
" ' 

' 

.':~·' .. 

.... ; 
; 

, 
, 

, 
... ... 

.. -~ ,; 
~ . q •" i JAP.Rt;A"1 '!~5: · , " ., : · .. ·.· .... ;r,;.l'UAR!'~-:A.li'LEVERING, · r r- --- - --- ~---- --~ --·---"-- -- . _ .... - _ ........ ·· . .;; .. ___ .. --·, - ... 

~ ;Jr .... , .. .. . . . • • . •;·.:• .... :D.-- E.· ... · .. -'.·1,·, .. ,, N ..... s .R .... E " ·"" ....... ·.·.E.'.:.•· ' 'c' '·. -:'. •• 
1 

'.' . • r,; ., _. ·• .) t .:::·.~•_\._Z,\W'-': ..c, v :u ... _,/(:·._j .:·r+\. · -~ :·,:._. :· '{1iL f'.i•~, -. ~l '< • :-,. ;IJ -~ , , · '· , • ·, }o' 
1 

~=- Q •.:.-i, ;'. :f; •• ·: .. ,:,•.·,• .. :.·.•·•,: ••., .... ·•'.·,• . ..,_ . l i ·,i_• _; _ ... ~1 -. _.: .. _:.-. ··:--~::· "_ .. , ._ .. ,:.·/·".,.:._'_· :,:' :.-_ :.:,.·-~ .- . .,,,~ :-.;_:."._::.·i-t ·:. ,_~_. .... ;·;;:'.:;.· . .-_. _ ~ . ! < ·' .: , .. OF"lJOitEL ORGAAli, .DER -R.. K.'. SPORTVEREENIGING'}'LENIG El-J '$NEL11 _ , · ".' ,; , • ·. ;l' ,,._··, ·•· .. }~- .. , . '"' · ... .,,, .. l' ~;·._ .·.· ... ".. .. ·_. .. l,,. :·.· .. -~ ... '• '. ~-~ ~ 
1 

1 
~I . ·p ,+ .i:- .• :~,-, ·,:1f1·•- ..... ~:·~·-~·•-'J·_·~.1:-·--; - ... - . ~ ·s; •. - . . _.: .•. , - .• : ·' ,,.i,. u, • , . qnig ·.- .. ,· . • ,_ ,, . ,, , ecxètarlaàt:,. 
1 . en Snel 11 Ö'gge-;--1•: '..;:;:.; · EE:NDR.ÀCH'l' • ''.'it»: , , · H. Gcisterstr ... l ; ! r~cht.f.e, ·t:{cn.,'ë~,é:.:,',,:;--.f,;·;-. · , ... MA)ijct' . , .:,' -- 2~9' q.èn H~a.g:. , ,1 : ' n1ngen; J.8 De9.{t)1.ç01.'.t---' .. •.,.. .. .. iiLACHT;/> A3ureacr Lensre-' , , . Bisschopp; góêa'.ge:..,:• i'{/.' ', · ' :. vue',:'An1andèlstr. 1 t: kem·d ,2h -Nov ;,,2-'.!; ;, . • . ·, ' -- ' ;--- . 51. .) s-dravenhage': 

~.1 .. : '.. t; :t.:: ·1:.<<.,:\·'i :, . ::;:,. ·.:, .. · ...... ,- :: : :: t: · .. : \',::i!:, ' ,,; .... ,' -. , .. : , .. ,. ,'·• ' '. :_:~~ ....... ' "- ... , '~ 1 ·.: 
'j . , ~J'f ~;,'Q~IAM: /.. Ge,d,enkt . in, ~~exlo,rèp, oo~ê!),bti,kjes "pnze: ovexlède:r vxïendèn ' ~.. . :U?'~P .. . ~ta:rrenllµrg,,,-,~cl}l,,~oo;rbe:,;;g,f. f}µus Bql; •'lf1,n:,13~1.)Vez_enbl'<xg,;-Fr.eek, S;t9ops en: .. · f -- An.Cîr é . sj=!s,~~·.i: }~.' ';, ~;, Ji::i~'S.;i::~::\:;J: ~j: '. · t3:}:~~~~t'.EC}iJ111,(~'. '~ ', ::,~ ·_ · ·.' ·.. . .... ··

1 
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verstrekt ! .. . .. . . . . , Voor Jüachten,. vragen,, enz,. enz. kan men zièlr,- beha~ schr.iftelijk, ook mondel~ng wenden tot i:mze. commil3sie, iedere "Dinsdagavond tusschen .s e.Iî . 9 '.lur: (1!eem hier goede nota van ! R.) 01" ANDERE TIJDS'l'I.PJJENd<.,lJlJNEN WIJ · )! • U ·,iEGli:N S TIJDGEBREK NIET VAN DJI:E}!ST ZIJN., .. -- ' ... , Niet opkomen za+ voortaan onhêrroepelijk'wörden beboet·. Aan deze maatr.egelen zal streng de hand worgen gehouden 

i: .. Op Zondag 1~ Februa~i a.s. wo~den :,,ederom alle Lens leden ve!~~~ht om half 1 neg1m in de kapel van de Eerw. Broeders, Noorderbeekdwarsstr.aat 202 voor 1 de._y,.YLeemaa:ndelijksc'he bijeclr,kómst. 'Fietsen lnmn?n gepiaatst ,worden I(e~ ~ lerstra"at 322. . , , " ~. 
1 Het Bestu1.1r •• ' . 
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EEN ,NOORD VOORAF ... 
/ 

• . Ili J,934~ijn wij t,.enige keren in de gAl,'i!,ünheid gevÏeest • onze dank te zqggt;Jn voor de trouw~, waarmee somi,Jige lèden of instant_ies in Lens hun bijdrag'e in de revue lieten afdrukken. Daarnaast ook aa:ri hen die d9or" vele uren van hun vxije tijd te" offeren de regelmatige versohijnirig van. 'pns cl ub blad :h"ebben mog,'llij_k ,gemaakt; A~a, . we nu .weer ,<ie :"~r.ste r~y1,1~- .. vaE •;):l .. "t ,ni eu17e,""j'äà°'.r!tsa,men13j,elleli''.eri"'d:e ~wt:iner-:'u:rt'ó'fp:relten-,da t-'ook ·19 3 5 'llloge .. rekenen ·cp ,dc zo· noodzakleijké hulp van bovengE)noemde ongeno,emden, dan. wagen wq toch zulks niet, zondor r,>P de eerste bladzijde van dczè" revue een , · kort maar tràrm woord van.dank te schri;jven aàn de inz,enders,.dEl.lett"erzet~ ters en den drukker zonder wie:r arbeid-Lens geen 4ens.revue zou bèzitten: Men denkt misschien· nooit an het werk dat di," mënsen''leveren, noch aan de tijd die zij van hun vrije uren.afnemen, Daarom menen wij goed te'doen er• eens. even aam te herinneren: missch,iitim kan een vingerwijzing zijn .voor den een o:f ander die wat a-1 te gi:lmakkelijk in "de schaduw. van· zoete rustzich , neervlj_jt eri zijn,kar11araads lustig laat ploeteren in de :hitte van de dag. · " . " ; ,· . 'f,, . .. .. 

Overigens· htbbe:n wij nog een vraag, Waar blijft ~e massa van de Lensèrs ? Zeker, Lenslui staan bek,md als hesche,dden mensèn; , maa:!: al te ,grote ,besèheidenhe_id gaat op fferlegenh,eid gelijken en dan~is I t d:e vraag of no,g w,,1 van deugd, sp:rake is. Vooi;-ui t her.en, dü;rigt, U, ,komt dari. eens v'oor de dag, U kunt toch een schuilnaam" i:ieinen o,m aan de verheven dl;)ugd._v:an beschr,idenheid ,.t,,g/moet te komen. · · ., ... . ' .. •• · 
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ZUINIG.· . 
Als U dit opschrift leest, vrienden, dan zult ge na tuurlijk •· denk~n dat ik U_ga sp~eken over het slijk der aarde, dat men geld noernt. Wellicht zult U van miJ verwachten een probate methode af .een gem\).kk elijk· schema,. hoe rnen van 125 of 150 centen zakgeld zijn contributie kan betalen :zijn cigaretje rocken en voorzien in andere noodzakelijke levensbehoeften~~ en tevens nog een aardige duit op de spaarbank brengen. Toch is dit precieê mijn bedoeling niet. Wat dan wel ? Een preek wil ik houden. Evenwel beh~·e,f°t; dit voor U geen aanleiding tf;l zijn om niet verder te lezen. Zuinigheid .l.s over 't algemeen een deugd, en wel een huishoudelijke deugd. Il, meen, dàt ook de H. Schrift eregens rept, dat een zuinige huisvrouw een kostbare schat ,is. Toch heeft "zuinig" ook wel eens een ongunstige beteekenis, en hierover wilde ik het juist hebben. Ik vermam, dat na onze laatste; Zon-~ ,.. dagmorgenbij eenkomst iemand aan Pater Heijmeij er vroeg: "Hie vindt U het 11 ? 11 H0Jel mooi", was het antwoord, "maar,.· ........ nog veel mooier zou het zijn als al dei jonge mannen ook te communie gingen" Den spijker op z'n kop. · Van het begin af aan hebben we geen verpli,cgte algemeene Gommuhie willen vaststellen; dwingen is voor mij niet prettig, en een godwcingen daê.d voor · U minder verdienstelijk; we he~ben alleen· aangespoord, en ill: meende, dà:t dit._·,voldoende zou c:zijn, om te mdgen verwachten dan tenminste· een: flink .... ' 1, ~ ' ' 1i J/,· ... " de.el, van ·onze ,leden van deze schoone geJ.egenhefud zou gebruik make:1, Ik m moet echter vernemen, .dat in dit opziuht het resultaat "nogal zuinie;" is. En ik denk nog ve1·der. 2.k vraag mij b.v. af: a~s onze leden bij zulk een uitgezochte ge:J_egenhei..i niet te Oormnunie gaan, zouden .ze dan- op s.nd.ere · Zondagen wel gaan ? Als, wat ik tenminste voor sommigen vrees, deze vn,"'g ontkennend zou moeten beantwoord worden dan zou ik het niet alleen "nogal 11 

zuinig, ma;;,r zelfs "heel erg" zuinig vinden, Vrienden, hondercl ,ia.ar ge'·• . · leden gingen de meecte kathàlieken alleen op de hooge feestdagen te communie. Ook hier is veel veranderd; we l_even nu vlugger. Wie aan de oude praotijk vasth_oudt gaat niet met zijn tijd mee, is bopuloos oud<:l.1·wets; zoo . ièm'.!.r:d geeft •er de voorkèur aan. per trekscgui t naar den hem8l te reizen in plaats van 'per 7liegtuig. Natuurlijk kàn men er zoo komen, maar als •t gelukken mag, is 't.zeker niet_de'beste, niet de snelste, niet de gemak-keli3,Jrnt,e, niet de voordeeligste ·methode. · 
' . 

. Ik meen daarom goed t •. , doen vrienden U nog eens dr;ne;c,rn <iul, te sporen, niet alleen om trouw.en op stichtende wij7,e onze bijeenkom3ten b~J-te wonen, maar ook om zooveel als dit mogelijk is allen ter H,Tafel te na.deren. Bij zonde:,.· degenen, die in onze ve:reei:iiging een eenigszins toonaangevende positie in nemen wil ik aansporen gierin het goede voor-· beeld te geven;. het schijnt mij_ vanzelfsprekend, dat zij het als een eere-plicht beschouwen hierin aan de anderen voor te gaan. , 
•.' · ... \ zcio durf ik hop~n dat voÖ~rtaan, op "önze Zo_ndagmorgenbij een~ komst_,en ornrn leden in ::_rote getale zullen communic.eeren. Als dit èlebeurt, dan ben ik er wel. van overtuigd, dat de geest in on~e vereeniging goed zal ,blijvèn en-dat ·onze lede11"deg.elijke ll:àtholieke 'lllenscheJ1 zullen zijn, .Vrienden_,· •zul.;t..,U--hét•·niet · vergeten; ·en als U .binnerrk:prt e,en 1fitnoodiging , trijgt';' è:r, goed aah dénken ? . · ·'. · ' 

'' 

E. stol wijk Pr. 
' '' 

AAN .DE.LEDEN! . ' 
. Verschillende malen reeds hebben wij den laatBten tijd i.n onze revue· :öinspelingen gemaakt op het a, s. 15 jarig bestaan van onze ve-::eeniging. En in de laatste bestuursvergadering is ver.zelf bi.erover een hartig woordje gesproken en was men het er unanie1,1 over eens, ciat dit gedenk•· waardig feit op feestelijke w~ij :,;e moest herdacht worden. Natuu:rJ.ijk1 . . verbeelt U, Lens 15 jaar oud er\. dan geen feest; dat kan ni.e_t. Wel z1;in er nog geen positieve.plannen gemaakt, maar in principe staat thans reeds 

vast, dat, we g"aap feestvieren.•.. · 

Daarom werd reeds direct met de werkzaamheden een aanvang gemaakt en een circulaire samengesteld, wêJ.ke misschien reeds in Uw bezit j_s o::' U dezer dagen zal bereik.en. De bedoeling raadt U reeds: we -gaan een ga1•i:,ptiefonds formeerei:i, teneinde in staat te zijn cli.t jubileum opwaardige_wijze te vieren,·· 
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· · ·U Lensers vragen we OUJ. rned.ewerking w-c1,nt. ona plan kàn en moet 
slagen. Iedere bijdrage, hoe gering ook, is van harte welkom-. E}ewerkt du? Uw 
oude:rs, broers, zusters en ove:rige. familielede_n, vrienden en; bekenden tot het 

·. geven van een 1:üjdrage; ._ Zi-j zullen er geen spijt van hebben •. , . · 
. ; . ' .. } \; "'~ ' -

. . , ..,._. . ,.,_ .. Aan den slag, hèetèh ,. \Vij. rekenen op u . 
. . ---•.;_.. . ,. . 

/i! ... 
W;v, Bciheemèn,·. 

Voorzitter • .. 
•. ;•,, . •, 

·urT NOlt 1 s DAGEN . 

. · ' .: \ Toen het veertig dagen· .en veertig nachten geregend .• had, en het 
water 15 el boven çie toppen der bergen gestegen was, en· Noë in de.ark ' 

·over de wateren veiler honderd vij:f~ig dagenlang, toen had ër zeker niet 
gevoetbald Run:nen worden •.. Nu· heèf-1; het ·'wel geen veertig etmalen. achtereen 
geregend, maar to.oh kan er den· 1aa'(;_sten tijd télkens niet gespeel~ worden, 
Dat is ver_vel9-, dat is_naar,, dàt is'oî'lgelukkig. Wat moet.je nou doen?. 
Ja; wat moet je nou do.en·? Wat je_doèn,rnoet ?-In ieder geval niet kànke-

. ren, IJ,iet mopperen, nie,t ,s'ohelden··?p··on'ze club. We zijn niet alleen;.:,.het 
·~ros,van.§.:l'l a:ngre clubs .de\;Jt,_·i,n ons·lot_;-_Wat je g_oem moet,] Een vrooj.ijk 

'gezicht .·zetten; ·•frI'ssoh;'. kére1s1:zïjini"'·tro,uw ,blij.v.è-n,\:.t,pouw- co;Ytrr:icbut:µe 
betalen. Na regen Jcomt · zorinèsohïjn. ·· Zelfs aan ·de zond.vloei[· is een eind ge
konien, ook deze natte periode -zal weldra achter den rug zijn en dan gaa·t 
alles weer zijn gewone gang.: Daarom vrienden, blijft altijd tro:uvr:, Deed.t 
ge_ .1 t nihet .het zo1; U. la tel'.. zek'9r- spijten.· ·. · ·_•j · ..• :·~-

. 
'E, Stolwijk Pr.: 

, . ,. __ ,,,_ 

'NIEUVI_S VAN DE ELFTAL CûMMISSIE. .., , .... 
. \ :. -~. 

,. . · Waar het ;leohte weer aFniêt' -toe leiden k~n .. Onll<l !llá~hdf,_lij}c-
sche ·,bijdrage. kunnen :we deze keer onmogelijk inzenden o-nder de titel, • 

' 1 ' . 

11 Voetbalriieuws 11 •.Want dat is er n:i:et. Dus ditmaal onder anderé v]:äg.' We·. 
,scil:rijven heden Zondag, 13 Januari .. 't ·,vas vändaàg ook weer .tiii~-,;~A~•~e~ •~-
afgekeurd ! Voor de hoeveelste maal ? We wetén,.het niet precies ;rneer,. maat 
wat aa,n duidelijkheid niets te wen.sèhen overlaat, is het :feit dat Lens l · 
,nu;· half Januari, nog sleèhts zeven wedst:rijderi heeft gespeeld. Reeds tal 
·van weken is het, dat, wij de Tiinsdagävonden ons y,erk ple9htraatïg ver-rtch"
ten met het weinig bemoedigep.de vóoruitzioht dat het wel weer·v~rgeélfs • 
zal zijn.·. Voor het laa~st in 1934 speelden de. onzen op Waal_,11ave_n tegen< 
Cel er. 1·t .• Was nog lang voor Kèrstmis .. Reeds:. toen waren wé er niet z.eker · 

•·. van of het ::.Ro.tterdamsche veld b~~peelbaar .zou zijn. :Onzêl .lege;nstande,r _bë-· 
schikte gelukkig over meer dan een terrein wáardoor ·, t mogelijk_ was," dat 
er gespeeld werd, 1 t Was weer. een nederlaag .• Terwij 1-bo .ven onze hoofden 
de E;nip met oor·verdovend geraas haar eerste proefvluchtiin' voor haar- ver
re re:Ls·· naar de West uitvoerde, traèhtte ook Lens l een zware proefáuc-:- · 
ces ,te doorstaan. Maar :'t was voor de blauw-wittem eeh te moeilijke op-.· 
gaa,t: met ,eeq onvç,lled,ïg ~J,ft?,J_:het .goe_d sp.;,,1end C~}e.r,,t~ w~erst~itl}~b~eek 
niet ·füogèlijkT Een vóÏ.Iedige ·plo"'è·g,'""haa:"·o:i,;,.,:tiier zekë:ti 7èerf•,.pui1t ·bè]:iaald, 

. De weg1?Jijvers mogen zich· heus wel eens tweemaal bèdenken · voor ·2:e besluj.
'ü2r.. nie.t mee te spelen. Dat zij zelf hun .krachten niet kunnen .geven is 
hog niet altijd het voornaamste gemis. Het zal echter vaak voorkomen dat 
een geheel of gedeeltelijke nieuwe opstelling moet geformeerd worde;n. 
De ·sterkte van een elftal zal ,door l!Ulk een rnaatreg,:Jl verminderen. Voet
ballen doet men voor z'n. genoegen. Dit wil echter niet 2Jeggen, dat er · 
niet meer verplichtingen bestaan dan alleen z I n oontributie voldoen, Meer 

. willen we er nu niet _van zeggen. ' · 
' .o!' ;, 

. Uit zeve:n• wëdsttijdèn sl,~
0

cht'è.:vie;, punten is é~rf;schrale buit. 
Kansloos zijn we echt·er ,nog niet~ 't -Zou e.en dwaa.sheid :z•~j_n. zulks '.'te yer_
óriderstellèn wam1e,er d,e èotnpëti tie 'slechts: vooT de· kletnste helft is _ge.:. 

. spëeld. Een gevaat."is hiè'ráàn: wel vêrbonden.:·,Men is. nµ s'poédfg. geneigd.· 
te veronderst_ellen dat ci_;i.e ·acfhterstand weL.,iiordt ingeloo'pen.,Dat,1,gf)beuTt 
eohte.r niet a+ttjd. De· '{óetbal_4ist9rie'.geéft · da.arvan meerdere voo.r_beelden. 
I t Is geblel,ce:ri.,: dat p: F: O_; ,: Gtaaf Floris,·, Vep en ,\"ij· tot de ~w9-kke:;-en be-. 
hooreI1 .. Momenteel· s+1:',\t,ei:i,_ y1~ h,yt',rtj~je .. We·.:~oen.p.J,.e:t. aan ohau:r~nis1pe als 
we beweren dat,Lens.1µ;d11, kwartet -niét de-mins~tt,,Qehoeft .. te zi;in,,1,,/\.ls 
het nei uwe j àar. eins 2.f.sÓluij vîngèn' bespaard~ blij,rnn ._èif iJe .·. ili,:i,!.t;viar r4_ee;v . 
enthousiasme de zaak aan:pakken,. zal ons jubilèum"-'jaar,·öns'· gèen' ciegi;açia~ 
tie brengen, · ;·• · · •· .. 

' 



... 
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. , . . . Deréserves', Ja, wat ;;;ll~n we over hen schrijven. Dat ze ook 
cnderaan staan.? Och, dat is slechts e.en kwestie van tijd·. Nu de oude ga;r
de hun voetbalschoenen hebben opgezocht, zal het wel peter gaan. Het twe
de elftal moest eigen-lijk veelmeer oud- eerste elftallerä bezitten. Over 
he.t a;Lgemeen wordt bij het gemis aan snelheid aangevuld door. techniek; 
waarmee niet alleen.de ploeg maar ook de overige jongere.spe1ers indivi-

. queel hun voordeel mee kunnen doen. In de strijd tegen GDA 2 gÎng het reeds 
· • veel beter .. 1 t Zal· noodig zijn, zoo spoèdig mogelijk een ·aanvang -te maken 

met het verzamelen van punten. Aan eervolle nederlagen hebben we niets. 
Graaf Willem 2 kan zich ook niet beroemen op een rijk bezit aan overwinnin~ 
gen doch Lens 2 met slechts 1 punt. maakt het al heel povertjes •. Hard. wer~ 
ken is het par:ool.. Helaas valt over Lens3en 4 ook niet veel goeds te zeg-

. gen. 1 t Is onze schuld niet dat we di traaal zoo in mineur moeten schriJ-:-: , 
. ven, de feiten laten ons geen anderen weg. Onwillekeurig moeten·.we nu den
. ken aan· die zoo s_lecht bezocht El t.rainingsavonden. gedurende de ;oome1: 1934. 
't \{!,"eekt 'zicl_J. dl t seizoen ws,l op sprekencj.e wij ze .. Y•ij blij ven· bij .onze: 
meehing-'- meermalen hier reeds geuit- dat het rnate.riaal voor behoorii·j ke , 
elftallen. aanwezig is. Het derde en vierde'zijn niet zooveel zwakur dan· 
de diverse êlubs.uit htin afdeelingen, begoeven_ het althans.niet .te. zïjn . 

. Als .. ]]._et·en~housias!P;e, .dat bij hen geJukkig wet aanwezig is tijdens wedstr'j
den er toe kon leiden des Zaterdags regelmatig te komen trainen zou er·. 
veel gewonnen zijJél, · · · 

Katen 'f/'!e het maar ronduit bekennen: we brenger er a11·e~ 
maal momenteel niet veel van terecht. Daar moet verandering in komen en 
wij rekenen het ons tot voornaamste taak hieraan mede te werken. Zonder 
medewerking van allen zal dat échter niet !liaan. We zullen het hierbij ''la
ten. Nog,slechts dit dringende verzoek: neemt goede nota van hetgeen•wij 
onder "officieel" publiceerden.Het zal U: in de toekomst eventueele onaan-
genaamheden besparen. · · · 

TROÛWLUSTIG 'LENS, . 
: "~- ·" •... . 

. ,t. 
•· 

• ~ . ~ ' l, • .. • . 

. ; ' •.: . ·• • . Na onze mondelinge gelukwensen aan het derde.'bruidspaar · 
in korte tijd,· Koos v:d.Boogaard en Fientje Janssen, willen we oolii in de 

, Revue hen van harté een gelukkige toekomst toewensen. Moge Gods· zegeri · . · 
·hen·verder·ook vergezellen op hun nieuwe levenspacJ... En gaarne knopen wé 
er •äan,vast; qat.zij Lens niet zullen vergeten · 

. • .. : ... t . . . . .. • Het Bestuur, 

GEACHT BESTUUR EN LEDEN. 

. . •; '-; Het is .mij een aangename taak U hartelijk dank te zeggen 
. vo'o:r de velé blijken van belangstelling welke ik-bij mijn'huwelijk heb 
mogen' ondervind!.en: Het heeft mij werltelijk hoogst ,prettig getroffen; 

, . . . ,,.. . .. 

. . . . i Door drukke _wEJrkzaamheden oen ik genoodzaakt het voet- .. 
balleri."iraarv.e'i 'te .zêggén lÎqêzêe:r 'nét"t1e·''ook spijt,' maar àT zàl :ik.riïét .... , 
meer. actief speler zijn, · van mijn belangstelling .en medeléveri kunt U · o
vertu.ïgd. zij'n. V;inaf de.ze plaáts nogmaals mijn hartelijken ·dank, ook van .. 
mijn·vrouw en met hartelijke •Lens~groetén · .· . · ·... . • · 

. . .. ~ .. , . . . . 
. . 

Jac. v.d. Bóogaa:rti/ J .. Janssen, 
. -. ' 

MENEER DE VOORZITTER, 

· .. Al zo vaak hebt u. uw onderdanige dienaar Sammelaar uit 
dé ergste mdieilijk:heden geholpen. "Ook deze keer zült u.Samp:ie niet wei
geren hem ter zijde te staan, nu hij bijna <_ïa/gelijks met de .. handen in tk 
haren ower de dikste boeken gebogen een hoogst zwaarwichtig· vraagstuk ,...;,,-~ 
tracht op te lossen. Luister eens, ·meneer de voorzitter, U kent natuurlijk 
de Res'bodè'. Het is mijn lijfblad en·in die kwaliteit geniet het de eer 
door Samm.elaar van A tot Z te worden· uitgeplozen. Veel ontsnapt niet aaia 
mijn aandacht; en ze.ker niet de a:j.lerbelangrijkste berichten.• En nu ben· : 
ik waar ik zijn wil, Op zeker avond werd Sammelaars oog getroffen door een 
ber:icht over de edelste alle:s sporten: _de·Bokserij(hoofdle~ter) :, , .. 



