huisjes,de boomen,de hek~ ken en alles,dat ons omgeeft.De gansche omgeving rust in de droomerige stilte van een broeiende zomermiddag. Voor ons rijst het sierlyke Nal.lld~ wyksche torentje op, terwyl zich ver weg de logge vormen va 11 de imposante toren van de Lier tegen den helderen hemél Hfteekenen,Hier en daar verheft zich het hagel-witte balkenstelsel van. een oph;;albrugje boven het weerspiegelende water.De krekels snorren nu eens haröer,dan weer zacl1ter hun zomerlied in het gras.Ergens loeit een koe.Het zijn de stemmingen,die wy bij onze intrede in het gastvrije plaatsje ondervinden, 
Het elftal,waarmede LENS dien middag te velde trok ·1ms lang niet het sterkste te noemen,da.t op de been to brengen waf'?.Jllo'roch klopte het als een bus.De verschillende attaques weiren behoorlijk afgewerkt en het samenspel viel te loven.Toen de westlanders na eon goede 10 minuten de leiding genomen hadden,laaido d<:J geestdrift bi·j de onzen eerst goed op.De groen-witte achterhoede stond dan ook meermalen voor onoplosbare problemen,zoodat bij het aanbreken van de rust de (1-0) achterstand in een veilige (1-3) voorsprong w;,s om-gezet~ 
Na halftime werd het spoedig (1-4) en (1-5),0f

schoon de Westlandia-keepor hier wel eenig debet aan had,betwijfelen wij ·het niet,of zonder diens medewèrking,was het óok nog wel eenige malen tot een doorboring van de doelmond gekomen.Wij waanden on,s echter reeds binnen,hetgeen nadien nog geenszins het geval bleek te zijn; vooral toen wij eenigen tijd met 10 man moesten spelen.De (~-5) voorsprong ver:inderde in een benauwde (4-5) ,De onzen wisten zich echter 
neg tijdig te h~rstelleh en met een (4-7)-zege brachten zij het schip · in veilige hu;ien,De homogeniteit,in casu het e..imenspel van het elftal, dot een prettigen indruk naliet,viel zoo uls gezegd te loven, 

Het is voor onze lui wellicht interessant 'ns een beoordeeling der onzen van de zijde v.d.Westlandsche Voorzitter te vernemen,welke(-hoewel natuur __ ·lykjhet volgende inhield. 
( niet letterlijk) 

· <!De voorzitter dc,n van Westl!india spr;,k zijn bewondering uit 
"over het samenspel van de ploeg,waarvan hij aangoande de C.lpaciteit "een veel beteren indruk had gekregen,d"'n van Gr.Floris I,dut twee •weken voor ons Westlandia bezocht.Hij wai er dan ook van overtuigd, 
''d~t ons eerste in de a.s. competitie een goed figuur zou slaan." Of dit alles w ... arheid bew.i't,wij trekken nog twijfeL,chtig de schouders op.Nietemin geeft een dergelijke uiting weer moed en zelfvertrouwen. 

11 ICee.nst du das LJnd.,wo die Zitronen bltll1en 11 · 
· (MiSnon) 

onwillekeurig schoten mij deze woorden in den zin, toen wij langs de rustieke vill~'s der gezeten jestlanders n~ar de druivenrestaurutie togen.En als variutie erop,zou jk willen schrijven, kent gij het land,waar de bedauwde druiven blaLJ.wen? 
I nderduad, hoewel wij het van buitenaf kenden,heb·ben wij eerst thuns eon breederen kijk II im G:Jnzen '1 gekregen.In de schaduw vun een lommer:r.i,j k prieel, op kiezelpaden en groene perken van een gezellig ~ chter,·tui ntj e zat de Lensfarnilie achter versch geplukte druiven bijeen. 

Eenieder spreekt gr"ag tot een on'ingewijde over zljn eigen vak en met meer gloed,naarmate r:Jen er meer in opg"at,De e.xpl.icaties,die wij dan ook kregen,tijdens onze tocht door de kassen, ander de dichte rijk bel~den druivenlunen,gaven ons een klein kijkje 
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op de schone cultuur van een voorn.mm ge.west.Even. duchten wij,dat er 
een van het .t'ierre Bcillè.dux-gezelschap als verstekelirtg w:.is binnen ge 
slopen,Luter blaek,dat het een der onzen W.;s,die de kunst ven immi-
teeren waardig verstond. · 
' · Nu spreken wij nog niet eens van menschen,die een 
peorenboom gezien hadden en van de koude k0rmis thuis kv1amen,omd~t de 
peer&n nog steenhard w:..ren,En ook nitJt van 11 Vc,nouds het \v...:9en v"n 
Naaldwijk",wuar het gelach niet van de lucht was en het geL"g spot
goedkoop. 

Het v1as in .:ille op~ichten een geal:nigde dug! 

L en S u - M.U.L.O, 4-6 

De junioren speelden een avondwedstrijd op Woons
d1;1g 23 "Augustus tegen de M. U.L.Q. van de Tuliont,De tegenp:,rtij werd te 
zeer onderschc:t,zood.1t de rust met (1-4) inging.Nc: rust kw..:m or echter 
leven in de brouwerij en eon minuut of 10 vèàr tijd was do stand (4-4). 
De cijferjongens hadden hun kruit echter ook nog niet verschoten,en 
voordut het schip in het gezicht van de haven strandde wisten zij nog 
tweoma~l te doelpunten, Einde (4-~). 

Do "eenheid" van de juniorenploeg liet nog:,l te 
wenschen over. Er wordt numelijk te weinig samengespeeld.Een volg<:indo 
m_,al l:,,,..ter hoor! · 

Zondcig 3 September. 

De Lens-R.K.A.V. dag.N~ het uitvoerig versl:.ig Vl!n 
de~e wedstrijden in de Residontie-bode,meenen wij te kunnen volstJun 
mat deze dag hier in het ~ort to memoreeren. 

. De junioren wonnen met 6-2,inderóuud uen uardige 
overwinning. 1 t ,,,., s echter j~mmer,dat hot me6rend00l dor go;,.,ls ontston
dun door individueel s_flel der spelera,en niet de vruchê w~ren v"n ,:1en 
bewust opgozatte 0c:nval.Jongelui,meGr combinatie-s,;el,d.'..t is hot,w~t 
or bij jullie nog te veel ontbreekt. 
L&ns 4 - ri..K.A, V. comb. 1-4. · 

Ons vie,rdo kw_,m dezen midd..,g wel in il ... ar zw"kste 
Sc,menstelling uit.Toch h..,d dit de onzen niet zoo sterk mogen de;iri
meeran,w,. nt met een weir,ig meer flélilr en doorzettingsvermo 6 en, zou het 
resultëiat waarschijnlijk gunstiger zijn geweest.Menige wedsërijd werd 
gewonnen,wLar te kort aan techniek werd goedgemaakt door een ruim0 
dosis enthousi~smo. · 
Lcrns 3 - R.K,A,V. comb. 3-3· 

Lest best.Zoo dacht ook ons derde er over.Immers 
zij bereidden de toeschouwers een uangenamo verrussing in de vorm v ... n 
een keurig pc:rtijtje voetbal,Yle moeten ver in dEJ herinnering terugguan 
om van deze wedstrijd een weerg:i te vinden.Samenspel,schotvaardigheid 
als ook het zuivere pluatsen werd tot een hoog peil opgevoerd.Rust 3-1. 

Na. de tileo v-:isten de R.K.A. V.-ers zich aan de Lens-: 
druk te onttrekken en drongen de onzen langzamorhund geheel terug.En 
op dit psychologische moment ger.:iakten onze backs de kluts kwijt. 
Spoedig was het nu 3-3, in welke stund geen verandering rr.eer kwam. 

Deze dag is o,.i. voor Lens een w0re propogcrndu-dag 
geweEJst.De sportiviteit vierde deze midd~g hoogtij.'t Doet ons goed dit 
V:;!n onze jongoren weer oo.ns n:,drukkelijk te kunnen zeggen. 

Zond.,g 10 September. 
------------------~ Mot ar1e inv~llers trok ons eerste n:.iur Schiodum, 
he'Cgeen nu tuurlijk een grooto vorzwa :,;king beteeke nde ,A~ n de opzet vu n ,,;i: 
de,;0 wedstri,jd- bedoeld ölS training voor het a.s. seizoen-· werd hier
àoor ernstig ufbreuk gcduan,Hopen we,dat de volgi:;nde gelegenheden,dHi 
woarschij l'.llijk nog wel volgen zulien,:ne1:1r nut mogen heooen. 

• 
,, 



'· '· 

,. ··5 

' ' 

'· 

( ., . . 
:_' ,,.· ;1 

·, 

. ' 

., 

., 

.. 

, 
, . 

·i..: 

.. 

, .. 

, .. 

.. .. 

., 

'. 

'1: 
·, 

..... 

, 

.] 

. ' 
• 

• 

/, 

l ... •' . 



., 

••• 

Ylat de wedstrijden- het waren a:r twee- betreft,het volgende: 
J)e hardheid van het veld was oorzaak dat balcbntr8le zeer bemoeilijkt 
werd,terwijl de vrij sterke wind,die dwurs over het veld stond,,goed 
spel niet in de hand werkte, 

Onze tegenstanders waren L, v. V, uit Laren en J'Jxçi,iJ.sior uit 
Schiedam.Hoewel Lens geen hoogeschool voetbal speelde,kregen we van 
het spel der Gooilanders ook geen hoogstaande indruk.De eerste helft, 
wuarin in hoofdzuak op het middenveld werd gespeeld,eindigde met een 1-0 
achterstand,Deze,alsmede de twee goals na rust,werden door onze eigen 
verd ed igi ng,met de onvrijwillige medewerking van de L, V, V. aanval ge-

Henk de Waal redde de eer,door een penalty te benutten. 
Excelsior-Lens 1-0 

Deze strijd droeg een.bijzonder spannend karukter.De gew1J
zi5de opstelling voldeed naar behooren en met wat minder tegenspoed hud 
Lens reeds by rust een kleine voorsprong kunnen boeken.Nu ging zij in 
met blanke stand, 

Het nieuwe Excelsior-kanon genoot een speciale bewaking 
van onze verdediging,waardoor Dorus van diens losse flodders bespaard 
bleef. 

De tweede helft was een getrouwe weergave van de eerste. 
Tot tien minuten voor tijd stonden de partijen nog op gelijke voet en 
was nog met ge en mogelijkheid uit te maken, wie met de overwinning zou 
gaan strijken, Bij een plotselinge scrimllll.lge voor het Lens doel werden 
onze stoute verwachtingen om over Excelsior te zegevieren, den bodem in
geslagen.De rechtsbinnen der Schiedammers m~akte het eenige doelpunt 
van deze wedstrijd.Wel maakte Bluuw-wit ·nog gelijk,doch het ontging. 
den scheidsrechter,dat de bal de doellijn gepasseerd was, 

Lens dubbelmannen kwartet bracht onder de pauzes enkele 
liederen uit haar bekende zangbundel ten gehoore, 

Zondéig .10 .September. 

Onze junioren en ons derde speelden op het Velo-terrein 
te Wateringen.Beide wedstrijden eindigden in een nederlaag voor de Lens
teams: met 6-0 verloren de baby's en met 1-0 het derde. 

De tegem;tanders van het A-elftal waren zoowel wat licha1ams 
bouw 1Jls wat schotvaardigheid betreft verre in de meerderheid,en al gaf 
Lens-hope een niet onaardige partij samenspel te zien,het bleef esin on
gelijke strijd.Toen een der "grootste" Velo-mannen wat al te ruim ge
t:cuik maakte van zijn lichaamskracht tegen onze beste Kees, werd die 
speler terecht naar de kleedtent verwezen.Maar ook tien Wateringsche 
jongens wuren voor ons jongste elftal te sterk;de voorhoede-te,en R.K • 
.4..v. zonfü,g j .1. zoo productief-bleek niet in stwat ook maar èen doel•· 
punt te fabriceeren. 
Het derde verscheen met drie invallers in het veld,hetgeen natuurlijk 
een aanmerkelijke verzwakking beteekende,Toch hud Lens waarschijnlijk 
deze wedstrijd wel gewonnen,indien de scheidsrechter wat minder .Mlilpar
tijdig had gefloten, Hij meende echter z•n taak te moeten vervullen, 
door steeds m~ar te fluiten als het Velo-doel in gevaar verkeerde; in 
zeer vele gevallen om niet te achterhalen redenen.De eenigste goal ont
stond op ongerechtigde wijze;de bal werd Willij eenvoudig uit de hunden 
gstrapt.We moeten onze tegenparti,j de "eer" geven die h.11,r toekomt, 
namelijk deze•; de talrijke verwondingen "an diverse Lens-spelers onder 
de wedstrijd toegebracht werden Oaa rna II liefderijku verbonden, 

Het lag in de bedoeling van de Eco in deze Lens-revue de 
opa.telling van de diverse elftallen te publiceeren. Verschillende rede
nen echter noodzaken ons dit nog eenige tijd uit te stellen,waarvan de 
voornuàmste de.ze is: we komen een aantal spelers-minstens drie- nog te 
kort.De· groots moeilijkheid is nu: hoe dit tekort aan te vullen.Wil. 
men e.en huis bouwen,dan is een eerste vereischte,dat de ben.oodigde ma- , 
terialen aanwezig zijn.Het 11 Lens-voetbalhuis 11 verkeert momenteel niet in 
deze gunstige omstandigheid.Daarom doen wij aan de leden een verzoek: 
kent ge personen,die waarschijlijk wel iets voelen om in Lens te gaan 
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, IN MEl'!lORIAM: 

Gedenkt. in ver·loren oogenbli,lj.,ea on:,e ever
leden vrienden : Bep Starrenburg, Guus v,d, 
Bol, Jan v.d. Goorbe_rgh 1 Louis Wezenberg~ 
en Freek Stoops. · . (2-November Alll,rZ ielen) 

Het Bestuur. verheugt zich mededeeling te kunnen doen va,1 het 
zeer verblijdend feit, dat dé· heer L. Janssen zich op ons verzcek weer 
bereid heeft verl<laard, het secretariaat der•.Elftalcommissie op zich 
te nemeD, De samenstelling der genoemde commissie is dus nu als volgt 
Dhr. A, Runélerksmp, voorzitter De heeren : W,v,Westi.ng 
Dhr. LaJanssen ,- Secretaris Jo .~TanssBD 

H, Vle~et;ber.~,t,,r 
.1.,eo.e,n , . . v 

~n;•14t,.1-._ ·.,....,""·.· ..... 
r, .. ,", ~ ·•t :'~ 

....,.,,. ,< •~•>•, ">-~ "." • ~--- •"'-•w • EEN· WOORD VOO.:tAF .,.. __ . ··•-\ .. ,- .. •----.....------·-·· ............. __ ,.. ~,, . _.,._ ........ --~"'i" -
,! i 

1 : 

.... , . 
De revue is er weer. we ménen ons te mogen v.oorsteJ.len 1 det 

ze met open armen zal worden ontvangen, Zelden bele,=fde ze een .pe::'i.ode, 
was!'in ze zoveel te bieden had als tegenwoordig. Echter zoi.1de11 v,e, onrecbt 

·' plegen 1 als we in deze materie niet even stil stonden bi,j :iamen uit 
vroegere jaren : Raket, v.d. Kleij, E, Jan Knut, Pidpilkulo:, ïJJ.t1'a·· 
montano! en andere, die ons mom.enteel niet '_in gedachten komen, nor:1en 
die gedr·egen werden of worden door mensen, die Lens een goed bsrt toe 
dragen en da·t zo vaak in de Revue toonden. Meermalen mocbter, we von 
derden horen : Die Lensrevue is .zo echt hu iseli'k, zo heel anders ,.1a:1 
de droge pogingen van veel andere vereenigirlgen. Inderdaadi '1; Vri:·::idlil 
is sprakend, 't verwonderde ons dan ook geenszin_s, toen de voer zitter 
van de Haagse afdeling der D.H.V,B. bij zijn bezoek aan cns terroin 
zeide, gaarne te worden toegevoegd aan de rij der gegadigden, Zo iets 
te horen is prettig. Maar : de Lensrevue l:ón nog beter aen haDI' doel 
beantv,oorden, ·nanneer het korps inzenders wát uitdijde. De Lensrevue is 
.QI?..?:.§. spreektrompeti .Q~ mikrofoon, d.w.z. ieder van ons heeft brt 
volste recht ?.ich tot de luis tera ars te wenden. Doch van dit ·l0ci•:r·"cht 
wordt te weinig gebruik gemaakt. De Septemberuitzending lie•c ac.!, ri;;ik•
spltnter!lieuw geluid horen. Dat deed ons deugd. Maar zo moet· hot :'..edero 
maand gaan. Dus 1 wie meldt zich àan? Adres : I<'uJ.tonstraa t, ?3. 

