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, ' ' · - Komkornmertij d in het hoogseizoen! •Hóe. kan het bestaan· ! ? ~ 
'"'' -$et i:s bijna troostelihos iedere week te constateren, -dat-..de terreinér~.zijn 

.... 

,,.
1 

afgekeurd. Arme spelers . !_ A __ rme elftalcommissie ! A_rme permingmees.ter ~!• -· 
• ·. , ,:crmé ·n.ert~~evueschrj_j vers ! Maar de elftalcommissi:eJ;eden komen elke Din'sdag "'• · ·· · 

rr.et liet be(ltuur bi.jeéln. En ,de penningmée•ster gaat:önv·erdrnten op·tooftocht. · {~: 
En ook ondergetekende 1,,oet helpen de revue vol t.e kri.jgen. En ook de spe;!, • 
J.ers beho:rer_1 zich eljce Zondag.- zich -te vergewissen of het te'rre:ln viel iJ?-dor
da.ad afgekeu,rd is. We schrijven: beho'ren ! Maar tot schande van. so~'1\!'1igen 

,l 

.:s geble.ken, dat er·in Lens leden zijn die thuis blijven j.n Ö,:!.'..Y.,!::..r..'2.i@.§.t, .. ·_. .., 
§.tS!-ling dat het- terrein wel afgekeurd zal zijn. Het interessee1·t hen niet, ,, · 
dat,· ze hj erdoor een ongunstige indru,k .:vestigen bij hun clûo·;r_~iehden eri · . 

1 zeker bj.j de nieuwe leden. Het interesseert hen niet, dat, .d,e moge,U.jkhe:iu 
bestalit, dat het i;(lrrein wèl te bespelen blijkt; )liisschien intetesseert <· -
het he;g -ook niet, d?,t, hun manier van doen 9ns eens r·eeds F. 5,- boete 
heeft gek9st, plus een degradatie van onze naam. Niet opkomen: en ·onvolt.al~ 

.. lig versc:lk•Uh.en, verg;if-tt6t:•.el~ s11ortclub, die aan dit,..eu.vi)),_ mefk,&'~ä,t. ,.._. .,.~.,,, •1 ~ ... ,--,~- - --~-·-•-~~:·~~,,-\·": , ... ~~ _"->-? ••<r. ~0 --~:: _-, ., ... ,.~~· .... ~ ~--~:::.~# .... ~~ .... .,. ... ,.~~~-~-~ ·;- -?i ~r ;--..... ~··.~·"<c ... r•:?- -~\.:;/ -.c.-.-;.·"".<,'.""'~~ ,· ., ... ,>: 

l 

, ... 

een zondvlÓé_d · zij 
bijeenkomst. Kost 
en U 7 

·Konrt,.li,ülfijeè,. tegen e-llêe rëgendrop. in en zêlf'.Jl tégen· 
steeds ons parool ;. iµ elk geval op tijd. op het ·punt 9-er 
h_et U .. wel e_ens wat moeite·? Ons .ook ! Maar wij komen ¾ 

. . . p.:·,~r 
,,. 8. Natuurlijk. behoeft U niet te komen, al1tu bij Jac. v.d.' 

• Boogaard het )Jericht van afkeuring hebt gelezen. · 

A.4)1- DE EE_RSTE ELF'TALLERS • 

. ,' Ik schrij:(' 13 Januari 1936 'na Lens'i nederlaag in het 
R.oelofarendveensche - · met nog niet geheel bezonk!')n ~ndruk!{en .. Di't als 

•• 

excuus, lees verder.. .. _ .. · -.. 
· ' · Op 10 No.vember 1935 viel. te Nooi•ó,::i j;.: .et do~k en Lenig 