'-~ .. ' .,... . -.~,--~--, ............. ~ 

• 5 
. . , In pnze delicate Residentie moest ,een Bokswedstrijd gehouden 

w9rden van internationale amateûrs en- nu komt het hoog verhevene dat r.:iij1, 
ziel niet r.:iinder dan ontroerde..; voor dit nobel festijn koos. r.:iên uit~····,· 
HÈT GEBOU-,/ VOOR KUNSTEN EN ;iETENSCHAPPEN. · '" ... •, 

. . . Meneer de Vo.orzi tte±, U iS 1;:iisschien niet· ,zdl 1 n up to dáte '·i 
Boksvriend als ik, maar mij dunkt toch dat ook op u deze regeling 'èè:ii ... ~ 
treffende indruk moet hebben gemàakt. Iedereen geve' het .toe: hier was nu 
eindelijk eens the right man on .the right ,place.' De Bokser op het alta;3.r 
der kunst.en en Wetenschappen. Héil ! Driewerf heil ! ! 1 Maar .... ja, Jlll!lneèr 
de voorzitter, er is een r.iaàrtje bij al dat moois. En.hu komt Sam,aelaaai 
1.1èt die handen in zijn haar, aoàls boven reeds gezegd; ik zeg/'faaár.; ... /,; .. 
waar moet de Bokserij nu toe worden gerekend, tot çle Kunsten of tot' de' 
1"lctenschappeh ? Och toe, edele heer, help me toch de oplossing vinden.· 
Dagen gaán·voorbij ·en ik vind het niet. _Nachten e;aan eveneens voorbij '. '• · 
en de drom.en· vertellên het me niet. Ik loop langs de waterkant, doch •..•. 
enfin, .breng me de oplossing· even:, thüis. Uverdient er· de eeuwige dank. 
~ee van -\· 

· Sammelaar. 
·. - . . . .. . . .. ,. 

. __ '';:. •-,._~ ·,., -- .... ~ ......... . : ..... _,,.· ··-·...:· .. ,,,.,, 
Zij: 11 \iat' bedöel j è ermee·· tegen· 

· was ? 11 · 

"> •,. • . "; . •. t_, '• .. l, • • 

Je~ierio8Tcfé •te •'zeggen; -d~t 'i:k~ cfoof's_t"om ,:;. 

Andere zij: 11 Doof ]:leb ik niet gezegd ! ~1 

iffST. 

. . 
; kèrstniis waarvall Vondel schreef:· 

. . '-.. 

·• 

0 Kersnacht, schoener dan de· daegen, ·;· ... , 
Hoe kan Hei-odes 't licht ·verdraegen, .. · ~• 

·, ·~ .-.:,. 

.. , 

, . 

... ; ·~ 

;~ --~"'-'"· 

is al weer achter de rug, we schreven toen 134. En op eert van di,g çlonkere• 
da;;:en voor Kerstmis,· peddelde ik van··nordrecht naar Go:rin:chem via dt\·Kop: 
van het· Land en Sleeuwijk. 1 s-1:iddags om over 4 was ik uit Dordrecht ver
trokken en kras n:u·erfgens, waar precies weet ik niet, ·op het E.iland van 
Dordrecht. Riet, water, dan even niets en dan weer'riet, ·hier en daár. een. 
huisje. is al. wat ik ~ie. Meest z-ijn het krotten als een vogelnestje tegen 
11 den di ek 11 ·gebouwd, · schaars v.erlicht door een petroleumlamp en de wttge.:.. 
sqhuurdc klompen l_inks van dè deur. Ik hoor àlleen het zuigen ·van'mijh 
banden inde modder en het zoemen van mijn dynamo en bij afwisseling het 
g0luid van een 1:iisthoorn. • ... 

, .. •·-. 

Na 3 kv1artier tusschen mist en water gefietst te hebben, kom ik aan een . 
g0hucht. In het koz:ijn'v'an"een winkelraam zit een tro.epje opgescho_te:q_ j_on
gens en op mijn desbetreffende vraag~- geven ze in liû.n kleurig idioom te · 
verstaä.n, dat ik "als ráaór rêcht üut 11 moet. · '· · .. · ' ·· · · 

Als 1.1aàr recht cuit ~nc-ik trek mi'j;n knieën '.weer-:fiaa:r~mi:jn hek~~~- trap~, , . 
r,;et de pont vaar ik dè Merwede. over; de mist is dikker dan dik, een ,,·z-::q .. 
wind zwiept het water hoog op en het klotst t_egen de kiel; de .räisthoorn ·• 
loëit over het water, op de brug glÓeie11 de schijnwerp~rS én·trachtén een 
Gat te boren in het mistgordijn, 10 Mim.i,ten later sta ik aan de oever en 
nu op Sleeuwijk aan. 11 Als maor den diek"houden 11 is mij._ gezegd, maar wie 
vettelt me ·dàt ik 11 den diek" heb,· dat ik goed fiets en inet dezè gedachten , 
trap ik voort, vlugger, voorover gebogen, mijn blik gevestigd op de mod-. 
derwegen. .--- ·. -. --:. · · _., 

En\1.ls ik 's-avonds in Arkel op mijn stioozak Îig, m'n 
hoofd en lui~ter naar.l:),et getik_vari een ]:ekkenqe krqan 
voer, dan .dwalen m''n ·gedachten af. .. -...... ,~;:: . . mist, 

haridefl onder m1Jn , . 
:op_ een' zin.ken af~· 

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

I . 
.. ' . ..... 

Stude11t 
_Stud·cnt 

·student 

' 
., 
Strik, .•· 

- ·" . '" ?)•; 
A,: 11 Mijn:V,ader stuurde me 1horicierd P9P:,vÓor mijn verjaàrdag., ,:.'.~ 
B: 11 ~;r,áchtig,· ';eg !' Dan kun je,rae é:l.?,t tientje ter-qgg·even, dat.' 

'; Je v'an·me geleend. hebt.Il; " ; ·.- .· C ,., ; ,· 

A: "~Wacht ·I:\u even, tot ik de 'rest'van mij'Il:'droom heb vé.rte'.Lêî'.:-·.:;, 

•. •'\ 

. ~--

' -··- ,_ 
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, . 6. 
O:M OP TE LOSSEir ! l WIE DOE:'!'. ER MEE ? ? 

.· 
U kent meneer Jansen? Niet? Laat ik U dan vertellen dat die meneer Jansen een sigarenfabrikant is. ·Niet een doodgewonEJ stir,·. stokkendraaier. Neen, meneer Jansen is eigenaar van ·een der g~roàtste · sj_ .. garenfabriekeri van ons dierbaar vaderland. Om het brandgevaar in zijn f, briek tot· een mininrum, te beperken, had meneer Jansen een nachtwakei" aan-·gesteld en tot. nu toe was de fabriek van iedere v1ammeiiwoede gespaard g, •. bleven.op· zekere dag ging het gerucht dat de. patroon de volgende gag'me;: de trein van 9,31 naar Parijs zou vertrekken, wat zeer bevreemcide, wijl de heer·Jansen altijd een uitgesproken antipathie tegen treinreizen hàd getoond. De nacp:twaker nu - hij het te NoppEls - stapte, zoo dra hij de plal;• nen van zijn baas had vernomen, het kantoor binnen om den heer Jansen e€-• onc!ierhoud te vragen, wat hem oogenblikkelijk verleend werd •. 

. 11 Men.eer 11 , zo begon onze. vriend, 11 ik heb vannacht een droom gehad, waarin ik heel duidelijk zag hoe de trein waarmee U naar Pa-· rijs wil, 'ontspomrde en vrijwel· geheel werd vernield.Ik hoorde het kermen van dé ge11onden en velen werden dootl. vàn onder de puinhoopeh te voorschijn gehaalc;_, Wat ik U b:idcien mag, ga tooh een trein vroeger. U mag zulk gevaar nietvtrotseeren. 11 · · 

De heer Jansen begon eerst te lachen om die vriendely= ke zorg, maar toen Noppes bleef aanhouden, keek hij even in zijn spoor•boekj een zei: 11 Nu goed,ik ga om 8.04 11 .Noppes ging zichtbaar verhe"fu.gd weg.En de trein van 9,37 ve·rongelukte inderdaad, en"cie .omstandigheden waren zooals de drmem van Noppes had voorspeld. •. 

·Na 5 dagen kwam Jansen terug Ûit Parîji3 en natuurlijk liet hij ZJ.Jn redder ontbieden •. !1Noppes, misschien heb ik jou mijn leven te·ctanken. Hier heb je F. 199.-tot belooning.Tevens heb ik-je nog mede te deelen,dat je vanaf.de volgende week bent. onts~agen 11 ,Tableau . 

. •. En m.i., lezers( eêsen), is aan U op te lossen: Waarom .. · kreeg Noppes zijn ontslag? Als U het .weet,vertel het dan voorloopig alleen aan P.Vollebregt,Egalantierstraat 25 per brie@ met bijvoeging van 15. et.aan postzegels.Eén prijs:· 1 n doos van 50 cigaretten. Veel succes, vóór 8 Februari verwachten we de oplossingen. -·. · ... ' ~ ' 

--·O-O··O···O··• 
ODE AAN HET LENS-COSTUUM. .· . . 

( SJJeciaal. o:pgedragen aan Jan v. Liempt) · 

0, Smetloze kleuren,'van Lenig en $nel,, 
Wat siert gil de boys wondergoed 1· 
Geen broek of geen jassie êtaat hun ooit zo wel, 
Als gij in·· Uw eenvoud het doet. . . . .. 

· 1 t Blauw van 1 t truitje en 1 t wit,van de broek 
Zijn beide op Waterloo de meeste weken zoek: 
Des zomers de ko.e ...: koek .en nu I t. modderbad • 
Bè·geuri::n, . bek~euren het Lens ers-pakkie wat. 

_TR01JBADOUJ:_l.: 

ATTEMTIE. 

\ 

Diegenen, die zich indertijd hebben opgegeven voor assistent bij het kalken van het terrèin, voor hulp in het.buffet, of an~ ders?.ins worden bij .deze er nog. eens aan herinnerd, dat ?.ij' p.eze ·b.elof-• ten ook\ dienen na ·te· kcîriieri. Komt, heer en, denkt hier nog eens aan, indach•· tig het spreekwoo:r.d dat vele handen licht werk maken" ·t , ~ . . ~ •. . . . 

Het j.3 ons voÓ.rts· opgevalJ.èn,dat 0.13;.de hoek'i!'l~ggen schijnbaar· voor andere .doeleinden dan waarvoor zij dienen,• geb.ruikt ,, worde:0:.Wi.lt U e1· a 0 uob, aan denken,dat wij 7,eJ.f voor schoenlappen moeten. zorgen, en hiervoor niet ,de buJ.len _van de vereeniging moe.ten gebrn.:i.•-ke"ri., , . ' _. ~ -~ ', 

Het Bestuu:r .. 
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' 'rER KENNISMAKING.,' 
· ·' . . . . . Bij Len:i:g en Snel treiffèn. we in de laat-• 

Eite ·:tijd vopraf· ve:r.sc!lillendEl .dingen aan_, ·welke.merr teverge_efs zoek~ ,-in .· 
i~e • . ~~El13-~e .. -9~z~r·ezµstervereen.igingen: .. Het;:.}s _duidelijk. dat . zoo, i?t.s· eien: • • · • 

• ·goea. ;tek.en .is;i; T.oe.n dan,·het bestuur plannen maakte. 9m tot een eigen. Jµ.,. ·:'., 
. I).~~_:re,n'-p;,fde;t).;ng:,;.;tif;,t!~L-I.,ensre:v.:ue ;,.,te: ,geralêep.:;. weirqf:!!1 cdie. pla.i:in~:n. al 13poe'.c:;) 
;·~ 9:'ig .,; ,g'!)yo J;gd,::g.90 r-,ce~n-·,d·ef fn.i~4,'.ef.2-bé s_[l:u±i;;;J-..\~èhván".Jiè't~~µdr,e à ultà.a t"'hi.e'r-=' .. 

ka,nt. e:n :Jclaa,•r .voor :Je . neµs ligt: · ·•· ' · · ·'• · · ' ,.. · · ··· 
,. : , -,~ ..... ,- . .._ : ': .· :,:-._ . •.:'< . . ~ .. :"··~:~.?:.t -·, • ' ~,::. . : ;-~ '. 

_ . . ., ;. . , ,: . .. . , -·· Ijc.ma,g: z'el{:er we:Cvê'rklä/ppên;dat, h'et op, 
de :eerste plaats ·ónze voorzitter .is gevtêêst,. die het op ·1ióge prijs zo'll'. 
s~e:t._lé_1,1;e,;rf.·a;ç,n,~;'~~ens·,. een. ei~~ri: órgaan_kreègJ,Yo·orlopt_g _e·c,liter moe~~n jul,
l1e .h~tdn.et;;_w~t·m:i.,;i~er _blad~iJden doein dan. .<J.t;l grote h~l;lren, de sen.~o;r..ei:n;,", 
Weet Je ... ll,oe q.,E2,t• k9mj7 Wel,, inde hoger.e, elfta:l'len tel],_El_n, we ve,rscl:leiq.err~, -

·.: led_eh di~. rîtet,a:1:le~i:i l!\et de.· vóetb~l.;.,inaar o)llk' !!!et de P,en wete:if·onr',te. g~_a,n•, 
,A,l die J.ngei{qnçl.e:fi artik;elen makeri het. _werk voo_r. ons erg gemakkelijk', en ·zt=t-'· 
als beg;cijpel:i,jk ·i's, ook zeer aarige~à.~:a,., . . . ,-

--" •.; .. . ,;~:. --:; -:: __ ,. _· :~:~: .. _. ·:.,:: . .'' _\/.'_'. --·.·-_•-·. ,_, __ . ___ ,. ~ .. ,~:-\_,/._:,:~· ·::t:•-:_;/_; ... l----
. ··'C · • -, .;..,; _,,,,;: ·.:'' , ... , ;-Nu.jre±.teldê.)n~:laatst i\föiand; qat op·.· 

s9hoo]; tegenwoordig zulke moo:ï;e,_ópätellen word~n. gemaakt,i specïi:t!l,l nf _ee.n 
interna:tionale _wedstrijd, .maar .e·en opstel in de Lensrevue · zal' tpch wel • 
wat te moeilijk''.zijµ, waarbij dan ,9Ck npg mo'et worden opgemerk:t. daJ YElÏ'-": 

.. scheidene 'junioren de schoolbanlten te.ede hebben verlaten, w~t zij natuur,... 
],ij_k erg jammer vinden.· !1Und das kómmt nicht wieder". . .. · · · ,, . ·:.: 

Intussen h!lirinner ik miJ,tÖch wel ~én~. eea 
stukje te hebben gelezen in 'de Lensrevue dat door een junior was sáÎllènge
stel_d, zo mooi dat m·en kon d~nkl:ln professorswèrk te ie.zen,, ... Wa:t zou er dus 
ÖP. te.g,e.if~;t:i.jn,~,-~ls jullie/ jÜllioren., op. een regeillapht:i,ge achtermiddag eens 
een. at.uk, een,.ópsteJ. .. in elkaar flansten Plil dan .oc)c een re:vue te krijgen,, · 
zçi,'.,gro()t; .a1s van de oudere led~p.? Wie d,urft.? Eên,van·.Jong .Lens·heeft aL. 
eens d,è p:;r:':i.j s yàn ee;11,:. -Pll:Z~le_, i~~epalm,d:; · · . . .. ·. . .. . . . 

----' - • ··.. . ; ... ~.,,., . ·~ .. :, ~ .'..t;)\IJlY:ée"s 1nfé:r, ïéts' iiî. Ó;zè• 'Çqliräht'\óv,ê± 
. sport. in hèt à.J.genîeent auè. 'niet uitsluitend 'oièr de"'.voetpa:Lspo,rt•, Doór 'i,e
• der volk, 0 ,öok door de ongl;lschaafd,e _y,olk.eren, i~ de spcr't·.beoefend. Teryry:1 

.- beschaafde volkeren, zoals dé G:rieken b.v. ,de spor.t ,beoefet\dE!tl. oin het• li.-"' 
.. ohaam te ,ontwikkelen, hielden· qe onbèschaafde. volkeren J(i'.óh aJ;,J,'~éJ¾,!l,!~:t .. 
.. spoJ:>t .,bezig omdat_ he.t -v:o.or hen q.oèlmatig was'.Een wilde· oefende zich· 1in. 

.. het ha:rdJiqpen. alleen. :om,q.a:t hij daardoo':r b.e;ter he.t wild zou kunnE;in volgen 
'.,b:f .zlch tegen zijn 'Vijanden ... zotl ,kunnen verdedigen. Het blijft 'niettemin 
een sport.Lopen," wahdèl~n en.hardlopen,. is wél de meest beoef!:)pde: sport: 
Vooral, ià ha:rd;I.open en lange tijd hardlope·n zijn vel,e volkeren, kaap ge.,-,. 
wee~j;'. De H9,tj;ento~ten èn Bosj esmannen,.iµ Zuid Afrika.7"thans ee~ .vqlk ZO!l,:: 
d,er _1g;ig~ • bét_ekeni Elf waren vroe·ger· u:ï, t steikende lopers. De Bos j esmá1men · ~ad.°" . 
9-en .e.e,n_, vern~.ftige ma~~e~ 9m te jàgen1 w4àrb:ij. hUl,l 1cmelle. lopen !lun utt
steiken.d te pas kWam,.Z1J Jaagden een dier _OP,. maar_,1;;9, cl.at telkens e.en an-, 
d.ere · )lla.n he~ ciier :vervolgde;,J~tj'\rende ·•áchter, het'A{i:ld a;;,.n · en dre.è;f l].et · 
naar :een ,kELJ!:Er_l'.à~ci1,:·14;r,~' zich{J>g,&zjige afstàiïd beyon_d:1,en <;ie d~n.cl.~ '.~c.h~er-

. volg1ng .o;v;ern,ar,1:.Het•,.lc'eek weJ>.1ets op een estafette.'--loqp. Qp dre. man::i;.er. ver--
. • ,--,: - • '"~•'"·•·--_·•~ ",-- -.... ·, .. _. -.,, -':, ... _.,, ·, •. _- ' ···-- _ .. , >. 

moEl~!=l,en d,e,,ja.gers het, dier ~Ocla,I),_ig dat h,et ·ten· ~lgttei. gemak,keliJk ,+t\l ;i9-
den was:~ .. ·· -_ .-w> .... :.!'; . _'._~·-_- .. _. - ~;-· -· _- --~..,..\~ _.· 

...... ~ •-"~ . .--~ ~-. . 

';;,e 

-_~:;;:zJ~:-~ 

Een volgende, k~er ;iierd.er. \;,?'. -' . 
. -~-,..- - ~-- -
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BESTE JONGENS, 
~ • • • . 'n Lensrevue Bpeciaal voor onze juniore~! 

't Is niet inis! Tàien ik voor het eerst er over hooicî.e spreken, was ik wer
kelijk een oogenblik verbluft.Het leek me eerlijk g~::1egd wel èeh beetje tÈ 
mooi: Als vanzelf kwam de gedachte bij me op: wat zuJ;len die heertjes nu 
een praats krijgen met hun eigen clubblad. Maar al he·e1 spoedig heb ik di' 
mening weer ààten varen. Daarvoor ken ik jullie te goed. Ik ~veet maar al 
te best, dat onze junioren voor 11 praatsmakers 11 geen aài+.leg hebben.Dat ze 
geen jonge ouwe heertjes willen·zijn'maar echte ronde j'qngens. Jongens va, 
Jan de Wit, En dat on!J eigen blad mee kan helpen van julJie 100% Lensers 
te mken. Zulks is immers toch het voornaamste doel van Lensjunioren: ook 
als senioren de blauwwi tte kleUien eens waardig te dragen· 

Daarom ook heb ik dadelijk m'n medewerking 
toegezegd toen het Bestuur die vroeg.Ik stel me voor àiedere maand iets te 
schrijven over gespeelde wedstrijden.Ten tweede: jullie zo af en toe een1: 
iets te vertellen hoe we sommige dingen op het voetbalveld- óf ook daar
buiten- eigenlijk beter konden nalaten of- wat natuUilijk mogelijk is
juist moesten doen. Laten we nou eens proberen daar een echt gezellig praa· 
je van te maken.Ja, hoor ik jullie .nu al zeggen, daar· moet U dan maar voo 
zorgen.U schrijft immers dat praatjè(eigenaardig hè, een pr:,aatje schryven 
Als je zo denkt,ben je toch .heus wat voorbarig hoor. Als het me lukt, wat 
ik .zo jui.st voorstelde, da is het· alleen maar leuk voor jullie. En ik zou 
graag m'n deel hebben van die gezelligheid. Hoe dàt kan? Luistert maar. 

Vanzelfsprekend zal ik .de een -of ander wel 
eens een pluim op z'n hoed(of z'n krullen) moeten zetten. ~tel je b.v.eeri, 
voor,dat Wim Verheggen en Rudolf Rodenrijs gedurende een-~ wedstrijd 
hun mond dicht hielden. Olfi dat Herman.Westing nu eens·niet in z 1n eigen 
liep t·e mopperen ·als het achter eens niet zo goed ging. Je begrijpt toch 
w:el, dat ik het dan niet zou kunnen nalaten die feiten.in de annalen van 

· ons eigen clubblad voor altijd vast te leggen. Maar verbeeld je nu eens, 
dat i:iie heren door zo'n pluim aan het opscheppen sloegen. ·voor mij was da'i 
alle aardigheid van dat praatje af. Een ander geval •. Laten we eens veron
derstellen dat Leo, onze keeper van het A eli;tal, eens een slechte dag hàç. 
(haast schre~~ ik slechte bui maar dat zou een te dwaze veronderstelling 
zijn) .en in een wedstrijd de bal zes keer achter zich zag verdwijnen, Ik. 
zeg: laten we dat eens veronderstellen, want echt gebeUien doet het na
tuUilijk nooit,Zo iets moest ik dan vanzelf ook neerschrijven in ons ju- , 
niorenblad1 al was het alleen maar tot troost van andere goeie keepers.Ai, , 
hij daarom lfwaad op me zou worden, omdat ik dat zo maar openlijk had ver-· 
teld, kijk dan.zou voor .mijcde gezelligheid al weer foetsie zijn. Vooral· 
omdat Leo en ik al van ouds (lang voor z'n lidmaatschap) zulke beste 'vrie1 
dem zijn. · 

Jullie zullen langzamerhand wel begrepen 
··hebben waar ik heen wil. Zelfs als men oud is, kan nog -veel geleerd wçirde:. 

voor jonge mensen geldt dit dubbel..Nooit wordt er ie.te neergeschreven· çm 
wie dan ook eens op z'n ,nummer te z.e:tten •. Alle junioren van, Lens rekel'\. ik 
tot m1p. vrienden, •zonder I n enkele ui tz'on,<iering. Enfin dat weten ju,llie wc· . 
Moge ons eigen blad er toe bijdragen, dat.ook jullie eens behoren tot d:i.e 
echte roomse voetballers, tot heil der katholie.ke sport, tot welzijn van 
on_s eigen Lens. 

Hè, hè, dat was me een heel stuk. Met dat 
al ben ik nog niet toe, aan hetgeen ik deze keer met ons A elftal wilde 
bespreken, n.l.het roken. De b 1 erè doen vanzelfsprekend nog niet aan _die 
11 spoll)t 11 " 1 t Zou te veel ruimte in beslae; nemen alle,nadelen daarvan hier 
op ~e s~mmen, Mogelijk kom ik er later no~,weleens op terug.Laten we voo'r" 
lop1g d1 t afspreken: Op Zondag roken we geen sigaret- ook geen halve- voo:? 
we weer gekleed en wel na de wedstrijd buiten de tent staan. Eigenlijk moc:
ten junior-voetballers heelemaal niet roken, maar als we ons thans'maar hl 
den aanbove:p.staande afspraak is al veel bereikt,. Afgesproken? Ik reken er 
op Zondag a,. s. -al. · ·, 

R.· .,:f 
.y;; 

Willen de junioren er ook eer,s aan denken,dat om de t,vee maa:p.den ZOndags
•faorgens een H_.Mis voor ons wordt gehouden in _de Ka.pel der )!lerw.Broeq.ers .... 
Moorderbeekdwarsstr.aat,, 202 en dat de verweg·wonenden per fiets k:r,m11en _kçi-
men.J:le eerstvolgende bijeenkomst is· ·op Zond_ag 10 Februari. a. s.,.i).ep,~if., er; a~,.-
len om. en. t1ij t present,,. · 1, . . · · · · 
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lli/ MEMORIAM. 

Gedenkt in de verloren oogenblikjes onze overleden vrienden: 
Bep Starrenburg, Guus Bol, Jàn v, d, Goorbergh, .. Louis Wezenberg, · Freek · 
Stoops eh_ .lilndre SLJi ts. 

EEN WOORD VOORAF! 
t 

Aangename• dingen vertellen en gunstige uitingen van ons Lens--
leven opmerken, behoort riiet tot de z-wae.rste werken op deze wereld. Waar 
de Eco. blijkt begint ·te ·geven in deze Revue, dat ,zij niet blind is voor 
de iets gunstiger resultaten van onze elftàllen, willen wij even de aan-
dacht vestigen op een anderl.verschijnsel. Toen. Lens 2 aen trad tegen Graaf.,. 

· Wi:j.lem 2, viel he.t onscop, dat de twee aange.sohreven -reservisten praöh~ 
tig op tijd ka:nt en klaar stonden. ,Een mooi voorbeeld van welopgevátte 

· discipline. En het deed ons veel genoegen dat ze beiden de belon:i.ng ont
vingen: de prettige wedstrijd. te raogen meespelen. Tegan Spartaan stond 
de ras erve eveneèns gereed, maar was thans als twaalde -man teveel. Niet 
winder dan de vorigen verdient ook deze en iedere-reserveepefler waar-
derinè\ voor hun juist optreden. ,. · 

~ ·-~~- ' 

De geest in het 4e is ui tlJIJJJltend, scJ:u:-ev,3n we· al eens. -Zondag, 
. 24 Iüaart bldek dat weer toen we met' 15 Lena-lui een hoogst genoeglijke 
·wedstrijd speelden. De tegenpartij liet verstek.gaan, maär het vierde 
treurde niet en speelde toch.· - · 

'.ç.; 
_ De olubavond op'nieuwe leest in nieuwe geest werd bezocht door 

22 senioren· terwij;l we van 6 heren wisten, dat ze werkelijk verhinderd 
waren, 1 t KwE!,m on:s,,, voor dat de aanwez-igen prijszullen stellen op een 
herhaling van dergelijke avonden. De zargen de ra~iek werden hoog gewaar
deerd en verdienden z·ulks ten volle. De causerie gaf aanleiding tot het 
·et ellen Vfül een il;i7eetal vragen, waaraan later nog een heel,. stramion voJ. 
1seborduurd werd in beperkte kring. ·· 

We gaan de goede richting wee:,: in. Helpen we het bestuur om 
Lens op· steeds beter niveau te brengen.··· - • -~-.- ,:· 

,j Red. 

AAN DE I,EDEN ! • 

. Nu er. iµ de diverse competities al aardig teekening begint te 
komen, willen wij" in deze regels de st?,nd van zaken eens even met. U 1;>e-• 
zien, zonder ons daarbij te veel op.he~ terrein onzer elftal-comm7s~ie 
te begeven, En wij moeten dan al dadelijk constateeren, dat de huidige 

. stand van zaken nu niet bepaald een, gunstig aspect biedt .. 