· Hoogst ontmoedigend voor de. sarnenE:tèller der Lens,1er!i5:'.ege,1 
en voorbeschouwingen in de ResBode was de bekentenis van iemsn'.1, c'!iE, 
zich Lensman waagt te noemen, dat hij bedoelde artikelen ni.et gelesen 
had, Mag niet meer gebeuren hoori. •· 

. •, ' REDAKSIB, 
/i./\N DE LEDEN. : 

Nl1 de competitie i:i3 aangevangen en door ons eer·ste e:'.fta.l 
reeds twee wedstrijden zeer eervol zijn gestreden, lijkt het cnn niet 
ondienstig 11ierop iri deze Revue nog even terug te komen. Dat vri.j J1i.er
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het eerste elftal bij de kop nemen, is verklaard, doordat de p:ttl<.tijk heeft be-wezen, dat de buitenstaander het peil eener vereenigi.ng (boe-11vel ten deele onjuist) immer beoordeelt aan de hand van de vBrri.cbti.nLen van haar eei;-ste elftal. 

\ . Er is gevoe~bald en goed gevoetbald d.w.z. in goede ver-standlîoud1ng en versch1l1.ende momenten ook goed qua spel. En dat er bi,i deze wedstrijden geen wanklank werd vernomen, heeft ons bui.tengewoon aangenaam getroffen. Trouwens, zoo behoort het ook te zij11 ; sportief en vriendschappelijk op de allereerste plaets. Heeren~ (en dit is niet alleen tot dele. elftallers gericht) gaat zoo voort en zijt er met ons van overtuigd, dat wij het hiermede nog ver zullen "schoppen·" met de wetenschap, dat dit de juist weg is welke bewandeld · moet worden; dit alleen is je zuiverste en beste propaganda. 
Het gaat goed in Lens, getuigen de enorme hoeveelheid w,?rk op het ter,·ein verzet met de onmisbare steun van verschillende onzer upracht leden'' en zelfs niet-leden; getuigen de hard werkende elftalcommissie, getuigen onze Lensrevue, getuigen de bezoekers van onze wedstrijden en last not least het keurige werk onzer mede-bestuurderen; t'érnslotte getuigen de vormen van medewerking, welke wij allerwege ontmoeten. 
En het is ons een persoonlijke behoefte al diegenen, die ons op welke wijze dan ook steunen en helpen in deze revue een.hartelijk woord van waardeering en dank toe te zwaaien. Maar het is nog niet genoeg. Wij zijn meer dan tevreden, doch niet voldaan. Er moet nog veel gedaan worden. Trouwens er is steeds iets. te doen en wij doe.n een ernstig beroep op allen om ook in de toekomst Uw hulp te blijven verleenen 1 dienende om Lens nog hooger op te voeren. Excelsior zij ons aller· leus 1 

w. v. Boheemen 
Voorzitter, 

SPORT, ROOMSCH OF NEUTRAAL? II 
In aansluiting op mijn artikel in een vorige revue, waarin de sport in rooms eb verba-nd· bésprökéff ~vèrd, vlir ik thans in het kort bespreken de taak die Lens heeft ingevolge de beisschoppelijke vermaning aan alle R.K. sporters. Zooals we Lens kennen op het heden en v'Je trekJ•.en de vergelijking met wat geweest is, d.i. een half jaar geleden, dan komen we tot de conclusie, dat het intens vereenigi.ngsleven van vooruitgaanden aard is. Was eerst de houding van het Bestuur en leden, door de groote moeilijkhedeIJ die we doorstaan hebben, tot bij het pessimistische af, dan heeft de viering van het 12}-jarig be-staan in alle gelederen nieuw leven ingeblazen. De kort daarop volgenden jaarvergadering werd een succes, doordat er weer me·nschen gevonden werden~ die de niet gemakkelijke taak op zich wilden nemen om Lens te leiden en voor te gaan. Waar het nieuwe bestuur met ent11ousiasme werkte, was het logisch gevolg, dat die bezieling door de leden werd ouergenomen. Spoedig daarop kregen we de practische feiten te aanschouwen, dat met hernieuwde geestdrift de werken en noodzakelijke herstellingen aan veld en kleedlokalen alsmede de nieuwe waschgelegenheid tot stand kwamen, De verharde Leijweg en bet pad naar het veld zijn thans van dien aard, dat de redenen tot klachten tot een minimurJ werden teruggebra ebt. Dit alles bijeengenomen heeft .het Lens terre in een outillage gekregen, die met meenige andere vereeniging kan wedijveren. \Janneer men bedenkt, dat alles zoo goedkoop mogelijk en door eigen leden moest verricht worden, kan men niet andxrs dan bewondering hebben voor ben, die hun vrijen tijd en arbeid?kracht afgestaan hebben aan de Roomsche sportbeweging in het algemeen en ons Lens in het bijzonder. Zij hebben een dienst bewezen aan de Roomsche SJ,)ort, waarvan Lens toch maar een klein onderdeel is. Want tengevolge van de bissch. voorschriften zijn wij verplicht geweest ons zoover klaar te maken, dat wij de te verwachten toeloop van nieuwe leden met susses kunnen verwerken en hun alles geven wat bun voetbalhart begeert. Op de eerste plaats komen toch de interparochH!ele vereenigingen in aanmerki.,,g eJ.s bolwerken tegen neutrale hoogere elftallen. De parochHiele clubs kunnen zich nooit tot zulk een hoogte opwerken als bv. Lens kan doe'l 

' ' 



'. 
·' 

' .,,,_, ';.1•' 

' 

, 
·• .,,, 

'· 

> . 

.• 

.:. .._,,. 

-~ ' ' 

.. :~ 

',,.1-... 
.l 



• 
- 3 -

Zij mogen meer spelersmateriaal hebben, maar de kwaliteit van het spel 
kunnen zij over het algemeen niet bereiken •. Daarom is het voo:::- ons 
·een eeretaak om ons verder te ontplooien. Een voetballer uit neutraal 
verband krijgt men niet wanneer hij ip Róomsch verband eenige klassen· 
lager moet gaan spelen. Wanneer de kerkelijke voorschriften succes 
hebuen, moeten we de nieuwe spelers een milieu aanbieden, hetwelk aaD 
hun spel geeri afbreuk doet, m.a.w._ wij moeten ons opwerl.en en trainen 
om die hoogte te bereiken,. dat alle K.K.V-B,ers zich bij ons kunnen 
aanpassen, De finantieele bezwaren behoeven ook een oplossing Daar 
moest m.i. rekening mede gehouden worden, aangezien de fina'1tieele 
draagkracht bij de meeste vereenigingeIJ lang niet rooskleurig is maken 
we in dit opzicht geen uitzondering. Wij moeten ons uitbreiden om de 
neutrale spelers te ontvangen of te t.rachten ze bij ons te 'krijgen. 
Iedere poging brengt vanzelfsrekend· Jj:osten mede, hetzij als brochure' s, · 
reclame en verdere propaganda-middelen~ Zou het _dan zoo vreemd zijn 
als er een fonds gesticht werd en elke interparochieele vereeniging 
een subsidie toegekend werd? Vooràl wanneer-de voordeelen der neutrale 
vereenigingen veel grooter zijn dan die der katholieke. lifeem alleen 
het feit van het vrije reizen, kom daa·r bij ons eens om. Ik ZO'J die 
voordeelen nog met vele kunnen vermeerderen, maar laa~ alleen het feit. 
voldoende zijn, dat wij zooiets onmogelijk kunnen doen •. Daarom nogmaals 
een fonds zou zoo ontzettend veel ·voor de goede zaak kunnen doeD, Spe
lers die van neutraal naar principieel verband overgaan uit werke].ijk• 
principe zijn er sporadisch.· Als iemand zoo principieel vast stonr:, 
had hij zich nooit aangemeld bij d. neutrale organisatie. 

NASCHRIFT 
• 

Pul,TER, 
Een fonds, z.ooals Punt,er- ."bedoe.lt, zal wel tot de \Dor.ie wen
sen blijven behoren 7 al zit er ook iets bilJ.i.ks· in r.,ezien 
de geldèlike -en andere hulp aan de parochie-klube-. ~i-· •.··o-, 
min maken zij, die hun steun aan de katolieke sport ont
zeggen om ze aan de neutrale te geven, een allesbehalve 
simpatieke indruk. Of zij het kunnen verantwoorden?? 

RED/IKSIE. 

Meneer de Voorzitter, 
1 Toen onze Toon een Toontje was, 2 

was het aardig om te zien. 
Hij had de bal wel goed in 't ocg 
En mikte uit alle macht 

Nu kurkt ie alle weken · 
En geeft ze bovendien 

De queue schoot uit tou,cheerde Eli 
De bal die rolt te zacbt 
Ach wat een pech,'k begin zoo Nog weg, nog weg, nog weg, nog weg, 

Wat had die Toon een pech. · slech 
De andere luitjes lachten zeg. 
Om'die arme Toon z•n pech. 

Die kans is ook weer ;,eg 
De andere luitjes goedig ech • 
Waag jy die kanG weer zeg! 

•• 

3 En Toontje stapte weer van wal 
Hij dacht nou niet zoo do·mi 
De bal vloog vijf-zes-keeren toen 
Langs alle banden om. 
De kurk was om, de kurk was om 
De rooie was zoo stom. 
De andere luitjes lachten zeg 
Toon gaf drie twee~n weg. SAMMELAAR. 

A hl S T E a D A M S C H E B R I E V E N • 
----------------------------------------~-

Het contract met·een Amsterdamsch correspondent is geteekend 
en 't honorarium was de vriendschap. Contractueel zal de correspoéident 
maandelijks zijn met het zweet zijns aanschijns besproeide copie leve
ren die gedraaid• door de worstmachine, welke men Lensrotati~pera_ r:,,_,emT, 1 
ten doel zal hebben ruige voetballers, eens eerzame S.cheven1ng.scm1 
visschers, beter bekend te maken met ·A!J}sterdamsche. zeden. en g0 \":ion
ten. Bij tijd en wijle zal ik tráchten een tip op te lichten '.(é'TI d8 
sluier waarachter een misterieuze volks eigenschap voor U nog ::..,1 a 1 
haar ongerepte schoonheid verborgen ligt. 
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cAl wandelend door vunzige stegen en sloppen, die zich in niets anders 
dan hun namen van elkander onderscheiden, zal ik het aan mijn oogen 
voorbijtrekkend schoon, omzetten in woorden, woorden, waaronder er wel
licht zullen voorlwmen, die vreemd in Uw ooren klinken en die, uit·
gesproken in het onvervalscht dialekt ven het eens uitverkoren volk. U 
de beteekenis er van nog nauwelijks doen vermoeden, Successievelijk. 
zult U aJ. lezende, uit de tallooze grachten; waaraan dit Venetië van het 
Noorden zoo rijk is, de kwalijk riekende en soms de op Uw longen ver
pestend i!1werkende lucht; in Uw neuzen voelen opstijgen, Gij zoudt een 
ongunstige indruk van deze groengele, soms diep grauwe modderstrocmen 
krijgen, indien gij ook niet onlangs nog bekbord werd door de sc'boon-
he id ëie er van hen uitging, toen gij in een zwoele zomerna ebt, terv,:;.jJ. 
de maan en een enkel sterretje hun spaërzaam 1-icht over het wa.tervlak 
ver-spreidden, U in een gondel van het Amstelhotel naar het Lido had 
la ten va ren. 

Opmerkelijk is het, dat je hoofdhaar .. hier veel sneller 
groeit. en dat het vlas op je koonen en Je .kinnebakken i.neens baard ge
worden• is, Je gaat op zoek naer een kapper, ha irdress, coiffeur, of hoe 
men dezen mEIBchenkenner, want d'ikwij.1.s verstaat hij dit beroep 1 indien 
men het zoo noemen wil, beter. nog dan de omgang met ;:ichaar en kam, ove-· 
rigens betitelen moge: Maar er zijn er zoo veel. In je pas verworven 
vrijheiisróes wil je niet vragen bij wien je het teveel van je door 
zon en zee stug geworden opperste opperhuid het be.ste laten kan, Je 
trekt naar het stadsdeel, waar oe voor enkele,weken terug, uren aaneen 
doorgedo.old had, er v;el op lettend niet te vallen over het zalig over
.schot van middeltropische trots, en waar je het was opgevallen, dat er 

. te midden van die vuilnisbelt een kraakhelder, drukbe)5lant kapperswin- · 
keltje sterk tegen zijn omgeving afstak, De sfeer van een welkom vreem
deling hangt hier,:mog en het wordt je 09k luidgalms toegeroepen, als 
je schuchter den'drempel overschreden hebt. 
Ze zien aan je neus, dat je komt·van ••• ja van waar? maar niet Van 
Mokum, evenals jij aa'n een aanzienlijk gedeelte der in de lucbt gestoken 
neuzen ziet, dat zij afsi;;ammelingen van een door· alle tijden vertrapt 
volk zijn, sterker, de neuzen van de ·schoenéri dezer''neuzen"· verraden 

• 1 s-dragers origine. 
Je 11lijt je· neer en je wacht tot je onder de handen van een der vier 
weldoeners,' van wie je de meest recbtsche ·zonder twijfel de e,ïgenaar 
van het winke1.tje voorkomt, komt te vallen, Onderwijl luister je naar 
de radde tong, die met striemende taal de politiek van het uruine ré
gime, daar ergens over.onze grenzen, hekelt, Je maakt je opmerkingen, 
vient je ,roelt~, dat niet alles waar kan zijn, wat spreker zijn audito
rium ter gretige accepir.atie wil opdringen. Je m&g dit doen, je bent hier 

. als in een groote DUiskamer· en.spreker kan er niet kwaad om zijn als 
je je de vrijheid permiteert om te zeggen, dat hij_ wel wet op zijn kerf
s'bk heeft gehad. Natuurlijk bij bekent het grif. Je zegt, dat zijn ide/Ser, 
sterk communistisch getint zijn en in flegiinte tegenstelling met zijn 
heilstaatsolle ideëen, betrap je hem er op, dat hij wel eens 20 9; maakte 
waar 10 % meer dan genoeg zou zijn geweest, Hij werd voor eeuwig ver-· 
bannen uit de grootstad, waar bij elke Weinstube )<.ende, maar tocll met 
de brutéliteit die hem eigen is, verzekert hij die bruine "hond", dat 
hij we,,r in de groots-..ad zijn i,deëen propageeren zal, met een heiliger 
vuur dan voorheen, en dat hij weer 20% zal maken. Hij kan ,verzekeren 
wet hij wil, maar de tijd van hij. en·-.zijn brave broedêr te midden van 
een germaanscb volk de.toon aangaven, is voorbij, En.zijn werkelijke 
brave broeders, zij die den charitas beoefenden, zij die slechts vader
landsche iedeëen met zich droegen, zij zullen er rustig en ongestoord 