'en Sne.1 had haar _spel gespeeld. · ' 
. - . · Ik herinner m:i,j dien wedstrijd goed tegen N.V.C, en--" 

jullie pok ? Waarom ? Omdat wij toen. voeiden,:::.da t · 10 November het keerpunt , 
zou WQ.rden in_ de Lens_' _ges9hiedenis, .omdat wij de overtuiging .hadden,.· de.t · • .__ 
van No.orch'i'ijk' 'de victorie zou k9meh.: Wij verloren er_ ! B.eke.nà. J Genoeg.· ·:.~·-·· 
er_ ,oyer ! Maa·r ·. het wa,s ee_n nederla,àg met voorui tzioh_l:i,n ! Waarom 2:al ik 
jûllie _niet vertellen hoe en_t);lou1:1:i,.ast ik was. in diei;_.j;'ange · autóbus met · _ 
zoovele onbezette plaatsen,. t.oen wij die dorpelingen en den scheidsrechter 
( sic ! ) de_ Tug · toekeerden. Lens· ' toekomst was glashelder voor m:2.j ! Was , 
het·,_ een lit<,htvaardig enthousiasme van o.ns, dat . wij een ieder· .de verzeke•l' 

. ring haddèn wil,.len geven, dat de zoo juist geleden nederlaag slechts ge-· , 
vo.lgd zou kunne:p_ worden door overwimi.ngen ? · · · - - .•-. -· . · • 

. '·" . . . -·, 
., . Neen jongens het enthousiasll)e was, gezond ! Want na weken 

ls.ng zoeken, waren vrij eindelijk gekomen tot een elftal " Toen hebben Wij . 
. gevoetbald: -Vraag maar aan·den praeses ! A·ls, h:ij zegt, ,dat er wat in zat, 
dan heeft· er ook wat 'ingezeten.! Er za,t _gang• in, spelc9iicep.tratie. was aan-• 
wezig, slechts de firiishing toüçh ,ontprall; ! 1.ïa,at die zou- komen J Wacht 
maar !_ De laatste hand zou er aan gelegd_ 1,vç,rden in de komende we9-s}_rijd;_ 
Lens~, D.H.L. 2 op 17 November. · , --~-,- . 

'~;, -, 

., ' 1 ?, 

. ' 
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Jullie hebben dat ook gevoeld '7 Want, waarom vroegen jullie afiders met· • 
zooveè1. belangstelling naar de komende wedstrijd? En is het niet juist, 
dat ik bij jlillie allea een zekere strijdlust heb waargeno1nen ? Het was 
dadelijk bekend; volgende week b.H.L. Op 18 November zou den Haag weten, 
dat Lenig en Snel nog altijd Lenig en Snel is. · · 

"'

0

Het' was Zaterdagmiddag den 16de!l November. Enk~len onzer waren 
op Wá terloo ! We sprongen over groote,jllassen. en 111oohten naar ressources 
om het heele veld te doen worden aan het stuk daar in die hoF.k, want dan 
kon e:r' ·gevoetbald worden, Dan iouq.en wij ons enthous:i.e., me kunnen:bötvie- 11 

rent Dan zou D.H.L. vallen·a1s·eerste slachtoffèr.w&n de.victorie van 
Noordw:cj k ! Dan •..... · ....... . 

·.• ., 

Het was ook toen dat Jan uit de Cartesius in zij'n helderziendheid. 
de ontzettende woa,rden zei: 11 We vqetball,m vari het jaar niet. meert" Heb · •' 
je toen geweten Jan, wat·dat beteèkende,.? :... . '·· .. · . · .· · 

Zondag 17 November ging .dé .zaak niet door:! .•. · · 
Zondag 17 NovembE)r hoefde D.H.L. niet te komen !. Gelukkig D.H.L. 