Eoewel er ~- i. gee~ .. sprake van :behoeft te zijn, dat z9owel het 
eerste als het .. tweede. :e~tal op de onderste sport der competitieladder 
eindigen, dieril3n toch a.lle zeilen te worden bijgezet om dit te _,voorke>:---
men, · · · · -.• _ 

' 

<·\ 

,. 

.. 
- y 



~ ..,.....,,_,,,,_ 
~.~ ., 

. 2· • 

. 'Zeer ·zeke.r Runnende le e1ft~.'.ller1:1 uit de nog komende· wedsi;rij-
den een voldoend aantal pun,ten, vergàren' om deze !lmadelij ke ibaa tstc plaat c 
té ontgaan, terwijl wij het 2e nog. WÈ'lli tn staat achtén eenige plaat sen . 
omhoog te klimmem; Maar 9m tot qi t. ze.e.:i; ... z,E!ke:r: niet denkbeeldige doch be
reikbare resultaat' te komen, dil;)nen a~1.e.P. ,zond.er uitzondering mede te, ' 
werlcen en zullen de ••laa'.'l;ste wedstrijden met energnr-en, __ vy;i.lskracht ge-'·· 
speeld moeten worden·. En· aan dit laatste heeft het nóg""al ~ens · ontbroken, 
met te wein:j.g overtuiging,., gebrek:. c).an spirit, 8,B;l1 feµ sacre of hoe dit ·· 
in de voetbal..:.terminologie'nogm,eer'vwo·ra:t· é)'.angêi;hiid, werden de meeste. 
Wedstrijden gespeeld en.,,.:.; ... ver:).o:r!?-Il. Ell wij. v:i:'agen ons m,et_ ve;t"bi3-.:.. 

· zing af hoe het komt dat uit deze j orige, .flinke b"ódi'es niet, me.er over-
. tuiging riaar voren komt, welke ons;· _ouderen ( en dan: overdrijven. we niét) 
vroeger in.staat stelde op voetbalgebmed ve$i ineèi'.te·presteer'en. Komt, 1,,, 

. laat dit niet op U zitten en pakt aan nu het nóg niet: te 1aa t is en .-. ; .. , 
U zult zelf.-met het resuliaat te-vréden ii,ijn. Vanzelf;;sprekend geldt dit 
ook· v9cir hèt 3e en 4e elftal, welke een zeer bescheiûëfl. 'plaats in de oom:. 
petities tand innemen en. waar-in ook nog wel eenige. verbetering kan_ worden 
gebracht. · · •. ' · 

En dan rnoet het ons hier tevens uit de pen, dat- om met den 
verslaggever der. Res I bode. te. spreken,.-· !lpeciaal in het 2e elftal een nleu-
we geest is gevaren; welke ook in den. laatsten wedst-rijd van het eerste 
eeni6errnate tot uitdrukking kwam.· De 99rzaak ? Ongetwijfeld de.·. steun 
van enkele veteranen, die bewezen nog lang ge,en veteraan te'zijn en de 
voetbalschoenen uit het rornrnelhoekje opschamlden om:orize gelederen te 
ve:i;stierken. Wij stellen hen tot voorbe.eld van· geheel LEins en dat hun ren-
tree voor allen eieh aansporing moge· zijp. .de zaken flink aan.:te pakken. 

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

, ·' .Dan nog iets.,De·làatste :wèken.verkeert'de tent'wederom in: ... 
een toestand,' welke, iI?,d:j.é:ii"d9.ar:j.n:.nièt«gauw wordt· voorzien," oorzaak ·zou 
kunnen wordeI!D.,.dat ons'Lens-':Horiie.n!j,éirziln·llgrootje 11 ·gaat. Deuren:, die 
niet meer ,sl.u.iten_ en daardoor:,vrij•··(;lntree. vool' iëdèr~en met, de gevolgen 
van dien; een ·uit dé••gróridcgeruki;en-'vlaggeinast;·-·é-en .verdwenen urinoir•;· 
kortom er is ·werk aan de winkel.: Tot" op •heden .hadden onze verzoeken om 
dit te voorzien geen res1.J,lt,aat èn de.sêJ:\:ade. ·wordt" steeds grootet, Daarom 
doen wij in deze revue ee:ii 'beroep op. de lede_n, hiervoor tèn ·spoedigste .. 
maatregeJ.en te tref.fen. Het mri_l ;er )~ij ons riiet -in, .dat er onzer onze · 
werkende en werkelooze leden riiet eeµ zou zijn,· die ,dit in orde vVi-1 bren
gen; Vooruit, Heeren, toont U ook,hieri:i goed Lenser en werkt méde zoo-· 
als, de .bovengenoemde ·veteranen aan, het Lens belang, dat ook Uw belang 
is." · · · · · · · 

.- • .', • "! • ' 

· W •. van Boheemen,' 

~. . ~ ., - ' .. ~-.. .:..· 

DROEG U AI,, IETS. BIJ 

- : :: · Vooriit'tèr. --~ ~--~-t. ' ~.~ ' 
vooR HET ·r:i~s'.i5 JAREK · COMIT~· , ..... 

~ . · ... , . 
VOE~ALNIEUWS. . . ' ·, ~ .. 

, ~- ·, ,• f ~ • \::...'.:.,~-·: 

. _·_ ·, ·i .Wij ve:rmelden eerst· de '.éwedst,ri jden · met 
)let ver,sêhij~en. der vorige· r,_eV,1.j.Ëi ':zi~n gE:s:peeld. ,.De 

. groot; m9.ar in iede_r geval ;6rot-gr, darl',-vo:rige maal. 
.... : . ._,_"i~. .:::/y~- --: i:. -·· . · . .; \' 

11i tsla;gen,' welke ,s:i'.>nds 
óogs·t•'is no"g wel niet 

19 Januari· ~, ·n-ëb 

,: Februari ., 

24- Februari 

R. V,V, c· . ;, 0,:z.• .c;:, L; eµ· S. b 
L.en S, 2. ··· Graa;g--Willem 
Gr9.at--:Ni1.l_ern 6- · L. en S. · 4. . 
L .. en S." ·:f · Excelsi,0r l . -
+•··en S. 2,. Spartaan 3 
VaJ:keniers 2 L. en s.- 3 · ' 
Dqnk l Léhs l .. 
:L. en- S. 2 .• - · 'Donk 2 
Ra va b · · ' 1 L; en' S. a · 

3 
2 
]. 

3 
; 5 2 . . , 

' ' 

; i6.: ~ gestáakt 

· 4 ..:.: 2 
10 ,..., l-. 

: Het eerst é_· 
0

SJ:eel~e:_ twè'emlaî•, ii;isu~taat' geen enkel winstpunt. 
Na een ~eer lange rust y.ras Exde_]:flîö:r.Célei .;ee;rste, · t_eg~pstan:der, We hadden · 
meer ·anüao ·van ·de "eerst(.) êlftálJÈi"r~:.,y_e1:'was:ht, ook .,aJ; wa):rn· de .weersqms~an-• 
digheden niet gunstig.', In Goud,a'werd ö9)<_ ve:rlq:c"ën,: We.-:ste:±y1aohtten dit; 
vooral nu met enkel El invallers ·mirns·t:wo:rderi gè'speéld •. Al']..een. _d;i:è tien had 
o.i. wel we_t m~nder· ;;;ekurïa:, .,t~i:wij1 ook r1u··we·~r door de onze'.!;,_-7:iet ;kon. 
worden gescoora. · · · - t:.. ·' · • · · · .... · · ., 

·--~~·.,:; . .;.-~. . .: .. :'•~- . 
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-Le(n)ze;s Hebt U a.l \iérnomen,-·· 
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' W/3,t in 1 t,hieuwe jaar U wacht? 
•t.Derde lustrum zal·gaan.komen ·' 
Lens heeft vijftien -jaar gebracht, · •· 

· . · 'l(eel sporti vit ei t. en ·vriendschap 
· · veel ontspanri-ing en vermaak , 

-

Daarb-ij werd het ,iees.telicjkc.·lev~n 
· _;,yöor · haar gëèn yerg-$t en,.'•(zaa.k.•: ; :-

··:"-' _,. t 

-- ·.•._,.,:-·::··:: ... ~ • ._.· ~- ~ J 

· 1 k Heb uit de LensreV).le •vernomen 
wat bestuur· al had gedacht 

, - om dit lustrum iri te ;stoomen -• · 
met ·gepaste praal· ertrpracht , .. 

'Ja zoo 1 :iJ. fees_:i; van' vijftien jaren·, .. ~. 
·.•,·mag n,iet ongemerkt -voorbij .. ·,,

Daarom Lenzers ijverig sparl:in 

' 

.. 

• ~ ·,... .,. 

. •' ' .. -: . : .. '·, ' - . 1~; 

:4 .• · _._:.p.; 
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. :';·ffi·.·: 

:voor dit plechtig feestgetij. • · : · . .... ·: ''.: .,. : 

. ;·,"· ... ·. ~ " _, 

Want om' zoömaar fèes·t te vieren·· \:,· ;, .,•.,, 
·gáat nog zoo gemakkelijk niet 

·, . wa.\-p zij, die ,dé kas bestieren 
.,.· zullen zien tot hun verdriet:.':· 

· ~ = Een vereeniging maakt _kosten ,, 

'~ ~- • . . - ~ , 

; ~-~- }'. _.,. ''?i·:--
_.;-;_;dat v.i.s·nu-zoo.,erg.cnietc=·,.•· ,, : .. -:r ·~ -;· -::• }.· • .·, ., •. .: . .,,, ~-

.. ·,, •,.d_aar-ui·t blijkt:dat :z:i-;Fgezànd._-is · · · · ,·~ ·· ·7. 3 ... ,,,.,.' 

:. :: , met. lang, leven. in I t verscgiet~ ~ 1. : ,. : · ... • '·, • 

,•,•. 

KLARE 
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,,; ._.;· ., • .••,l ·-_. .. ,·.:,-• 

. .. · Die beweri~g zal -:j.~ .-~t~~en- . : ·• ·. · · ,'. · ,: ',' : .. · ,: · 
..':',: . want· zoo iedere Le( nO zer · weet .· .. · .,:· •x·•. -,,. ';,:,;,;:. :-:-:·- · · '" ·. 

worden -alle. goede gave:11 · · ·,,·.,:: .. , ::;·:,_, ;-, · · ] ·-"··'·'·' 
aari_ een nuttig doel besteeds , ·•/: i 
Dus.wat.moet _ik nog meèr zeggeri? ·• • ••· ·•,,. 
Beste Le( n~ ers· weet.= .1 t ovel • .·_. ·• -· •. · 
Uw feestgaven klaar· te leggen' · · 
voor vijftien ,jare~ _sport en spel 

inge_z~nden door K.Lepper. 
-~·' } . . .. •-

... ,- ~Is 

• 1 
. Traag valt een fijn motregentje uit de loR~grauwe 

, lucht ov.er Y{aterloo, vormt plassen· en plásjes 'én 1;iaakt het geheel tot · 
··'.een mçidderpoel. In. de Lens-cafet?,ria is de st~mr.'ling in mineur, het ge-··: · 

zicht van de.gerant, l:).alfweggedoken in zijn.l;loog,-opstaanq.e Rraágy staat 
niet bepaald vrie.ndelijk, Stampvoetend van de_:kou.·staat ·hij .te ·wachten · 
op zijn klanten,. onwillekeurig luis.terend haar de ·eentonige aria van ,;:, 
)J.et theeWä.ter op de Haller ·achter hem·, Het idee vanavond de haast vol
le bussen weer mee naar huis te slepen, rilaakt hem baloorig en zijn 
stemming wordt er niet beter op, als men hem onder de rust vraagt, wat 
hij eigenlijk te drinken geeft, Thee .... ; ... ? of ja wat?! · 

Het spel is weer begonnen en door het wazige scherm 
van stuivende mot, tracht hij het verdere verloop van de wedstrijd.=te 
volgen, zo1·gt verder voor het .wass·chen en drogen van de kopjes en het 
schoonmaken van zijn theepot, dui:[{t weer in zijn kraag en vervolgt zijn 
tapdans. Als .hij I s--avonds als _hekkensluiter heeft gefungeerd en op . 
zijn fi.ets stapt,· gewapend met bussen en ballen, zwaar trappen,d door .. 

_de zuigende klei, klaart zijn gezicht wat .op, denkend·aah zijn 11 proppi~" · 
da·t; staat te wachten. 

. •; ! ·'. , ·.-: .. 
-' ~ . 

.. 



Het begint, r.,{· ia~g11!).merbE1.nd e1·g, sombêr uit te zien. Ee:r:i, 
geringe kans om de onderste p:l;[i,at13 aan apderèn te laten bestaat er nog, 
)Velke nog groter .schijnt als, we bedenken, dat nog vijf thuièwedstrij- · 
deI_l op het_ programma staáni. O:pze · comruisai.e ·staat ,voor een zware taak. · 
.i~ens l_is-in degradatie g<;1vaar en Len_s 2 if:l het-ook, zij het in minde-

.. rè ,mate,. Als het aan ons llOU zijn, dan •bleven beide elftallen in hun : . 
. klasse. Voor de reserves h'ebr;>en we momenteel minder -vrees, gezien het 
'-resultaat der dr_ie laatste wedstr~Jden, · J14a;ar het eer_§•te moet. noodzake

lijk veratel!)kt worden, wil het de dansontsp:ringeh. 1 t Is een zeer las
tig geval l Toch menen we een oplossing gev9nden te heqben; die suécea 
zal opleveren, zonder de kans van Lena 2 t ever.minderen, Wij rekenen 
hierl•ij op de medewerking van de betrokken spelers •. Voor een gedeelte .. 
is die reeds verkregen; hopen we dat ogk de anderen zullen begrijpen 
welke grote belangen hier gerµoeid zijn. Utt-drie wedstrijden vijf'pun
ten. Dat_ geeft de burger nog eens moed, Het is het resultaat van èen . 
herboren lens 2 . Allereerst komt hier een waarderend woord toe. aan de 
drie 11 oucij es 11 

( excuser un p!:lu) çiie hiEirin zul een belangrijk aand,ee'J. 
hadden. We zouden echter de ánderen tekort doen indien we ook hen niet 
\n de eer lieten ·a.elen; PersoÓnl~jkzaien we de wedstrijd Lens 2-:-

. Donk.?, Een bepaald zwakke plek k_onden. we niet ontdekken,· het beste be-
, .. wijs dat de hel.e ploeg de\31 _b.ee;rt: in het succes. · 

• , • • ,<. • ' ~ · •• 

~~ ~=:_,.-~~--. -~--

·-. . . · •· ·. ___ Lens 3 · speelde drie kwartier in een_ stortbui doch na de 
·· ·rust ging het •niet meer~ Jammer wàs het echter, dat tot aflàssen moest 

worden overgegaan.• Wat we t.e zien ·kregen had ons de ovèrtuiging_ gege ... 
ven; .· Lens 3 gaat wii;men. Speciaal de __ keeper wal?, er bi-j'zonder goed in. · .. . ., . . :;: . 

~-,.*~-~L ' . .,. ~ ' • 

•• 

, : .. , __ . _ . , , . Het. vierde kqn het aan de Rog,,ewoning niet tot èenn over-
,, winn:i,ng· b:rengen. •Graaf WilleJll · 6 bleek ook 11u de §terkste. Op 24 Feo_r. ; 

was. ·h,et veld g9ed, bespeelbaar, doch nµ_ bleè]l: <;1t geen tegenstander ·.te.· _ 

,· 

.. ..zJj,i:\:, _La ten .w.e. hopen._ d:1t~ de Bo:nl'i ons,,dergelijke verass-ingen,, in het·ver-> 
-volg besP.aar,t ._,Met, dit, al speelde ons .vierde elftaL we,er_ niet• en kon·,. 
het i:üeûwe' ·systeem, do'oiî de spelers z,elf, beda.èht, nie.t tot_ uitvoerililg .. 
komen • .Jammèr,, ! Wij ;;;even tot .J:>eslui t · de standenlijst van het eerste · · 
e:p, .tiv,eqe :elftal. _Hieruit mo1se blijken, hetgeen, we reeds schreven;· da:t 
dt':, J.;:2.ns · voo.r Lens, I' geri'ng' is. Uit de _rest{ärende wedstrijdel} cl,ient e<:>n 

;·,behoor,lij.k .aantal ,punten te worden behaald, willen We de, d1l;ns .nog ont-
. springen. Onrnogelijjtk is het niet .als we het programma bezien:· ·Thuis· /:; · .. · t. 
Graaf Floris, Geler, Veb, Olivlllo, P.F.Ç. ? uit: Oliveo em Spartaan. 1 t ·· . 

. _.zwaarste .geè,eelte is achter de rug .. , Laten we hopen dat het lustrumjaar 
. , geen degradatie-jaar wordt; .;· · ', · · · 

'':.· .-----~;~'-,'\): '. . ~1rir;i,:_ç s;~at er· met 6 punten wat· beter voor. Spartaan 3 
en Gr~af-Wi1lern·2 zijn hier mede de .zwakkeren. We hebben goede verwach-
tingen van"onz.e, reserves. Mogenze niet bes9haamd worden.· ' ,,~ 

Excelsior 13 11 0 2 
Gele:r: :· .• 12 6 3 3 ··•· · 
Donk .. , 16 --7. · 5 4. 
Spartaan 2 12 5 - 2 - ·2 
Olivèo -: · 11 ,, , 5. 2 1+ 

22 
15, 
19 
12 
12 

8 

' ' .• • .-• t ...; . 

Graaf Flpris ·1Q ·'.3 2''L5 
P.F,O •. ·, ·,10.;•.·3 l 6 
Vep , , . ,, ,13 3 l 9 

5,'. 2 
7 . 

p~riten in mindering 
,. ~. 

Lens , "',,;• 9 · 2 · 0 7 4: ' . 
' ' . -:,, . 

ThuJ:,s.:. Grae,f Floris, Oli veó, Vep, Geler 1 P ,'F. G, 
uit:· Spartaan 2, O_li veo. · 

8 6 
8 4 

GDA,2 
Excelsior 2 
Donk 2 ..... ,,, 
DHL'3 ':~ ~-
Lens 2 
Spartaan 3 . ,;, 
Graaf Willem} 

8 2 
10 1 
, 7: O 

1 1 
3 . I 
0-5 

· O 2 
2 4 
3 6 

,3: ~ 

Thuis: G.D.A; 3 Excelsior 2 

13 
11 .. , 
10. 

8 
6 
5 
3 

Uit: Graat Willem 2 en D.H.L. 3. 

' ' 

.. 

J 

. -. 

. . . 

,. 

1 

.. , -~ 

.. . 

.·t. 

/·, 
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. ...,.... ~- ... . ·,:_, .... ,, ,_,. .. .. "", . .;.•ä~- . , ,~.~· .. .- . :r:,. --,- ... _ 

. , . rraag valt de mot, ,:;:::onder ,Öphoud,en, pareltjes Wèverid···a.an· 
en op zijp. duffel, hij .trapt,· .en in het: sèhijn:l'lel van· 12:ijn lantaarn:··· 
_springen de -modderspa ttèn hoog op, sptinf;en'; dan·sen en vallen;~ dari •in-, 
eens, .z_al ,Lens. 09k vallen; degradeer.en. Maar als hij even later achter 
z;Jjn ,"p:roppi.e'~ ,:;it en hij zi~t. al die 'vrciolijke gezichten, da·n ·weet 1iij 
h~t, dan, i~ die :·vraag zoo klaar. als klare. Lens zal nièt degradeerèn i 

. . ~ . ., . '•,·:.: ,,:- '· . , ... ,Van Alsem een klare ! . 
. .. ·•. 

.. -l' Knor. . :.,- - ' -- .. 

.... " .·• 

. . " TALMT !HET' TAST IN uw PORTEMONHAIÈ ·. 
, .. ; ·· .... VOOR I T LENS 15·JAREN COiiIITÊ ! . 

i-.'~· ._, .- ; 

:tÉfs QVER. BALSPELEN: (Uit Il Onz è C~urant Il ) ;. 
..,. .. . .,. ; . 

~ . . .. Een.spel. dat•eohter·een grote·plm;.:L,; ü1 orrnè 81,>oi·t'.Jn-:-
. neemt, ,is ·het_ à.J,oude tenni13speL Ook. al oud ? Ja,· het mag dan 'verbeterd 

• 

. eii geie5eld zijn, het ,$tarnt toch in elk ge.val uit de."rniddeleëuwén, Reëc1.s 
in de 111'.e eeuw schijnt het gespeeld te zijn. Het heettevtoen "Jeu de 
oourte,.paume 11 

. Zoowel in Duitsland, als in· Frankrijk vond het beoef enàal's. 
· Het scp.ijn~ .. toen eohte.r meer behendigheids- en.onderhoudin;;sspel te zij,1 
gew:ee.st, want men speelde het in een. soort 11 balhui-zen11 il). een afgeslo''-'; , 
t~n. rulilmte dus. ;Onder de re;;erin6 van koningin :Elisabeth van Engeland .. • 
werd het· daar bui ten op het veld beoefend. onder de naam 11 Field Tennis!! 

~ Ondanks. dat tennisspel reeds eeuwen bekend was,· kwàm er in 1874 een En;.:::e 
·se màjoÓr, W.C.Wingfield inet een uitvinding van een·inanier om·het ten"~ 

·. nis'Bpe..1 · ,'.t_ti ,be.oefenen op de .. proppen1.;,Hif kreeg er ielfs .,pa tent op rt9_t}~.' • . 
. Pel).e .,\'ll) maakte. zich i\l:erder ÎlOi:; ;_q:ri:k om· a.l,J,erleiir.egels .. voor het spel va!? 
tè .ste,11en,, · :!fe.t. •g~vq;_lg van e.èn, en·,.ande~·:was wel da.t in,·de, J.al:l:tstè, h'e·lf·t 
der.,'vörige e,e-q'lt'. ·het ,t,ènnis .tot. niel,lwe ·,bloei kwam~ Yoo:r:al ;in. Engela;:nd· :\ 
waar:- i.n,1_877 het eèrste tennistour'nooi te .Vleb:Ledon werd gehoudén. Tede:r. 
jaar· w9rde11 d:j.e, ·spelen. he:i;haal.d en: ::.k behoef waa.rl,ij.k ge'en•hà.meri~!e:nö?,: •. 

· men va.n beroemde tennisspel.ers, zoals de Ho-llande:r Timmer, de,·Fi'ansman, 
La,coste, . d_e .. Arnêrikaanse Moody .'i(~lls want deze. en veel andere. zijn··'óekénd 
genoeg· · · ·· '· •• · •. · · ·· ·. · · .· · · · .,. ·.-: ::,-.·, 

. ~ ·- ~- ·- ., _.... ' '. . " ~- ~--· -~ '~ 
;:, •;_., •. ,~,.. -~,. -·- .• ,,,'. ,·v··~t.. 

,, ;/:> · ·, ~;, Over :a.~ ~•orsprong,. v~n het [jolf~pef zij~ de"geleerde hêl'ElL ·. 
het niet eens. Men meent dat de Sch.otse schaaphe;rders het .. spel het eerst., • 
hebben beoefend, maar o.ok zou het o'ntstaan-van het spel wörtelen tn ,.het: 

::ol,l,d:,Hollandse.kolven. Het.opkol:ven werd. in ónze-gouden eeuw allerwegen.· 
beoefend, zowE;l op,. de schaats als lopend. Het ·oes:ohd uit het, wegslaan·,:. 
van een-bal met ·een -gebogen stok,. die "heél vee::. overeénkom:t heeft •rne.t>, 
een moderne golfstok. 

.. - ...... 
. · - .. . t,, -. 

In Schotland werd het spel reeds in de middeleeuwen ,be<? 
oef end en wel met .. zoveel ànii;io dat het in: 1457 verbqden ·werd. We hébberi , 
al dezelfde verboden ui ti;evaard;ï.gd gezien ::.'n Frankrijk ~n Engelandiévóór 
andere balspelen,1 Het golfspel; aldus re'deneerde de· $.chot se wetgever,,:: 
ook, hield de mannen van het toentertijd noodzakelijke"boogschieten 'af 
de eni6 e remedie er. tegen was het geheel.· te verbiedenc;;• De Schotten - <· 

· trokken zich van dat gebod niets aan. Zij .speelden· golf met nog meer.:'. 
pleizier, In 14 71 en in 1491 \v,erd jl.et spel: ·weer .verboden en het golf';"--.,, 
spel werd nog' ijveriger g~sp~eJd. . >· · 

nog niet 'uit ·· , P. .f •·. 

LENS AVANTI 

We willen.niet óp <i.e beschouwingen der 
pen; maar menen toch er even op te moeten.wijzen, dat 
eerste .~eer verbeterd is door de· cverwim_üni; op Graaf 

/ 

Eco. vóorui t :.tio-: 
de stand van- ons 
Floris op 3 !4?,'t. ' 

• , .< • 

. . .( ..... ~ 

r:iet de 
op· dezelfde dag won ook ons A-elftal, evenals Lens B , dat •. 

overwinning ging strtjken op 2 Maart. Heil, driemaal 1 . • · • 

,-:, 

.. .. . ,· 
,•·.·, . ..... .,., .. 

,.,-~- .. -,-',.' 
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11 VOOR MIJN LIEVE OPA 11 , 
op Bestuur~vergad~ring, voorwaar, 
Beleeft men.veel l!lê-ken, zwaar en raar 
Vèèl !ÎjEJ,g ik· e.r !}iet uit ver~lappen, Maar een lclein µ:i,tje w;i.;L ik tappen~ 

' ,.· •" . ' 

Onzè penningri!.çl~; dfe br~ve Piet, 
Was er om negen·uur nog.niet. . 
Doch de praeses, goed bij zijn zinnen, stelde voor al vast te beginnen. 

Klokke tien; foei! wat.was •t laat!,: 
Hoort men gestommel op de straat: · 
De'penningvader kwam naar boven, 
....... maai: i.s gelijk de keuken in geschoven, 

~e koffie met een koek wordt ei.aar in dank· ~ . ., - . . 

En nu riaar 1 t vroed bestuur, dat 
aanvaard, 

druk vergaart, Een klop op .de deur, . 
En'd 1allerfijnste koffiegeur 
Trekt ieders aandacht.terstond •. , . . Il , Naar Pieters Kop, waarop ..... Voor mijn lieve 

Opa ·stond11 
. ' .. ~~ . 