• hun negotie kunnen blijven drijven, maar zij zullen er wel van over
tuigd ztjn, dat ook hun jours de f§ts sont passés, 
Nog andere problemen, die in bet.brandpunt van onze tijd staan, worden 
in het winkeltje verbandeld, J·e zit met volle aandacht te·luisteren 
want het zijn er geen· domme jo11gens, die er hun meening verkondigen en 
je vindt het jammer, dat het· thans· je beurt s:is om praats t:e nemen op 
de groote draaistoel, Je bent bij de baas terecht gekomen, en te oor
deelen naar .de rapheid en de co:urectheid waarmee hij anderen voor jou 
bediende zal hij je wel beboorlijk afleveren, Hij wil zien of hij een 
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goeOe kijk op je peeft gehad als hij tegen je zegt: ik geloof, dat Je 
uit den Haag komt.· Nee, dat niet, maar ik heb er wel· pas een jaar of 
wat,;gewoond. Maar als ik vragen mag, zeg ik, hoe weet U dat? ik hoor het 
aan ,je stem. Je ·voetbalt zeker? Ja. A.K.V.? · (d.i. A'damsche Kantoor Voet
balbond) UeetJ. R.K. Zool Julli,e roeren je geweldig ~en laatsten tijd, hoe 
komt dat? Komt het geld niet overvloedig genoeg binnen? Maar waar het 
ons vooral.om begonnen is : wij eischen de kràchten terug, waardoor eep 
neutrale organisatie machtig, groot·en rij!< geworden is en wi'j verbie- • 
den onze jongens vriendschapsbanden aan te knoopen met hen die onze be
weging steeds hebuen .trachten te verdrukken. Zoo.! dat.is bout gesproken 
dat laatste. Die woorden moet je heusch tèrug nemen, want·, dat ,.,.is niet 
waar. Jullie hebt je steeds op een veel te hoog standpunt geplaatst 
Jullie geestelijkheid ·had vroeger ï,an' sport, speciaa·l van voetbal, geen 
kaas gegeten en s-telde vee_1. te hooge eischen 'raan hun betrekkelijk nog . 
kleine beweging. Sinds eenige jaren hebben jullie een flinke "vooruit- . '· 
gang in ledental, voóral jonge.ren, en dat, jullie je·eischen thans .iets, .. 
hooger gaan stellen, vinf i~ heel gewoon. Maar jullie moeten geefo''dreig
brieven. van de preeksteol gaan aflezen, daar ,bereik, je niets mee. In 
Brabant dan en in Limburg? Ze.komen met honedrtallen terug. Niet omdat ze 
zich o_nder,den invloed der dreigbrteven laten brengen, maar omdat ze , 
inzien en overtui'gd, zijn, dat hun plaats niet in d neutrale bewe- • · 
ging is. over·een paar jaar hebben· we het halve;_;zuiden. 't Is mogelijk_ 
maar boven Moerdïjk en Maas zullen geen in de neutrale beweging groot > 

gewordep krachten BJ!IIRXHIRXllllllliXolKJ:1:Xlll.Klll:UB' spelen voor jullie part ij. U. 
doet net o_f het poJ,i tiek. is. ,Nee, zoo doen, jullie. Goed, maar waarom : 
niet.? Ondat de werKelijk goede krach't.en ,spelen•om <ien .broode, Oh,• Kijk. 
U hebt U toch niet irersproken?,AbsoJ.uut niet. Nou'e~rlijk gezegd is deze 
uitlating voor 'mij ook nie_t nieuw. Ze spelen slechts onder de mom van 
amateurisme, de glsdjanussèn, wat zeg -ik de huichelaars! Ik vind het' 
niet erg,, ze zwoegen er hard :o enoeg voor. Slechts hun- nameri zijn ,in sta et., 
volle .. s.tadions te ,t:ce_kke.n., waarom verzwijgen,. dat het spel b.etaeld :wor.dt?, ·. 
1/iaarom het_ publiek iets voor te liegen? .Ia'xx)l)j;!:gx111l!:Nll'I!!X. · Scheren? Nee. 
Friction? Ja. Zoo het is je -beurt. Afborstelen? Ja. Dag meneer, zag je · 
tegen de baas; dag }:leeren, zeg je tegen de nog druk debatteerende recht.:,' 
en kromme neuzen. Dag Sjef klinkt het vertrouwelijk terug, •t_ot kijk! •; 
Natuurlijls tot kijk:, want bier maak je 'me,e wat bioscoop noch variét~ je 
bieden künne.n. , , ,._ ' · , . • , , " 

e. . j - , . • 
Thuis gekomen hoor je door de r~adio een ander verbannene, Ernst 

Berk de weggetrapte proleta'àr, die niet melanch:iische klaagtcmen een 
Haagsch publiek tot b"e~rijpen' opzweept. • 

Be_rgman. ' • 
' . • 

'N a:s c hr i f~ 
" _____________ ".'"______ .• " ~ 

Lens moet wel groot zijbj nu ze zo•:n korrespondent· bezit, Waarde ,Heer 
Bergman, Welkom voor pe 1!1,icrofoon, We rekenen op U voor ons Novembep- · 
nummer. . . 

• '• . ·REDAKSIE, 
• ' EXTJt. FOLITIEBEiUCHT : • , 

De comrniss'aris van politie'te 1//ater.loo maakt bekend, dat.de hoofdredac
teur ven de wereldvermaarde Lensrevue in den avond van den 12en October 
een zeer ernstige mishandeling heeft te verduren gehad, wa2rvan çle ,ge.
volgen nog niet zijn te ovèr"zien. Het slachtoffer kan nog niet gehoor'd 
worden. Arrestaties werden noc niet gedaan, 11 , •· • 

In verl:land met het bovenstaande wordt door de politie te \'iaterloo, 
opsporing en aenhouzing verzo·cht en eventu_eel voorgeleidin.:_ van een . 
rijzig, sluikharig jongmenscl) met donker uïterlijk 1 meer gedrongen dito, 
haar il la frisé, beiden met gele regenjas en bijzonder· belust op Clysma · 
no 10 ronè., Zij worçlen voor de d/l!Èrs aangezien, De''Directeur ·der straf
gevangenis te Scheveningen héeft in afwachting reeds opdracht gegeven aan . 
Jan Rembrandt een sier-plank te schilderen met de volgende spreu,k, : 

· Spaar je tranen en geschrei · 
Je bent er gloe•iend pij! 

., .' 
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v.,\H DE EL.FTAL COMMISSIE.(Reeds gedeeltelijk geplaatst in vorige 
oplaag} 

·;· . Het lag in de bedoeling van de E.C,in deze lensrevai d 

~ .. ve:>:'se e ~ftallen te publicweren. Verschillende .redenen echter noodz!-

·;· ''.~ ... ?,~P. dit nog eenige tijd ,uit te stellen ,waarvan de voornaamste deze . 

.,_ s,.,.,_J komen een aantal spelers-minstens driednog +e kort De t · i 
3·,••h 'd · h · , · , grooe:11oc. 
,-1..,J •• e:1 1s nu: oe dit te kort aan te vullen.Wil me11 een h · b · ,':'. 

:c s eer:. eerste v~reischte dat me benoodigde w.aterial~n aan;,;~!! ~f'.;~11 ,uan . 

'' ~~s~,-oetbal~1;<is 11 verkeert momenteel niet in deze gunstige o!sta~diH;!.u .• 

Da~<~~, d~e~ wi,J aan de ~e~en een verzoek:kent ge peisonen die:;o. waai•s~hyn:, 

ly.c ,r.,,. :tG"s~v~elen om in '.Lens te gaan spelen,geef ene dan de a::!resse,1 

van die ir.ens"h.,n door.De E,Co.zorgt dan we:). voor de rest. 

. En tot slot: Z?o~arg' wij nog z·onder reserven voor onze e{fta::. 

len· zi.jn_,;3ohrijf dan zoo weinig mogelijk af,'.l.'racht u eens in te denk~n 

w~. t ~-oo~. _;ei: bijna onoverkomenl~~ke moeilijkhedàn u ons bezorgt ,wann~~l; 

WJ.,J 1n -~ 7~~ 11,eek meerd7re afscm·iJvers moeten noteeren,Ook uw mede••ej,ftal= 

l_ers be,tiJst ge een dienst,wanneer ge steeds acte de présence geeft, . 

De indeeling· van onze elftallen, 

Reserve ·· · · · 
, 2e kJ...<isse D,H, V,B., 

Le
1

ns l.,Wi lhte
1
lmus l ,S'J:)artaan 2 ,Ex cel ei or 1,P.F,C., :,_ 

B auw ZWar ,Graaf }!°1,:1uis 1,0li veo 1, 

Lens 2 ,D, H, L. 3 ,P. F, C, 2 ,Gr. Vlï llem 2 I II, St .Lodew;y-x ;.· 
Ae olus 2 ,We s tlandia 2, 

Reserve 3e klasse L, · Lens 3,:1?.F.-C,3,D,H,L.4,Rava 2,lfobia 2,Bl.Zwart 2 
K.R,·:V:,c·_.,2 ,D,;IE,B, 2, 

Re serve 4e klasse P. 

District den Haag 
Afdee ling J), 

zondag 24 september. 

. ~ . . . . . . 

L-ens ·4 ,K,R. v. c. 3 ,D. H. L, 5 ,D. H.B. 3 ,v. v .P.3 ,Bl .zwart .-:. 
G, D, A, 5, . . · -. . , _ 

. ' • I r· 

Lèn's '.A,K,R,V,C,A,Velo B,S.S,C,A,Hercules A,D.H.L,b 
F,V,V,a 

-~ 

'n Schitterend resultaat was het niet en toch kan 

I,ens -te·vreden zijn- met hetgeen haar elftallen op de eerste competitie~dag 

g epresteen.·d hebben.Van de 8 te behalen punten kwamen er slechts· 3 binnen, 

maar de manie1· waarop we die overige verloren ,stemt ons hoopvol.Beginnen 

we deze aiaal met de ba bies Lens a -He-rctlles· a Qa 2.0nze jongens verschenen 

in den HG orn met een zeer gewijzigs elftal.Enkele spelers ziJn ovez-gagac. 

naar de ·Senioren afdeeling ,terwijl een drietal uit onze vereeniging zijn 

g etredcn,,,Alzoo een elftal ,dat voor de helft uit nieurmlingen bestond.Er.. 

t och"de .. uitsxag zegt het ons- is de eerste competitie wedstrijd geen zwar·e 

n ede:rlaag gewirden,Als de Lens-boys hét konwnde seizoen nu eens trachten 

via t meer samenspel te leveren ,dan verzekerenetal van overwinningen ,_De :iu::t«:, 

nieuwe ploeg is er best toe i_n staat.Maar dan ook~ samenspelellll en' m:md,~ e. 
dicht op het veld ,Afgesproken'? 

· Het derde verloor haar -eersten strijd.Met een 3=2 

overwinning vertrok Bl .-zwart 2 naar haar Heimat.Het dient echter·•gezegd: 

het spel der blauw•w~tten stond technisch op een zeer goed peil.Vooral de 

voorhoede trok meermalen mooi combine erend ten aanval en menig keer cmt~ 

· kwam het Wassenaarsche doel op gelukkige wijze aan doorboring.Vermelden 

wij nog dat Lens een penalty miste en dat een der· achter spe ;lers van ons 

de helpende hand bood bij het maken van het 2e Bl,Zw,doelpunt,We v-erme®·" 

- den dat Lens_3 een hartig woordje in haar afdeeling zal meespreken, 
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. Westlandia 2 - Lens 2 : 2.:.3 
u .·~ 

. . ok het ~weede e~ftal versche.en,e\rènals het derde,met 
ecnige invallers.Toch wist.het in naaldwijk te winnen,wàervd.or ons 
cere•saluut.JallJl!ller genoeg waren we niet in de gelegenheid de tocht 
m~e te maken ,doch het feit dezer overwinning is een bawij s ,dat ons 2e 
dit ,jaar ee·n -gc•ed· partijtje voetbal zal te zien geven.Gaan we naar de 
le'klasse D.H.V.B.zou het waar z·i•jn? 

Tot slot:Lens I • Wi•lhelmus] 1-l .• 

Late~ we dixtoe.t Q:~@.me.e.ning zeggen;we z'ijn dankbaar, 

\ 
\ 

1 
1 

maar niet voldaan.We hadde!ln gedacht_ het samenspel en het elkaar begry• 
pe1;1 tot 1;10oger pe::fectie te z.f.en cpgevo:erdtfi:ü~ in het afgeldöpen zomer
~eizoen in zoo ruime mate gelegenheiid is gewee·st t.o·t·'beoeferiing hiervan 
in vri~ndschappelijke wedstriJáen.»'!fin laten_ we ho•pen;i:Ïat de volgende 
wedstrijden meer resultaat mogen oplevwen.Wi.lhe~.il 'verscheen-na hun 
ongelukkig d·ebuut in Wassenaar•met· een gewi:jz-:l;gà en naar qnze meening 
sterk elftal. •t sPel dat vertO'Ond werd imi'ge dan technisch niet zoo bui-. 
tengewoon hoog staan ,~oede kWali,teiten bezit het in ieder geval: snel · 
ver:plaa teen en veel s·chie,ten vooral.Onze keeper heeft er volop van kun
nen profiteeren.De verstandhoudi-ng in het· veld was goed en iedereen die 
vroegere wedstrijden heeft bijgewoond ,:weet wat dit woordje"goed" zeggen 
wil.Moge,èn in het belang der katholiek.e sport,èn in dat van Lens ook · 
van de neg te spelen strijd tegen Wilhelmus gezegd kunnen worden dat het 
"goed ,was 11 .Maken. wij de balans op van 24 September-eerste competitie dag• 
dan kunnen we niet anders zeggen,dan dat ze een gunstig beeld te zien 
geeft.Pogen we verder-in volkomen sportiviteit natiturlijk•in volgende ,... 
zondagen wat meer punten te veroveren.Want ook dat is noodzakelijk. 

l Oc tober. 
van de 6 te behalen punten kwamen er slechts 2 binnen. 

•n po over resultaat ,niemand zal het ontkennen.Hechten we toch vooral 
niet te ve.el waarde aan het woordje pech,'t· is zulk een gemakkelijk mid-. • • . . 1 

cd.el ·om"·eigen tekortkomi~en .t.e camQUflee1wn.scl:lrikJ1u n:l,et _le~e.r_,y,ant 
heusch voor pessimisme ,noch voor overdreven zwartgalligheid is mcllil.ehteeJ: 
reden.Als.wij hier onze meening naar voren brengen is het niet om de 
zaak donkerder voor te stellen dan. zij ia.Neen ,wij bedoelen alleen te 
w.aarschuwen tegen ee,n mentaliteit van: nu ja ,we hebben wel· verloren ,maar 
als dit niet gebeurd was en dat· niet was· voorgevallen(enz.enz,enz)dan 
zgiuden we nooit verlor·en hebben.zeker het gaat om de sport ,natuur.lijk, 
maar o~o k om de punten. 