wa.ar i~ Uw goede genfüus, die op den 17den November Uw gang naar Waterloo 
verhJ.ni5.erde en voorkwam, dat U met een vreeselijke nederlaag !'.aar Delft- · 
lavfü:1. word teruggezonder. ? En waar is O èingeluk~ig Lens, ,de Deus ex maohi•: 
na, d:ie ten tooneele verscheen op een moment, dat U •le tegenspel.è:ê in Uw 
macht had en hun omgeven had met strikkén en gezond ent,1ous:i.asme P.t: 
hee:clij ke overtuiging, . waaruit geen redding· meE)r mogelijk ,,<s ? Waarom 
noodlot, hebben wij _op 17 NovE)mber onze kanè. niet mogen gr.i.J:pcn ? }in 
waarom dan niet op de:ri 24ste ? Waarom lj_et •. U het regenen van lJ. November 
tot 13 Jap.uari ? Was ons enthousiasme toen vo.ldoende vermfnderd en waren 
onze beenderen toen st:1.j f genoeg ? Waarom hebben wi'j ons niet op het. 
psychoJ.ogische moment in <).en strijd mogen werpen? 

• < - ~ , ••• • ' - •· , t 

·· : ; " · · ; At 'die· ·i11u'si~s in die·· lange bÎl~ zijn· d~sill~siei.-ge,;};den, ··- · · 
zoóals zoovêle verlangens die worden. Ik houd op taet, deze j e,J:emjade, 

. . .. , 

. ·Alleên had ik nog willen vragen, waarom on.ze Dorus zlch ·ten · 
overvloede aan den vooravond van de match tegen D.O.S. zich zoo slap 
moest; voelen ·ais een vaatdoek ? ( :tk '_citeer letterlijk; Spui; li/J. ?.2 uur) 
En fö.t terwijl twee maa.riden• hem ten dienste hadden gestaan om ziuh :ooo · 
:qoodi.g nog slapper; te vofflen ,. . ' . · . ' ,, .. · •. . .. . . 

'lt . . 

· Ik keer. teri:ig naar het pw:it van uitgang. Ylij verloren i.n Roe-" 
·:,.lofa:rendsveen i.1et 6 - 1: Uit de l-'-0 voorsprong welke wi.j een kwartier ... 

lamg gehad hebbe11, kan worden afgeleid, 'dat het hier:vo1en vermelde · 
geen humbug is. Den 1~0 voorsprong· is ·de·· vage schaduw van datgene, wat " 
wij geJ,resteerd zouden hebben op die bewuste Zondag toen V/aterloo water · 
,1as. Verdierid· verloren ? · Ja ... ! A:).le;.Rood-Geelen beschikten over een grooter 
dosis ui thoud.iflgsvermogen dan ·wij ! Allicht ja ! Maar toch vraag ik me· .. 
af .waarom hebbèn ·wij de meed zoo gauw laten zak:,cen ! • Waarom hebben. wij • 
ori13 niet meer op het spel geconcentreerd ? Of maakte 'Henny soms geen ,PÓP-: 
penkast.•in de goal.? En wilde J:î.ni tle baFnï•et têgen·een boerin d'r hoofd. 
gooten,'. omdat de juffrouw ee:ii. opmerking- máaktè ? Waren ·et niei cri.der ons, 
die j_n-t;13resse .hadden voor. •de ·luidspreker in het koek.:.. en- zoopie ? , IIee:t;t 
Herr,brandt; soms· niet gelachen op een manier,· welke zou doen· ver1rlosden, ·• . 
dat de s·i;and 4•-1 voor Lèns was "t Dit -piet als venv:i.j ter., maar als voor-. 
beeJ:den" Jongens; wij kunnen wat bereiken; maar din dient· toch.de nood:L;·; ... 
ge aandae;l1t te -wo:cq.en be~teed ·aan speiéopcent:rà.tie; · Persoon:t:ljk srl;el :l'k. •' 
dit begrip .nog bo_v~\1 andere· als ploegverl)and- en uithoudingsv.ermogen. Wij :· 
zullen ons best doen ! Goed !' Wij begïrinen weer van· vóren af aan te zoe.;.I'",::. 
ken· eL op te boUWE)r., tofdat wij de vori:n te pakken hebben .. En als· wij dan 
achter elkaar - een we:ek heeft zeven dagen-·· de 'zaak af kunnèn handelen,· 
dan,! ' · · 

' . ~ ' .... 
-In de plas voor onze sträat , •s-zomers zandbak voor de heele 

· Transvaalbuurt.;• cöhstatee.r ik eeri lichte golfslag; · ··i,. , -

Jer·emias. 
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WENSCHT TOE TE TREDEN 'ALS ONDERSTEUNEND. LID DER"R.. K. SPOR'r VERÉENIGING "' •-

IJ LENIG EN SNEL _u TEGEN EEN BIJBRAGE VAN FL/ •. ;·.. per maand 
-.• ,per jaar. 