MENEER DE· VOORZITTER l 

Troubadour •. ·· 

i 
. ' . . . , __ . . '-~-

" •• C •·• :" • ",'.,~•. • • ..... ,;, •.. • . ,<'. ..;· ' De: opendeu:tpoli tiek van den Boogaardt schijnt ·niet ieder"s instemming te schoon hij zelf speciaal het tiende doelpunt in succesnummer op zijn repertoire. · 

tJeper Hennie. viin', . 
kunnen genieten, of-' 
Gouda beschouwt als .een 

• .. 
• • p . . . ; ·:, : · .. Maar weet U w:el, meneer de Vo'or~it.ter, dat· heel Lens met die zelfde politiek-.instemt? Gaat.U maar eeps naar de Leyweg; een aardig huisje i's onze tent, aardig om het rcine··dak•,. dat · zo glunclerend lacben kari in de groene omgev,.ing; aardig om de gigant& letters L._&.13., aen duidelijk naamplaatje; aardig om de mooie grote ramen .met eeuwig gesloten luiken; maar-vooral aardig-om de open deur die ten allen 'tijde elken bezoeker tot., binnen-t;reden ui tnódigt, Dat voorbeeld verdient navolging. Als U eens begint; laat Uw buitendeur'open: U hebt immers. i;dêh een tochtdeur. Wilt U _de huidige Lenspoli tiek nog. meer vervolmaken>, laat äán ook de brandkast .open st<l,an. · 11 Hinder nie~ manë, 11 is een schoon beginsel, ook voor n,achtgespuis.. · · . ·:• ,. 

. 

Vroe6er zongen we: 
· · 1'1itte zwan~n, zw~rtè 'zwanen, 

i'lie .zaat er mee naar Engeland varen î .. Engeland is gesloten; : ...•.. 
· De sleute.l is gebroken; . 
· · Daar is geen ene timmerman, 

Die onze sleut'el maken kan. La,it het voortaan sijn: . . ' ~ · Grote dieven, kleine dieven.· . 
Ga je mee nae,r de Lcn_stent vliegen ? 
De deur die staat al open; 
Laten we de buit verkopen; . 
Want er is geen ·ene jrimmerman, · 
Die de Lensdeur s_tevig maken kan. 

(Muziek van 11 Spes Patriae") (Woorden van Sammelaar) 

.... ~-· . ,. ____ . 

. ' 

~· • .. 
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BESTE _JONGENS ! ~/ ·· 

Er is sinds het verschijnen der vorige revue al.heel weinig door jellui gevoetbald. Lens b speelde op 19 Januari teg~.n F/.VV c .- 1.t Werd 3-3, Op 23 Februari verscheen Rava 2 niet. Alweer een verloren voetbaldag. Enfin, we hebben tenminste nog een uurtje on-· der elkaar. kunnen spelen. Ouk. wel weer eens aardig voor een keer .. ' t Was voór 'het b elftal géeri g~r9akkelij ke i~edstr~jd: Rvv c-Lens b en het scheelde maar weinig rof dat eene puntje was ook nog verloren gegaan. Maar dank zij g0ed verdedigen van het achtertrio, en ook door de aanmoedigingen van.enkele heren langs de lijn is het een gelijk spel ge-bleven. De voorhoede was er heel aardig in en gaf een mooi spelletje te zien. Dat kan helaars niet Yàn alle elftallen gezegd ~orden. Mees-tal mankeert er nog al eens wat aan de_ vo.orspelers en hun spel. -Van deze vijf .was het -echter - ik zei het reeds, heel verdiiienstelijk, Jam~ mer was het.daarom dat er twee bij waren, die zoo af en toe dachten dat ze in d 1 r eentje goaltjes moesten maken. Vaak gelilkte het een oig twee tegenstanders te passeeren, maar bij de derd,è raakten ze -de bal kwijt, De andere jongens, 'die ijverig_ waren meegelo/6pen konden dan weer onver- • richter · zakën terug· en.··.,: C de aan va], ·was weer op niets uitgelopen, 1 t · " · -Was de Émige fout 'd'imrniddag van de vo'orhóedé,' maar I t was ook een . . . grote, Tracht je 'hierin te v~rbetèren jongelui en je zult zien: er komen meer goals, De halflinie was· het zwakke punt, - Nu is de halF-plaats ook ean erg lastige,·a1 schijnt dit niet zo te zijn. Kant-halfs, bewaakt· steeds je buitenman, midhalf steunt je voorhoede! Willie bracht het er nog het beste .vanaf, maar de andere twee, nou dat kan veel beter. , Do backs en de keeper hebben ook heel goed gespeeld. Er is ctchter heel wat werk verzejf. Lens b maakt het vast niet slecht in haar afdeling. En het wordt nog peter, let niaar eens op.. · ' . ~ - - . . ,, 
'.; ' .• • • 

0

Lens a speelde;· na negen weken· ~~st, tegen _ R&va b. 10-1·verloren.•Ollldat jullie in zo lang niet hadden gesp;,eld, j!:n ook dat je niet 'volledig ,yas, zal ik er maar niet e:i;gkwaad om zijri. Toon heeft voor de rust·wel eig goed zijn best gedaan, maar ~r.werd zooveel geschoten, dat zes goals verklaarbaar zijn. Na rust nog vier, · Dat tegenpuntje was een heel mooie goal. Ja, jullie ku3nen het nog wel 1 als je maar doorzet. Vo_orhoede van Lens ·a: werken en nog eens werken, dan kom je er best) Backs niet zoo achter blijven, jellui trekt je yeel te dik'wijls terug als de tegenpartij aanv,alt. Leo heeft er in de twede helft wee.r heel wat uitgehouden. Bravo hoor ! 

Ik wilde jullie nog eens heel nadrukkelijk zeggen, toch, steeds op te komen en niet zonder afschrijven·weg te blijvan. Zo heb ik Zat~rdag 23. Februari Philip en Guus E. ni.et gezien, terwijl Nico en Kees thuis moasten gehaald worden. Dat gaat natuurlijk niet, -Als je twijfelt of er wel gespeeld zal warde:µ kom toch in ieder geval evè:n horen bij het punt van bijeenkomst J Nou ook doBli hoor !-
, . - '< : . ; . '" . - ' ,-., 

Op het vó~tbalveld hoor je zo vaak spreken over sporti vi tei t, Dat is een heel· mooie eigenschap ep ieder van ons ·, · wil natuurlijk graag als een sportieve tegenstander bekend zijn. Ik tJil jullie eens vertel:!.en, hoe ik hij RVVo. een speler ontmoettè,' die dat werkelijk was. Hennie Boogae.rd loopt op het doel af, geeft a;J, 19-pende een schot, dat de keeper wegslaat, 

,, 
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Corner zegt de scheidsrechter. Ook ik dauht er ~o over. Herman, 
die ~r met zijn neus vlak op stond, kwam me echter vertellen, dat het 
goal was! De bal was achter de paal om we r het veld in gesprongen.· 
Onder de rust ik naar de keeper toe:- "Zeg Jan, heeft de bal straks ge-

· zeten11?, vraag ik. 11 Ja mijnheer 11 was het antwoord, ik sloeg de bal . 
zelf in het doel, Ik vind het erg jammer voor ons elftal maar: eerlijk 
is eerlijk, hij heegt 11 Gezeten 11 • 

Kijk jongens, dat was ten· hoge mate sportief. Ik had het niet 
kunnen zien, hij had dus even goed kunnen ,ontkennen. Maar die jongen 
was eerlijk genoeg om dit niet te doen. Dat eas nu echt sportief. Voor 
die jongen moet men respect_ hebben, dat was een kerel·! 

Sportief zijn is allereerst: eerlijk zijn: 
R. 

SPORT IN DE GRIJZE OUDHEID. 

In het jaar 2698Lvoor Chr. voerde Keizer Hoang Fi in China 
een heilgymnastiek in, genaamd Kong-Fu, en bevorderde daardoor de sport 
in zijn onmetelijk rijk, Deze gymn., had een tweeledig doel. In de eer
ste plaats diende zij om een goede gezondheid te verkrijgen op de twede 
plaats deed zij dienst als een godsdienstige oefening, Om die laatste 
reden.werd zij dan ook onderwezen door de Taµ\o-priesters. Omstreeks 
5sl0 · j; na Chr. heeft de Boeddhistiese monni.k Tamo alle oefeningen van 
deze gymn. opgetekend, zodat er thans nog veel van bekend is,,Overi
gens is gymnastiek ook thans nog een zeer_geliefkoosde. sport in het 
Hemelse Rijk. · · 

Een ander hoog beschaafd volk uit de oudheid was dat der Egyp-
tenaren, wier geschiedenis teruggaat tot 3500 jaar voor Chr. De Egypte
naren met hun Pharao 1 s hebben zich met roem bedekt door hun ontzagwek
kende bouwwerken (PYramiden), hun prachtige tempels, paleizen en gra-

. ven. De geleerden uit onze eeuw hebben langzaam maar zeker een groot 
aantal producten van de Egyptiese beschaving aan het licht gepracht, 

· waaionder het ceramiek (aardewerk) wel de voói'lilB.amste plaats inneemt. 
Uit de besch:i:lderingen van dat aardèwerk heeft men veel geleerd over 
het leven van de Egyptenaren, voorzover men dit niet wist uit de ge
vonden papyrusrollen. En daarbij is tevens gebleken dat de sport ook 

. in' het oude Egypte hoog in aanzien stond. Op de vazen en armen zijn . 
'prachtige tekeningen aangetrotfen die sportbeoefenaars uitbeelden, 

· Zo b.v. zien we op sommig vaatwerk twee met stokken vechtende' Egyp
tenaren afgebeeld, Met stokvechten was een sport die venveel werd be
oefend als het schermen bij ons. In de rechterhand droegen de strijders 
een stok, terwij 1 aan de linkeronderarm een smal schild was bev.estigd, 
waarmee men zicht eenigszins kon verdedigen. Ook het balspel was zeer 
geliefd. De kunst, die schoolmeisjes wel beoefenen, om 2,3 of zelfs 
meer ballen op te gooien en na elkaar weer te vangen, was reeds bij de 
Egyptenaren bekend. Dit balspel bflstond bij hen trouwens in verschil
lende vormen. ·En dat de Egyptenaren zich veel met het woràtelen bezig
hielden blijkt ook weer uit de talloze afbeeldingen daarvan. 
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OFFICIEEL ORGAAN DER R .. K. SPORTVEREEtHGIIfü "LENIG EH GEEL". 
1 . 

' 1R - 8 V Il L . • . fi.. • • enig · Sècreta:riaa t: 
1 en Snel II i Optse-
1 richt te Scheve

••ningen 18 Dec. 1 20. 

Herm. Costerstr. 1 

249 den.Haag. 
Bureau Lensrevue 1 
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IN lfEliE!RL~!l •. 

Gedenkt in de verloren oogenblikjes onze overleden vrienden: 
Bep 1?ta~'.renbvrg, Guus v. d, Bol, . Ja,i v.d. Goorbergh, Louis Wezenberg, 'Freek 
Stoops en .i,_ndre Smits. · •. 

EEN WOORD VOORAF ! .• 

Als·.gevoi'g· van versC!îillen<iè omstandigheden'-: helaas deels ,niet 
zeer aangena;,1e.,- .kwamen onze leden• sinds enige maanden nie,t. in het bezit_ 
van de Lensrevue. Het is onz'3 vurige ·wens, d~t zè thans wede:r regelmatig 

.. de .huiskamers van iedere L(msvriend moge bereiken. Dat· ze. trouw wordt ge-"' 
lezen, is in het verleden.duidelijk ge$leken; en de vaak herhaalde vraag· 
waar blijft de Lensrevue? verzekert ons.ook van toekomstige sympathie .. 
·x::.j zullen ons uiterste"best doen de:rev'ue aantrekkelijk te·niaken,. taat 
iedereen dan trachten het zijne bij -t1:; drag(:lri door ons geg(:lv.!ons tè ver- _. 
strekken of zelf artik(:llen in te··zenden, Velen de;i:- Lenslederi i::ijn vuä:r'dtg 
;,iet de pen-. Laat ze eens voor de dag komen met· ,hun: ervaringen in of bud:i:oîi 
Lens, op spor,tief ·gebied .. Missch_ien met e·en stu~je uit een ände;-1 blad . 
overg'enomen~ · De Lensr(:lvue is ons aller eigepd-Olll. ·· Laat ze dán o·o)t: :ons aller 
zorg zijn ... Dan zal zij een steentje kunnen bijdragen tot de wedèropbouw 
van wa~ ,de laatste maanden 13:fgebroken is. :rot die opboµw h~bben îve slechts 
allen een diI1g ;nodig;, goed 'van wil te zijn .. 
AAN DE LEDEN .! ... , . , .. . ,, ), 

. . . 

Het is à1 .weer· Üi.hg geleden,· dat onze re'-vu.J_.'u ber·eikte. Jammer ! 
Maàr nu zij er _Wet:);r"i_s, zal haar komst zeker met bl:Ljd,sëhap worden begroet, 
zooals die van een vri.ènd,. dioo r,1en in langen tijd niet heElft gezien. Ons · L' 
stemt he·t· tot dankbaa'!!heid 'dat deze uitgave mogèlijk is ,';ëwo.rdeh, dank zij -
de mêdev,èrking van verschi_lleride ·oµde getrouwen.· · 

. . . . . 

Wij1 zouden dit mmmier willen zièn i~ het teeken van -den wederop
bouw; a1s wij het zoo ·zeggen wogen. Het zou dwaas . -~ zijn tè beweren, dat 

. wij ·zonder verliezen te hebben geleden uit den sti:ijd der ldatste maanden 
~t) voorschijn zijn:gekor.ien. Maar daar waar .gestreden wordt, kàn slechts 
een winnaar zijn; Wij waren het helaa-s niElj;, wat echter niet wegneemt 
dat wij, nu wij verliezer 'zijri, · raet nieuwen 1.10ed en energie, geput uit den 
jongsten kar.ip, den si;rij_d; wede;rom zullen a,anbi,iden en· niet bij de pakken 
neerzitten. · • · · · 

. . Waarom wij v~;riiezer warèn ? Of het kwa:u -door het ontbreken van 
de· zoo benccdigde reserven or.1 de strijdende hoofdtroepen ·aan te vu11.en, dan 
wel ·door onjuiste. strategie, wij laten het in het midde:ti, .. doch doen bij 
deze nog::1aals een '.ernstig beroep op alles wat Lens is, vóel t en denkt 
o~:. 60zane1ijk te .. trachten onder de· o~éj;<'l-,,bl_auw-witte vaan het v:'3:loren ter;;,:, 
rein te heroveren. En wat eendracht eri,'.saar.ihorigheid vermag, WlJ weten het 
aJlen. Op dan gij trouwe LenSElftl, die o·!!s. 'eçn~stitmla~s. i_vaart. cru ·dóór te· 
zetten en vol te houden en daarnaast vooral g:i;j rallen, die onze gelederen 
verliet, trekt rnet ons . op ó1;1 te her~iinnen- V!àt ons cntnème:r:i. werd.' Ook ,Wij · 
zulleri als weleE}r het. zoet ·der overwinning smaken. · · ).:·:• ' 

,:··~ 

W. van Boheer.len 
Voorzitter 

. 
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Het seizoen is'. weêr bego=en, het rad der .co1:1peti tie draait Weel'> · 
. spieren en- zenuwen tot het uiterste gesp!j.nnen strijden wij \Veer den fie:ten 

f ellen ka"1p op het groene veld, en 1:1et spanning gaat opze belangstelling 
- elke week weer uit naar de praest_aties der onzen, 

·-·· 
. . . - Lens ia· niet geluklcig geweest, en dit niet alleen den laat sten.:. 

tijd;• doch_ al sir,ds eenige jaren. Al wisten we een paar keei!) ,het vege 
lij:!' nog te bergen en aan degradatiewedstrijden te ontkouen, · hetgevaar ~ 

. bleef i!.u.:.e,r dreigend, dp degradatie hing als een DaooclesZ'l;laaI'd boiien · 
ons hoofd·_ en thans is de slag gêvallen .. , Lens ko1.1t niet 1:1eer uit in de,. 
I. V,C.B. 

Het zwaarst worden door deze.slag getroffen ziJ diè al vele jarçn 
lid van onze club zijn, die Lens nog in haar oude glorie gekend hebben,_· .. 
eerste klas I.V.C.B. en vroeger eet zooveel roec onze kleuren verdedigd - : 
hebb.en, Misschien zal ie1(1and van hen op Lens willen toepassen ,het scJ;i.rtft..; 
uurwo.ord "Quo1:i0 do cecidisti" hoe.diep.zijt ge gevai1en-Lens. ··, 

Het is nat1.1urlijk gerJakkelijk som1,1ige personen or' het pestuur 
voor den tegenslag verantwoordelijk te stellen. Ik geloof.echter niet dat 
het .juist is_ de schuldvraag te stellen, en allerr;linst .zou· deze. gericht 

,kunnen zijn tegen het bestuur, hetweik waarlij,k deed 'wat rJogèlijk i11as. 
Nei::n, we, ,/'\oeten hier niet spreken van. schuld'; · wel kunnen we vragèn naar._ 
oorzaken; deze 1a'gen echter rJ. i. in uiterlijke 01:istandigheden, hoofd.za~ · • 
kelijk wèllicht in het gebrek aan toevoer.ö!'an nieuwe goede·speelkrachten; 
Zeer ja ,~er was 'het dan ook dat eenige weken geleden de fus:j.eplannen .. i:1et 
D-. H.B. ,n_iet btot eet,. 'gu,nstîge oplossing konden geraken, tot nadeel ban beide 
clubs. Hoe het _echter zij, de. feiten zijn nrèt te vèranderen, wij zullen. 

· osn in het onvermijdelijke 1:1oeteI1; schikken, of, .ueer christel:j.j"k uitge- . 
drukt, wij zulle.n ons kruis 1:1oeten dragen. Nu las ik dezer dagen in rüjn 
brevier;· dat· de deugd niet alleen in voorspoed, 1.1aar vooral in tegenspoed _ 
bé'weien '''ordt. Uitgaande van deze stelling, rJoe.t ik aanstonds vaststellen, 
dat talloozen van onze },eden;, 1:1et het bestuur voorop, het bev1ij s leveren 
ware deugd, te b.ezi-:tten door aan Lens ook in tegenspoed trouw te blijven,·_ 
Ik vind dat 9uitengewoon syr.1pathiek. Ja, door de he~dhaftigé ,.trmuw van • 
so11t.,i5en, die· reeds, veel voor Lens ·deden en offerden,. jaren_ lang, ben i]c, 
1;aar],ijk ten diepste getroffen. · · · · -- .' · · 

Och, waaro1:. zmuden we ook de _ooiinen n.erJen 7 Het voet.balspel be-. 
hoeft · to61i · en_kel niet alleen besoboud · te wo.rden als een _soort, krà.cll,tP,"1t
serij ,. als· èen,, run naar. het kaL,pioenschap, als een streven om nurJtJer een 
te zijn, e;n boven anderen uit te blinken. Men kan het voetbalspel toch _ 
ook nog beschouwen als een gezonde sport waar15ij dodr oef~ning _in snelheid · 
en ui thoudingsveri:1ogen, gepaard rJet fijne tactiek en c-o"J:r~ct. optreden ; 

· geest en lichaan sa1.1en gebaat zi.jn; _waarbij de zenuwen_worden gestaald en . 
he~t-lichaau gehard, terwijl groot,er wijsheid en breeder levensinziGht ons 
deel wordt. Komt daarbij de overwinning, dan is dit_ een bijkocende vr011.ef10, 
blijft deze echter uit, dan behoeft .d_e vreugde. van het spel niet. bedor:"en 
te zijn.Dit'is ten-slotte de eenig juiste opvatting van de sport. _Vat ie-
111and het anders op, dan is hij verkeerd, en vèrkeerde opvatti_ngen in de 
sport kunnen tot zeer verderfelijk excessen leiden. 

· -,,.Wat belet ons dan, vrienden or.1 getrouw te blijven aan Lens, ge'.
trouw aah· haar roeuvol verleden van fair play' en edele hechte vriendschap ·? 
Laat osri'·k:anéén gesloten blijven, .bestuur en alle leden, het hoofd ou:1'?ors 
hóude:O: en~"fier oo ons verleden geen s1.1et werpen op onze goede naai.1 . 1/ie 
vreet of nÎ}: t weldra · :'.;isschien op ongedaç:hte wijze, Lens in éen :betere po
si tie zá.l fkbme'n · · en' een bétere toekor.ist voor ons aanbreekt. Dan zou 't on's 
sp~jten L~ps de~ rug te.hebben toegekeerd. Daaror.i, wi) .. laten den_u9ed vo~
strekt n:ile:t; zakken, wij blijven spelen, gesteud door v8::~l onderlJ.nge sa- . 
r:1enwerking en vriendscgap ,' volr;ens de leidin.,; van ons ·..,oede. bes~uur.. __ · 
Zeker .zull,m ~;ij dan nog lange jaren veel eèhte vreugde beleven in het· voet
bals·,:el onder de roenrijke vaan van Lens.· 

, ;: E. Stolwijk Pr. 
Geestelijk adviseur. 
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'l'R0UiLU3TIG LEMS. 

· . BIJ HJZT HU;SLI J:: V ,;,,ï,! 'i/L,, VAN BOHEEI:rn:1,r. 
. ' 

Op 12 September viel het heuglijk feit. 'te vieren, dat· 
Dhr. ·;1. v. Boheemen in het huwelijk trad met Mej. E. Saalbach. Een oud' 
lied en toch iwuer nieuw. Duizenden deden het voor .her.i eli weder· duizenden 
zullen volgen. J;iaar to•h is iedere huwelijksplechtigheid telkens weer een· 
gebe.urtenis, .d~e de aandacht trekt en d:i!è' aandacht waard is: En nu .. 'het ", . 
thans· eèri · vriend geldt, die boevendien onze voorzitter is, voel. ik me ge"
dr:ong.en er everi b:j.j .. stil te staan,· al· lijkt het ehigzins mosterd na d~ · · 
maaltijd. Ik was :,;,;oo gelulckig in de gelegenheid te zijn het jonge paar·.:'· 
op de hoge dag zelf mijn g·e1ukwenschen aan te bieden, Wàt me niet ver- .. · 
hindert ze nogmaa.ls in te .. sluit.en. bij de zegenwensen, welke heel Lens.: . . 
bij' deze van gan13er harte nèé.rlegt ?,a;n de voeten van haar p'raeses en'- diens 
jonge vrouw. Het. is ons een·behoefte·uiting te geven aan osn welgemee:çid. · 
verlangen dat ::het beiden goed moge ·gaan .in· elk opzicht. De woorden" k-tin.:..· · 
ken wat officieel; r,iaar vanàf de bodem van ons -hartstijgt··een warme gene-· 
genhe:i:d :.tqt··het jonge paar op, die ook in de toekomst n1ee zal trillen bij 
al waf ·röering brengen moge. in hun nieuw opgeb1:mwd levén. · : . · .. 

. • ,; '. ' . .• V~iend W~m, ·tenig en S~el heeft de grote feestda'g ,.;an/ 
jou 1)n 'je vrouw lui::iter wi;I.len bij zetten, en de bloemen hadden·'_ëcen plaàts-' 
je gevonden dicht. in jullie nabijheid. Laat het een symbool zijn! •.•.. ;,,.;, ·· 

" . . ' . ~ . ·.; 

, We hebben je .ook iets van blij.;,.ende :aard aangeboden.· Moge 
het onverslfujtbaar blijken te zijn, En we voegen er eèn v·erzoek aan toe: 
wat er ook gebeure, laat steeds als je je jas·oj je hoed'op de Lenskapstok 
hangt of ze ·er v~n af neemt, .dit etm. áanleiding zijn voor een vrieridelijkè 
gedachte aan je vrienden van Lenig én Snel.·.• ·. · '· · . . . . . . ' . . . ' 

P • 
. 

BIJ HE!T, HlfJELIJK'. VÀM KOOS v.d. KLEY •. • .. • -. . ' '. ,.; .. __ . . , 
• , Ook aan onzen oud-voorz·i tter, den heer· .J .v. d.'Kley 

die l Augûstus j .1.. ~n het ·huwelijk, trad, onze hartelijke gelukwensen. 
aan te biedep, .is'rnéer_dande vervulling.van een plicht. Onze vriend 
Kos v.d. KlBy ei;i. zi.jn vrouw·r.1ogen er staat · op maken, dat he'., .. uit_ ons,.,, :.,•'' 
hart is. gegrepen, ?,ls wij de v1ens·•Üit-spreken, dat het beiden ,voorspoii..:.' -· 
dig r,1oge gaan •.. We weten heel 'zt;ker· te spreken li.i.t ·naam van 'dé· ·ai}fü,re . . 
bestm.:nüèàen ·en oo:k •van :de leden, die· onzen Oud. - tnt'ernationóia.l, den . 
enig~te4 uit p:e !3c!loo.t ·van Lens 12pgeko1;,ien, zo vele ja,ren, · twacilf of de.r-· ~ · 
tien, als. "t',ei:J' stuwkracht· voor, Lehá bewonderen. Voor ons, den eteller yan · · 
deze wens, 'is d·e· herinnering aan het samenwerken voor Lens, · tei:i :volle 
waard behouden te blijven nàast .die .uit·onze gezamelïjke'studiejaren; Geen 
buren huis aan huis, geen maatS bij de wérkzaai:iheden, · 1:iag, toch., de wederd"j' 
s;c 6 e:1egenheid niet t.anen, Ze ·groeie in lengte van dagen ,1 ' : ~ 

••. ·. . . • ·• Arnicè, ~oos. ! · ;~: aa~dacht· was vcio~ Leils in opkor.1:st, Lens ' 
in· glorie, I).eris in depressie ! Één verzoekje: denk steeds aan Lens, ook 
!).an Lens in nood 1 .:· .. 

P. 
. . .,· 

I • 

Het· is r.nJ een behoefte on('rnede namens ·mijn vrouw onzen· hartelijken dank:· 
te betuigen aan al die·~enen, dié bij gelegenheid van ons huwelijk van.hun.· 
helangst elling hebben blijk gegeve_n. ·. . . . .\ ., • · ··.' · · · · · 
In het bijzonder zal h_et fraaie ·ge11c.henk voor ons een blijvende herinner-
ring zijn aan het raede),even door U betoond, · :,. 

. . -..... , 

· 'if. van Boheer.1en. · 

'.- ·' 
LEDEN WEFT LEDEN .. 

ZIJ){ UW FAMILIELEDEN REEDS ONDESTEUl!Elî:C LID ? 

'··:.. 