Lena.I - Oliveo I 3•4 

\ 

Tegen alle verwachting in verlo•r one eerste haar tweede 
•competitie•wedstr~jd.Het begin is sensa.t;l.oneei:binnen 10 minuten hadden 
we een 2•0 voorsprong.De lens sUpporterEi•en dat waren er velex•glunder
den en hier en daar kon• men ho oren mompelen van een: inmaakpartij ,dat wordt 
een sof voor -Oliveo enz.In het veld dacht men er echter anders over.Blauw 
wit nam het wat kalmer op en daeht dat de o.verwinning reeds aan haar was, .. 
1:aar Oliveo dacht er anders over eb kWam geweldig ,tpzetten en bestookten• 
op heftige wijze het vijandelijk doel.Op eenlgsz.ins fortuinlijke wijze 
kwamen zij aan hun eerste doelpunt ,d·oordat onze keeper de gladde bal uit 
zijn handen liet glippen, it Werd 2"'2,Toen een aardig opgezëtte aanvan en 
de keeper uit Pijnaker had het ilaktjken)iAlle'B j'uichte."Zie je nu wel dat 
we winnen gaan11 De vreugde '98 van korte diiü;-,Een schitterend genomen, oor.-

. ner werd even schitterend ingekopt:3'-3,Vijf minuten vo!)i' het einde iiyerd 
de strijd beslist.,De bal werd ih het'·beruêhte gebied door een der dnzèi'l 
met de hand aangeraakt,ncodac):J.e stilte, alomlDe scheidsrechter wees pijr• 
'lijk bedaard naar de witte stip en de .mid•voor van Oliveo maa,kte korte 
,me'tten 3"4., t was een onbevredigend slot Val!ll een spannende etr ijd, 

In Poeldijk streden de 3e elftallen van P.F.C. en Len~ om 
• de eer.Het 2·1 hebben onze jongens er beàilag· op gelegd en zorgden zij er 
voor dat Le ris tenminste 2 punten rijker werd, To·ch blijft het succes van 

. dezen dag' nd.g aober.tj es: t,ree van de 6 te behalen punten is absoluut on-
v old.oende. · 

' ' ' 

\ 
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Het vj.erde verloor van Blauw-zwart maar eventjes met 7~2;Hiei' zaJ. het niet 
aan elkaar gewend zijn wel een voorname_ factoi"g111Weest zijn.De aanvoerder
heeft er reeds in. de eerste helft, voor ge zorg· ,dat de uit slag niet surekea..
der werd,door zelf o_nder de lat te gaan stàan,Ondanks deze nederlaag durvo:·: 
wij toch beweren ,dat .Lens 4 niet tot de zwakke zusjes in haar afdeeling · 
gaat behooren.r.et maar ei:ms opl(Paul Kruger zei het al:alles sal reg ko:n" 
Redaksie). <1 • ,., · 

. . 
De junioren togen teve~geefs naar De ift .En fin vo~rdee 1 hier

van was dat Herman 'op waterloo verscheen en· gereed kon staan 'om dir·ect in 
te vallen bij het eerste ,zoo dit noodig was.Onverrichterzake heeft hij , 

echter om half vijf z'n voetba;l.plunje moeten vervd.sselen voor z'n burge;:-d 
pakj e(Arme Herman ,Red,) • · · 

8 Oc to ber, 
• 

, Ook vandf!;i~ was het voor ons"'geen bijzonder· s~ccesvolle da.g. 
De wedstrijd van her eer·EÏte werd uitgesteld ,daar wij geen drie thuiswed
strijden achmér een wilden spelen·.Hetvtweede ,dat gèl).eel volledig kon uit
komen ,daar er geen· enkele ,speler aan het eerste moeslil. worden afgestaan, · 
stelde· zeèr t_eleur.we hadden eerlijk gezegd op een ruime overwinning gen 
r ekend ,Elk ver'oand bleek e.chter in onze ploeg afwezig te zijn ,Iîe t 1-1. •· 
kwam het einde.zott het miet wenschelijk zijn als de reserves een trachten 
\7at meer samen te spelèn?( 1 t Komt ons-wij waren wel!•~.anwezigJ,voor,,dat do 
G ez,:chte ·E~co g.e zaak te ,somber weergeeft;Met hetzelfde verband had gell',ak" 
kelijk gewonnen kunnen wordèn). . - · ' 

De scheidsrechter ,die op ons terrein Lens ~ ~ K.R. V. C. 3zou 
fluiten ,-irerscheen ni·et op Waterloo.Er werd vriendschappeldjk gespeeld ende.· 
Ri.,iswij1'::sche leid'ing,Ui•tslag 6-2,We zeggen er zoo·nadrukkelijk b:i.j ondèr. ' 
:i.eiding ·yari: een K,R,•V.C,man ,daar anders een of andere zwartkijker-gj.edachti ... · 
de 7~2 ·nederlaag van verleden _week-denken dat oen zoo klinkende overwinnin .. :· 
niet alleen door sterk spel was bereikt. We wachten met spanning de verde~•·e 
v:errichting_en van. onze· benjamfns.•senioren .efi:f, · 

• , . . 
De junioren verloren te Rijswijk met 2•0 van'F,V.V.Die neder 

laag was ,,n:tet noodzakelijk geweest ·,indien twee spelers ziuh niet zoo ons po 
t ief hadden gedragen door zonder bericht thuis te blijven.Toch h'ebbe'n de : · 
babies zich door eien dergelijk optreden 'niet laten intimideeren.Het r.esul 
taat was nog niet zoo slecht.voor een onvolledige plÓeg.Volhouden jongens! 

.,. • 't, ' • • 

, Plaatsruimte belet ons een kwestie te behandelen die o, i.· v. 
sommige leden niet erg duiocelijk is.We.bedoelen .het uitkomen als reserve. 
Doch hierover in de volgende Lens-revue, · •, 1 ' 

• 
De ECO, 

•·. i 

Hij is goedl • , ,~ . . '. 

_ Bij een înspectie ,wenkte Napoleon I een officier
0

naderbi,j te 
komen ,Het was tamelijk donker ,ziaodat zijn rangteekenen niet direct te on~ 
derscheiden waren. , •· . 
-u heet? N Dubois! - Kolonel?,. Neen Majesteit·,kapitein ,maar ik ben uit !J,ct 
hout gesnede·n ,waar kolonels van gemaakt worden, • Goed ,kapitein Dubois), 
zo odra ik een houten, k~+onel .z:ioodig heb :zal U tde eerste zijn.. · 

1iDAS IST zu scnm{ UM \'TAHR zu ·sEIN11 (De droom·van een Lens-nian) 
' . 

Het ,is ocitober,de tijd,waarin éi.'e H.BiEÎscho-p zijn voorbereidh 
gen treft om m:ar h1:1t hooge noorden te vertrekken teneinde als ,voorspel van 
zijn officieel bezoek zich op de hoogte te stellen va.p het wel e_n wee en ha: 
en wandel zijner Hollandsclm_vrie!}den en kenisseh,Zich bedienànçl Yan_ het mo• 
derne vervoerniiddeJ..,vertrok hij 9,oor de lucht naar Schiphol ,waar hij na aar:.• 
komataanstonds per taxi naar Haarlem verder reisde. om zijn .collega en vriem 
Mgr.Aengenent als eerste een bezoek te brengen.Het wederzien na een ,i aar t:i.' 
was bijzonder hartelijk en s!)Qledig waren de beide prelaten in een +nte:ressa, 
gesprek gewikkeld over. de hedendaagscml- tijden,over de politieke verstandho,. 

. --:<l-ing tusschen de EUropeesche staten ,de positie van deri' Paus ,over het ge'.\11eng( 

\ 
\ 
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huwolijk,het op.komend fascisme en ook·oYer•· de kathdlieke sportbeweg:1.ng, 
Niet 3rnozeer dat het een hobby was iïan Mgr,Aengenent ,maar gev.:eglijk ~.can 
t~ch aa~~1;or.1en worden ,d!rt hij zich op dergelijk terrein thuisgevoelde en • 
zich er OJ.JgeYal gaax·ne over uitliet.Onder het gewarrel van de rco:::: va':l , 
een :f~jne iJadrileensche sigaar wercl de He iligo Bisschop èp de hoogte ge" 
brach·i; Vé:.n de katholieke s]'Jort hier te lande en van zijn laatste scp.:ryve,:1 
op dit cha:rJ}ite:r bet:r·ekkirig hebbende.De goede Sint luisterde nau.,le·stend, 
toe te:r·vdjJ. hij zijn geheugen afzocht om e12nig bewijs te geven ,cl.at h:lj: 
over een dergeJ.:1.jk onderwerp kont meepraten.Hij spande o1ioh' ii1~daclrt diep 

na~en: dan he1•innerde hij zich da·.; hij telken jare op bezoek was ge,rees-1; b~,~ 
Len:tg en 0:lel.En met à:e naam kwam hem voor• tle geest wat hij daar altijd . 
gezien en vernomen had,En terwijJ. zijn co:i.lega na een lange tijd het woorC: 
,te hebben gevoerd over de vooruitgang van d_e kathoJ.ieke sport irr z:l.jn dio·, 
cees ,het hc,ogtepunt van zijn betoog bereikte ,interrumpeerde de H.Ifan: 
Och ja ,mi,jn ,vaarde ,ui te~·aard l;en ik niet zoo ·op de hoogte als U ,maai• over 
de geest welke zo'O onder de vereenig:tngen heerscht ,kan ilç toch wel een 
woordje meepraten.Hoe zoo ,antwoordde Mg:t',Aengenent belangstellend. 

Tal van jaren reeds ben ik persoonlijk tegenwoordig ge~ 
weest op het fees·ë ,dat zoo omstreeks 6 December placht plaats '~o hebben, 
bij een der vereenigingen van Uw diocees nl.Lenig en Snel.Ee n oa'l'lgename 
geest heersoht er in die vereenig.ing.He:L•kwaardig antwoordde ?igr,A

0
Ko:;:•t 

voo:;:- TJn komst alhier ontving j,k de secr·etaris van onze groots katholieke 
~portbond ,clie mij zoo terloops mededeelde ,dat er helaas nog verschillende 
vereenig:1,;1gen zijn ,wc,lke den Bond zeer vee 1 last ve,.•obrzaken en waarvan 
de leden geen aanspi•aak kunnen ms.ken op het praedicaat: Ra tholiel~ Gp 0i:ter, 
Als een van hen werd Le1üg en Snel genoemd.De vereenigigg moet een gesc-hil 
met den Bond gehad hebben,hun houding moe·,:; zeer ons:;?ortief zijn geweèst. 
Onnw,,;elij li:! her.nam de goede Sint; ik p;rotes teer hef',;i.g tegen een dergelijke 
beleed:lg:i.ng.F.et werd een zeer kleine woordentwistmvoor zoover men da,n bij 
or,ze preJ.a ten w,r,n een woordentwist kan spreken-en besloetn werd zich :per•-• 
soonl~jk ter plaatse te gaan orlenteeren • 

. 
Het was een v'rij mistige middag· toen de Bi ssèh':Jpi;telijke 

studebake1• doe:,:, een t2•ap op het r"empedaal stiJ.hield voor \efa terJ.oo,De 
chauffeu:r. o:pende het portier en maakte een zijwaartsche bewegi.r1g ,teneinde 
de ho ogwaardighe:i:dsbekleeders het uitstappen mogelijk te maken .En plotse- . 
ling~otwonderl-waren zijn hooge passagiers verdwenen.En de chauf:f5ur stond 
daar ,zooals se rooge voor het venster ges taan, moet hebben toen Ma.:,•J.ey1 s 
Ghost naar bui ten gleed ,terwij J. tevens hie:.:- dez7i.llcfde woorden van Di ckeps 
van toep,,ssirig zijn: "'.1.1.he air _wan fillecl. wi th phantoms" , want in de mist 
welke rondC'm hem hing ,meende hij dan hier en dan daar zijn passRgj_ers te 
ontdekken ,maar ook hij kon niet· zeg1ren of· zij· in dm:i mist verdoezeJ.cl. waren 
of dat do mist hen omhu.ld h:'1d".,oooooeoooaooooo 

Het was een· bedri,iv:ige drukte toen de beide hooge bezóekers 
'bij het Lens=home aan1.,ve,men.Do 01· de ,1onderbare ln•acht van den Heilige 
visueel zoowel als e.uditief niet waarneembaar• ,kenden zij vrij ra'?ldgaan en 
spreken.we treffen het niet sprak de Y,aarlemsche Stedehouder,geen voetballm 

·op z.a terde.g· midclag • .JIJ1ders wel een ~apitaalkrachtige vereenigi1;g;wat een ' 
werklieden·,smeden ;timmerlieden ,schilders ,loodg ieter·s ,gravers ,Ab1.üs mijn 
waarde,hernamde H,lmn;dit zijn geen werklieden in loondienst,het zijn de 
leden zelf.zoo waar,ik geloo.7 dat U gelijlç hebt;,wat werkt cîat hier ge11e:Llig 
en broederlijk te samen; ja ,ontegenzeggelijk ,het zijn de Ler..s=J.u:!, z0lf, 
Ho ort Het clubliedll'fö oi is datlPrachtigiHet clublied ,te!·wijJ. de ·e·en t·imme:c•t. 
de ander schildèrt ,de derde graaft ,de Yierde s J.odee1•i; ,de vijfde,, •••••• ,,, 

·. Allen doen ze watlKijk er wordt thee geserveerd ook!Inderdaad Mgr,U hebt 
gelijk er heer·scht hie:b een prettige geest.Die secretarj_s heeft ongelijk, 
groot ongelijk!Wa.nt een dergelijke vereeniging kan den Bond geen la.at Yer~ 
oorzaken ,daar moet een misverstand in he'c spel zijn ,deze menschen 0.-l llab ik 
ze nooit zien voetballen verddenen het praedicaat; Ka tho J.iek Sport.er.En 
hierbij denkt J§gr,Aengenent aan de woorden die eens van Mgr.S\11!.e,e:pman zijn 
gezegd: nf;ème ,quand J.1 o iseau manque ,cl.n voi t qu I il a des a iJ.esu. Z~ J.fs wa,1•··. 
neei: .ie I.ens leden aan het hr,meren en aan het schildere:c,aan he'G opbouwen 
van hun hcme bezig zijn. ,ka\1 men zien ,dat zij he'~ p:r.aedicaa t, ka ~.ho l~ek_ spor::- · 
te:i.' yerdienen.Hi,j wil weten wat de Bond tegen d;.e rnenschen . .::.eei:t ,di,, mm 
v·:t·ije t:ijd geven aan hun .vereehiging ,die zingen en_pJ.eizie~• hebben ,:n:ide:t· 
de arbeid , terwij 1 de hou tspaander.s om hun oor en v li eg,m. 
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· :l(\ j mo,t met d>en ,eer:::::::::~•:µ,~::: •,:n, "~ onderhoud hebbeÜI \< .Hij zal een heronderzoek in het geschil gelasten .En terwij 1 hij zijn zak'ff, 1 boekje_ te voorschijn haalt,teekent hij aan:Onderhoud secretaris(hoe heet die man oàln weer) in zake: 

f . 

• 

! ,. 

l 
1 
l 

"VOLKOMEN REHABILITATIE LENIG & SNELn 
Is U nok aan I t no:t:eeren ,Mijnheer st .Ndict>laas ,zegt dan Mgr.A. ,terwijl hij zijn agenda opbergt en de Lensers een Z,Afrikaansch lied·- inzetten, Ja,Z!,rel ,mijn waarde. 

. Ik h-eb zoo eens de namen aangeteekend van-de lui ,die hie:11 tegenwoordig zijn.Lenig en snel telt nreer leden ,weet U!Wanneer :!.k wederom• op Mijn avond een persoonlijk bezoek breng aan de vereeniging,dan wil :ï.k d.e !l')enschen ,die hedenmiddag hier aanw!:!zig hadden kunnen zijn ,eens onder handen nemen,U begrijpt me!Niet!Jawel,lacht Mgr.A.ik vermoed echter,dat daar de"knecht" vre-1· voor· :za·l z·orgen.Korii,laten"we nu gaal!ll;het <rerblijf hier , was_ ons aangenaamo a o o •• o" o o o 

' 
autoj"aar de 
houdt, 

En voort schrijden ze door de miàt~vol ·van echo's-naar de chauffear nog steeds onthutst en eenigzins bang d.e wachi; , • • 
1'TOMEN NESCIO. . . 

Ik hoorde mompelen: 

.,., ' dat h'et eerste elftal van plan· is alle nog te spelen wed-strijden te winnen, • 

dat vooral de voorhoede met een 11 feu sacré11 bezield is, hetwelk alle tegenstanders zal verteren. 

' 
• 

dat men .trouwens bij Lens me·t verteren wel raad weet, . . \ . . . L •... ' j . . . l• . . . . . ' ', . ' . .. - ·"'dat·eerrk.J.:'eine·komenijfiwink-èl(?) .·op· de·toösàüinscihe,Î'èg niet - ~ ver van· de Lè iweg(lees'. Lijweg)hiervan onlangs nog de stille getuige is geweest. ' 
dat eeh der voormannen er blijkbaar goed bekend v,as en vanwege alsdat de bediening tie wenschen overlief,zeld' de bronnen aansprak, Laat nou de kat maar komen. 

dat .het Lens• terrein en home na àlle reeds plaats gehad hebbende verbeteringen ,thà'ns ,dank z:ûJ de ontdekkingsgeest onzer Colum= bussen ,ook no~ een natuurwonder blijkt te bezitten,· 
dat di§ bezit -O!fll de meest oordeelkundige wij ze ze.1 ·,vox·Qe,1 geëxploiteerd, 

. dat reeds tal van buitenlanders ,van dit wonder gehoord hebbende ,aanb'iedingen hebben gadaan ,teneinde het alléén vertooning'srecht te bekomen, · · 

dat wij door onze echo•pl,!t uit de put zullen geraken, 

JA N KlfüT. 