HANDTEEKENING: 

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

' , 
!r.· ' 

' '• ·- ' , ONDERGETEEKEJIDE -v'i!ONENDE- . . . . . •· .................... . 
, 

WENSCHT AAN HET 11 TERREINFONDSI' DER R. K. SPORT_ VEREENIGING II LENIG EN -. - \' '·•· --
- · . .:.-

,, SNEL IJ BIJ TE DRAGEN EEN BEDRAG V-4,N FL/ •••••• _ in eens 
per maand. 

' . . ~ 

HANDTEEKENI11G: 

- -~-~ 
' ·. ~ .. 

, ... ~ .. . . . . -
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EEN FEEST IN 01 Yl,'{PI.~. · ( door H. Eérdmans i~ ·onze Courant) · 

. . ~ . . 
_ _ , : Wanneer de tijd gekomen>1as· dat er weer spelen te 0lympia gehou,- -den zouden.· VTorden~ trokken feestherauten door gans Griekenland, overal aan--kond_igend dat het grote _fees_t in aantocht was. - • · 

,.:. ,. 

· --- · ·• 11 Het· feest van Zeus is''.weef' in aantocht", riepen zij, ·· 11 alle strîj <i moet_ gestaakt worden, alle wapengekletter verstomtl6n, Vrij en ongehinderg. zulleil de pelgrims naa_r -Zeus' festijn k;~nnen komen 11 

- J?at sloeg op de Godsvrede, <:tie g·ed.urende d~ tijd van de speleîi voor, heel· Griekenland het oorlogvoeren voor drie maanden :verbood.· Hoe yaak de stam,nen ·onderling ook twisten, tijdens de 0lympisèhe· spelen lieten· zij het zwaard rusten en voeldén zij .zich één volk. - · . '.' .. ''· · '"' .' · 

· Van alle kanten trokken nu de Grieken op n,aar de heilige plaats, waar ook het_beroemde beeld van Zeus stond, een werk van-dén beeldhouwer Phi.dias. Alle staten zonden hun gezandschappen; die in fEÏes_tkledere;ri- ge-~ stoken n,aar Elis- optrokken en er _voor de goden offerden._ éltaatslieden, kunstenaari,, · 'kooplieden en zeevaarders, alles stroomde samen op dat ene punt. De Grieken dié aan• de ove1•zijde van de Middelandse Zee woonden i"n de.G:r.j_ekse kolon,iën, kwamen de oude banden met het.Moederland versterken. _ De stad Olympia leek eell bijenkorf, waar een ware feestvreugde llee_rste. Doordat alle Grieken uit de"meest verschillende hoeken van het land.daar bij een waren_; werden er talloze -relaties aangeknoopt onder· kunstenaars · en koopl.ieden. De'):landel werd u~tgebreid; maar ook de staatslieden, de :re-· geérders der verschillende staten vonden IBr gelegenheid ·om van g_edachte:n: _,. te wisselen~ . En ongehin,derd kon ·,dit alles plaats vinden,'· wan,t_ met strenge straffen werd c].engène bedrèigd,- die li_et waagde in de heilige maand de godsvrede_: ;te .verstoren. Kwamen de luisterrijke gezantsch2,p·oen in versierde wagens _naar 0lympia, .het ontbrak er ook niet· aan sche1>.::n -uit de meest af-~ ,ge;J.egen ,streken,. b'elad:en onder v~Iaggen en·ol:oemen. TerwiJl'".é'ën'·ontzaglijke men\gte Qlyr,1pia>pevqlk_t~; waren 1_d._e athl~ten aan hun;:).aati,-të training 1:le:.. . zig, die 30 dagen duurde. · _-·· · · ·. . · ·. · __ ·-_- · 
.. · .,' • '• ..,, .· .·_ .. '·'4, ,; . ,•' . :,.-; • .-. · ... .:_'. ·.· .. "~:\.;._·~- ·./<.-i.·~--1·>\ -: .. <· ... 