.. ·\, 
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DE ·;1EDSTRIJDEN. .:,;-. , f. ,
0 

-: .... ,- ;, ""'·, : ;. ' ~... :':·:-·:- ·,-· ·~ 
_ . .-,~. l S~~:,.: .. · 

'- De h:oofdzáak in ée~'. ;oe'.tl;lal,Vê-rt':lp.iging, ':ks en_ bli j-ft na tuurlijk ' 
. ·hë:t resûltaàt van de wedstrijdep.,. Di't': r,e~µl taàt ·1:1àg·nièt alleen gewogen 

wo;rden paar. deui tslag, 1,1aa_r .?eér Z§ker boet dè onderlinge versi;andhou~ 
· ding 'der spelql's. 'en· ook d§ virhouding?tegenovèr de ander. P!;,rtij. worden· ·: 
meegeteld.· Door het f"ëi t da.t•· onze .4 .elftállep. 2:ich verr·e:houden van on~.· 
derling geka.nker en dat zij ook nog e(;)n vriendelijk' wç,ord over hebben - .,: 
voór tege:ri.stander13, 1!:an wellicht worden v~;rkláard: · dat\ Lenig_ en- Snel ·_ · / 
in•bredè kringen symphati~ vindt; :_:p1:,beI1 er :van ollteftuigd, dat ee:ri.herH ''., 
nieuwde opleving in ons verenigingsleve11 met vreugde·- zi3.l worden gade ge
slagen· bij andere verenigingen. taten.,wij sterk aaneeng'esloten_blijyen . 
om samen een bei;ere toekomst .voor Lens op te bouwen. . • - -: · -:·· ·· . 

Toch moeten. we de ui tslag··niet.·t<) min ·stelle:ri.r en het is goed ons 
tijd:éns iedere. wèci.strijd ·tot ,.de' laatste minuut in te spánnen om.;éen ,be-,;_ 
hoorlijk resultaat, te boekep., Laten wij een nagaan of we·tèvreden kunnen: 
zijn.· · · ·. · •. 

OI\? Eersté: ,., .. _ , . .., ... _ . . . · • •i .. _ _. • _ "" . ·• 

'· · · .:· Op_ Zonda,g- _28. _Semptembe;r kwam een ve·rzwakt è"lf,taL uit · tegen . 
D.O. S-. s; Noodweer,,_ slagregf;m, cioncier -en·.bliksefu, T11odderpoil. · 25 Minuten 
duurde· het ballet toen Henny -vvas omgetooverd· in een ware ~man van aarde 11 · 

n;l. van modder, had ook de heer arbiter er zwaar tabak van. D.o.s.s. . . 
was·.iets: in .de_ !lleerderheid ,en. stond r.ie~ .· ~-0 v9?r, . hetgeen, té· veel. was. :- · :: ' 
Een doelpunt. cmtstond na unfair haken, zo geheid, dat Toon beduusd bleef _~; 
staan •.. J.an Janssen - met _twee ss-sen-' m;i.ste een prachtkans. De bal ging ,· 
juis:t naast~, .. , . . : ... -- · ·· .. · · ·;· · • __ · · · - · ·. ·. · ··, ... , 

.· ,, l!:en weëk later l Drama, in A],phêri •! 12 - ·1. _Dorus en Paul waren'. 
omgekocht en scoorden,-z<llf drieînaal. Philips de Grote scoorde het punt-:'.' . 
je vqór Lens. Bovendien kende de f!cJ-\eidsrechter drie buîtens_peldoelpun-:: 
ten met yórstelijll:e. gulhe:j.çi aa:n Alphen toe. Overigens speelden •dé.' 4,lphen,..:_;· 
scl},e Boys ,subliem, e~ leerden· niet van, maar aan Lens wat vo~tballen ·is,--;". -
Ohd_anks -al1~~:. sternping•·prima,. Lens zirigt; 'Alphen. luistert vér:rast. toe, -~ ,-: 

·· ;;,.«. ', ·: ~en i'(eEk Jat er I Herstel ?. lJe' strijd gaat vrîjweI: gelij•k op,_· '. . 
Le:as verlie_st·met.3,....1 van V!V,L. Eende:r,drie_kwam uit een pena:ltr. De·•_:;, 
wede:r~a.anw,ezighei_d -van Jan Runderkamp werkte wonderen U:i t. ~u+de .! _Hij··_·.:; 
smaakte. het. genoegen. het. tegenpunt tebewerke:ni Niet mindez:·;welkom· was" dl'i°,; 
hechte .·steun van -Rembrandt. ; · . to· 

,; · . • . . Één 'week l_a ter I Dies _plµviáe I Een Eiplinté;r:iiie\J.we Înidvo"ör · 
moest · samen met· _de_ 10 anderep onze eerste overwinning_ bre'ngen.· Hela1ts'} 
Gro'te schoonn1aq.k'.;in hoger sferen:, Waterloo in zïjn el<lment,' 'J'wee ·bus_13en _ ,· 
U_?,_t Ni:)Or9-y1i~k verdwe:1-e:n e.ven .snel als ::::e ~~,komen_ yiarén;;.:JVij ii:i,.·a:e:_. tent ;:·~:~· 
veroberden- a.e aanw0z2ge, chocola.de; en·ï,;etuigden van e.e:t;1.:J;l.0Js;srnatch· ';:. ·Jan ·. ·_. 
en"Paul - Jan \von. op punten.. · ·· ,.::::.". -~;t;t:;;- _ :. .·- ",. ·-' ~,, 

.. -~--·-!...... . 

-Öns t77eede: ; .:•·.:,:.-.'.·;' "·'·· 
' - ," ,~· .. -:, 

lffiVC_ was de gastheer op 2f:l September. Tien miilut·en water en F.lé-

rnodd.er. 1 - ,1. v.d. Ende viste een penalty, Piet l!iltenburg kopte de eer
ste .. kopbal uit_dit seizoen in,eens'anders net. -Een en à_ndèr a1s·gesmeerd. ,.,. 
Elftalhoopvo1·,;~esternd. O.K. Drê,aien.:.•-. _·_::< ·, . · ', _-. · . ..•.·. 

,,.. _ .· Èèn week later ! Tóen';ik op het ter·rein verscheen,' was de stá:nd-
3-0 ·voor Blal.\w Zwart. Weldra 4 ~ O. "Zeg keeper, wa:arolii huil je zo ? 11•· 11 ori...::: 
dat i·k zoveel_ vissen moet.! Il Ei!ldstand: 7 ~ 1. .Aat·· Schrijver redde de eèr"~< 
·van cnze vl1;1;g._ Huub als pechvqgel ! Bîj een val arm beschàdigd, · er:ns~ig· ·. '.,'' 
genoeg;_ Ui\'~!. (3.B. kamp vriend.E)lijke hu~p. Des heren: Musêert wagen kwam , "., 
voor. En Euc1b., · als gewoon ,voetpaller van .huis gegaan, kwam als adjudant · · · 
van den j,.eidê\r terug •. N .• S.B. 7 er.tegen wil en dank, echter r,iiet met ge-; .,, .-,• 
strekte, d_o.ch 1et ;verbonden. arli'.1, Evenwel) álle gekheid op_ een stokje:·• · '. ,' 
ere Wit,:r.. ,,e_re t~\'i)komt; · wij zijn :d~nkbaar voor de geboden hulp. Huub thans,,'. . 
aan de·ge:tere);i~md. · · ·· · ·· · 

., , -. .-'.'._. -~~~ we<;ik lat'~r· ·! Geen' wedstrijd ! · " :_ _ : , 
tèn .week .·la ter ! ·Geen wedstrijd ! : ~ • · 

i- . ..... } . ·,;t•: ' . ., : --·~ '•·· 
. / ..j"· •~ ,. -~f~,.;-' ._... ~ , ' . -';,•l 

.Ons if.-:- ju,_nJorene;t._ftàl :•,:•,··'· ,· -.:• .·-., "· . ... . , ....... ·,· ._ 
~·· : ~:.![, ... • , ,, .~De eerste klap .i.s nog altijd een __ daalder waard.· En daarom · : . 

we1·d ;vesta:~rniia op 29 ·sep~er,iper met 3. ·,,; 2. nederlaág naar. de druivenpers' . • 
terugg~stJ;!)i,rd_. Een mooi resul:taa. t,. met Il!;\ o - 2 te hebbeµ achtergestaan. 
Verhegg;en;,:,~oöord~ tweemaal· en Lieshout eenl3. 

; 



\ 

, Één_ week later Î Was de goede moed in de schoenen gezonken ? J.!e·t 5~1 geklopt ! St. Jáichael speelde een mooie· partij, · Vooral de 'c·entervoor W'cÎ.é · · ,yÖ'or onze jon,;ens te zwaar vah stuk en hij schoot als eep kanon,. Een . ·yJirtal, van. de onze;n moesten ·eïgeüJ:-ijk, ·100 keer schrijve!l:. SpTe_ken i/3 zil~ '(èr';. zw:ï,jg~n is goud ! .Denkt daaraan/ j ong-elui ! : . · .. · · "' · ; ' · 

' 

· · ~;:.. , Een week lg.ter .! Thuis:!;tegen R:V. v: Tegen i,iijn voorspelling _ia wonnen onze .. luidjes met 6-1, terwijL notabene het tegeµpunt een cadeautje: · was. van. de·· rechtsback. Je was toch niet omgekocht L<;10 ? Het e;Lftal · i;;loot'. als ee!l bus en bovendien lukte I t, in tegenstelling met de wèûstrij "· in ., de Heul. Heri.1an maakte de zesde, een penalty; ook cadeau gekregen, ·eerlijk _ .toegegeven •. Vercj.er Karel, Verheggen ,en Lieshout. Maar· aan het mooie re-·;•.:. ·-sul taat hebben alle 11.evenveel deel. · ·· · "· .. , . ... , . . . 
~-~ '._ .· .•. ~~' :-·. ~--.:· ..... : ·.· -.- . : . . ),•. 

Ons H - juniorenelfta), ! .... · 
.. De Benjaminn(l-tjes openden -op Zaterdag 28' September het 1;1eizoe_n. .. Veel doel:pllntenhonger hadden ze nog niet. Hans viste· in zijl) eersi;.e·wed.: : . . strijd. in _Lens '{ijf keer,,. terwijl dè aanva:lslinie sleèhts een doelpunt',;.~ · • ,.áai:"te. ,',t Y7as Wim die de allereerste goal in 1935-1936 fabriceerde, ., · ·· · • Een week later ! Naar de reuzen op de Rog,;ewoning. Resultaat 11-2 ., De 2 tegenpunten wegen zwaar. Vergelijk maar eens de andere uitslagen·van· Vac. Henk en KaJJell·e,,nar11en er ieder een voor hun rekening .' A_rme Hans. 1 •.• ~a,r. ziJn k~ep_e_n verdie.nde toch ieders waardering.· Tège,n' dA bi~rkc_l-fie· _kün,, ', ·.Je .. ni'et,'!e.chten.!_ ... ~•,.· ·:· ... · · .· •·· :·. ·.,·::··· · · "ji;en w:e'ek J.ater, ! Gêll:lopt"met 5-2, al was ·.•t met pech. Lambert en ... Henk faaffite;1 éen .. ·mooi · doelpunt. De bac.ks stonden te dicht bij ·de· keépe:r. · · · Henny.! de11k er aan, je best doen tot de laatste minuut," Ik weet.dat •je, ,• het goed· k'ari · . . • '· ... · . · : .. ·· ·· :·.: · •·" 0 ·, ,_,.. • ... , tèn ;,eek· iater ! Wat een weer ! Een orkaan ! Slagregens ! 1f~ai-; acht j.ongens. uit het elftal stonden op"het punt'van bijeènkoniát en ze· zouden er 90k gestaan hebben al was de halve stád" omgewaai9-. "Bra~o ! 1 ·• ·'. •~· Gelukkig waren er twee reserve-:speleis. Na veel geklauter klaar' op hèt , .. ''.'. OP'?.l1 'Yeld • ."Vier in de voorhoede ! .Maar ,allemaal' in ·een hogeré versn,e,iC::, ·:··.• lihg.' ,En 't. ging. uïtste]l;.end •. ,.De ,rust ging in.,rqet 3-0 -iri ons v.o'órdee}/ .Henk gaf 'het voo'rbe eld .e_n Gchef,f e_r:t_j e gaf den, keeper van .Graaf F:Joi::i_s' :€we·èmaal' '' het ·nakijk'ei;l:: T<rgèn het.'einçl.. trapte Henk er nog "een/in. :He_t '1}b_ó'1tnf!ll,e:,:it : . . op de. ·paal . .'moet je maar afzeggen, Henk •. Wat. een- inooie dag,· he· j origen§l, · ·: ·_,: ondanks regên,, ~storm en-onvoltalligheid toch nog te winnen: Wat" zullen_·:·· .. de~th:uisbl:i.j:'eis. ·een spijt hebben ! En toen <?P de terugtocht _·? • !r\t_s ':,'2; ,:;\·. waaide met fiets en al ondersteboven, armen in de lucht. Ales: probeerde· ·· · een boom,,om _te .rtjden; en çl.an was er· nog een ;,. als zijn moeder hèt màa,r ... niet, lèest..:: die door een· rukwind met prikkeldraad in aanraking kwam> Wàt ···: een scheur j. Joost. werd wati al te, moe.· Dan maar lopen,· jongens~ Nóu; ·• <Sér,;::··: lijk g~.zegd, dat vonden we allemaal veel, prettiger; wij zi;j.ri. alleniaà1 ''il.iet·. zu:J_ke. :i:èuzen ?,ls'.· 1:1eneer V:enrooi. Daarom hebben we hem met' '•twee fièts'en ·· ~ ·. opgeknàpt .... · . .. : , '. . . . - ' '''· ' 

P •. J~ ~•. 

SPORT ,1!AN VROEGER. •-,.:...·.- '. - i 
> ' ....... 

',., < af: .. ~ ,Il 

-,, ... Hêt scllijnt"'q,at bij:de Joden'.de.'sport niet zo hebig gelj,éf~~ •. :: was, maar toéh hebben zij er zich eveneens mee bezig-gehouden. ,Uit de,.. · Bijbelse Geschdiedenis w.eten wij dat David den reus. Goliath èen stee,, tege?. het· voorhoofd slingerde. ,Dit geval stond,niet geheel· op zióhzel'f,· wán-: ·.; juist de mannen ,va~ de, stam Benjam_:i.n _.waren bek\\iar.ie steen~li~eraars ;_, OCJk .. :. l).ardlop~n, zwerarQen en boogschieten ·werd beoefe_nd en bekend _is ·'Vefçl:e_r nog· - : dat er.éën sa.ort k:r;achtmeting bestond bij de ,Joden, waarbij'-jongennïii:n.nen:··, : een zware ste·en, de llpro.élfsteen 11 _1119esten optille11: · · >_aO'·., .· ' · · '· '•:.· ·: Eeri·raerkwaardige vorm van wandelsport•.vinden we·nogbij hê_t, volk dei Inca's in Peru. De Inca 1 s,waren,de koningen .. (zonen der•zon).u.,.•_· van _een ·maclltig rijk in Zuid~ Amerika, ,dat .. een. tijdpèrk van zeer- hoge be..:_ '. schaving héeft gekend. Om dit geweldige rijk goed te ~unnen besturen en · tevens te kunnen verdedigen;· -hadden ,de inca •·s, ·twee wee;Eln la ten aanleggen. ,, Beide straten liepen va.n ·Noord ... tot ,Zuid,-- de· -een. langs ,de kust van de Stille Oceaan, de andere over de hoogvlakte die tusschen de beide ketens van het Cordielleras-gebergte ligt. De. lengte van beide' -We8'en· was• ru_im · .. , 4000 K.M .. Een geweldige afstand clus. ·De l·egers• van de·: Inca." s marcheerd~n, .· t regel!llat ig lángs d·eze straten en,,he'.t kal'l niet anders ·,qf de_ W'.3-ndélpres,t"!-;:;; ·. 
ties yap. de:'I~ ,mannen moèi;en enqrm ,~e .. ~e_est

1
~.\j.f·;~:,<;( ;n~e:r~óurànt,,) , ,;;;~ " ·t's 

' 
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WEMKEN. ..,._ 
-r 10' ... Q. 

le. 
2e. 
3e. 

4e. 

5e, 

.,....,._ -~ 

"',f . 

De kalkJj_jrien op net veld. m0gen l'ioogstens 12 cM. breed. zJ.Jn, 
De doelJ.j JIJ. moet ook t1.1.ssen de doelpalen worden getrokken. 
De l'ioe'kvJ:a6ben mogen. b:i.j net nemen van een hoeks'c:tioo n:i.8t i7o):den 
weg•:renomen · • • · · · · • · ' -b" J."' - ' ' .. • . . _. . 

De sc:tieids:rec:titer bel'ioórt vóór de wedstxij d na te gaan of nét 
spemlveld aan de voorsol'iriften voldoet. ;· , . 
Onder de schoenel1. mag men s;Lechts .Q]l~..:indrisohe klo'sjes hebben, 
Geen speler mag a3.n de schoenen. of beenbeschermers metalen platen 
of andere uitstek\')nde s.'Luk.ken van me·taal of guttapercha. dra~en,;· 
Spijkers mogen niet uii;steken (weJ. naar de binn,,nkant, Red,J ":; 

'Leere:n repen of klol;)jes moge_n niet.meer dan 1,2 cM uitsteken. De 
doorsnede der tklosj;es moei; minstens _1, 2 cm zijn, . . . . . · 

. . '. 
.. 
' Uit: Regels voor net voetbalspel. 

tilitgave Federatie R,K,V.B, 
·' Bij dit laatste punt staan wj_j nog even stiL Men bedenke, dat, w:i.J. r.ien 
· als voetballer succes hebben, moe·t zorgen dat de ."spullen_;I en d'.l.n vooral 
de schoenen in orde zijn. Iri dit jaargetijde is het een onmogeJ.i'jkheid 
om zonder klosjes onder.de ~choenen te voetballen. Wanneer men oj:J een 
glas. veld een speler horhaà.ldeJJ.jk ziet 11· slippen 11 , · kan men er. van op 
aan. dat zijn schoepen niet _:i.n ,Q:i;cie zijn •. .Laten wij hieraan deze week 
pseciaal onze a.andacht schenken· ·en de so:tiöenen piekfijn in o'rde J.aten 
maken. Vooral ook niet vergeten in ·te vetten. Het"spéLu.r:î, Uw sbhGenen en 
, . ,-.. Uw portemon:naie, 

·00F1cIEEr,. 

le. 

2eo 

3e, 

4e. 

5e. 

6e • 

De ei.fkeu..:ing de:r:. terre:i.ncm kan men te weten komen 0p Z0ndagmo:r.gem 
in de _vi·trine --vanDhr. J,v.d.Bogaard, Beeklaan hoek de Gheijnstra2.t 
_en bij ~len Hr. Walha:i.:ri, :Herman .Costerstraat 24-9. . ·· ·., . ' . 
Zij, die hun 3 pasfo'~o I s _nog niet hebben ingestuu:i:-d, doen e:r g9ed , · 
aan .als ze bedenke:r.i d;l.t hun talmen niet gerec:titvaardigd en.voor ons 
onpleizier:i.g is: Do it now ! · · · 
'Nieuwe Leden: In de maand Octobe:r. werden· als lid. aangenomen: 
~v. oa:stricUJn p/a Alexando:rkazer.·ne .Alhier , · Senior. , 
J. Bon Weimarstraat J)+o . id Junior. 

· Het Bestuur heeft ernstige plannen 0m weer een derde' s~niorenelf·
tal in te dèlen. M?,ar, da.n 111óeten we eerst nog enige nie:uwe leden· 
hebben. .Maakt da.ar eens propaganda. voo:i:· ! LEDEN WER.li'T LEDEH ·. j 
Ook bij sJ.eoht weer kome men ... ook de junioren - ·toch tijdig op 
:tiet punt van bijeenkomst. Eep. gewone eis voor gcede orde' en voor . - . ·» 
de kameraadschap. , , · .. · • · 

. Wie verloor ::ip Wate:rloo een zilverstukje 1 Te bekomen: Amandelstr. 
., 51. 

ODE AAN DE BEZOEI:ERSDEUR. 

• 

Aan de Leijweg staat een.tent. 
Aan de Leijweg staat.een tent. 
In die tent :i.s I t ,1;euze krent, faJ.dera, 
Van je sjingeJ.a de sjiiig~J.a dé hopsasa. 
A2.n de Leijweg staat een ten-!;, 
In .die tenj; is i t ,reuze krent. 

Aan d:te ,timt ha.ngt soms. een. deur •. 
il.an cî:J]è · tent l'iangt soms een. deur .. 

. Uaar i1ri die deur zut•· een reu.ze scheur jaja, 
Van je''sjingela de sjingela de hopsasa, 
Aan die tent hangt soms een deur, 
t t Is een deu:r met · een reuze sch_eur. • '• .. 

·. · Maar in Lens daar speelt een mens , 
En l10t. ,:Ls zj.jn liefste wens 
Gauw de d_eur te maken vorr ons I,ens jaja, 
Van je sjJngela <l.e_ sjingel[;t de hopsasa .. ,.· 
Aan ··dj_t lied komt·_·van een grenc;. 
Leve de deur in de tent vè.pc 'Lens i 

TROUBADûl[R, · 
' ' 

'( 

·" 
· (Nee,m dit gerust met 

overdr:i.jf•t, Red,) 
vele l~orre'.l.itj es zout: T;:oube.do\J.l' 
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OFFICIEEL ORGAAN. DER R. K., SPÖRTVEREEIHGI·Htf··n LÈHIG· & SNELII 

1 R. K. S. V. "Lenig 
en Snel". Opger·icht 

.te Scheveningen 18 

Sëbrètarüta·t: , . 
lierm. èo.sterstr. 249 "; ·; 
deii Haag. Bureau·,. ', 
Lènsrevue: A1;1andeJ:,- 1 , • • 1 Dec·, l',20· .. Bissch. 

• 1 ,goedguk. 25 Hov. 1 21. . ,. 
.- •• <•" • 

stra:at i:;1 den Haa:z. i .,__ ..... 
1.: 

------------•-M•------•--------• --------------------------•----•--•• ..:.:.. . ' • '~ ••• ,.:. ,..:... 1 

n1 .J.IEl:lORIAl!.. • 
Gede.hkt in verloren oo"enblik,i es 0n:e:e · overlPdfm' "1·1en•-· 

den: Bep Starrenburg,, Guus ,;.d~B;:il, ,Tan v.d.Goorbergh, 1-.)uis Wez·enberg, 
FJ:cek stoops en Andre Smits. , · ··, 

' 
EEli WOORD VOORAF! 

- .. ' . . . . ·. ,raaJc g,,ort. ·r,ien de opmerking· l'.iaken ·dat vele spelE.;rs:· ver-
z,ür.1èn ztlcih~.naar ·bçh'.)reP. te tra:'..!ien. Dit geldt ook bij ons;·. Ofschoon we-:, 
:;H:e Zaterdo.g kunnen. rekenen 0p 0P.n gezellig •)efenpartijtj'e·, bli~ven · . 

:t.ooh nog t§l v!)el leden ·weg, waa:ronder. er ook zijn, die wel in de· gelegen•
he.'..d :,:ijn om te krmen. Overigens vJ.lt· het d,m aandachtig-en toeschouwer op 
d:,t er .~o veel wqrdt gespeeld. zender verstand, zonder. blijk te geven van 
een juist inzioht,'Dit kan verholp·eu worden·mits men niet eigenwijs is, 
en het oor wil lenen ·aan Je 'räa.'lgevingen van anderen,: On:i.èrlinge afspra~ · 
ken tJt een bepaë1.lde speelwij,ze • kunnen o:ls riao.r suo·oes. vöeren. Waarom dus 
zouden we dat niet toepassen ? Afspraken tussen· een bui ten-- en een binnen:-• 
speler, tussen keeper ·en backs enz •. zullen het spe: verfraaien en .veraan;..:. 
e.:enamen. En wanneer kan men dat beter regelen dan op een oeferimiddàg?. Er 

_ is zooveel te 0,e;senen:'-, corner nemen, penalty/ ingo,:.èn., vrije tràppeii · in · · 
,,. , het middenv\,ld," enz .. >he.t·•·e:en al belangi'ijker dan het ·andere. Oefening 

ba~rt kunst, niet het· minst Y?0r den vvetballer. Denlrnn .,ve daar eèns aan! 

P. 
AAN DE 1EDEN « ... ·. .. Onze oproep in de vr,rige re'!1¾0 tot. r,1edewerlt,:i:l1{:I uan ];ene 1 

. weder0pb'l.)1W was. nie·t teverge.eis •en heeft in meer ·ian èén op1:1ióht 0 aan. zijn 
; · beè.celing. beantwJord, Het verheugt ons, dat de II Jali.-Sa.ll.e--s;eest 11 voor goëd · 

schijnt. ,ve;r;:bannen .en wij 00nst·ateeren mot anderen·; ,d:i.t wij over het doode .. 
. punt heep. zijn. Ook het· resultaat der wedstrijden 'beweegt zich in stijgen-,, •• · de lijn,. ,Werd tegen Leiden gelijk gespeeld, nadat wi;. tot ltert voç,1' het .... 

einde met •3-:-1 haddf:ln v.oo:i:geste.e.n, van M. V. O, word nH,1, 3-F.! verloren in èen 
r{edstrijd door dé .onzen ?f~er verdienstelijk gespee:.d. tegen een elftai1 ,·d~t '.. 
in o;nze R~ K. beweging zeer ze kei· niet thuis behool"i;, al was het alleen , ; ·, 
maëtf vanwege _q.e :j.a,sterlijke v::ioabulatre -;an enlto:.e zijnér spelers; Tot een 
r:i:i.nuut voor het eipde v1as'.• de stand n'lg E-2 geli~k. Een bal dool' keeper en 
de beide baol~s verlceer<l beor,rdeeld, werd met ge'ol·tükml,.lting vaü dèn b)·<1en
arm in het. cl,èl geweik:t, hetgeen - hoewel :ie spelér in kwestie' he·t toegaf'-. 

: ,de.n soheidsrec:hter '>ntging. · : · · 
. •. ' ' : i,[. 

. ·. Wij:.:)'iespraken het bà 1:1:'loop nog· indde 'ouà, dat, W!:\nnel;)r ... 
de pech die ons nu 119g acr1tervole;t Vi:!.U vns ·wojkt en Vr;;uwe Fort1mu. mildei· · · 
jegens .ons i.s gest·emd, 1vij nog zee.r r:,·oed.e reisultu;ten zullen. beha:J.en, Wj,j . 
zijn hiervan positief overtuigd, vielke 1.,een:ti,1:, gebaseerö. is op het v-e~· l,•."•n
de spel e;n last·· not least op de b,::, tengewoon eoede !Jees; welke' het tea~1 
bezi.elt en zooala wij die. missch:.en in lll.ng niet hebben. geltend, · Het is,wer
kelijk 1;Jev,011derénswaardig met hoeveel waárdigheili.d n:ogon we wel zog~en, , zij · 
die ,.nede~l,aag te :t;'oordwijk droegen en hoe zij I onda.nlcs à.e tartende· sir. in 

·• ,. _sor.1r.lige geva.llen -ernstig geva~ir oyleverende speelwijze der tee;ens·tu.nders, ·. 
t.. :· ·tot op .het. laat.sté oogenblik een faj r play b:evel]. demonstroe:ren, Ili ~ stemt 
..-. t, ons.ook tot di;J.nkqe.arheicl, .111ànt wij weten maa! ál te goed in wat vgg:r ·sen ·· 
~•: ,vert~oning derge],ijke ontmoetingen kunnen. ei.nd,igen; .. wanneer niet een dor 
· ;. ', partij en zich de ver.stang;l:gste toont. Voerf hierb~ j nó~;,c,de passieve _hpu...: -
·• · ding van een _scheiclsreoJJ.ter - zelf uit Noordwijlt afko1~i,tig 1 • o b~ndabe1,r~u,,11'• 

wien elk doortastend .. optreden "vreemd was en yliens ohj.uiste beeli,eä':l.ngen, 
ons. uiteirn:lelijk de nederlaél.g brachten en U ~ult ]:regrijpen wi11j:•ee_ri, ver.-

. -- . . ' ., . _.-, ... __ ·:.,··' . \;= -
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dienste het was onder dergelfjkg: ornet_abdigllecien de goede rreest· te b~e;n. 
Hulde aan onze jon6ens ert dat de. ove_;rigg leden dit tot voorbeeld. zij,.-.... 