< 
•n_ Negerslaaf staat op de hoek van een v ige slagreg\?.n neerplast,Haastig neemt 
uiterste best deze tegen de stroome.nde 
der· zijn arm te nemen, 

straat,als er plotseling een he
samba z•n•hóed af en doet zijn 
regen te beschermen ,door hem ona .• 

' nwaarom zet jij die hoed niet op'' vraagt'een voorbijganger,ndar. blijft je hoofd toch droog" • "Denk je dat ~k mal ben" grijnst de neger ,"het hoofd is van 1/iassa(zijn m!'!eister} maar de hoed is van Sambo 11
• , 

• 
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Il D E LENSREVUE" 

OFJ?ICIEEL ORGAAN DER R.K& SPORTVEREENIGING 11LENIG EN. SNEL". 
' R.K. S.v. '1 Lenig 

e11 Snel"• Opge
richt te Scheve
ningen 12 Dec.•20 
Bissch, goedge,- · 
keurd 2.'i Nov" 1 21 

El!]N.DRACHT 
MAAKT 
MACHT 

' , i 
1 

Secretariaat : 
· ·v.Kinsbergenstr. 

nG, 76 den Haàg~ 
Bureau Lensrevue 
F1.1l tons tra at -73 
te 's-Gravenbage · -- . --------. _______ ...,. ____________________________________ .... ____ . ------------

IN MEMORIAM -: 

Gedenkt in verloren oogenblikjes onze overleden vrienden t 
Bep Starrenburg, Guus v.d. Bol, J·an v.d. Goorbergh, Louis Wezenberg 
en Freek Stoops. 

EEN WOORD VOORAF! 4 

Behalve door onze /lsterdamse Korrespondent werden we :i.n de laatste 
Lensrevue ten zeerste verrast door de mompelingen van Jan· Knut. Voor de 
m_eeste leden een onbekende, was bij in 1.!roeger jaren door de regelmaat. 
van zijn verschijnen en meer nog door de pittigheid van zijn mompelende 
"men'" een. veel en graag gelezen inzendero We lazen, dat. bij hoorde mom
pelen over feu sacré; dat is een mooi woord en I t is \1001' ons· een aan
leiding ,1r even verder op in ·te gaan. Dat heilig vuur, moet ons allen 
beziele1, om de belange;;i van Lenig en Snel. te dienen;· op duizend en één 
manie;_•eD k,rn dit geschieden. Deze n'áder uit -te stippelen ligt nu niet in 
onze lijn. Doch ~t _komt ons noodzàkeli.k voor, ,U allen vooral te waar-

. schuwen om dat ."feu sacré•" brandend _te bo1Jde~. De .tijd en de· sleur 

, 

' ...... , · · dooft ·zo"\fë"ël-'hetiige · vèornemens·.-Laat,dat,-,nie,t zijn. ten .,opzicl1te van 
Lenig en Snel •. •t pitje moet aänblijyen, zo als de. vlam pij de "poilu 
inconml"; misschiel_l mogen we ·zeggen~ als het vlammetje in de Godslamp; 
want onze ijv'er uoor -Lens vindt .. imme_rs tenslotte als diepere o'orzoak 

. -

•· ~ ,, 

onze liefde voor Onze Lieve Heer en ons Heilig <:,eloof. Maar ook de ka
maI'.aadschap in Lens-oud bleek deugdelike brandolie te zijn, zoals 
de tegenwoordige bloei weer bewijst.· Dat zij een voorbeeld voor Len_s
jong; waardeert elkander, zelfs ,•eeds om goede oedoelingen en het bekenèe 
woord "Heer, o Heer1 indien Gij op kleiuigbe,den acht geeft;, wiR zal te-
ge;i U be~tand zi,jn?'. ~ kan ons allen beenhelpen over. de hinderpalen van. 
karakterverschillen~ · · · · · .. -· . . 

Alzo. : We houden Steeds de i1am aan de pit, 
De brandstsf is de kamaraad.scbap, 

OFFICIEEL: 

Het Bestuur deelt mee : 
le" dat juist als andere jaren ook nu weer St. Nikolaas met Tr·apadoe

lie de Lensmassa komt bezoeken. De H, Man beeft ons verzocht op 
Donderdag 7 December bijeen te komen in café ,;Emma" om 8 um• 30 
des auonds. Bizonderhede;n worden nog bericht, Voorloopig i.s ons 
dringend verzocht, surprises voor ~t feest te bezorgen bij de 
bestuursleden_o ' . 

2o. dat op ~.m2dqg 10 December om.Jh"3Q alle Lensleden worden verwacht 
5:ri de kapel der· EerWa/ilrde ·Broeders Noorderbeekdwarsstra nz, 202, 
c:mdat, dan met ee.n H. Mis een begin wordt gemaakt aan onze voor
gcmomen tweemaandelijksche Zondagmorgenbijeenkom~tm,. Jj;r ia da,1 
00k gelegenheid tot komm.uniceere,1. · 

Rijwielbewaarplaats ~ gratis, iti de :Bpheemenga:rage 1 Keppler--
stI·aa t 3J.B"" · . .-. 
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3e. 

4e. 

5e. 

6e. 

- 2. -
dat de junioren bij uitwedstrijden bij den 1J~der behooren te 
blijven, tot deze het sein geeft tot "inrukken'1,., 
dat afkeuring van terreinen blijkt uit een rood \tecken bij de naam van het betreffende velds ·,;oor het raam van èa:r·tesiusstraat ~- . . . 
dat voor de clubavonden dusdanige conditie is gemaakt, dat Lens de kostelooze beschikking heeft over een billard. 
dat in onze kleedtent een wollen shawl is achter gelaten, welke 
weer te ontvangen is : Fultonstraat 73, 

AAN DE LEDEN 1 
• 

Het is voor een voetbalvereeniging ongetwijfeld è:Bn het grootste belang, dat haar technische prestaties niet oncler de grens van het mid·delmatige komen,. daar voor een zeer groot deel haar levensbestaan hiervan afhankelijk is. De wisselwerking, die ook de voetbalgemeenschap beheerscht, maakt het ten eenenmale noodzakelijk, dat~ waar de anderen afvloeien, nieuwe krachten toetreden. En het is maar al te waar~ dat (wij schreven het reeds in ons vorig nummer) een voetbalvereeniging door outsiders gewoonlijk beoordeeld wordt aan de hand van de verrichtingen van haar elftallen en dat daaraan de toetred~.ngen v.3n nieuwe J.eden zeer nauw verbonden is • 

. Deze beschouwing is echter nogal aanvechtbaa:>:" en het zij ons gegeven U in dit nummer nog eens voor te houden~ dat er nog-een veel voornamere factor is, welke ons vereenigingsleven zeer sterk befmJ'.loedt, wij bedoelen hier het clubleven buiten het uoetbalveld. 
En om dit clubleven te versterken, om onder onze leden nieuwe vriendschapsbanden te doen groeien en bestaande oude relaties levendig te houden werden onze wekelijksche clubavondet1 georgani_seerd. 

, · Wij voor ons zijn er van overtuigd,- dat onze vereeniging deze avon-

• 

den noodig heeft) want op deze bijeenkomstei.1~ waar de gezelligheid hogti;J vïert; ·'.Ieèrèn · de 'leden· e"lkandèr- beter· kènne11 en waardeeraD, daar is het dat die vriendschap ontstaat, welke ongetwijfeld ook op ,zoetbaltechniscb gebied baar gunstige invloed zal doet)_ uitkomen, di.è vriendschap, welke ons allen 11ereenigt en samenbindt. in Lens, de vriendenburcht, zoo•-• als Pie"t:.Juf onze vereeniging eens noemde. 
· · De winter met zijn lange avonden, staat thans voor de deu1' en van-. zelfsprekend zullen de meesten Uwer op velerleiwijze bezigheid of verstrooiing zoeken, waarvoor natuurlijk op de allereerste plaats onze ·clubavond in aanmerking komt, Vlij doen een ernstig beroep op U allei,1, leden zoowel als donateurs en verder iedex-, die belangstelt in onze vereeniging, komt. Donderdag' s--avonds naar on~ clublokaal (de tent Red. J bij Alsem, Appldoornschelaan. Ernl Gij, die nog nimmer geweest zijt, leemt eens kijken en zijt-0ervan overtuigd, dat U geen spijt, zult bobben., 

De Kwestie der re serven •. 

w.v.Boheemen 
VOORZ. 

In de vorige Lensrevue beloofden WJ.J een uiteenzetting over de kwestie ~11Reserves". Gaarne maken wij gebruik van de geJ.egenhei.d 1 die de redactie door het afstaan van plaatsruimte ons biedt 1 om onze belofte gestand te doen. Want meermalen bleek ons tijdens gesprekken met leden,, dat over dit onderwerp eigenaardige opvattingen worden gehuldigd. Tot èèn der voornaamste werkzaamheden van onzè commissie rekenen wij het samenstellen van een zoo sterk mogelijk elftal. Versta wel geachte lezer1 van "el:f'tallen. Immers bij het voetba lapel gaat men van het grond•· beginsel uit. : beoefening in een wedstrijd hiervan tusscl1en tweemaal elf spelers •. Aan deze allereerste voorwaarde moet ,1oodwendig worden · voldaa~. \Vil men het spel tot zijn recht doen !wme:,. Nu bestaat ·bi.j elke wedstr-ijlll de mogelijkheid, dat een speler wegens een blessure of iets dergelijks het veld moet verlaten:;. Hiermede dient bij de samenstelling 
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- 3 -
terdege rekening gehouden te worden"; Wij verkeeren momenteel in de 
gunstige omstandigheid - althans voor de senioren - dat door het ruime 
aantal spelers hieraan kan worden uoldaan. Reserves voor eventueele com
pleteering van een elftal is dus noodzakelijk. Maar wat nu te zeggen van 
me.nschen, die ronduit verklaren : ·"als nserve ga ik niet mee, dan ga 
ik veel liever ••• 11 • Heusch dit is historisch, al komt het niet veel 
voor. Deze lieden missen natuurlijk het recht van critiek, indien eens 
voor hun elftal geen invaller aanwezig zou zijn. Tweedens, is uit spor-
tief oogpunt zulk een redeneering nooit te verdedigen, Door deze houding 
aan te nemen, dupeert men immers eigen clubgenooten. Er is nog iets· 
anders, dat ook deze kwestie raakt, waarop wij de aandacht meenden te 
moeten vestigen, Dit is ook al weer naar aanleiding van onderlinge ge
dachtenwisseling. Een reserve wordt door ons blijkens bovenstaande, in 
den regel aan geschreven met het doel een eventueel opengevallen plaat~ 
tijdens een wedstrijd in te nemen. Verondersteld wordt hierbij, dat het 
elftal in de aangeschreven formatie uitkomt. Voór de wedstrijd natuurlijk 
tijdig, bereikt ons echterveen afschrijving, wat l:lu? Moet de aangewezen 
invaller deze speler vervangen? Ons antwoord is : dat kan, doch is niet 
beslist noodzakelijk, Sommige leden zeggen i logisch dat zulks gebeurt. 

r . 

V1e zullen tra cbten aan te toonen, dat het niet logisch is, ja dikwijls 
in het nadeel der betrokken elftallen zou kunnen zijno Stel: het tweede 
en derde elftal spelen, vier is vrij. Het darde krijgt een sterke tegen
stander, moet dus op zijn best uitkomen, dus hieruit geen reserve .voor 
het tweede, Dan maar de meest geschikte uit het vierde •. Donderdagavond, , 
wat een illusie, afschrijying speler tweede. Nu krijgt de zaak een ander --- ' 
aanzie,n. Het staat thans vast, dat er bij het wteede een in~aller moet 
meespelen. De sprong van vier naar twee is voor de doorsnee speler te 
groot. 't Meespelen van een geheele wedstrijd zou waarschijnlijk teveel 

[ verg3:-:1, en dus een verzwakking van het tweede beteekenen •. Dus nu : rese:r--
1 ve bli,jft als zoodanig aangeschreven, speler derde komt het hoogere vol-· 
\ tallig maken. Ja1mner blijft, dat het derde el:ftal ook verzwakt moet wor-

' 

. ' 
i .. 

i 

: den;. doch daar is niets aan te ·doe;:i. (schrijf daarom niet dan hoog noo-
; dig af)', Tensrotte nog' eên derde puntje •. In de meeste geva-1-len ligt ,het- ~ 
voor de hand~ àat, de invaller de plaats inneemt, welke openvalt, Een om
zetting van meerdere spelers, zou het verband in het elftal lliteenrukken 0 .. 
en dus nadeelig zijn. Vlei~er dus nooit een plaats in te nemen als reser-

/ 

ve, met de opmerking : 11Daàr breng ik er niets van terecht 111 • Integen-

i 

deel; doe je uiterste best, het nadeel van een uitvaller zoo licht mo
gelijk te makeno 1/lij willen niet eindigen, alvorens er op gewezen te 
hebben~ dat het niet in onze bed'oeling lag, nu eens te schoolmeeste

\ re;i. In gemo"ede raden wij onze spelers aan : Denk eens rustig over het 
\ bovenstaande na. Ge zult met ons eens zijn : het is geschreven voor Uw 

belang als voetballer. 
ECO, 

VERSLAG DER \Th"DSTRIJD K.R. v.c.a. -LENSa. 
In een aantrekkelijke wedstrijd tegen K,R.v.c. moesten onze·junioren 

het onderspit delven met de geflatteerde cijfers 6--0. Het verschil in 
grootte heeft bier wel een voornaf\}e ::t-ol gespeeldo Ondanks het harde wer
ken der spelers individueel kunnen er geen doelpunten gemaakt worden, 
wanneer het verband ontbreekt, Hierin schuilt dan ook bij de onzen de 
groote f'out. Wanneer :i.n deze wedstl•ijd beter samenspel geleverd was~ ~ 
dan was beter resultaat ook niet uit.gebleven. Er zitten voldoende voet-,
ballers in onze juniorenploeg, maar 1 tegen 11 gaat nooit al ben je 
senior, dus in het vervolg samenspelen en dan wordt Lensa. vanzelf 

. kampioen. 
P. 

MENEi~R DE VOORZITTER ! l ! l l . 

Hebt U weleens een oud-vriend ontmoet~ dien 1J reeds lang gestorven 
waande? Niet? Ik wel, namelijk in onze Lensrevue, Jaren smachtte ik 
om zijn aanminnig gelaat te aailschouweno Dag aan dag legde Sammelaar 
zijn ohilosophen--oor te luisterent om de zoete wijs van zijn stem it.e 
mogen· genteten. Het was alles vergeefs. Wat sla pelooze nachten heb ik 
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· ,j doo~gepeinsd uit heimwee naar, meneer de voorzitter, U weet het al : 
· naar Jan Knut, 'die met zijn wonderoor- al het gemompel il'i!i ons kamp op

vang);, '"1ik hoorde mompelen •••••• '1 , zegt Jan, en in luttel taal schildert 
hij ons veel gebeurtenissen bijnBLAUW;:·l'iIT. . . . 