.. __ · -, a _ Het deelnamen aa,n · de 0lympiqche ,Spelerr was ,slechts geoor,:J,o_ofg. , ·- · a;ap .de_n vr,ij en Griel,:_, vrouwen w:aren ui_tges,lot·en·. 'Çan al_ de ·deelnemers· .: werd dus eei'Elt nagegaan of zij wel, v_oor rnede<;iingen ,,in aan1ér)_üng kwamer1, Dit werk werd yé'rricht door een raad· van mannen; ,d.e HelJ,anodike_n(Grie_k_en'"' rechters'), d~e het opperste gezag op de spelen· vertegenwoordigd·e. Als .de Spelen dan _tens;t.çtte aanvingen, k_iyamen de toegelaten deelnemers iri een - _ f eestelJj:ke ·stoet het stadion, binnen, terwijl•· een heraut h~n namEJ!i _ E:n he_!,,. ko,n1st· bekend_ maakte._- Ook nu,_.nog mo_cht iedere vrije Griek- b.ezwaa:r j'I\ake:q :: tegen het toelaten van een bepaalden· ·deeinerner·. , - - ., "'- ·-:-, ... ,,~': - . ,. .· _ .. '~.· ,; .:· ,_ - . ~.~ .. ~ .'"{ ,., . . .·.~ .. 
. :... ·•;Nadat de j,eeJpeme;i:s de; ·eeq. hadden afgelegd' da.t ll1j piet ··op.~on~ eerliJke _wijze zouden strijd.en,, en een kort• gebed .hadden:gedaan,, ·trokken-~ ·--- zij .1,iif een. zilveren urn hElt lot,· dat_. he_n in groepen verdee~de. Ilan,~in":' gen qe· spelen aan. De hardlopers J,,;onden .zi9h meten in de ndromon11 

.( eenr~?,al d~ lengte vft1, het .stadion, di_an:Los (twe,er.ia,.all · en dolik.hos, ( twii:i,tj_gi~aal} :,- .. 
S1ri_1s 70_ 8 voor· 0hr. _ we_rçl_ ook de __ --v ___ i j~karnp ·beoe{e~d(_.hard_Jopen, · _d_ 1•scus,we_ rp~~' spr_ingen, _ ~peefwerpe1:i_ en wo;r-st.elen):. -.Later w_erden de i;ipelen nog uttge- •- _ brèid met l;>"qks·en, wagenre:r'mèn en. rennen te. paard. _: . ' - •- · . -.. :· _ ·_ "' -; -

~ .• , : •. ·• ·:.· ..•• , •.. t,••'"· ,,._,,, ... · .. -~ ••. ·._,,:•~ .. -,•-::·---~-, ... :~ ..... -~ •• -.· -.· .. · •· .. •- .... : _ .. _.. Het ,wagenrennen ;yasee.n_ tak_ van _·sport, _g.ie voornamelijk door•,;_ ,_rijken,· werd beoefend,: daar h_et onderhouden van re_p.paarden: veel geld kpst-:. - te \q~k-, l_?-U nog).. _In de rennen kwan1_en _ztj }l_i t_ .met prachtig~ __ wagens -er, :=8 s_t• ' bare ,,t1].1gen. Het doel was om lwaalf k_e,er d_e a.rena·om t.e r1Jden, waa:rbl,J- _ ---telkens f:,ElI). scherpe böcht wèrd gem;:i.a,Jêt qin. -een zuil, hetgeen vee_l beheîn-"_ '::. diglieid en:koe],bloedighe:j.d vereiste; (-Zie .Ben Hui;. ,p. J .. ) _ · c . ·•- ,. -' ":_""; . ;: ' ' .. ~. ' .- ' . ~--· . .;?,.'~~·. ,,_.::.---- .. - '',,:,":,_.., '"'_.,...'; 
-'vra:ág: ! . Wélke qvereenkomst, i's· er tu~,Eièn ·Mussolini en Lenig ·en Snel ? ,._ .... );~: .. ,>. -.. ;,_ ~-.-" .- .~,/~ ..... , .... .-._~ ,. ·:.~·-= _ .. _-... ~:::1 .. - .-. )_.-'' 
·Ant1vooi'd::,! · Bèic;Ie hepbep_\1} de regenpëri~çlifhun na,ç:html?rriè ! ' 