. En juist dq:z:§_r:._~ntali~eit i-sun_ede' een waarb:i~g, 
wee,fE>oha1;ü aan ,onze ,z.ijde · zaJ dcor_s1aan. Het bell:end1} orisje 
no,:; slechts _op onze/1 weg_:ter victorie.·• -

dat strak:s he 
,seluk 0htbreekt· 

UIT DE GESCHIEDENIS DËR SPORT. (HENK EERDMANG) 
e••· "· • I . 

. W,· van Bo.hee1:1en 
Voorzitte:i:; 

· Terwij 1 het grote Homej_nse wereldrijk ten onde:r,?ing, · en ten slot-
te verdween; 1;1aakte Eurcpa een woelige dnnkere tijd d,:,or. Denkt slechts ae.n 
de j_nval:j:en uit .Azië, dlile de gr0te' volksverhµig:inb tut ·gev0lg hadden. In 
Frankrijk. ontstoP..d een staat Vé:Ln enige betekenis, die latèr door Karel den ,-.· 
Groten werd uitgebreid en verpeterd. In deze staat - bïjna gelleel West-Euro-
'Pi:l. - <l.eed dè: .beschuvingna de duistere jar13p weçr haar intrede, _En tegelijk 
1,~.,_.;.r,1 de spurt, tot bloei; in_ hoofdzaak eve11wel voor de ridderschap. · 

'. Bij ~e op;oeding van schildkaua~ \ot ;idder ~eh;ordê' in :d.; eer;ttJ 
plèats de wapenhandel. Paardrijden,· vechten, s1pr:Lrigen 'en,-worstelen 'r;ioes't een 
ri.dder in de perfectie kennen, Als jongen van 7. jaar werd hij er a+ in geoe-
fend. Op 14 jarigè leeftijd werd d·e· knaap naar een of ander hof ;;ezonden,: 
we,,<u hij in dienst van een ridder óf bar,m zijn cpv.:.,edi71g volt0è:!.de. Bij be--_ 
kwaamheid werd hij op zijn 2lste ,_tut ridd~r ge~lagen. 

•- ,- - 1 • • . ~ • 

Somuige spç,rten van den: schild)l:naap zijn i_n onbruik geraal;:t: b. v, 
het steengooien. Dit lijkt het mees'!; 0p ons kngelstot_en. ·In .. een 0ud_b,andschri, 
vinden wv een prent V'l.n touvrtrel<kende vr()uwen. In :rla':l. t;.; ,ran een touw wer.d • 
echter een le;kcn gebruiltt, zo'çi.at men deze ·sport eigenlijk lakentrekken 1:1oet 
nrer~en, ( 00k thans· zijn 111r wel irr.uuwen, die de touvrtj es i:n rb.anden hebben en cl: 
do lakens ui tdeleni Red, ) · -· · , · ' · · · · . ·. · ·. · . , · . · · 

• • . . . . • . • r • , . • 

. Ee·n a:hci.or spel was het t,;oof,mm~t ee:~ 1:Joomstam yp~n 4 t~t 6 füet~/ 
· len::;tc·. De gle.dd0 _ stam \-.etd over, de 'sch<.;ude1•· gelegd. Door 'de voorka:nt kr§i.oh~ 
tic: naar het J.ichaaiin te dru'kk:en .maakte de stam een zwaai en kwam na een boo:: 
in-·de lucht ,eflÏl eind verder qp' d(:) 5r0nçl rieer,. Dit_ Sp13l _wordt;'n_og y,~J, aani?;e-:-·
~roff,eil'; maar dan houdt ,,;en dé sta&:m, t(:)gen .de b'lrst geklemd,. laat ham een we:· -
nig vöoroyer he::.1,Ä,n en stcot he;n weg. De bedoe~.:j.ng is dat de stam een boog 
mae .. )j:t, zod~t het• eind dat in dol~cht steekt;• het diohst bij den. gooier komt " 
liggen. . · .. · ,, · -· · . '· · -:. · · . - _ . ·: · ~ .. · _ · :· . - .. . _. _ · . __ · _ · _ · : .. -_-_ 

. . · Ten slotte het .lopen tegen een lnodrer,hte .. iuur. Wannee·r we op 'J11," _ 
prenten een ridder tegen. een muur op. zien 1,rè~a.1, .. het lichaam horizonté'.al, dt,> • 
donken wij e.an t<wenarij of zwarte kunst. l.li t is !3chter mie, IVe kunneE-me·t 
He:!.nig i,1oel te tegen e·en schuip. upstaartde plá.~k l:ipen. Hoe rechter è.c; :çlank • 
sta'it, hoe mo?ilijker he,t ;yordt,· De't1iddelèe1,ms_e-ridders·spe"1dèn dit spèl tr: 
ger. · ei'n1' loodrechte muur.· Een, · twee, miss0h~en, drie passen omhoog, , e:p dan. t.uf: 
,:;eld.f1 de màn -0:nia,ag; maar als de: poes c,p zijn.,roeten .. Bij .dit spel- be:rei.kte 
Christoffel.,. hertog van Beleron; in. het jaà.r' 1490 een hoogte. van 3 meter Y-0, 

" 

,, 
LE~TS IN' ;,,üTIE ;; 

. ' 
• . . . ··: (Onze· Courant) . 

Zaterdag 26 Oot. i~35. Ons B, elftal op Wa,.terlÓo ir1 str:j.jd met D. H. B. o. 
Wie ·twijfelde aà.n eêri overwi.nning, tomde elftal;I.e_n ~ich opsteld.<:ln? En tooh: 
onze wakkere buurtjes· mochten er ,zijn! Kees speelde wat .zwak.· Jan mastte ~E)--· 
tc1· in •. Willy schitte.rde i.n. de middenlinie, fri ts . en Joàst kunnen beter. Voor 
vlctt0 hf.t heel aardir;: alleen moet, het sohièten nog wat beter worden, beter 
,;e:richt. Henk sèhoot drie . kee,r r,àak · en KÓppeile 2 kqe:r. Lai;1b~rt ·, en Alex van . 
Deelen hadden· er ,5oede zin in, J~n·volJ,ebrer;t _kreer; wat weinig Vlflrk; maa·r ; 
r.i:iet c verigens :wat sneller zien te v,0rden; Zijn voorzet.ten war,e1,1 gqed. Eh. 
Hans? .... vr·aag ·.dat à9Jl het publiekt Resultaat ,.5-3 voor ,_Lens .... :. en een war-
winkel in de tent! 
Zondag 27 Oct,;,)-935: Het a..:.elftal vrij •. 1 s Za terda,:;s mopperde yellekoÓp: ·, de.t 
zul je altj,jp·. zien; als het tërre,in goed is, ;ij n we· vrij ,.,.H_et tweede elftal • 
. zou thuis. m9ce·n spelen en het eers_te. zqu in: een tweetal bak~ies naar Roelof- ~ 
:arpll.dsvee:r..·_gaán, indiep. nie_t. ,·:•)!':. de':_-r~gen,_een ~pa1j-k in het 1yiel zou gestol;:en . 
;h_ebb<ln-1' .. o, ,qJe re_cen ! '· · · .: , . ·. · · .•:, '. .> · · ... · ; . , .· • ·J 
Zaterdf,::g·,,{ ·t'Jovember '! tAllerz&elen ! Lens B;·. naar De;Lft. Onder hèt ·m9i;to: Alle-; 
ma2.l op de•;;fie.ts ! Een' ianJe colonne van 16 man tz-ok met Willy en .fl_qriaan · als 
gids_en.Jtaar/D~.)iollándse Le,euw. ·:Oe ops-telli,ng was als volgt: ·. ·. , .. · 

·.. • ·; . r~,,~•~-". . ·,·· <- ~ , • Ji•: ~ · .. ·.;'/;·,'. • ..• •. ~ • . • ..._. 
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, 
Hans Bernt sen _ . 

. ,-, . •· . · . Kees. Z1.1,tderwijk. · . ·. Jan Egberts .. ·.. . . . , .. >•:;·-' .; ,,~11· Joost Bo.n · · .'ilil1y·y.Boheen1nn_ .· Jan Vollepre;;t · ,,, .. ,,, .· La;;lbqrt · Scheffe-rs ··:· E. v :ct. Bogae:rd J,.d. Koppelle. A.v. Deelen Hènk Koh:1a1r:_Een ;.edèl, stel. om i;":e. uit· te ,_:aan; ~Geen .. wcnde:t.,dat 1;1eneer R1onrooi ér z.o -·. ·. ,_:ëzónd. ui-t ziet . .- Wat· hèbben jyllie je best gèdàan," jprit;en:s! .Ik meen. het: . jli.l:lie be,;inneri 'e;lkaé'.r goed te begrijp_en ... Ha,ar dënll;t · er: aan: ·we 1.1oetep · , . steeds.vooruit op')1et pad'·van ·de voetbaldeuGden. D,l:f .. L. gaf goed partij .. En· }vat eep keep;r ,· •hè l ,Twee r,,ooie doelpunt jes vap._J,ambert 1},i t ;r>rachti 6e 
+ vóorzetti,n VEtn Henk.· E,en juwe.,:lltje van Adria2.n n1:t veel vooraf·è;aa:nde pech. ,;,le]l: .en obm Henk hebben r.lijn.bewonderin6 voor.~un volhardend wex,k.:.Willy 

6a~tt .. zijn ,:;r_ote. ·brncr. aèhterna. ,B:i,j vacature ·in het Nederlands elftal .... . 'zullen wij Joû aéinbe'l(e:J,en. Jan als links-half Y1as_.·een s.truikelqlo'lé .voor , de· snelle D"H. L.er~:0 En· Joost?_ Men had 1m eens mo~ten zien: · die· s·ohópt :- . links en~ rechts;· allèf'! raak, bal, been. of etin ;;a,t in .. cie · lucht, Ke-ès" was. weer véè1~·béteroçlan tè ,voren; màar _moet· allee1i ,noé; wat._garder _vrnbs,chietep, Jan is ·een. ·kei! 'Goed zö, Jan!.· Hans onder· dé lat .. wierp zich 0n_ver@çhrÓkken ;;4· als_ altijd :in de··wqeilij kste situaties. Ui tsla!i,,'.3-c-2 voor. ons, o ,zó! Jon- · · (';ens; vèrtt/;l,t je if~dé:r,· en moede:j:: even dat julliè ·. eJ,ftàl 6 punten heeft en b_ren,;t verder ,:iijn ·groeten over. · Zonda;: 2. Hover.Jber! 0
:· ,. _:·• /: • • • _, • , , •: • ;-. . . . •. . . . .. · Lens .'A 'àvanti ! 'rhan_s we;rdé,i:i de .. Poeldij-kers met beb1oe-'- · de ]!!oppën _naar_ ht}t P0elèker pa§.je terug ges,tuui'9-. · '.(l,n Lies:tlout, Karel Du-. bois;- eri Nol v.d.Loop zorgden voor:de doelpuntjes en Blokkie'viftte drie.' · keer. Ui tslàg 4-3. ','laar was Lèo gebleven, 1 G\1,USj ê was weér van· de p9-rtij. 1 t Spijt mê dàt ik niet .veel van de ·wedstrijd heb gezien. De laatste 5 EJinuten was P.F. C; sterk .in· de meerAerheid .. Het i.s me. opgevallen datdè~ . Poeldljker lucht gezund schij_nt te zi'Jnt _te ûrdelèn naar de' l_enst.e van de junióren uit die cont_rij·e-.· E1n·andex,e- keer ,neer _over,A.- '> · • 

D ·A·4 L S ·2 1 0 ,,.. •. ,,.. • G. 1) - -. ~ • en . , .. - ~ ,_;·,,-;,_. . . . . -~~ ... ~--f. ·~ .. ,. ~ ' ··•. . ; . :•·Het tweeële werd èindèli',jk in .èt~at ,;esteld. weer, een . êómpet11;i(:lwedst:rijd. te spèlen,; Het eièftal nàd na de _eerste '"'edstrijd een .. ,;ecluèp.t,e .v:erstrerking gelcregei:i door het meespelen van Jan· van Harmelen en Bep Boortr.ian. Ook Aatj_è; r,ns .soldaatje,. de.ed mee. en z_ijn spr3l knn one· op de"'spilplaatsbest .. pe:v-allen: Ha de wedstrijd verklaard!'} hij/dat. 1t naar zijri. zin gegaan, wàs en dat k9nde:q_ We ook best begrijpen. :want •. -:, .. ,.hij·.· ... · _had ruzie gehad;• .Dae,r 'Aàt ·v.d.Ende .. o-o dokters advies- zijn-plunje.-:vooi'. :· . .'.' f • . ~"_.,.. . ~- -••.. - ,.. ' ,· > •·i ' ·- ' . . . . ,. . . . . . -'.é;ned ,in -cl,e k?ffer· lle~fii moe'ten bergè:n.. ::- .hem zij ... vàn. l'iarte: E:Jen ,tqtal~ ,be'-' :u • · .. tei·schap tóegewènst ~ 1"Ter:d dé·P.~ààt_s:ondei" de lat .ing~n9me1:-,dJo:r. Toliny .. :.: . . v., d.Bogaard; En r.1et i;r9öt succes! H;iJ kreer;; gelegenheid ziJn y-ori~ .,te ton~~1 
dét2.r hij nie~ vis~~ na e~n goed_ in5esch0ten pènalty,_ él,ie 011zé:·11nl~s,:l;aolc, .1, op grootmoedig~ WJ.Jze aë.µ G.D.A, cadeau had _gefaan .. , . _ .. , i.. . . ·.. ~ .• ,. .•. • ;__•:!' • _•• .,-~/.: ;_ ' •. :••, .. ~,w. •_.-_:•.• •, ,,.::/ .. '_, ,f •,• '•,_., 

0

"' ~•-• -•~••\ ••,•.-'~·-.::•~;-. ,.<~•> ,•••.: 1.·{;,:;_'<: ~:··:,.. ••.:_•:~----• .. : 
. . ::·· ·•: ne··•st1Jjd gin,g on12;.eveer ;;e.J,ij~,.Jp, p,oewer G,D.J..,' betero kanson kreeg. He a.achten_ al· aa,,n een puntloos gel_1Jk spel, toen lo,,.iuinuto1,1 voor het einde G,.D .. á.. het: eeni;;e· d0elpunt ·ma6$te; jarjmer .gerioe@ tenè;e,roJ:ge van. een ~aisverstand :i:n· '?nze .. é.chterh_:;iede. On:d.anks . verwg~de ,Po.iri.n;_en zag de . voo.rhoede geen kan:s.orn in de nog resterende tijd't~ d,_qelpiWten,-•!ilOdé.t er·: een Rlëine 1-0 nederlaag· geleden werd, · . · · .• .--. : '·· •:.-.. , -;: ·' ;.,;\\; Ons éetstë' elftal· · ·, ... . . · . ·' ,·. . . · __ ..... 
-. . . . . . . . Heette het de laatste keei.• ; . Herstol 7 rnét ee_n vre.a~- ·, teken; thans schrijven we· s,ucoes, .,met een uitroepteken,. En als·•Denemè.rken·· ·. niet naar '.fuusterdam was gékomen,dan hadden \ve· nog l'l'a.t 'àncl,e:rs, gez1en. · Nu · ·· was deuitslag 3-3, We zijn tevrede11 met. ,<10 e!=Jn uitsla;; .:tegen:·het :st1;1rke Leidén.: l!,erky;aardig! .Bij '.uns e.lles rus~ig en. gezt)llig n:il.de;-_olka~:r; ·maar : bij· a,e ,Leidenaars haperde. dàar nog al d.:ets aàri. 'Het sp.ol. v:;to·tte v;-ij ,:;oed .. in all.e L;i.nies/"Lensers ! 1 t Ifordt .nog· bet·er/ 1wt 'mè.,_;h'e.t .. i~ het Oosten,. De · belàngstellingJitijgt.; · de 0;::iéde wil krijgt ·de:overhand. Let óp ! · ~and en op_ ·elkaar en·.; ... hou ende.trou aàn Lens, de club v1,i.n Koos·Haltq.t3 eri'de~o;i.up: van (}µuè v;d,.J3o1:, i.ouis-·weze:nberg·,.en de and_er.e ~ier, /2,ie in ons In'W~mo;;=·. riar:1 stae.n. • Gisteren met Allerzdle1en hebben ,~e aan hen ged,~.oht, en een··•·· · ·,feeà gegroetje g1:,z,egd. Zij zûllën:ons l:iclpen .en .dó,e.n dit r.eeds door hun . · voorbeè1d·-van vroeger, t?en'zij in.de commissies werkten 0f op het yeld !]-un.•krachten gaven. ·,_ . · .. . , .: _ _-· · ··.: ._.. . · ·· · · · . · . . .. 'Thans. 3 · November: N)g we.t verm,eid zette i~ r,fe tot. ·. 13chrijve'n. Wai;~ e_en· niJöL vteertje: is· het de. here d_a,]~geviéest.,.,Dé:'.t doét.·je goed, en !iap .d.i'e_ belangstel,ling( e,-elfta~l_ers, ~e1s 2,,, V:8:der en' 111o~d~r .• J_anssen, des voorzi t-ters vader, :vrouw en zuste:r;.,· Nol Otte2;,·. Ca:'3,.:,.~?ntJ e, Anto:n Lemm_ers; .· nog eei:is een vader: .en.moeder~.,[anSfl.e~ r~e-~ _kinde;-en, vele_ ... dél;rnc.s Vë,Il spelers; br1:1,uo ! V:erder" het,•hè!e bestu1.1,r _en elftal-;-o.9m~1_tssie, • deels in, deels b"Q,ïten het· v_elq, •. verder.'.Dhr, E.de Caluwe·: 1;1lt;l.-jd''~§Jn gra?,g geziene gast. E;i,êschien b-ergèet ik èr. nog : ik sch_rij f de nam.en der a?,:t:lfe-zigen zo voor . .q;$,:voet op. · · '"· •.::'\., ''- . ~. .,, 

. ~: ll. . _,..,,. . ' ' ·...,~'€;-'-
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* ,· ,· '-, '. 4,, 
.Vraag me niet .naar _de namein der afwezigen) tieint·allen· oud-Len·sera"' Wat een 
lijst! ~ogen zij oök weer te:r:ugkome_n;·. zij _7,i' jn. v:an .ha;:r.te. wel.kom op Wa terlöc, 

' -- . ' . . ·- . . ' il ' ,: . .. ' . <' • , 

. . .De Res 1bod·e 6af·U al 1 ·(v~rsf~.g. Va·n ~j,j sie~hte; ·en:l.gètop1niflê1'.n--
.' gen.-· Het,veld spe_elde zeer zwa_ar" AJ,s net. kan,,moet .'t nu eens. gerold wör""'' 

den. Rembrand haq. er zin .i•n;. zijn geltj)cmaker werd .dankbae,r aanvaard,·. De 
··voorzet. di_e qp, de "slof vap. Jimmy., belandde, deed dooi; zijn afwerking aan 

Bakh.uij s'en à.in Lens ih g;l.orie denlrnn. .Jan Ja:nssein met _2 sussen demon- .; 
.streèrde J.:iet nut ,van doorlopen bij ons deigle cloelpunt .. 3-1. Hoe lang is· 
dat geleden?- Ik releveer verde;r het buitenspe],g.oeilpunt, dat Jns ten rech
te h~~t werd t·oegekend, het ],a~g~ sclio.t .JlJ.~st .over de lat. van Jan Jansen
r.1et · een sus:.... de. rennen .van q.e .vie:rde vo9rhpede Jan,. -de duizend kopballen 

: van Don· .Antonio en· het .ge·sjouw. van Paul,., het·bui;tig :verdedigen .van Theodo
rus en ·h_e·t lange alles wegmaaiendei been· va:p, ,de mun:i:t_iemaker .. Tenslotte de 
krullen van Henny en zijn veilige grijparmep. •. )Tilf _menèen· dede.n pun. best en 
gaven een goede partij. 3-3, Ons·eerste puntje is er, Komen er nog? 
ze. t erdag 2.' November, · · . . . · · · · . . . . . · · . · :_ -- . · 

. Lens b. ontvangt Graaf Flóris.V b: !'len zacht eitje voor onze jon-
. 1iens, zo zacht, dat de meeste :,p.der de maat speelden;, Henk had .. er zin ip <Yn 
(oclpuntte l.j. J,ceer, waarbij· de pae.l het _ontcrEl.l.dê_n moElst,' Voor de andere '+ · 
ê;Oals zorgderi Lambert,Adria_ap. en ~eii:my, ·Adrie,ap.:had zijn zin er niet in, 

·· maar hij was erG Yer.k0uden, wat je aan ~ijn das goed-kon.zien. De achter-
hoede hield hun heiligdom 1ra.n v;reemde ~mette:q, vrij.· · ·;;. · . , · 
Zonda;;: J.O lfoYember, · ·~ . ; · ·. :-, . · ~- .. :·. , .... : • . , .. , . , · .· .· · 
~;-:-- -. Lens 2 tegen ·Gr. Willém":n_ ·4, Ik'. zág de tweede helft, die me wat
tegenvie1, ofschoon ieder· speler voor zie~ goede inomenten had, ·De samenhanG 
eühter ont1:ireekt n9g. B0vendien verzuime _m~n niet met verstand te. spelen, 
-Onze aandacht 1noet '2,.x 1-f5 minuten·: gespannen zijn.: 1'nderdaad e'èn · zwe.re taak, 
maar alleen. door dat te betrachten zullen wê succes kunnen boeken, .A.e.tje en 
Pi.et me.akten voor rust eèn •'gn~ltj e. en Ila d_e i.ust wer~; .nur,ll!l!=Jr drie door, een 

•. kluwe van 5 l:'lPi:ll~rs in doel gew~rkt, Gra;à:f. Willem vond .:hns net 7 keer; twee 
· doelpunten bar bui tënspel, Hoe •de sohefdsreo)1t(3r, •de 6e goal durfde to.eken
nen, ~.s mij een r?,e,ëlsel. Ik vind: alleen vulkchnen. onbeke.ndheid'met de spel
règels, oneerlijkheid" of bJ,iridheid als mogelij~e .'lorzaken, Dat de. lui_ van 

.. het ·2e het· toóh gemoedelijk opnamen, . pleit . v;ior hen, Màar ieµ1ánd die een 
·•· wèdsip±ij·ç\ ;w:i.J.. leiden ~oals dCl arb,i ter Yan qe.ze .middág _het, dt3ed; ··•· offert zy:n 

m:iddag .. •vètgeefs op, .Zo bewijst men onze spori·geen.dienst.: ·, .. · . ,.. .. .•. ' . . -. ' . . · .. ' . . . . . . , ... -~ ... 

~ t : 

A~~GESTRÁFT I 
Zij : En zu,l. j'e. ·me dan 0alt_ijc{ _op 'Jei Äè.nden· dr,ag:n?, , 

,•_,· '/ 
Hij : : Ja·, Aniirlial . 
Zij : En zul je alles-doen wat ik __ wensi 

. Hij : Ja,. Amalia! , ~- \ •· - , ... · . 
,:·, .-,>Zi'.j"'': En zu:l je dan ook ·voor Lenig en. f'lnel. bedanken.? . 
:;'é:·Hij :·Ja,.Amalial · ··•···., · .... •·.·. ·• .. :.· -.·· .· -•·· 

· Zij : Trom,mel d.an m1:1.ar op! Ik wil een ,flinke vent hebbein,geen 

. ' : ,,., 
;j ·i{}. 

, • < wass.efl poppetje dat je _tn allé v'lrmen- kan_ k~e,d~11I . 
GEVONDEN . OP WA'rERLOO. , · · \} , · ·. · · '. . · · . . , . 

1.. Een geldstukè ,: . . , · . ''.. · · ·· 
. .· _ . '2.' Een potemönru"ie met Jngoud, . 

. ' · · Te bevrag·en ·: .{l.rnandelstraa t 51, ,. · ,. .·- ' . '. 
WENKEN. . -,. -~ : " . ~. ; I ' ~ • ': • : 

-. -,,, ', 'De st'raf voor ónjuist inwèrpen van ·de bal bestaat,'hie_rin, dat 
de tegenpartij de' worp mág, doen,' Hij; çlie inwerpt, riioet zio_h .àcht?r de lyn 
bevinden, moet blijven staa:n. en dient de }?al "'.eg t,ç · we~pe_n met l:.leide han-
. den als hij boven het hoofd .:ï,s_. ; • , · · .. /' · ···· · · 

• • • • - • • •• '• ~: • > :· • "• _·-:;_: •• : • • • •• • _• ~ ', ~ -

.. . . . . V<iortaan mag de' keeper,vieI' pa~f:!en met· de. 9?-1 lopen . in plàats 
·van-twee.,·:,walsvöorheéh de:-re.gel_l)lidde.:. ,.:.· .. · .. 