Kent U Jan Knut niet? Dat is jammerl Schonere jongèling werd nog . . . 
nooit geboren •. Zijn blanke teint zou in staat zijb'de jaloe•zie' iri tijdên' 
op te wekken, dat het''zich bruinen". minder in de mode is~ Zijn neus Wipt 
een weinig en wijst naar zijn .linkeroog, een mooi blauw oog, bekoorlijk 
harm:bnieerend· met zijn nevenoog, een bruin glazen. Zijn m·ond krult in 
een sierlijke boog tot ,bij zijn oor, d~t wonderoor; waarmede hij alles · 
hoort, alles verneemt, om het LenshoekJe er mee te bezetten. Ik ben blij 

· die beste Jan te hebben ontmoet •. 
\ .. . . . . . . SAMrriELAAR. 
OOGGETUIGEVERSLAG DER WEDSTRIJD LENS 4 - K.R.v.c. 3 
1 ------ ------ --------------- -------------- ----. ' ' 

' 
In de: vroege middaguren, met de vele wapperende wimpels op de eivolle 

tribunes en de zware luchten op den achtergrond, biedt het Lensterrein ; 
een schilderachtigen :aanblik. Wij. passeerden de contrêlears en kwamen,:, 
na ·ons door het publiek heen gewongen te hebben, op het platvorm van ·. . 
Lenshome· aan. Er heerschte hier een groote paniek, de sleutel was name
lijk niet aanwezig. Direkt wer:d de snelle· Kersten voor het halen van · 
dit belangrijke voorwerp gestart, na een tijdsverschil van uijf minuten 
vervolgd door den buffetmmest.er den heer v.d. Kleij. Plots, na eenig 
waa.hteni barst de menigte• in luid applaus los, Kersten, op de hielen ge
volgd door v.d. Kleij komt het veld oprennen, een serie slFJ:i.rtels als · 
trophee meedragend. Met meg geen banddikte versch~~ eindigt dit dappere 
duo d,:,n zwar·en sleutelstrijd. Binnen de muren van de kleedgelegenheid, 
worden nog,eenige aanwijzingen gegeven en de noodige ciders.naar het 
buffet gesleept. Spoedig is alles gereed Em · onder de toonen van de marsch 
van Chopin traden de spélers het veld op. K.R.v.c. wint den toss en kiest 
wind mee. Na aftrap nemen de blauw-roeden de bal over en stormen op het 

· •· ,LsJnsdoe.,:L ai'._. pe.,_rgtyc. "".':re9pteib11iten +est een sè_ho_t,. Het ptibltek is stil, 
denkt het ergste, maar de Lensdoèlman blijkt uit hèt goede·hout gesneden 
en retourneert de bal naar den anderen kant. Het spel gaat eènigen tijd 
op en neer, tot plots de· linksbuiten van KRVC er van door gaat en voor 
geeft. Ruivekamp en Hoefnagel begrijpen elka.ar ,verkeerd en voor iemand 
er op bedacllt is , is het 0-1. De BLAUWWITTEN· laten het er nie;t bijzitten 
en binnen een paar minuten is de stand weer gelijk. Coen vindt, dat hij 
ook mee moet doen, en maakt na een through-pass 2-1; Het publiek barst 
van vreugde los en stormt het veld op, waarna verschillende spelers in 
triomph worden rond gedragen. Direct kwam de motorbrigade en nadat de 
rust wederom hersteld was, kon wederom worden aangevangèn. Nog uijf mi-
17uten zijn er te spelen. Wanr:ieer de scheidsrechter rust wil blazen, 
weigert zijn fluit.·Kavelaars krijgt nog een kans.en benut hem behoorlijk 

. (3-1) • Inmiddels heeft de scheidsrechter de fluit weer op gang gekregen 
· en dan is het rust. . ... · ., . · . 

Na de thee komen de KRlVCers op de' koffie, want de onzen zijn niet te 
genaken, De Boordmans doen het dan in combinatie en het is binnen vier 
minuten 5-1~ Henniger volgt dit goede voorbeeld op en met de Boer en de 
Roo trekken zij mooi samenspelendnaar·voren en geven daar met een boog
schot ?,BD Sleeking een gelegenheid, die zu schön war urn wahr zu sein·, 
en het halve dozijn is vol. Dit is KRVC te machtig met vereende krachten 
gaan zij er op los. Een knal volgt, maar nog net.weet de LENSkeeper haar 
buiten de beruchte lijn te houden, het is corner. Deze levert echter 
niets op en wordt via een KRVC-been uitgetrapt" De LENSkeeper bli,jkt 
achtera':f door het harde schot aan zijn hand inwendig geblesseerd te zijn 
en de docto~en moeten er aan de pas komen~ Nadat de persfotographen met 
hu:n ,,es x negen kodak eenige photo's van zijn hand genomen hadden~ kon 

' de wedstrijd worden yoortgezet •. Aanval op aanval volgt en nadat de rechts 
bui ten val'l KRVC de ba 1 mooi had opgebra ebt, 'Jolgde een voorzet 1, wa~rmee 
de.linksbinnen niet veel moeite had, een,kalm schot,,dat niet behoefde 
te zitten, maar de Lenskeeper durfde niet uit te vallen vanwege zijn 

. opgeloopen blessure. Trainer Jackson beoordeelde het beter,, uit te schei
... den en Hoefnagel nam onder de lat plaats. Nog y:j:jf minuten spelen; in de 

. ,'i\. stand komt echter.geen verandering. Lens heeft welverdiend met 6-2 ge
:\wonnen en kan het publiek met blijde gezichten huiswaarts zien trekken. 

·. · ,(auteursrecht voorbehouden) · · · ·, PIVO. 
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EEN REVEIL? 

Met geme.rigde gevoelerià bezien wij den afgelegden weg, riu het rad 
vari avontuur.weer eenige maanden gedraaid heeft. En terecht! Naast tech-

. ff nische successen stonden de echecs. Terwijl :r-ondom dit alles het licht 
zweeft van een hernieuwde reputatie als gezien sporter. Zonder t.wijfeJ. · 
is een zekere kentering waarneembaar, zoodat wij be·houdens éèn uitzonde
ring, ook wat de sportiviteit, het 11gentleman for ever'1

1 betreft·, triom
phantelijk naar buiten traden. Zoo hoort het ookl Jammer is het daarom 
te meer, dat het gebeuren, tijdens den wedstrijd LENS 3 - D.H.L. hetwellc 
wij maar niet in kleuren en geuren zullen ophalen, zich als een donder
wolk tegen den helderen hemel afteekent. Het zij hier nogmaals vermeld: 
Een tartende houding van de tegenpartij, of iets dergelijks mag nooit al,s 
excuus gelden. Integendeel, eerst dan moet de '1'l3ruderschaft'1 blijken, 
wanneer me,1 door de praktijk van den tegenstander op de proef. gesteld 
wordt aan defàire houding den rug te keeren.· Ook dan alleen kan onze 
zelfbeheersching tot uiting komen en onze traditioneele sportiviteit 
hoogtij vieren. Er is echter evenzeer reden tot vreugde. De wedstrijd 
Lens I - Vlilhelrnus I werd een ongekende triomph. Hieruit blijkt alweer, 
dat oude veeten dikwerf in een schromelijke opschroeverij hun gretig 
voedsel tot voortbestaan vinden, waar daarentegen bij het vrn:nnen va11 een 
goede wil den weg spoediger dan ooit ge\londen is, welke ons naar een 
aangenamere en vriendschaµpelijke verhouding voert. Over de technische 
stand· van zaken het volgende : · 

De huidige stand van ons eerste stemt ons hoopvol. Over het bereiken 
van een goede middenplaats zijn wij echter nog niet gerust) vooral nu . 
klaarblijkelijk, de ploegen in kwaliteit weinig voor elkaar onderdoen. 
Vlij huizen thans op de vijfde plaats met \lier p1ol.nten uit vijf wedstrijden 
,(gem. o,B). Op de \loet gevolgd door Graaf-Floris Ven P.F.c" met beide 
drie punten. 1//e gelooven niet, dat de competitie de laatste jaren zàö 
spannend is geweest. Noch wat d.e bezetting van de bovenste, noch wat die 
van de laatste plaats aangaat, kunnen wij ons aan een prognose wagen, 

De stand is hier als volgt: (bijgewerkt t/m 4/11'33) 

Gesp. Gew. Gel. Verl. Punten doelgem. 
--

Excelsior ~ ... s··· 4 1· ' .... _ -- ',9, 16-- ? 
Spartaan II 6 3 3 9 15- 7 
Blauw-Zwart ·7 4 1, 2 9 22-15 
Oliveo 6 2 1 3 '5 12-13 
LENIG EN SNEL 5 1 2 2 4 9-11 
Graaf Floris V 5 1 1 3 3 9-14 
P,F.C. 5 1 1 3 3 7-15 
\'Jilhelmus 5 2 3 2 6-14 

Het spelgebalte-was al bijzonder grillig. Het sterkst zagen wij de 
curve "Lens-Oliveo 11 nog in onze statistiek stijgen. Het tempo in het 
eerste kwartier.van dezen ·wedstrijd ontwikkeld, was inderdaad fenomaal. 
Jamme,r dat toen de ausdauer ontbrak, het noodwendig gevolg van ee,i y§r::. 
waarloosde training_, Juist nu heit, bij o,!)s nog al eens aan techniek en 
super-spel zonder twijfel NEgxzixHHEg ontbreekt, zou ons die snelheid \ 
nog menige overwinning waarborgen. 
Spartaan II - Lenig en Snel 4 - .1 : . 

Twee maal drie kwartier eieren rapen, en dan handlangers er met de 
ge\lulde pet er van door laten gaan. Zi~ daar een korte weergave van deze 
wedstrijd. Tien minuten voor tijd 1-1 moest het einde toch nog met een 
4-,-1 nederlaag als de,.rimeerend slot van dezen kamp gelden,, 
Blauw-Zwart - Lens 1-3: 

Bij"'Wassenaar begon de victorie verhalen de Lensanalen. Scheidsrech-
ter Hol therhues :fungeerde als tambour-ljlêtre. Oud-fronters als Cas, Ja:1 
en anderen moeten hier nog wel even aan het hijschen der kampioensvlag 
aan de olympiademast gedacht hebben, hetwelk op dezen histrisch geworden 
gron::l (ol gedenkwaardige dagl) voor ruim een jaar plaats vond, De ui·t.•• 
slag 3-l was wellicht eenigszins geflatteerd, maar dit geldt nu eenmaal 
voor elk kunststuk? dat slaagde. 
P-F-C. - Lens I 1 - 1 

• 
• 
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P.F.c. I - L ,n SI 1-1: 

Tenslotte vergaarde ons le. nog een puntje te Poeldijk. Met veel )\ j moeitè en stuurmanskunst werd een gevaarlijke klip omzeild. De wedstr • 

. 

· droeg een spannend karakter; alzoo een normale uitslag. ll:et '1en waar de 
wedstrijd daarenboven een vriendschappelijk karakter droeg11 (zooals 
de PFC-reporter in de Res'bode schreef) deed ons goedt Hier boekten wij 
dus een dubbel succes. 

• 

• 

Het tweede heeft zich met weinig bescheidenheid theoretisch op de 
le, plaats genesteld(? punten uit 4 wedstrijden, gem li75). Die eene 
verliespunt had ook I)og niet in vijandelijke handen behoeven over te gaan 
maar stellen wij daartegenover dat twee zegen slechts met '"odd goal'' 
werden bevochten ( 2-3 en 2-1). zoo' kan een en ander ons niet· dan tevre--den stellen. ' 

De stand is hier als volgt : (alle standen zijn bijgewerkt t/m 
., 

Gesp. 

Lens 2 4 
Aeolus 2 6 
DHL 3 4 
St,Lod" 2. 4 
PFC 2 5 
West.1.2. 6 
Gr,Willem 5 

Gew. 

3 
3 
2 
2 
2. 
2 

4/11'33) 
Gel,• Verl. Punten 

1 
2 
1 
1 
1 

l 
1 
l 
2 
4 
r.: 
" 

7 + 8 
5 
5 
5 
4 
0 

gemiddelde 1,75 
gemiddelde 1:33 

Nemen we 13an 1 dat onze favorieteJJ de 5e en 6e wedstrijd tot een 
goed eind~ brengen, dan bestaat onzë voorsprong op den eersten belager 
uit 3 punten. 
L en S 2 •.- G:c.V/-illem 3- 7 - 1 -: . , Men sloeg spijkers me.t koppen, of',. an 

4 ook eens een vakterm te gebruiken~ 
er waren zooals men zegt 11 rake"' bij, 

! 

De ?-1 uitslag vindt gedeelte lijk haar verlilaring in de geringe betrouw
baarheid der Graafelijke verdediging. Het strekte den tegenstanders tot
eèr~ dat zi,j ondanks den zwaren tegenslag (ze boekten eerst een 1-0 voor
sprong) to_t de laatste minuut••voetbalden"·· 

/ 

Leo S ?-, -P,F.C, 2 2-1 : Piet Juf fungeerde wederom .als cap-
tain en was opnieuw als een Maarsch31.. 

1 Herr iron Hindenburg tot het leiderschap uitgeroepen. Lens 2 handhaafde en 
ëlanks ,:ritiek op zijn toegepaste kri,jgskunde zijn ongeslager.i record, 
(en wie kan zich daarop beroemen?), Even dacht de schrijven dezes aan 
dien middag terug uit 0ijn schooljaren. Voor me zat Herr Walhain, in de 
hoek de:r:- kJ.as, in half duiste:r· stond de Duitsche leeraar het krijgsge
bueren aan het Oostelij!c front \ van '14-' 18) te verhalen. "Verschossen 11 
was de titel, die bij tusschenpozen kort en krachtig, manmoedig door 
de klas kloIJk•, -

Zoo V!BS het dezen middag ook, Aan de een zijde stond.en wij met onzen 
von Hindenburg •• ~an gene _zijde hadden de rood-zwarte russen zich opge
ste_ld en daartusschen lagen de moerasse,1 als de bf.!:e-oemd geworden Mazu- -
rische meren uitgespreio.. Ook hier dreef men d.'rn ,ri,jand in het moeras. 

De1 strijd bood weinig aantrekkelijks, hoe kon hetoook anders nu . ~ Waterloo' s slotgra chteD bui.ten de oevers waren getreden 
-

1/lat het 3e, en \lierde betreft moeten wij ons helaas tot een korte 
bespreking beperken. Het derde toont zich nog steeds de promotie waardig, 
'.!;'hans ging DH.L aan de zegewagen. 

Het vierde raakt leelijk in de knel. Toch zijn we optimistisch, da8l'r de opstelling een grondige wijziging onderging, We boekten slechts _een 
victor~9, maar helaas buiten competitieverband, 

De uiulegen waren D,ij,~- 4 - L en S 4 4 - 1 
• V•V~P. 3 - L en S 4 4 - 2 

• K,Ït~J't C. - L en s 4 5 - 3 
L ,\! IJ ,,S 4 ;. V a. C 2 3 - 4 
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STANDEtf ZIJN : 

A van het derde 
P"F,C,3 
Hl.Zwart 2 
Rava 2 
DID.. 4 
LENS § 

KRVC 2 
Nubia 2 

B van het 4e. 
Bl.Zwart 
V,\C 2 
WP 3 
IffiVC 3 

~ 

DHB 3 
DID., 5 
GDA 5 
LENS 4 

Sa'ÄlW JUNIOREN 
Hercules a. 
KRVC a. 
DHL b. ,. 
FVV Il 
VELO b 
LENS a 
ssc a 

I k h o o r d e 

- 7 -

GESP. Gew. ,Gel, 

5 4 
4 3 
4 3 . ;.. 
5 3 
3 2 
4 .: 
4 ' ,. 

.. ' 7 7 
3 2 1 
4 2 ' 
6 2 
1 • 1 • 
2• 1 
2 
5 

• • 4 4 
5 4 
4 • 2 
3 ,. 1 1 
4 1 1 
4 ,.. -.4 .. 

>I'. l - l .-

• m o m p e 1 e n 

Verl, Punten 

l 8 
1 6 
1 6 
2. 6 
1 4 
4 0 • 4 'O 

14 • 
5 • 

2· 4 f" 
.4 • 4 1-· :r ,,, 

2 <ar 
1 2 /.JI".° 
2 0 j'.J 
5 0 I •. ):J 

î'1 
8 V 

1 8 J--
C 

2 ~ 4 l/1 
1 3 

• 2 3 
'4 . . ~o· 
4 • ~;.,,~1,-9+, ' 

DÈ ECO, 

• 
dat Old Cas 11 eigen zaken"" is begonnen.. , 

r ,, 
f'1 .,, .:r-
I f1l 
(' 0--
1'11 cr-- ;. ,- '" u7 7 .... jJr 

û --, 
1 

. rJ r ,...., 
f" '-"' ::, z 
Hl t:• 
) "y ' 

i:.r.:. 

LJJ 
• -:z. 