-' . ; .... . 
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'!'ROUWEN. TR00WEN ! 
STRlKKEfa O:öil DE MOUWEN ! 

. . 4 • 

' ~ -...,,· 

· Het :i.s al weer zo ! Our Old John is 1l)et Miep Sleeking in de huwelijks • 
schuit geklommen We padden beloofd getuig(ln te zijn van de p1echt5.ghej_d. D:, 
Die belofte .heb':c:ri · we ingelcist. Maar ook in de Revue past een woord. van ; 
gelukwens voor Let J oil!lge pclar. Moge, hun levenshulkj e ninmie~•, stranden op -

_, •.· d.è 1cli.ppeii va;: ó:ri.verdraagza~'llh~id, noch .worden getorped,eerd door de tor-
. pedo vau zelfzuol1t; maar va,n ganser harte wensen wij het -scheepje een · 

gladde vaart toe op de veilige zee van- iichone mensenliefde ,o.nder besoher--
rning van God en van Maria" .. · , . 

Miep én Jan ! Oni gesc~e~l:<:.-·is klein-, maar wel gemeend. Moge het vele 
jaren getuigen van onze .waardêl.'ing van het werk vóor Lens en van ons mee~ 
1evén in Uw geluk. En zo er ooit iets van .breekt, dat doet. ge goed ,te be-
çienken, • dat schervei:i geluk betekent :en Le11sscherven dubb'el'ge1uk ! 

? .... , ...... ~ ..... --1-~ ..•. ; .. , ..... 

·. STRIKKIES OP JE' HOED, 
DJE S'l'A.AN JE ZO GOED ! 

WE NA,illN AFSCHEID ! 

....... ;:._-

.... 

.. 
, ..... ·#.'· 
:--,·;•. 

, .... ,Voor ons was ~et een. teleurst~lling ·te moeten vernem.en dat -Jan 
Hend:riks J1aar Afr:j,ka zou ·.gaan.·. Yröeger gingen• uit onze kringen alleen ... _<,"

conculs en missionarissen naar Afrika. Maar Jan gaat er heen-als timmerman. 
Van harte hopen wij dat de onderneming voor hem geen mi'srekening worde; en 
het is onze oprechte wens, dat Afrika hem.geven zal wat hem en anderen hier 
ontbreekt: nl. arbeid. Hout is er genoeg om te• thl!l!leren en. in de bj_nnen-' 
landen staan millioenen ~ol).ingen, die wij hier onbewoonbaar noemen. 

. . ' - . , ':. 

·. ·,Jah ,)ifij bent altijd ~~n wlre Len'sman geweest e~ da~r~!~ spj_jt het _ .. 
ons, dat: &e,heengaat .. Met je:bescheidenheid heb je ons in NI'iendschap aan 
je verbonde_n: ,, ons' souvenir is een magere .afstraling van onze gevoelens· · 
voc.r je. ·,N,atuurlijk stuur. je ons hele verhalen over Zuid-"-Afr±ka, je 1e·rnn 
9-a.a:r_en, .......... 1 ..... J_.esucces.!. ; .- 0 .. -· '.;'11.:_--.f·-. • _ .;:.·~· 