. , . . . . " ~èri d~et
0 

ver~~a~~~g zici ;oor clri ~rncl:t/i.jd geen .twintig minu
ten 11 loé 11 te trappen, •.. Twee minuten zijn voldoende._ Men._loopt ande:çf;I gev~r 
reeds bij de aanvang "van, de match "vermoeid te zijn.. . · 

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

. . . ' '. . Vaak l{an het voordelig.' ~;i.jn als :·een voorhÓE,de..:·spe;_t.e;r op een 
kant'i:ialf terugspeelt, Vlug ingooien k;an zeer belangrij],c zijn. M:eil wachte 
duá niet steeds tot de. half aanwezig is, cióch. hij werpe de ba], in, die. _ 
zich het dichet· bij de bal bevindt •. Zo houdt men het spel niet' 9P e:n voor-
korµt .. een gfµlst_ige .-opstel],ing yan de tegenpartij · · · 

✓ • • . .- • ' ·- •• ,:; • •· ••• ,. ' • , • •'; • 
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SPEL~~ :OF_ RESE~fö{_ Î.!~?. ' 
, · Tengè:;;~{if;l van di.versèir,\:)dèÎlel):,' 'welke 0ns· all.en ~Iel· ~o lc-tn;iz~~ ·, . 

merhand bekend zijn.; namen tot .. nu to0 s.l.echts 2 elftalle_n c>.".n cte compe
titie deel, Het 2.antcrl werkende leden is echter 1:tel zó croot, dat er ie..:· 

-~ dere week 5 of 6 ·spelers· een reserve a',,.nschrijving rc1oesten ontvanë;erL Dit 
is .na gelukkig niet meer nodig, daar inmiddels een derde elft2.l is_ sè.men~ 

' "t.:steld. Wij hebben eóhter nog enkele l~d~i1 nodig en willen )1iets lit::ve; 
c>m 'laste elftallen sà!:ienstellen, WT:',t voor de• spelers· zolf· ook veel aange
ne.me1· is. Nerft dus leçlên, Hisschien kunnen Vlij c~;,.:p. spoec::i[; een l.i-o elfte.l 
formeeren. ' ·, · · ·". ;.·. · ·· · · • · · 

ODE AAN 11 HAAR 11 , in de winter. .---.- --
11 Hij 11 _wordt geroemd 
Maar 11 Zij 11 loopt po 

,' . 

.. : .. ~..t ... 

c>.ls een heië., . . , .. 
rtllen langs _het yelcl, ·,: . 

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

... ... 
:.- ·) -~ ·. :· . : 

. ,· .; .- -
-~---.~ ~.,i.f• 

. . ·-~•. , 

11 Hij,''. amuseert zich, e,;eniet· e·n l':'.cht,··,. 
W.Lar n2!ij 11 j_È; slacht.9ff~r. dat gedi.tldvol v1acht,! 

, .. ·. 
."-l-- ·. •' ~ .- :--"'· 

~ ._,: 

.. . ,: 

i .. 
•
11 Hij 11 maalt.t goaltjes; v1int of verliest, ·' 

· . ·.r.1aa:r ''Zij, 11,· méent, ·d~~ haar neusje pevi•iest.· 
. , -:·· . ' ~ ,_, .. ", . :~. ;- ~~:,, .. ~· ·---~-.: .. --·<:- - .~: --
• 

11 Hij 11 kan, wel tegen een·blauw getrP.pte ·scheen, 
• Ma.ar ~Zy,11 krimpt van kou én vo.éhtighC:id ineen. 

···"Eij 11 houdt van ,;oetba,l; spo:rt'erî spè1;··., 
Haar l!Zijll krijgt v::1.n ·zijn aansolirij~i_ng. al ~ippepye~_. , .. 
• • ' • " .- • _·,.. , • -, < • . • , • •· ·, ,: ~ .., 

11 Hij Il pra.a t:, over àpor't, wi 1 van ,roet bal horen, : ~ • > . . , " •<· 
· ri1:a-"'.r 11_Zij II stae,t ":a~ c;l.è lijn, ha!l.r :ti.erien pae.rs be:vrç,'rë11; 

<-·, .. · ,,~ ·~.-.--_ ,,_ :·.~:, :··-::~·:~·-~· ".~:.·;·, :: ·;·,:·,::.···:., ,;,.·--< .:.:_;_.~- ;:~:_-: ·:;•:···.•'~-~ ·.,/'.,.".-:-,:? 
....• ·; '." ' 11 Hij 11 speelt".metiiiee:.: Vl.iUi" 1:1:Is' 11 zij 11 '"nem'ziêt . . . 

' • C Maar "zij" voelt'ëfèeû' vuur; r:iae.r ijs,. en ànduta' niet., ..... . 

11 Hijll.. is e~n g_oed, mens, 
Want "Hijn speelt.in Lena. 
Maar 11 Zi·j 11 .b_rongt, haar .oft:er,· 
Zolc<.ng ik leef in Lens _beweer 

,:'. 

ONS A. S, ~"i JARIG BESTAAN. 

·-.; •-. . 
. . 

zij ls ~~n sohat, 
ik dat, , 

T~ob.\1:1,çlour, 
"!'. ~ 

' , ',· ... 

. . : zo'oa,1s den ieden öe.kend is, Y:1.ê;en'wi·j 'lp J.8 tieoêmb~i' .~.s. den 
dag, Wc>._,;.rop voor 15· jaar ons LeniG en Snel wercl öpge:ri,èht .• ~ Höewe1 dt:1 t:1.jà.s
omstandigheden een ,;ie ring, ~o.os-1,la ·.wij __ die. ;:ïaRrne. zouden. w_enaohen, niêt. ·toe
laten,· he_eft het bestuur toch ,:_;em'eend dit ,Jei t' niet ;~ehtJèl onop,;em·e:rlct ~te 
moc;en .laton voorbijgaan, Vanzelfsprekend. zal. d~ •rolGeinde Révue. in;_he:t. tee-

. ken va:n dit derde lustrum staan-en, verwaéht de' redaotie gaarne 'b:t.jdrá~Ein 
,.-· .•'1oor :c1~t jubtle~n-:p.uiru11er. aan het-bekende a,dres J\.mandeistrr-i:it 51. -.: :,' · 

"""'••~.,~!' ' •• :-•,., - ." ;r: /' •~·••-.•.__,,,: •, ~: .:r •._ • • .• < ~ • • ••_,.._,,_ -~•,;,•:•' •, • •: ::• • _.-• • '. .'.:.. ~. • • •I~_:• ... ,...: • •,, 

', 

, .. De yerde.re plannen zullen nng ilacler worden u:t te;;e,•rerlct en ne:ar · 
· alle waarschijnlijkheid zullen we een intie1:1e feest~,vond ,or17.;aniseeren, '. 
waarbij t;1.n o. a_. ~et · orlcqst en· het koo;tj e zouden _kunnen 0ptredo:n, Léden 
.die er :tets voor voelen clien _avoncl eep of ander voo1· te cl:rac;en o_f op. a.ncl<.1-
r1:; wijze zich V@rclie.1st;elijk te ma.ken,; gelié1ren .hêt bestuur hj.e,rv!:l.n mede
cleelin,; :te doen. Nadere. berichten· vol;;en .. c ·. · , • . · · .· 
- ' > • • ,. .. • -. • - '• , ' : ..:, 

.... t, . ,: Het Best~~r o;_,e'r1;reegt pianne11 Ol;· Z!lO nu _en 'Clan een pra!c,1.t~v-ond 
te houden, 0111 te -begi:h:ne:tl. voor het. le elftal, Wij Gelóoven wel dat hier-

. Yoor be:).angsteïling ,zal bestaan, terwijl c1eze a,vonclej1 zeer zeker nuttig; 

. kunnen zijn. Binnenkort hierover r,1eer ..... · · · •. , .· 
.:,;.,.. · ., ... · · •:·,, .... ,•.,· .· ., Het Bestuur. 

: 1 • "'"•-- • -" .. ,. --.; . 

L E D ·Ë N . W E R F T ,L E D E N !I ! -. -~: 

~ 
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D E LENS R' E VUE 
. --~----

1 

1 
' Oii'F1GIEEL ORGAAN DE~. R,K,S, V,. 11 LENIG EN SNEL 11 

R.K,S.V. 11 ;[,enig 

··• 1' 

. : ;·.~, '. 

-,~' :i:?~{r ... 
Seè'rètc1.rlctat: 

en .. Sne:i. 11 • Opge
richt te Soheve
n~n~en 18 Deo, 1 20, 
BisÜch,Goedgek. 
25 Nc.7emèe~ ·1 21. · 

EENDRACHT 
MAAKT. 
MACHT! 
-o-

Herm"Costerstr. 
24-~·den Haàg. 
Bureau Lensre
vue:· Amandel
straat 51,HaRg, 

1 ' 1 -•• ...... _____ ..... _______ ~---•-------------------~-'-•--•R--,•----

;.N HEM.ÓRIAl/I' 

Gedenkt in Uw verloren· oogenblikjes onze overleden vrienden: Beo 
· starrenburg, G1.;us v. d,Bol, Jan van den Goorbergh, Louis Wezenberg, ,:Freek 
· Stoops en Andre Smits. '· 

Aan alle leden, donateurs en vriend~n van Lenig en Snel w0nsen de 
'G5esteljjjl: Adviseur, hvt bestuur en de redactie der Lc11a.1•<.11,ue, een Zalig 
KerrstfeÈIB_t en een ·Zalig NïeuwjaaJ.', voorspoed ..in gecstelij ke, ·_m:iar niet 
minder ià tijdelijke ·belangen. 

We verzuimden in' de vorige revue e.r melding van t-e maken, dat ons 
lid Wim v. W&Elting een zaak. in alle mogelijke artikelen opende, Moge ,zijn 
ondernemingsgeest ·worden beloond met een s.tortvloeJ van rijke klanten·, La-
ten we <1ven het adres noteerën: Be~uidenhout 118. · 

~ .. , 

Groot nieuwe:: Het Lensfees:t zal waarschijnlijk pl.m. 1 Februari 
wo,:den gevit'rd. Nadere berichten volgen. 

EEN WOORD VOORA:T ! 
...... 

Het is goed. ook in het verenigingsleven: van ti'jd:.·.tot .tijd het ver
leden op te rakelen. om in gedachten en gespre)l:ke11 ie prettige·: gebeurtenis
sen nog eens voor de geest te roepen en om eveneens de sombere bladzijden 
uit de clubgeschiedenis over"te lezen, ·die ons er aan kurmep herinneren, 
dat het nicit altijd. kermis is, al staan er· kramen.• Velen -vari ons zlÎljn al.,
zoo lang lid. van Lenig en Snel, qat me,t de herinner:.ngen ;ran ieder onzer 

. sa.men t<:: voegen er een formidabel boekwerk tot stani ·zdrn komen. Het is euh·· 
tei de vran.g of lezers van d.it boek de lool episode:i. ·er van wel voldocnûe 
op.prijs zouden kunnen stellen, Wij waren dan ook r.!et van_plan het initia
ti1Jf'ttl nen;en t0t het verzamelen der benodigde geg:-,ven$, .·i/iaar toen voelden 
we heel goed, dat er zoo i'eè\)l·'-:,uit,.,:-)ie· 11 oudheid 11 bi~ moest zijn, als een ju
bileyr.mu~nr0er het licht zou zîen, "al zou het ons ,,:iel moeite en tijd kosten. 
láaar wat gebeur-:li: ? Als een late St. Nicolaas- o:· een. vroege K~rstgave rolt · 
een jgakke't in onze handen, dat het ántwoord is JJJ tal van vragen, die zich a 
,u,:" ,Y.s rn:idrongen, toen deze revue moest worden aamengesteld;- 11 Our old John 11 

,:edC:.e 011s uit de impasse: twaalf vellen-:- ongetw:.jfeld in het. nachtel;i.jk uur 
geschreven, a.ls de radio van· de. buren zwijgt_- g$ven_ zo· een aardige kijk op 
een hoekje van de Lenswinkel, dat het ons goed ~ijkt bijna niet te schi·appcm 
en er vrijwel niets aan toe te voegen. De schri'velll gaf ons indcrda:.id ,3en · 
stuk Len\lle·.ren. Hij had 8r no1:f1aan toe kunnen voegen dat zijn werk niet al
tijd ten volle is gewaardeerd. geworá.en. Maar wij verklappen dat jelen met 
respect opzien naar de berg werk, die Them Man on the Field in. Lens heeft 
verricht en verlangend.inzien naar een tweede berg, die van de eerste in 
alles het evenbeeld moge zijn. · , 

Voor ons hier blijft er niet vee;.. anders over dán ,3en· ge.ltil.kwens te 
zeggen aan het bGstuur, de leden en de donat·eurs, omd~t hun vereniging,. 
in 1920 opgericht door Koos Ha!klet c.s. :n alle storm en ontij 15 jaren is 
blijven staan. Gedragen eerst door de sterke schouders der oprichters, ge
sterkt in latere jaren door fris, jongbloed, gelapt en opgekalefa'Gerd na 
tijden van inzinking en bloeá.armoede, · staat Lenig en Snel nog steecl.s reçht 
en zij mag zich verheugen :'..n de sympathie van haar zusters in en om cl.en 
~ng, · l 



[, 

2. -~· . -
Wij willèit dit wóord "vo~ra:f niet te onvolledig laten en bren~en~ !~ 

even erµstig in ieders aandacht het werk van onze gesterven.vrienden, Bij 
een g:rote dag moeteri we di'e nooit vergeten.· G"isteren kregen we het por
tret van Bep Starrenburg in handen; met zijn frisse vrolijke kop en zijn·. 
razend snelle befrien, met heel zijn doen en laten, was hij een.sieraad,· 

.. in Lens; Da.t mag ook·van:de anderenivorden'gezegd en met vreugde werkten. 
zij voor Lenig en Snel. De nauwgezetheid van Louis Wezenberg, de o,ptimis
.tische iverklust van Guus v:d. Bol,' de neghte kameraadschap van Jan v.d. 
Goorbergh, de trouwe clubliefde van Andre Smits en Freek Stoops dwingen 
tot erkentelijkheid en nodigen uit tot navolging. · · · . . . 

Wim van Boheemen, onze voorzitter, en Wim van Westing strijden om 
het oudste lidmaatschap. Wij laten hen vechten. De pq~itie is .er goed ·vpor, 

.. Maar .we zullen niet. toestaan dat ze iükaar afmaken voordat zij kennis ne-
men van onze we.ardering voor -:tmn. trouw aan 11 Lens 11 :. 11 Tr6uv1 moet hlijken". 
Natuurlijk, en die is hier evident. Meer dan 14 ja'.rèn'huppelen zij reeds 
mee in Lens en dat verdient ........ wat-anders dan návolging? · · 

"", .· , ,, r;iat _ 1:Jr\}:Qgt,. 9n,s, op een .ig.ee., . ,01,1. p.aa:rmede di.t wo.ord ,vooraf· te be..: · ·. 
eindigen. Laten we met elkaár onzeyereniging een cadeau aanbieden. En 
r:ioge dat cadeau bestaan uit onze vástB plan om nog lid van Lenig en Snel 
te zijn bij haar twintig jarig bestaan. Afgesproken ? Dan ook doen ! ',. ·. 

. . ., .· ;,. ' ,, . . . ·. . ' •.. 
p. J • 

. 
DE DERDE lHJLPAAL. 

· I.t,rÏsohen zijn over 1 t· alhemeen niet gewoon.hun· geboortedatmn per 
lustru., te vieren, r,1aar ieder jà.ar herdenken we met dankbaarheid het feit 
dat God ons de kostbare gave val'f het leven ·s.chonk, welke herdenking niet 
alleen een schoone en goede gewóonte,· doch meestal ook voor ons een àange
narie gebeurtenis i.s, Vereenigingen nemen echter groote stappen, niet bij 
iedere honderd meter.houden ze'stil doch sleahts bij de.mijlpalen; ze pak-

. ken de jaren bij elkaar en herdenken. slechts de grOotere pertl.oden van hun 
bestaan. · · · · · · · 

. Voor zulk een blijde herdenking staan.\Ve'.thans, nu ons Lens den 
leeftijd van drie maal vijf jaren bereikt hoeft: Het ligt ,vel niet in de 
bedoeling. dat wij, o!)s na.:i grandioze feestelijkheden zul:Len te buiten· gaan 
noch dat wij 9ii,ê/ zullen· schuldig r.1aken aan buitensporige ui tbuvdigheid; 
maar _al_ war.en'dè'_omsta:fidigheden ons het laatste ja,ü.-:'niet zoo gunsti g , 

·· .. geheeL zonder h~rcienking mag dit heuglijk,feJ:t niet voorbijgaan. Want ee.;;. 
· zeer heuglijk feit, is ,dit derde lustruia ··en·. éen gelukwensch te volle waa:r:d.. 
Behalve hetgeen Lens. praesteerde op het veld,. heeft zij' al ddie jaren een · 
uitstekende naam \•icten. hoog te houden, tientallen jongelui hebben bij haar 
jarenlang hartelijke vriendschap en trouw gevonden,,, e_n; y1at meer is, ·een 
goed katholiek milieu, waar een goede -g~est heers9hte, eil,>Göddank nog_ 
heerscht. en een 'êorrecte lèvenshouä.i:ng'.:in wöö;rd"·en·:rn dàaa:, - : ' . 

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

. Ja, uit onze vereenig;ing is in den loop der jaren.veel goeds ge-
sp:rci.en, en dit is een ge~ukwensch over-waar~. · 

. ;:-_ !. 
. . 

Dat het niet bij het derde lustr1Ïlm moge blijven, en dat naast 
orize oude getrou'wen. ook tallooze niel.).we leden àan Lens nog vele perioden 
van voorspoedmogen'helpen,vei-zell:eren, dat is pnze vurige wensch. 

. . ·,. Ît'f,. •' E. Stolwijk pr •. 
geestelijk adviseur. 

BIJ ONS, 3e·LVSTRUM. 
\• . . :.. . 

. . Hoe,;el wij ons de omstandigheden onder weJ,ke· wij d;ien gedenkwaar-
, dige,n .18eri December z'ouden vie'reri, zoo geheel anders hadden gedacrit, , dien 
dag waarop cÓÓr 15 jaren èns Lens werd opg\')richt,. ·is he:t toch met gevoe- · · 
:Lei:is deels. V<).n weemoed, deels· van gro,ie dankbaarheid, waarmede wij bif · 

. dez,ei;i mijlpaal st i 1 staan.· · · · · · · 
' 

-. f~-



3. 
·1· : , ,,.1, 

.. -Van weemoed, oqdat' wij naast -diegenen, die wij ,r.1aande:L:ijks ih 
rns olubblaà. herdenken. oiider het II Ip ldemor:i.ar:1 11 , de_ dankbare herinneri.hg 
in ons tá1r,ro._rer: aan zoo;ree1· andere vriehden die wij -in den· loop dür jary!l.1 .. 
zagen koi;1en · en_ ook heengaan. en oirer_ wier heengaä.n .wij ::1es)rdere ualen in 
deze kolommelD. OP.ze spijt uitspraken.·· . · .•' ., . · ' · ·· · i ,; . ' . ' . ' , . ,'_ ,..... :, .· , 

vm/·da~kpaarheid. vooral, wanneer 111:i.j terugblikken op' ons 15 j~.:_ 
rig· Lensleiren en waarbij zich zooveèl gedachten aan ons opdringen; herinne~ 
r:ing_en aan_ blo(li en teruggang, aan zooveel li°ef. en leed, zooveel. vriehdL-~.' . 
schap en waurcrering, zooveel medewerking en daarnaast zooveel begrijpelij'ké. 
en onbegrepen pri tlilk welke verschillende uitingen van medeleven ons zoo. 
rienig' i:10óent van diepgevoelde vreugde eri soms ook' van niét rJindèr diepge:J, : 1 

•·roeldc i,t;leu:èste1'1:ing baûi:rgden, .wal,!t,e .. ván een zoo groote/waren en een blij--
Yend. ütempül drukten. op ons Lens. Van· dankbaarheid vooral,,· nu oen· depréEi,sie
periode él.chter ons ligt en wij met 0én gereohtYaardigdoptimismEJ een nieuw 
t:\.jcilJ<'lrk lr!.lufden, h'=!tvrèlk ons hopelijk dié bloei zal· schenken, ons· die 
plaats za_l. teruggeyen, ·waärop on:óle 15 jaren· r,foht hebben, ' · ·.-· . 

' ,. .. ·• .-· -- ., . .-r<_~,~ ·~ · ___ "•"· ,,::...,·~- ,, ~-- : ._;:."· ·_ . -_:, ... ·_,.:., . __ '· _.· . 
. _Aan' U,. Lens ers; van· van'da"ag _zdowel·_·ais.,va:ri No6rhéen, ·is. do tä.ak 

lli0raa:p<met à1}.J.e energie mede te werken, · "':' ·. : · ·, ,'. • · •· · ·· · · · . 1· -, ~.,, - ',.1:-. ' . < t: . · - in.vloed '".:,· .• · · · 
. . :.-_ ·; -: W~ ·vall Boh~eniê:f{-. 

1 s--Gravenhage, December 1935. Voorzitter. 

VIJF plus TIEH :i,s 1135-
BIJ_,flET · 15·· JARIG. BESTAAN,· OPGEDRAGEN AAN HÉÉL LENS. 

. . 
B~t~Ii\ÎDË \r-ii.LE:iiiDEN, 

,, ,. .,. ,· 
' 

1\ag"îli:_beginnen om 1:iij aä.n Û--voor te stellen"? 1afn naam is_ 
v, ·L,: aJ.ià:i', : 11 the. BallboyJ' alias .'1the Ohalkman 11 aliàs 11 the 1;1ah on the 
Field'1 'en '·tenlslotte alias 11 Rembraiidt 11 De ,laatste naar.i heb ik tot nog·toe . 
kunnen behouden derhalve heet ik dus. nu zo. 11 Aangenaara 11 11 Hoe gaat het met 

, U11 11 0. K ! J.:et i~ijn geen streek minder 11 Dank U ! 11 . . .. _ . . 

Zi0zo, het officiëel' is hiermede van'" 1 t veld en Yoortaa:h i\eemt. 
U1:1aar a}.les voor. lief, wat er uit mijn veer zal vloeien, Wel moet. ik enl.g 
exóuus· maken bij voorbaat, voor de_ min of n~eer chaûvinistisohe strekküi.g yan 
dit stuk. 11 gekla,dder 11 , hetgeen ik 'niet voorkomen kan, wij 1 het _in het algemeen 
mijn pÉJrsoon_l.ijke beleYenissen zijn uit 9-e laatste 10 jaren-mijn iO jareh
Lons-•, en ilc."deze voor.de•,:;rüeuwe Lens-familie ,r,an 1935 w-ile,operibarèh, Vooruit 
daar gaat-ie .dä.n ! · · · '.' · · · 

: : ~~ -. ·_ ,~ '. 

, Het Wä.S ongeireet J;ni 1925 ;-- tèren. ik\1erd:' geiÎrt~óduceerd<' door 
Andre Dries;,en, 1 n vriend uit mijn kindei'ja:te:ri., Louis Wezenberg a.s. ,bevond 
;;:jj;; söllioita:tie in orde ·é'p. i_k we~d kort. da~:.::na als lidégeinstaJ.leerd! ... 
l Ik ontdek hier dat Lens niet· a11·een feestel_~ng> is,. Rembrandt voelt· •zich· ook 
jarig niet zijn twee.de lustrum, Wel gefelioite·erd, man 1). Al dadelijk ·.onder
vond ik Wä.t wil zeggen een 11 goed lid vari "Lens· 11 ,.te zijn;· T1.'h'S wékéri lid .zijn
de, (rüjn leeftijd was toen 14¾ jaar) ontving ik de ,,ere rende ui tnodj,ging nlij 
te -wi;J.len belasten mêt de verzorging der balle11, ik na1;1 het, aan. Die's toog ik 
zekete avond na.ar 1:iijn voorganger,· wöhende Hanenburgerlaan 131, ä.lwaar di_e v · 
Yoor 00n voetbalclub absoluut noodzakelijke dingetjes gehuisvest waren.Balle 1-

por.1p, rijgpen, heel de 11 sä.ntek·raam" snelde me .reeds .o:P dê. trap tagemoet, · irer
langend als zijjt, waren naar hun nieuwe pléegvader, Zo'rgvol omarml0 ik 1:1ijn 
"geadopteerden 11 en .al wiegende bracht. i_k hen onder mijn krj_b waar ze Yeilig · 
verborgen en ve:i:warmd door de ·afstralir;g mijns 11 oorpore sa:.10 11 een nieuw leven 
gingen beginnen. Over de, verzorging geef ik liever geen persoonlijk versle:g 
vele anderen kunnen U dit vertellen. (o.·K. Red.) (Dit wàr, functie nur,1ue;i.- _1) 

_ .. I11:Î;usschen ging ik ~ijn ,vrije 'uurtjes aa.n het werk om het in-
en: Elxter1-"11r ,der tent èen beetj,e op te knappen,_: llle:t.'wat re~tan-ten verf én 
techrüsche ä.dviezen-.va:h. onze onderwijzers P:i.:et; Koos, Andre en Joop; tran,s.,
forJ;Jeerden we onze hut tot een waardiger verbl:i.jf vo_ör de Lehs-illustren:;-·· 
zelfs op de voorgevel kwam een r.1odern gestyleerd vleugelr.1otièf waarin ons .naà 
kaartje werd atgedrukt. · 



. , . r ~ ,. 
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. , 4 . 

Onder deze bedrijven door. kwam pecember in :ücht, de {1aand van . ;'•' het 5·"_jarig 1:iestëUó',n, In :verband h:Lermede t:rachtte,,ik een gedenkbord te 
vervaardigen0 hetge,en mij inderdaad· gelukte. Enige, iet of wat onbedreven 
p'enseelstrE'lken cne·ç .. _,/iitte verf. op r n blauw plankj ededén na enkele uren 

."zweten11 een product ontstaan, wat in lengte van 'dagen getuigen.zou van 
en herinneren· aan ons le jublhleum 11 Het lustrum 1925!1 ( Inmiddels ,was ik . 

·-15 jaar geworden) Lang, heel lang heeft dit kunstp:rodu_ct in onzengoeie, .· ouwe. keet 11 gehangen, zolang. totdat .... ; : .. straks ·meer.· .. · · · . · 
,. · ·De competitie. draaide, de actieve diensten vàn eenieder ,.,.erds'n 

gevraagd en daa.r· de plaats van lijnent'rekk"er vacant kwarii en deze niet 
lang onbezet kon blijven om stagnatie te •·voorkomen;,· we'rd "ik" zo.rider slag 
of stoot gepromoveerd totHkal'5baasrr. l!:en voordeel was dat de kalkput in 
mijn vaders werkplaats niet zo te .ledigen viel of voor·Lens bleef er im-

. mer wat, inhangen. Niet altijd was dit baantje een pretje, vooral :i.n het 
reg<:::r,\',eizoen werd. je ve.ak moedeloos, omdat. je mooie 'lijnen I i;-Zonda5s dik

. wijls ver1·egend waren-. Ik :eeinsde hierovet en mijn vindi9grij_ke,i he1·senen· 
on:t1ekteJ'.J, eel'.l,,.}lieµw. proce9-e ter .. ve.rvap.ging van· die-- wegspoel ende kalk. 