ó 
< 

da.t hij tegen P.F.c. "wunderbar11 zaken peeft gedaan èn de deugdelijk-· heid van zijn speciaal artikel VALLEN zooals muizen- ratten- en buitenspelvallen afdoende heeft gedemonstreerd, 
dat het in zijn geval niet mee moest vallen steed weer in de val te vallen. 
dat onze vriend Alsem ,zijn zaken weer gaat "uitbreiden wegens groote drukte op clubavonden. • 

. dat er een nieuwe onderafdeeling ''HET VERGULDEN KURKJE" is opgericht. '· Beschermheer JODOCUS "KALVERKAJ!,ll'. 
dat Alsem heeft beweerd, dat noch Spipalo, noch Straperlo, noch 1/iaterloo hem zooveel winst kunnen inbrengen als dit spul. 
dat het ook biij dit spel beter is ce geven dan te ontvangen. 
dat de politie het als een ~hazardspel .beschouwt én proqes verbaal hèeft opgemaak;t met in beslagname van het spelmateriaal· 
dat des beschermheers eigen queue ook is ingepikt - . , 

. (dat JAN REivlBrtAlWT' S laatste meesterwerk is getiteld '1LIBORATHE 11 en .is,t tentoongesteld in van Lienipt• s bekende kunstzaal Dierenschelaan 191. ~ . ., . dat het Bestuur eenige.kunstwerken heeft aangekocht van den breoemden teekenaar BORUS JASSUS, waarmee het inwendige van ons Home zal worden versierd. 
; 

" 
' JAN KNUT,, 

' - ,. 
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In liJernor iam . 
Gedenkt in verloren oogen--

bJ :i.kje.s onze ovërleden vrien·
den ; Bep Starrenburg, Guus v.d. 
Bol, Jan v.d. Goorbergh, Louis · 
Wezenberg en Freek Stoops, 

Een woor-d vooraf-,?. 
c•-

Nu we ons neerzetten, om voor 
de ni::;uwe Lensrevue een inlei-' · · 
di;1g t1;; schrijven, staat de ka- · 
.lendd· temidden van voor Lenig & 
Sr1e.l. belangrijke data, nl. 7, 10 
(JIJ .18 Desember, waarvan de beide 
laatste nog ~n de toekomst lig-' .. · 
gan.. ·j. •· ,, . 

··· •IJe ?e. van Wintermaand is als 
a 1 tijd 'eêr:t·sukSes· voör• Lerîs.,.gê";; _,_ 
~1oréien. daar onze vereeniging in 
$'(,., lfibolaas', v)g persona gllt'á is, •· 
0o!: voor ons î die menig uurtje 
offerden aan de· voorbereiding, en 
evGheens aan de nabetrachting, · · 
was,het een blijde dag, nu Wfi -· 
rn(Jcliten bemerken, dat -de stemming 
eI' in z13t, Vli.e betreurt 't aan de 
ui tnoodigi.ng van het bestuur ge
volg te hebben gegeven'è Iv1aar ! Ja, 
e;• :.s 8en maartje I Er waren ruim-
40 leden en donateurs om de H,Man 
verenigd; doch we hadden ruim 50 
v,:irw::d1t. Vreesden de anderen - · 

· • of. kunnen ze allemaal ja knikken, 
als naar het best~an van·eén af
d~ende roden van abseniie wordt 
gevra aga? •·· door de Sint t.e wo;r_-. 
den berispt't Voelden ze zi'ch., 
schuldig"/ Of vonden' ~e I t_ niè.:t '; . 
nodig waar·deering te tone_n voor.· 
h"t•werk ,:an de voortrek/(erè? Vf_e __ ,-, 

·w:.11.P:ri r;;r alleen dit van. zeggen, , · , . 
.,.da·:, liet wë:gblijven van be'trekke- . 

li.jk veJ.e::i ons persoonlik heeft 
'. telaurgost9ld, al is het ook voor 
· ons geen bedorven avond geweest, 
. i ntprrr,,nd 0 e 1·; . ~ ... ., "-'(,.-, .. . ..... .. 

· ,.::;t een gerust hart wachten ·we 
' 

. . 

* DE LE:NSREVUE, 
1933 

* 

af, wat 19 Desember voor onze 
Veräniging bieden zalo De he
stuuràleden waren entoesiast., 
toen èeti van hen het plan de
zer· bijeenkomsten opperde. En 
de' leden? ·· · · · . · . . · 

Dan tot slot wensèn we Le-·· 
nig -én Snel ,van harte gèluk, nu 
welëlra haar"l3e. verjaardag 
word't gevierd. Die gelukVl•3l1S . 
niet slechts om de g,Jnstig•2 o;n-
standigheden, maar oo.k om het 
feit zelf, Men zal fouten ki.m-
nen aanwijzen in onze kring" 
waar -kan dat niet? - maa:c- wJ.e 
niet blind of doof is 1 kent da 
ijver, waarmee het Lensbestut;r 
reeds onmiddellik na de Algè-

.. mè"eiiê"Vèrg~äëring ~dë. zaken· áan:-; 
pakte. en· ken:t: eveneens de voor-• 
beeldige voortvarendheid, waar
mee de·leden in de bedoeling 
traden van het bestuur. Zo iets 
is een gelukwens waard. Moge 't 
zo blijven jarenlang. 

,,- · •, Redakaie 

LENSGESCHIEDENIS ~-------------........ -.-.. _,.,._, 
:· Een hartelijk woord van ge~ 
lukwensch aan Lens bij haar 13e, 
verjaardag, Zouden er onder ons 
ongeluksprofeten gevonder, ,.'orden 
<'iie'uit dit gètál willen aflei
deiti, d_at dit jaar voor orw een 
rampJaar zal worden? In ernst 
toch wel n iema.nd. Moch iemand 
hierop toch .een toespeling ma-
. keh, hf?m .wijs·, ik erop, dat wij 
nu niet ons dertiende maar ons 
vèertiende levensjaar ingaan. Cl:1-• , 

· · geluksprofeten kunnen wc ove-
. ,rigens missen als kiespij:i. Ik 

sla ·.nog"'èens ons keurig gede;;ik .... 
bqekje open van dezen zomer, en 
vind daar de geschiedenis ya:1 
Lens, Ja een sportvereenigi.ng~ 
&ie dertien jaar bestast heeft 
een geschiedenis; wel ni.et zee, 
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neert in een Lens, dat er zijn mag, 

/ :,,.- ~\ -~ /.(ie vader- Aan allen onze gelukwenschen, 
,✓,:,,; .,,..- -1 ~ _ ~ ,,/,1.andsche, aan - onze mede-bestuursleden en aan 

_ 1, \ .,,.. 
1 

'.\ ~, /'' maar ze de leden en wij spreken hierbij 
\ 1/,>' \ ~,... , heeft er de wensch uit, dat het Uw bestuur 

- / ,,- - _, , /toch een. met Uwe medewerking gegeven moge 
_,.--· / •' -.. / z h ft zijn Lens nog hooger op te voBren. 

ook~~~r~Ste '~, a\n.en :eb!~, haar Een der voornaamste factoren in het 
koe1,e7veld n, li~r wijze staats vereenigingsleven, nl. de geest is 
lie n, r pp ' helden, en bij ons goed te noemen. Nog dezer 
ze _ eft er,,. _/'"'• eeft ook dagen konden we zien, hoe bijna ge-
hae jalart en,' l groote ' heel Lens op spontane wijze gescherr-
ve1Lq!slag~m, haar m lijk bevocb- ken bij elkaar bracht, om onderling 
tehl overwirrningen. e geschie- ,het gebruikelijke St.-Nicolaas te 
deb/is van ... ens is n\geschie- vieren. Het was een avond, dank zij 
den1.s van strijd. s het woord de H. Man en zijn knecht, die wi.j 
van'. de H. Schrift wa'atheid bevat, niet gauw zul.Leo vergeten. Jammer 
dat het leven van den mensch een · was het, dat wij ondanks de groote 
strijd is, dan geldt dit in dub- opkomst, toch nog verschillende be-
bele mate voor ons, waar het kenden misten, het was een kleine 
speeltooneel van ons Lensleven dissonant en ••• de afwezigen haddP.n 
geen ander is, dan 't veld vaD .. wederom ongelijk. 
eer. Niet zonder ontroering lee-at We zouden in onze plicht te kort 
men de bladzijden der Lensgeschie- schieten, wanneer wij niet allen, 
denis, welke ons vertellen van die aan het welslagen van dezen 
zooveel strijd, van zooveel lief avond hebben medegewerkt, inzonder-
en leed, van zooveel eendracht he~d ook onzen kapelaan, die on-
en moed, van zooveel edele daden, danks drukke ambtbezigheden, t@b nog 
van zooveel offervaardigheid even van zijn medeleven blijk gaf, 
voor het welzijn van de Lensre-. hierbij· onzen warmen dank daarvoor 
publiek. Moge 'tin de toekomst betuigden. 
zoo blijven. Op dezen dertienden Ook op geestelijk gebied gaat het 
verjaardag spreek ik de wensch goe_d in Lens, getuige de opkomst bij 

- uit,- dat de gès'chiedenis'väri ... gelegëbheid,-Van ·onze ·e·erste tweé:.. - ·-
Lens nog zeer lang en zeer roem- maandelijkséhE! bijeenkomst. Vlij ver 

, -~-

vol mag zijn. trouwen, dat ook.in de toekomst 
E. Stolwijk pr. deze bijeenkomsten, waarvoor wij 

11a nne er dit nummer U onder de 
oogE!n komt, is de 18 Deeember niet 
ver meer. En wat deze datum voor 
ons beteekent, behoeven we geen 
enkel Lenser te vertellen. Nog 
is het gejubel bij gelegenheid 
van ons 12~ jarig bestaan niet 
geheel verstomd, nog klinkt uit 
de verte het gedreun der feest
klokkeD ons in de ooren en we
derom staan wij bij een mijlpaal. 

13 jaren zijn voorbijgegaan. 
Jaren waarin veel lief maar ook 
veel leed over ons is gekomeD, 
En wij die de periode bijlla van 
het begin af hebben meegemaaÈt, 
die de vereeniging hebben zien 
uitbloeien van een kleine vrien
denkring tot de groote Lensfami
.Lie van vandàag, wij constatee
ren met dankbaarheid, dat de ar
beid van deze 13 jaren mede door 
het, harde en onbaatzuchtige wer
ken van· zoovelen, thans culmi-

de medewerking hebben gekregen van 
een "vaste" Pater, Uw belangstelling 
zullen blijven houden, opdat wij 
ook op geestelijk gebied blijk zul
len geven van onze plicht te begrij
pen; laat dit onze afspraak zij;n 
bij ons 13-jarig jubileum. 

En il'ahs Mijne Heeren, wederom 
onvermeeid voorwaarts naar de vol•- · 
gende mijlpaal, terwijl in de ver-
te aan den horizon de eerste stra
len reeds zichtbaar worden, we_lke 
ons veertienjarig bestaan in een 
kleurrijk licht zullen zetten, 

W.v.Boheemen 
voorz. · 

Op verzoek van velen meenden 
wij goed te doen de schone rede 
van Sint Nicolaas, op het Lens-
feest uitgesproken, en door Trapa
doeli als door een verbeterde Crock 
aangevuld en toegeli~ht, te publi
seeren. We zijn hiertoe in staat 1 
aangezien de Heilige Bisschop zo _ 
vriendelik was zijn toespraak door 
middel v. Trap. ons te doen toeÈomen, 

; . • 
• 
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neste brave Lensers 
hoe gaat het jullie allemaal, 
Even bedank ik bestuur en leden 
voor Uw feestelijk onthaal.~ 

~a een verre reis uit Spanje 
Alles gaat daar even laks 

3 

hier echter gaat het heel wat vlugger 
wij zijn hier gekomen per Bob.tex 

Op zoo'n reuze gr.oote afstand 
krijg je heel wat schoons te zien 
schitterende panorama's 
en mooie meisjes bovendien 

In een jaar kan veel gebeuren 
holad ié holad io · 

.'' 

Aan de Leijweg prijkt thans in kleuren 
een fleurig bord met Waterloo 

Ook het bestuur is weer gewijzigd 
Nieuwe namen lees je daar· 
Trapadoelie wie is nu praeses 
Oh! een baDk-van-leening-ambtenaar 

Juist liim Bobeemen een harde werker 
niets is voor hem te min 
La.ets nog zagen we hem sjouwen 
met een emmer met blubber er in 

:;iecretaris Bergman is vertrokken • 
Het gaat·bem goed is ons aller wenscb 
Thans onderhoudt bij de relaties 
tusscben R,K.A,V, en Lens 

Walhain is nu ·secretaris 
rnen zegt tenminste als het waaris 
dat bij een boÓdsch.mandje doet 

fungeeren 
als bergplaats voor zijn voetbalkleeren 
waar is die kerel, waar is die boffer 
voor hem hebben wij meegebracht een 

· splinternieuwe kóffer 

Caramba wie is penningmeester, 
Oh, dat is nu v.d. Kleij 
heb je het soms over centen 
dan is ia er als de kippen bij, 

Vele kostbaar gespaarde centen 
van Lensl, 2, 3, en vier 
zijn door hem ongemerkt verdwenrn 
in een lekker glaasje bier. 

Eerstdaags boor je door de ra-
dio 

politiebericht no. 104 
de onmiskenbare persoonsbeschrij-

ving 
Van Lens ~oortvlucbtige Kassier 

Maar M8n beste penningvader 
trek je er maar nièts van aan 
een pluim op je hoed voor al 't · 

werk 
dat j_e voor Lens hebt gedaan 

Trapadoelie niet zoo gulzig 
is me dat toch even wat 
weest met drang toch/altijd 
· · 

1
/ matig 

oh, bedoel je dat./ 
J 

/ 
Even moet ik membreeren 
wat dit jaar nog beeft gebracht 
dat op :(.,ens op'schitterende wys 
haar 12¼ jarig feest herdacl1t, 

1 

Na drie dageh van devotie 
door geestelijk adv. geleid 
de organisatie was weer prác11'tig 
alles ging bier met beleid. 

( ' 

In de krant hebben we gelezen· 
Hoe Gr.Willem werd ingemaakt 
Als hoofdvermelding mocht hier 

/ . wezen 
Det Li7mpt noch Cas hier beeft 

gehaakt. 

's-avonds was het dik in orci.e 
drommen rnenscben troki.en f'luks 
naar de Ver, Haagsche Spelers 
onder leiding van Balledux 

Bij Lens deed zich nu eerst voe± 
len 

een der eischen van den t.ijd 
waar iedere gr,club zich op kan Vroeger streng geheelonthouder 

tba ns vraagt bij, waar ie nooit om 
Ja, .het is diep te betreuren 
Jongens, waar is de beste kroeg, _ 

vroeg beroemen 
een eigen waschgelegenbeid 

• 
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Hee;L Lens heeft hieraan meegewerkt 
,Tan, Pi.et, Klaas, donateurs incluis 
Ti:n zoo werd Lenshome omgetooverd 

·,in een eerste klasse he~renhuis .· 

\

J)e archit.eé~_"en hebGen iets vergeten, Wat niemand zegt, maar weet o jé 
· wesrom zullen we nog langer zwijgen 
·üeatuur waar blijft de Lens ·v1.c. i 

1 

, 111esti.ng bad de ti.mr,1erleiding 
i 't i.s ons allen goed bekend, 
, :-:agen scheven boren meten 
: met het welbekende end \ . . 