• · • • ·. : • ' 1 n Speciale kistbank in het midden van onze 11 vflla 11 ( da~ was 
ons keetje-nu.geworden) herbergde in het vervolg immer een specia],ite 

, . de la maison, n. 1. . 1n voorraad heel doodgewoon zaagsel, hetwelk _ik 1100 
nu en dan bij_de machines van de fa Knijff vandaan ging schooien en schra:i= 
pen, Het middel bleek uitstekend, jamme:r, dat ik toen geen octrooi aangevraagd heb, in minder dan geen tijd werd allerwege dit 11 ;:ipul" gebruikt 
( 1 t mos niet magge). Verder had dit ·het.voor; dat ik zodoende nog wel 1 ns 

'· 1n Zaterdag o,Ter kon slaan met rrlijntrekken 11 en ergens anders aan begin~ 
· nen; want werk, ach, dat behoefde je destij_ds niet om te vragen. Er Was 

(en is nu nog)_ altijd r.1eer werk dan·geld bij Lens. . · 
, 1 n Geweldige stimulance dreef je onvoorwaardelijk naar het 

Lensterrein om te werken en dat was da gezelligheid, dié er heerschte 
als ZaterdagEl• de. zaak in oxde_ werd gemaakt voor de komende. Zondág. "'·" · . . ~ - . .. . ~ •·· 

Onw:i.llekeurig zult U n~ ;ragen, voetbalde je ook ·Viel eens ? 
Welzeker, na het werk is. het goed rusten, kenden we niet, waàrorJ de train•. club immer zoo tegen 3 uur present was. Dan was het ook 'feest voor mij. 

·. Met mijn destijdse keeper-aspiratle:' s ·moest ik menig maal onder de lat 
'de vuurpijJ.en i.ncassreren van ong;e Bep Janssen; Bertus Overtoom, Eep '/ie-

. zenberg en· meer van die Lenskanonnen, Zelf mocht ik ook ·wel eens probee
ren mijn groote broers na te doen, dit.lu.lcte mij· sl'?chts nog maar gedeel
telijk (ik was eigenlijk Éli:l.e- ook nog pas junior in lange broek). Ondanks mijn jeugd had ik volgens rrdeskundigeli 11 wel geschiktheid, tot het n gilde 
/er kanonnen" toegelat.eri te worden; en eenige tij<). afgekeken 0n geleerd 
te hebben vermocht ik zoo waar dees kunst meester te' worden. De ouderen 
onder·ons herinneren zich misschien·nog wel ·hoe mijn sissers hoog in de 
lucht circelden als een toen nog niet bestaan rrauto-giro 11 of met een prach· 
lerigte ten slotte achter het doel der tegenpartij te be),anden, Eens zou he· . "béter .. worden.,•, •.....•. ! · .·."·"' , .... · ... ;: ·' · , ·• · · . ·· 

··~• · ·, . • .·., U concludeert het reeds,· ik spèelde zoo af en toe in de wed-9· 
· strijden mee. Tusschen al die 11 bonken 11 als Dries sen, Overtoom, Rir,,tten en 
Middémdorp naas~·de.lichtère wapenen Verhoef,Vester,Roodenrijs,Runderkamp ·. ~.n anderen was ik broekie van 15 jaar,de eewige reserve.· In gespannen 
verwachting st.aarde ik iedere week verlangend naar rrtante 'J)ost 11 die mijn eventueele aanschrijvingen bij zich zou.hebben. · , 

: Was het inderdaad zoo dan bleek het huis te klein om mijn 
vreugde· te herberegn, ook alnvas het een 1'.reserverr. Zoo zoetjes aan kwam 
na een half .jaartje mijn definitieve opstelling en ook de wedstrijden 
waarover ik '7ÜSschien nog aan mijn kleinkinderen vertellen kan. Twee· ont
rioetingen uit deze periode· wil ik' nog even aan Uw vergetelheid• ontrukken. 
Piet Juffermans en enkele anderen.weten het nog wel, het was op een kolil.de 
Januari-dag, Westlandia 1 -·L.en S. 2 stond op het programma; Met 9 man 

:.•: togen we naar Naaldwijk, ·ik zou wel v9or drie spelen zei maptain Piet. · Het werd mijn vuurdoop die middag. L;,en S. 2 moest kampioen-wo:tden,-'à . 
. toµt prix. Jongem.i · het· komt voor elkàär, · zei Bep Janssen bij ons vertrek 
_urn orde baas 11 ontwoordden we. Op een keihard kleiveld vochten we als leeu-.. wen en waarrempeJ. we_ s1e'epten de overwinning uit de krijg. Een kwartier vo'ór het ej.nde wilde ik de. in het yerschiet liggende zege consoludeeren, 
Dit kostte mij mijn knie, Vanaf de baèkplaats nam ik het ronde ding mee 
naar voren. ·' 

J 
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-"'.,;.. De II schrik 11 dèr velden naderde het d-oel der Westlandianen •. Op het 
crf(i.eJse,' 1:1ornent, _ d, 1v._. z, op het oogenolik·yan. schieten ·was -een qer W. meri

,sj::n:ei'i· zoo or.vriendelijk teg~n mij en,,verwees mij met een Westlandsche dof 
':•naa:r moéder aarde, waardoor de kans verkeken, en mijn knie ·met gebreken was, 

B_:;.j'. het· opsta~n bemerkte. ik althans·,: dat alleen gaan niet mogelijk ,bleek 
on ·g_esteund _do•r mijn medesla.ohtoffers•·die huri loopverr::icgeil nog behouden 
hadden, strompeide ik naar .de:1.kleedsalorill na gejuicht d,1or · .. · n 70 jarige 
11 ouwe heer 11 met de wororden; .. 11 • Ze hadden;:·. . . ( de rest &ohrapt de Red.) 

·- c1ank U zei -~.k en verdween. Zonder verde·re ·. incidenten. kwam het einde van. 
deze bewogen partij; De wandeling.-naar de bus; was die ·middag, deels kom
mies, deels pijnlijk vool' mij {Lui weten jullie het nog 1) ( en oÎ_ i· het· 
was de èrügste neq.erlaag .vati Westlandia op eiigen· terrein,' Red) ·. ; , 

Als ·t,ir~~-~~: .. ,è'v~n~1:1:~t- in 1~i·j·n begin carrière mem6re~r ik h~--1; · y~~gende, 
E-!mige tijd 1(3-teri. na-mijn.h·e_rst_el, maakte ik mijn dag.-· Mijn groote broer 
uit het eerste B_e17 .Jauss0n was nu he-t slachtoffer van een onwillige knie·. 
Di'e bewu~te zondag. g:.ng het tegen T.~.B,J:l. uit Haa•rlem(le klas R.K•.F) De 
vroede . vsi;dr;ren. gu,r1.dé.J;ü j eeri ·él,ebuut ,,.,iaast · onze ,g:roè't-e · Ko9s · ( t):le 'dofaihg' · .. ; . 

• :i:n·terna tional 11
) 'E,n,or1if,slechtrnee;r !- ,,Storm wind, hevige :r'eè;en en een aàl . ". 

gladde ca1.- gaven· onr, voor. de rust eenig voordeel. Koos onderbreekt een·:.--·. 
aa.,nval, gèeft. een pas_s, naa'r mij.,., ik. deponeer het bruine morièter op mijn';, 
'.E:ûlloenneus· E!n gehqlpe11 ,,dpor .gç_noenide elemi,nten plus II lrüschensalt-11 en 
beenenkracht, .suiste genoemd apparaat op _k_nie hoogte met ·ontwijking:vän elk 
vijaL,Iti:ig .JJeen' în de riohting .. van het T, Y.B.B. doel; De keeper onthutst over 
hetgeen zijn spe_lers zich-.pè:rmi teerden, laat de bal. doór zj_jn v-ingers glii,--

. pen "Goa+" · QP;_honde:r;9 meter afstànd .! Een bij zonder çl:oelpun~ en: d8.t . wa:f · · ·· 
, h~t-·! (Dtk Trom) Cas Bön.tje'·kwam vragen of ze er thuis wat·van wisten 1 

Hoe· het was en hoe het kwam,:.deed er minder aan toe het eind bracht een 
2. - l orerwinning waarbij -!i~ eenige tegen goal nog gemaakt werd d0r:ir een 
der toeschouwers ! . 11 Bijzol'l<1erh_eden în.het wedstrijdarchief). Opnieuvr kv:amen 
2 vacatures in het· Len!3hUi§>hOllden. 2e Pennil'lgrqèester/ en e1fi;alcommissie,-:,.- . 
lid;. Béide functi-es . gewerden Rembrandt -:- 'göedzà.k '!. E.en prettige herinnering 
zal ik immer hiervan behouden. , .. · ·. . ; . .. : • .. ,· '"'. · ·: . · .,._ ·. .. ..: 

,._ ., . -.. ' . ·. . ;,. ,· '- ... ., ... _;· ·>t.,_~--~---·: .. ~~--~t .. ~~''.:_:(1 ,!: >· -;~. 
Nog veel meer zou Jk U kunnen. ,v,ertel],en',v?-n.°'_á:l, di_E) wedst:i:i;iden, al 

die gezelligheid,-: dï,; ee;,l:yt;e, clubgeest, kortoni .va_n_alles wat,~ille-j;'.het Lens · 
van die dagen ee,n •Was: ,.Een _e;Lementair. begrip domineerde j_n hèel het Lens 
gezin, '.sáamhorigheidsgevq~l. Het was zoo als prae·ses ,Juffermans in 1929/ 130 
op de jail.rv:ergàdering zei: ·· · · : .•. · · 

11 EEN VOOR ALLEN ALLEN VOOR EEN 11 • , 
•, . ' ' 

.-~•. 
Eyen moet ijl: hiernog stj_lstaan bij de oogenbli-kken_ ván droeÎheid. 

toen o'.!lze te vroeg gestor·ven leden ons ontvielen. Guus, Jan/ Louis en Freek 
ze w_aren echte Lensers • • · · ·· · 

• 
. • :<... :~f-··:. ___ ~,--,·- .. ,-:~"-'.<:·. ',. . - ··,. . . ..• ~ .. --~; 

·. Het wasrttèt altijd II boter. tot de boom' 11 Zonder, s;trri-jd·en-wëèierwaar
. digheden was ook het Le_nsleven niet waard geleefd· te ,\Vorden. Het ui tbrei-
. dingsmonster in ons Hai:tg)j e vrat om zich heen en verorb'erde ook onR II dierbaa:r:; 

.. plekj.e grondlT_ aan de Wès~duinen. Dag l_ieve duintoppen, dag verlçwi!,:kend . · ; 
·. ze1,3bad (kostelöo::,e ·wasçhi.nrichting) dag Vermaden (w_ee hem die hie:r. kwaad vi:gl. . 

denkt ! ) clag ?,llemaaF.11 Lens gaat . U verlaten"; .. We: 1noesten- naár êèI1 and·er _ veJ.d 
en vreèseli.ïke misère Wáchtten OÉ.S •. •. . - .. ·. .• . .• ·. :::c . ·\; ... · .. 

-- ~. _· -~--: ,". ;-.,..-.;"':/~ '-_ • .. - __ ;.' .-. - _.-' . '.- ' . . . . .... ~\.-
Goddank beschik-te·n. we over "ijverige menscheri, werkers vpor onstidia.a_l. 

Onder het_'devies 11 We zullen slagen" ,.werd een nieuwe phase inge::.uiä;_ Een 
_ ·. veld wisten_. we.· te bema;chtigen .(gezien de schaarste, toentertijä. is dit· j_l!:i.•woh-
. · tigè. woord gem9ti veerà) De _moke_r verschêen op het veld·, Neli·s, onze chef ·.,van 

. -het s;Loopetsgilde, regelde ... alles .serieus, echter ondanks zi,jn bemoeiingen··· 
. bleef er niet, vee_], nîèer dan,spä.anders-over. Een.tweede strop 1- E.r moest 'n 

nieu~ve tent· k9inen·en-cr waren geen dupies. Er lpvam"een:p).an; de centen, de 
tènt, a1les kwam weer op' echte .. lensmapier voor ··e1~àar:', dus alles eiqi!;en · .•· 
fabrikaat. H_et foto-archief vyat· toen -is aange·legd-.g"~êft U een óhro_nol-ogiach 
ove;r::,_icht det 1?ouwerij. (En_zage k'ost<;lloo·s i E_enige,,ptj·zÖndérheden ,lil '.:ilt_ . 
hier in het.kort wel verhalen en ik.begin dan met ·de·lijst van notabelen' 
die allè even verçl.iens:telij k, 11 ge•sj qml:d · hebben 11 · • --- ';· • • • 

' . ··- -~ . .. . ·-- ---: :.--~ 

/''moet 11 weer"wezen. · .. · · '· 



. '. 
; 

' _:,} ' ' . 

,. ,r • -- -(, .- .... 

1 n Zekere Hr.Runderkamp 1\.rc:tiitect 
Piet Juffermans 1\.lgemeen Leider 
Vlim•'van Wst_ing _ Aannemer .. 

f ,_ .. 

• 

Koos _Runderkamp · Opzichter ,: . ~J.:· 
Nelis v.d. Laan Voorman,, .. ; 
Fa!:!. :<i< d;flogaard Betonwerkers · ; 
Koos v.d. Kleij Fouragier• en eestetisch adviseur_· 
Eep Wezenberg . ·· Specialist Kruier 
Cas Bontje-Pa Walhain · Loodwerke·r.s - Zinkgieters 
Pa en Moe Janssen Ieders-Assistenten 
Cor van Egmond -Transporteur 
Gebr, Janssen . Bruggebouwers · . 
Lens-~e~en en Vrienden . Voor alle karweitjes· 
en ten slotte ondergetekende Tentenverver eh Decorateur .. 
( Hier worden o .-à. Frans Bergman en tal Yan junioren vergeten. De foto I a li.e-

gen niet. Red. ) • •· - ·· :·•~ . . · ; " . · . . .-
. . . · .,-_; Met man eh macht werd er gewr.oet in de klei- eh 

de cer,fohtspecie, er y,erd gezàagd en gespijkerd en ten slotte. gesmeerd en gede

coreerd.;~:men -sie±,1:iij.k -bord( ·,Ontwer,p"Yan. We13ting e!_l Rembra;ndt) prijkte boven fü, 

tent; de vlag aan de bezem. De tent.was klaar!!!. ( Volleil.ige'àfwerking voor 

het nageslacht .overgelaten) (Zegt U dat. wel, juffrouw.Red.)· Ondanks alle raoei-

lijkheden, regen, sneeuw· en ijs, ee]'.l levensgevaarlijke Leijweg. en nog veel 

meer.bekommernissen waren we geslaagd. De 11aam 11 WATERLOon ontstond later onder 

inspiratie van·Eepvan Wezelenburg.(W.(l,TER/ingen·- LOO/sduinen).Niet te.non

rechte draagt ons·stadion heden ten dage deze wijdse benaming(Bovendien werd · 

ap de doopdag de pompin13tallatie plechtig i!l gebruik genor,rnn. Enkelen b:çenge,.•. 

de slag van Waterloo in het geding)Red.)Dit ged,eelte wil ik hiet.beëindi.gen 

zonder een der allervermakeli.jkste (?) momenten uit die dagen te verhalen, nl; 

de ·nachtelijke werksc_ène, · . · 
Wim, Nelis en ik zei de gek gingen om 9 uur des 

avbnd13 vol goede ráoed over de stikdonkere Leijweg bepakt met alle ingrediënten 

voor een kampement. -Oor van Egmond zorgde voor centr.ale verwarming( een sala

r.1ander~ je met eierkolen)- Erwtensoep, koffie en. thermosflessen, een karrevracht 

cigaretten,. een. rol dekens, fo.totoestel .met mJ:l,gne_si.umlicht,. van alles hadden 

we,. zelfs Nelis had zijn"·spel 'kaarten niet vergeten. Een g:ure lfoo:rdwe_ster · 

doorkliefde de luchten en onze kleeren. Klappertandend werd er gezwoegd om.er 

"en stukje da1j: opte krijgen voordat Pluvius.ons nachtelijk avontuur zou kun

nen vergallen. Rembrandt I s artistieke vingeren beefden bij . elke kwast_streek. _ 
11 De tent mot dicht, jongens 11 , schreeuwde Wim dus, we zetten door! Tegen 1 

uur midderhacht·werden,de werkzaamheden onderbroken voor een hart:i,ge brok en 

een slok, de kà.c_lïel opgeport, de snert gewarmd; ons ontbijt van die Zè1.·Gerèag 

was gereed. Na een _llhuzaren:....splendo 11 van Wim; haalde Nelis zijn spel kaarten 

voor de _"Nacht 11 ' èn gingen we een r.obbertje klaverjàssen. 
--~ . ' - ,. . ' ' --:, . . . . 

. . . . Hoe we verder dihe nacht doorbrachten,. zal ik 

rnae.r niet beschrijven ( de beschikbare dekens bleken te 6ering in aantal om 

:i,edèr te dekken, de modder steeg tot· onze· knieën).. Bij . het Lon·l;waken (alsof . · 

we ''gêslápen''J:ïaddë:ri) 0·wêrden we aangenaam· verrast door Koos v._d .. Kleij; die door 

de Siberische koude als een Eskim. o gekleed, ons een hoeveelgeid heete ánij s

melk kwam brengen ( Moeder v.d.Kleij en Koos nogmaals bei;.;.nkt hiervoor! (JJ 

( EN weet J. niet- meér wie voor· eèn slokkie en. voor. sig?,ren zorgde ?. Red:.) 
. _. .:. ~. . . '. .. . . . . . . . 

: Van voetballén wa~ onderwijl niet veel gekomen, 

de r:esultaten waren dat jaar niet evenredig aan de offers, welke gebracht wa

rl;)n;· Het ;to jàrig bestaan werd herdacht en naast al mijn functies lfon ik ook. 

misdienaar zijn tijdens het triduum, zei Kapelaan v.d.Berg (Thans pastoor)en 

ten sloot_e werd ik bij de jaarvergade+ing benoemd tot Pennin. gmeester, mijn. 

zove.elste. en laatste ( althans voorlopig) functie, welke i.k in Lens zou bekle-

dt;m, Het geli\'al was bijna hopeloos. Een lege KA.S, een-schul_d. Q!il' te _rillen.E;n--

_.fin,. ik had weer wat te doen. Na de lopende contributie verplichtingen gere

geld t~ hebben; nam ik mij voor _een grote .donatie-campagne op touw te zettem. 

( Hu eerst even een noot van ~~s. · R.ed::. Dit werd· ·hem noodlott:ig, dat wil zeg

gen zi"jn vrij gezeller..leven. îijdens een van die hu,isbezoeken bij de Lensrela

tieè ontmoette hij een zeker iemand,- lui·sterende naar, de naam 11 Miep 11 .Het W<?rd 

iJi,;t •. : . .. maar ... : .. ti,ij bleef -voetballen, .... "" bleef Lens trouw, omdat h:ij 

een was geworden_met Lens,·11aar even trouw bleef hij aan Miep. En al13 we bin

nenkort een groot bericht vernemen,_. komen_ Wij Olll h~ar_ en hem gelu_lc te weni,en. 
Red. )· .. ·· - . . · · 

.. -- . - ~ .• ,; 

' · . .'' 
; . { 
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Nog vier jaar daarna, bleef het rollep,, met ups en downs; we maakten van 
alles .mê~•Een afdeiliings-kampioenschap r.ïocht ik mede helpen ver?veren, in 
een ti tanenkamp tegen\ Wilhelmus de titel mede bevechten, het 12½ jarig be
staansfeest mede bewerkstelligen( hier vergeet schrijver zijn .:i'.unctie ·van ·, 
balletmeester. Red,) :. ~. ,,. ·:: · 

, . ~ . :_•: ' 

Alles bij elkaar,. het We.s miJ immer een· vreugçl.e en pleizier .. 
in, met .en voor Lens te werken. Ik zou .nie.t eerlijk zijn, hier te ver111wijgen 
enige moeilijke sttu~tles, welkê er· ontstonden toen ik mij geroepen voelde 
een andere so'G"iale: jeugdorganisatie te j;,1.a·n opbouwen, Een verschil v,:i.n· me-- ... 
ning met anderen veroorzaakte een, (gelukkj_g tijdelijk) heeng2.an. (l .Juni .·· ·. 
1935) 11 0ude liefé'.e roest ni.et 11 en-ik zou 11 ik11 'niet geweest .zijn, als",,1ijn ·· · 
besluit gehandhaafd .zou blijven. Inziende de dringende noodzaak van het. -·· 
ogenblik gaf ik r.üj in Oot ober j 1. · opnieuw voor de Lensbelangen en naar' :11c, · 
zelf hoop, totdat mijn actief opt!V11Jden niet. nèer van node. zal zijn,. of •hui~ 
selijke plinhten mij roepen zulJ;en. (Wij staan hem niet meer ~f. R~~·.>. _';'· .. · 

·, · ··• :. Geliefd Lens, .ik ga.deze r.iemoires .eindigèn, émvollodig als· 
zij moesten zijn vanwege de bescheiden ruimte die ik van·de ReJTue-Red2-ot:ib'" 

. r,ië>.gi'vergen voor dit Il.gekrabbel te 11 .: ·Ik felioi teer je met het 30 Lustrum, lI; 
.: .. geacht bestuur. en al Uw lecl.en incluis, ·ga zo verder in het volgend; 1rijftal · · 
,. ja:!mn, gij .verricht een groot en groots. werk, gij doet in .deze vori::! van .·· ,·. 

jougclwerk·onorm.veel'voór de Katholieke Actie, waar onze huidige Paus Pius:' 
.XI, zó om vraagt; : weest allen leken apostelen vóor .Kerk en M2.àtschapp:î.j ,: ' •: 
Ik, Rembrandt, -zeg U, zolang ik leef, nimmer zal ik U vergeten ! ~ ·-, ··· · · ' 

's,-Gravenhage December 1935 ... . ·! ' '. -

·- ' ··~ .. ,. -; 

.... :, 1 •• 

WAT DE·SPORT ILLUSTRATIE VAN ONS ZEGT. 
,. ~ • J ., ;} 

·"'· . . •_. ,,..· '· . . . :~, 

.· Rembrandt =' J, v, Lierirnt .; · 
Gebrev'.Jeugd-;- en·· Spöri;~•· 

· · •., . •.:·leider; 
;..: : ,.: . : 

.: ~- .. -- -
IBNIG EN SNEL. .. ,,,_,'.'."·· ·>;, -:',. ,.: 

, Het -heeft velen verheugd ook via de S. I, weer eens te heb~ 
. ben ll:unnen vernemen, dat het in. het oude Lens weer naar.wensoh gae:t ... De . , .. ' 

successen ,op· het groene laken zullen.ongetwijfeld. ook spoedig. kor.ien, . Lenig · 
, ,,,e:q ·.Snel gaat feest:lierçn. Op 18 Dece.hber bestond 'Lèns -15 jaar.· Wordt· via.· de.: 

LeIJ.sJ1evue i èenrsbesoheidenr,wij z~>:·van"-feé•stvfueren ·:/:l:angeköndtgd7 ongetw:i'jf eJ'.d•-:. •·,: -
zullen de velen .die den groei en den -bloei. van dez_e vereeiliging van ueer 

· nabij, hebben meegeme,akt ;• è.i t ig;eest onvergetelijk .1;:iaken. 15· jaar: lang. heeft.•,'. 
h_et stoere. Lenig G:n. Snel in den Haag. gawerkt aan de belangen. vah· den, Ke.tho
lieken sportman.en stoeo.s· op waardige wijze hèeft zij de··Katholieke Sp-ort. · 
gepropageerd. - - ' · · -- · '· : .: . 1 .• 

.llL l!'---:- :~; • :_.', •/ ,- '• • • L . ,. 

t. < · •.'··· .- Wordt door all'en die den heilzamen •invJ:oed van dit werk . 
hebben.ondervonden, al is het niet rèchtstreeks;-dan toch zijdelings, wel. 
voldmenr.e gewaardeerd, wat als grondslag- gold.van de Katholieke .Sport in, 
den Haag ? Ook Lenig en Snel prijs ik hier gelukkig, ir.m1ers met een mooi _ 
,rerlcc1en zal. zij nu sta,:rnde onder moeilijker omstandigheden haar mi:;t moeite 
veroverde plaats met raeer. recht kunnen blijven. opeischen. J,5 -Jaar .. lang . .heeft 
deze r,iooie -vereeniging · een voorbeeld gegeven wat met .fairness -~n sporti vi.,:. · 

·.teit ,bereikt wordt, Nooit .z.äL de Katholieke Sportgemeenschap· in. don ·Ii,--.e,g . , -
vergeten wat door hen orJ wille der Katholieke .Jongelingschap .. werd tot ,stand• 
gebracht-,: , · .. , · ~~- · ·· · · ·· ;l. ·· - ~-- -~ 

·: . ;. Blauw-Witten gelukkig .daatrom "dat de Jan Salie-geest ver--': 
bannen is uit Uw club, Gelukkig vooral. omdat het de wensch ,;an velen is, 
,é',at ·het oude Lenig çn Snel in lengtè ,ren füi:gen een kerngezonde vereeniging 
· blïjft, Redenen. t'ot_ .. feestvieren 'Zijn er tre ovèr, · aan 1evensb1i·jheid · ont-, ·' · 
b.reekt het in 'het Lens--Home evenmin, wie kan .. dan een echt· gezellige feest
viering verhinde:ren? Het.jubileum--riummer datt bij deze·geleigenheid zal woi'-:
den uitgegeven,, zie ik met belangstelling tegemoet, waar,voot ik bij ·voor- ·: 

.,baat Teeds .hartelijk dánk · zeg." · ' ·. ,· •. _'· · :- :··, ~ ·. , . .- .. , 
' V' ·:, ' , GEEWE~ • . ~; . ,J'. _.: ; ~- ·: . ~ .... 

WAT EN HOE 'LENS SP.EÉLDE/ ;é :_ ,:, "'•·:, 
' .. ~ 

... ' .-· .· : .. :- . --~~-; 

·· ,t: ... , ·. ·.. Slecht .weer is ·een buitenkansje· voor e~n.we.dstrijderiverslag:.: 
·~-- g(!,v;e:r .. Gauvr ·klaar ! •Sle.ohts één wedstrijd ·te bespreken·n1;_;ValkElniers :P • ,. , 
•· .;te_gen;Lens B. 'Thuis was indertijd :ver.loren .met. 5-1.>•Thans ging het -~eter,,. • · 

qfschoón .. de ValkeniertJes met de punt én gingen ,sttijken, moE;isten •Z.1J _ tqoh .•. 
· zich tevreden _stellen met een· magere 2,'-L·overwinning .. Vóor de rust. spee~de .. 
d_e· Benjaminnnètjes vlug en vlot, ·daarna',wat·minder,·~1arnbert maakte een_·JU- · 
weeltje van can doelpunt, SaJ,1en met Henny was hij zeer actief. Heni; werd .. : 
zwaar be"".àakt. · Adriaan en Alex speeldám iets beneden hun kunnen, Willy was 
de ster van het· v:eld. Meneer V:enrooi was zeer tevreden over het spel en be-
treurde slechts· de nederlaag. P.J. 
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