1 Wazenberg bad. de leiding 
van de Zaterdagmiddagploeg 

· bovendien ging ie over de centen 
. daarvan kreeg ie nooit genoeg 
\ 
1 

1 

· \ 
'I 

i 

1-i':i.j zegt niet zooals vele anderen 
na een harden arbeid doen 1 ,Tongens ·zie nu zelf maar verder 
Ik ga liever met pensioen 

"l , • 

' Vader Cas en veder \ia lha in 
/ beiden in betzlefde vak 

zag je Zaterdagsmiddags zitten 
2100g en droog op··_het terra:~Cottadak 

I_ Vader BÓogaarts en Vader Boortman 
\. aen hen is een woord van bulze waard 
'.eerstdaags gaan· ze sollisiteeren . 
in hotel het \Vitte paard 
I 

.. ]:".j_e1.ne Koos. 'goudt van de kegel 

. v1Îce doet el' mee, dat is z I n_ leus 
:al is het.'nog zoo' n kleine kerel 
in het bi,lj arten is het een reus · 
1 •. , 

Liborathe 1 Rembrandt, haken 
kortoin ,Jan van Liempt ' . d ,onze v1·oegere µeon1.ngva er 
houdt nu iedere'e11 te vriend ! . ' . ,. ' 

Dai:r heb je André Smits als VOOI'•· 
beeld 

Een reus: waar Lens trots· op Icon 
zijn 

Wat ni.emand ooit gedaan kon krijgen 
Dat deed zijn vrouw, ze heeft 'm 

klein 

Propagandist der K.J .• M.V,. 
is J.v,Liempt, ik moet even niezen 
Lens houdt hij nu nog maar te vrl.m-1 
om de clandiezie_ niet te verliezen 

Met een record aantal supporters 
war; 

het dat Lens naar Naldwijk toög 
l~a afloop gratis druiven eten 
was een pijl op ieders boog 

Hadden we een zware dobber 
Tegen Bl.Zwart of Excelsior 
\lij zijn niet bang wred er gez_ongED 
door het heele elftal in koor • 

Ook nieuwe leden mocht Lens boeken 
Voor heer groote familiekrans 
Y.erstens 1 de Jong, Miltenb. deB:ler 
Boogaarts en niet te vergeten 

T;v,d.Lans 

.Luyten Klein zouden we vergeten 
maar dat gaat zoo makkelijk niet· 
zij behooren bij het vierde . 
ondèr Leiding van Lange Piet 

Piét Vóllebrecht die kleine vent 
is penningmeestersassistent \ 

Hij zal in Lens promotie maken • 
als ie voortaan geen wedstrijd meer-. 

zal staken 

Nu z9u Sint en Trapadoelie wel eens 
willen overgaan 
door gezamenlijk met de 
een lekher glaasje naar 

leden 
binnen ta 

slaan 

Trapadoelie houdt je mond toch 
1/anneer ik spreek tot het gehoor 
het Lenslied :..ou ik willen hoeren 
door allemaal l.<!.3. in koor 

/ \,ie zou Sarmi!ela a;, en Jan Knut toch 1·r1c wist niet wie die man was · 
wezen Jan Janssen is niet·op te merken 

Ja waar zit dat lekkere dier 

• 
·van Sint heb ik het vernomen 
overdag staat ie voor de klas 

j Ja ,Juffermans 
\ Ik ben de man 
, Heel Lens .lieb 

\ "''" heom heb 

gaei-:J;; maar 
di~2 alles. 
j~ kum;en 
j,e. nimr.,er 

niet blozen 
weet 
vers'chalken 
beet 

Dan O.ld Cas n:':i.et te vergeten 1 
Kerel neem je tocli in a ebt ! viant zoo' n e:r-ge droge lever 

1 vergt. 200 erg vee,l van je_ kracht 
.\ 

1 ' 

i' 1 

, _Oh die moet in Tilburg r.erken 
maar zijn vrouw die laat ie hier 

Dan telt Lens nog andere leden gee 
schaard 

onder de Lensbanier 
lviens chen die gewoonweg zeg;_ en 
ik kom slechts voetballen voor 

mijn plezier 
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. Het zijn z1.J, die alleen om voetbal 
Maar klop voor medewerking niet aan 
namen zullen we hier niet -noemen 
wie de schoen past trekt hem aan . 

k1J1I1en - 't is me een aangename taak • 
_ mijn hartelijke dank te betui

gen voor de vriendelijke be.; 
_ langstelling, die ik mocht 

,.,.epsers St. Nicolaas gaat nu eindigen 
Velen zijn er niet vermeld 

ondervinden bij de x.is::iti:Ng . 

i.iaar· wil hieruit niet concludeeren 
dat voor U Lens niet inedetelt 

Blijft getrouw de Blauw--witte kleuren 
blijft eensgezind, blijft bijelkaar 
't wordt tijd we moeten gaan vertrekken 
tot wederziens, tot volgens jaar • 

_ opening van mijn kantoorboek
handel annex Rel. Art.Handel 

_ Liborathe, Diernschelaan 181 
- Lensleden lOC/4 korting 

aanbevelend· 
J.v.Liempt. 

-- -·-------·---·-----------
SCHLUSZ 

.will,SVv.0:T.t:l;\.i...dESUL'l'i\'i'EN IN DE AFGELOOPEN \1El'EN . 

--------·----· ----------------------------- . 

. In de strijd a1e de zonen uit het Lenshuis Zondag aan Zondag voeren; volgen. 
de up~ en downs_ elke~~ . regelmatig op. Het punten-
aantal, dat per ,.. U . wedstrijd-dag be-

niet hooger dan ~... .· . . tot op de helft be-
haald kon worden r:;IJ' · wordt gemeenlijk 

reik'i, Uns twee.de -~ ,,..__ '\ · inaakt op tl.ie re-
gel echter een gunstige . 'i \ . uitzo~dering. De . 
reserves hebben hun re- '1:> 1:. . putat1e als onge-•. 
slagen leider der af-· L,~-· deeling tot nu 
toe schitterend gehand~- 1 ha.afd, We reke-

zoen 1 34-'35 Lens II · . uitkomen in de 
nen er dan ook vast o /~ · · · · dat in he;t sei-

le. ~l, D,H,V.B. . ,-~" i \e} 
- ;;:::D i 

~ ,,,. 

Alvorens over te gaan tot hèt resume der wèdstrijéien, wil-'
len 1,vij er met a.u.e nadruk nog eens op w1Jzen, dat een goed Lensman · 
nooit wegblijft zonder afschrijving in te zenden en tweedens, dat zelf
beheersching een deugd is, welke door iedere drager·der Blauw-Witte 
kleuren moet beoefend worden. We me enen te moeten -opmerken 1 dat in de 
afgeloopen we leen hiertegen nog a 1 eens gezondigd is, 

Zondag 12 November l 
, Het eerste behaalde een 4-3 overwinning op Bl.Zwart, nadat eerst 

een vooBp~ong van 4-0 was bereikt1 De tradi tioneele inzinking kwam 
tegen het einde der wedstrijd en zou ons bijne het verlies der punten 

.gekost hebben" Dit verschijnsel deed zich ook voor tijdens Lens I -
Spartaan 'II, De oorza1::k hiervan ligt o.i. 1/oorDemelijk in de onge- · 
tra indhe id van onze spelers, Willen wij in de toekomst meer bereiken · 
in de voetbalsport, dan is het noodzakelijk, dat hierin wordt voorzien· 
öc,,r regelmatige training, lilaer daarvoor is noodzakelijk de medewerking 
áer leden; En in dit opzicht ontbreekt er nog veel aan! 

Het derde moest aan Nubia 2 het zwakke zusje der afdeeling een 
punt la ten. De ui tsleg van deze onprettige 1,edstrijd was 2-2, Onze 
jongens waren absoluut sterker, doch door een toi.a., 1 gemis aan samen-· 

·spel.en elka r begrijpen kwam dit ·niet in. doèpunten tot uiting, 't ver;. 
velendst van al was echter, dat er twee Lepsers het weld uit werden ge-. 
zonden. Mogelijk was deze straf te zwaar, we willen dit niet betwisten) 

• doch geheel vrij-uit ging Lens III hier niet! Gevolg van een en ander 
is, dat ons Bestuur deze weinig verkwihKende kwestie met de DHVB, aan 
wie dit gebeuren natuurliJk is doorge,s-even, tot een goede o~lossing 
tracht te brengen, Feit blijft, dat de naam van onze vereeniging door 
zulke weèistriJden in discreáiet worät gebracht! Hopen we, dat ;de nieuwe 
aanvoe,·der aan dergelijke uitwassen e,• n einde kan maken, Bestuur en ECO 
zeg5en 'hieraan hun volle medewerking toe • 

..,; 

~-. .. 
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Het vierde ging in Loosduinen met 5-2 tegen GDA 5 
ten onder. We vernamen, dat het ondanks de neder• 
laag een prettige ·en gezellige wedstrijd was ge
weest. 

Zondag 19 Movember ----
Lens I trof Excelsior in ongekend goeden 

vorm aan. Vooral de voorhoedeoor Zwart-witten 
was geweldig actief en zeer snel ondanks het 

zware veld, Onze backs daarentegen konden zich niet snel genoeg ver~ 
·plaatsen en ondervonden veel hinder van het drpssig' terrein. Keeper 
Jassus deelde in de minder goede vorm van ons achte:ttrio. De adspirant
kampioenen (nadere aanduiding overbodig) zonden ,,eolus met de kous op de 
kop, i! c. een 6-0 nederlaag naar R' dam terug, De nieuwe tegenstanders 
bleken faire sproters en de Blauw-Witten wilden in dit opzicht niet 
onderdoen. Alzoo in dubbelen zi.n een succesvolle wedstrijd. 

Tusscl1en haakjes zij hier medegedeeld, dat de ECO een groots pils 
ui tl ooft aan een zekeren tilburgenaar, indien hij er kans voor ziet 
twee maal drie kwartier zijn kiezen op elkaar te houden. Beslisseni in 
deze is de blonde aanvoerder. (de Red. zet er een pils bij). 

~ondag 20 Nove~g~!:_l 
J.;eze dag v,as 11oor ons buitengewoon succesvol. Drie overwinningen 

en een gelijk spel uit vier wedstrijden is een zeer goede prestatie. 
In de Residentie, in de Rottestad en in het land van de spiritus èn 
gist klonk het "Lens bovenal". . 

. Ons tweede ging met twee invallers naar R' dam om hun gevreesde 
concurrenten (tot den toe) St.-Lodewijk 2, te bekampen, Eerlijk gezegd 
zagen we ze met eenige bezorgdheid vertrekken. Al· ze slechts é~n ount" 
je meebrachten zot1den we reeds tevreden zijn geweest, Lens ·2 trokzlch 
echter van al dit pessimisme niets aan en won met 7-1, 

· Op Waterloo speelde om 12,30 bet vierde tegen WP3. Onze jongste 
senioren behaald-en in deze wedstrijd hun eerste succes. Uitslag 5-•1 . 
voor Lens. · .. e liebben het van het begin tot het eind gevólgd en kunnen 

· niet anders zeggen, dat bet een prettige partij was. Fair spel kenmerk
te beide partiJen en bovendien klopte het samenspel bij de Waterlooers . 
als een bus! vnze jongste telgen togen naar Delft. De Hollandsche Leeuw 
\•1erd · een puntje afgesnoept en biermede bereiketen ook onze junioren hun 
eerste succes in hub efdeeling/ vle hadden niet gedacht, dat onze jongens 
daartoe in steat zouden zijn, 

., Voo1' een zeer klein aantal supporters -slechts de oude getrouwen , 
' war•en aanwezig.,. bond om 2 uur Lens I de strijd aan tegen Spartaan II 

'n Korte samenvatting, voorhoede bleek zeer snel 1 halflinie bleek haar 
dubbele taak vandaag uitnemend te verstaan, een backstel, dat beb81Ve 
het laatse kwartier ruim voldoende was, een keeper die voor elke gou:l . 
meer dan twee, een cider had te betalen, JammeP dat aanvoerder Cas iich, 
door minder sportief spel van de Spartaan-linksbuiten liet beïnvJ.oodon 
en een wel te verklaren maar niet te verdedigen houding aannam. 
Ziondag 3 December 

ünze junioren zorgden, dat er tenminste twee van de zes punten 
binnen kwamen, door FVV met de eenigste goal der wedstrijd te ver
slaan. \1e gaen zoo de goede richting uit. Volhouden hoor 1 

~ens 3 verloor met 3-1 van riRVR 2. Helaas moest gespeeld worden 
met 10 maa, betgeen niet de schuld was van de E~O, evenmin als dit het 
~,as toen .i..,J!}NS I aan de bus met 10 menschen verscheen •• Het derde begreep 
dit, sommige spelers van het eé•rste niet. Opbouwende critiek a.u.b. 

, heeren. Onze voorzit~er completeerde, ondanks de ongunstige weersomstan
digheden, waarvan hij bij z'n ongetraindheid natuurlijk meer last xxx 
heeft dan geoefende spelers; het elftal, lilr v1erd echter maar 5 minuten 
gespeeld. Toen achtte de scheidsrechter het niet geoorloofd verder te 
lsten spelen. · 

. ~ ! 1 ,. 
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Het vierde staakte den wedstrijd tegen Blauw Zwart, toen men met 3-0 
) achterstand, en bezorgde ons daarmede een onaangename St,Nicolaas

surprise in den vorm van 10 gulden boete en een minder goeden indruk 
van .ufü,S bij den bond. 'viij willen op deze kwestie niet verder ingaan, 
Ómdat het Bestuur hier handelend zal optreden. Alleen moet ons van 
het hart, dat wij.zulks van het vierde elftal het minst hadäen ver
wacht. iv1en ziet hoe stralenä 26 November voor ·ons was, zoo somber was 
deze dag. 

Zondag 10 Decembe~ 

Bela~grijk bericht : Groote -schaatswedstrijden op het Zuide~
park, waàraan verschillende Lens ers deelnamen. Successen twee ge
blesseèrde knieën, eeli gebroken schaats. · · 

Op voorstel van den Voorzitter hebben wij de volgende regeling 
getroffen voor het mede-reizen van dames-supporters naar buitensteed-
.sche wedstrijden. , 

Een dame en een heer betaalt l¼x zooveel als een heer alleen. 
Zijn er dus 12. heeren en zes dames, dab wordt het totale bedrag 
verdeeld in 15 gelijke deelen. 

Wij vertrouwen, dat de nog· los-loopende voetballers deze rege
ling naar billijkheid zullen beoordeelen. 

Excelsior I 
Spartaan II 
Graaf Floris V 
Oliveo 
Lens 
Bl,. Zwart 
P,..,!i,OCO 
\'lilhelmus 

Lens II 
lihl, 3 
0~_,J..JV.ulliw,IJK 2. . 
;i.C:v.ul/S 2. 
P1''è 2 
Westla ndia 2. 
Graaf Willem 3 

l'FC 3 
blauw Zwart 2 
Rava2 
.DHL 4 
.u,,;M;; 3 
1.1htl 2. 
hrlVC 2 

< 

Blauw Zwart 4 
lih.u 5 

· V;,è 2 
GJJJi 5 
JJful '3 
VVP-3 
i:-..1.VC 3 

s t a n d e n 
gesp. 

8 
10 

9 
8 
8 

10 
8 
9 

6 
5 
7 
8, 
6 
6 
6 

8 
6 
8 
8 
5 
5 
6 

·8 
5 
5 
7 
l 
9 
g 

.u,t;Hb 4 ~2 punten in mind;) ') 8 

Hercules A 
1,..1.vc" 
~·vv ll 

.u,tu., 3 
V~LO B 
...,c;l'tO J~ 

Steeds Voorwaarts 

5 
5 
4 
5 
6 
6 
5 

gew. 
6 
5 
3 
3 
3 
4 
1 
1 

5 
2 
3 
3 
2· 
2 
l 

6 
4 
5 
4 
2 
2. 

8 
4 
3 

·3 
1 
3 
2 
l 

5 
5 
2. 
2 
1 
1 

gel. 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
2 

':l! 
2. . 
2 \ 
2 
1 
0 

1 
l 
:!: 

.. 
1 
1 

1 
1 
1 
l 

. 
,'i-\. 

'' 

• 

verl. 

2 
3 
3 
3 
5 
4 
6 

1 
2. 
3 
3 
4 
5 

2 
2 
3 
3 
2 
3 
6 

1 
1 
3 

6 
7 
7 

1 
2 
3 

.·. }:__-, 
\"; •.\ 

l 

punten 
14 
13 

9 
8 
8 
9 
5 
4 

ll 
'6 
8 
8 
5 
4 
2 

12 
8 

10 
9 
5 
4 
0 

16 
8 " 
7 
7 ' 
2 
6"',, 
4" 
0' "-·),. 

10 
iO 

5 
5 
s 
3-
0.i 
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