·- . . ~ ~ """';_~-"'; .... ....,..'7 :~-- ·- · ~:: .. · .,-": .:- ·-- ---r- ·,r_-'"·-~ ;,, :'· · ~ .- -"'.~..:.-t-! :~;~ 

· Groet Koning Hassebassie van de Batota 1 s '<n als je wa:t Noordel:i.jke:i: 
komt, 'breng d3.n d:, cornpl:i.menten over aan Ras Assebennia. Houd je. goed, Jan, 
veel voorspoed aan de andere zijde van 4e· evenaar bij je nieuwe vrienden 
van de Zwéu·tee,moelies. Groet ook Sarie Marijs als je ze .onder de door:i.ng--

. boom 'ontmoet. · . •~ •· 

·,. : 1'tog ~-èn di:t:ig .· .... · ... ,. tot ziehs !.~ In Lens 
' 1•: ' . 
,'• 

~ . ,. 
. ~ . . : , . . . . ·p. . ~:- -~· 

. 5_Januart· S.V.T.2 L.en 8 .• :3 3 - ü 

·.· Eindelijk na ette-iijke weten algehele.rust versèheen ercv1eer 'ns. 
een elftal van oni, binp.en de krijtlijnen.,~ezien de samenstelling der 

• 

ploeg was de. hoop op een goed resultaat voor de wedstrijd zeer groot.. . 
Edoch, de vele.weken voetbalrust spraken ook hun woordje mee,· onze tegen-. ' 
standers lieten heel behoorlijk voetbal zien en zo:werden we heel regel~ 
ma tip; met -3~-0• .geklopt, R,ust 1-0.. - ·_ ~ 

• •u • ~ ·• 

12 Januari ·vogel A -- L. en S. A 
· .. Vógèl 1 -:- L. en s.3 

' 

O -.4 
· l.,... 1 

Een week la ter dubbel b.èzoek -te Nootdorp op Vogel t'errei1!).. Eerst 
speelde het A. tegen Vogel A. Het spel·was ook wat o'nwennig, tè~gevolge 
van de lange voetbalrust ( vanaf 3 Nov.-.! ) Niettegenstaande dat wis ten on- . · 
ze jongens toch een ferme overwinning té behalen. Willy vond het niet eens 
nodig ·ee,n penalty te benutten.· Dat zegt· toch wel i~ts. van de meerderheid • 
van ·onze· jongens. Het aantal plotselinge· ziektegevallen was ondanks het·• · 
radj_Óverslag Frankrj.jk - Hollan_d gélukk:Î.g zeer gering. · . ·. . - " 

Het derde kon het niet töt een, overwinn.ing brengen, al mankeerde • 
daar .. mél,ar wein:l.g _ aan. 2 · ~inuten_ voor tijd:. wJJ:s· het scorings,-bo:rd r,cg 1----0 ' 
voor L. en S. dank z:lj ee_n,keur_:i.g genomen penalty van rechtsbuiten Jaap. 
Toch waren voor. Vogel d:le twee mi·:hûten juist voldoende orn tü.ddels een · 
corner, benevens 1:. houfilen, 2 schoude'.!'s 1e:iî. dé paal nog gelijk te maken, .. 
Je moet ma2,r pech hebben ! '.rn ieder geval, 1 punt is binnen. Dat er meer-
dere mogi;;n volgen. · - . 

. 1 



\, 

.. ·~- .,.._ ... ·,-,,., ... .,;:·--.., n,:.1' ;,.,,_.,..,.. ............. .,.~....,.,- --. ... -~ .• 

' > 

'.5. ' 

2 Februari ·v,v.L. 1 - L. en s. 1 . . 3 - 0 • 

'· ", -Na lang gerfrwongen voetbalrust-:-· de laatst'e .wedstrijd werd .OP 
10 :Novet.1ber. tegen N.V. c:· gespeeld~ moes.t het eerste. haar, de, leiders der · . 
afde,0;l:i.ng.·AJ. is hef. ook en .'taraelij k sprekende nederlaag ·,geworden, ,.ieder , , 
onpartijdig toeschouw(:)r• za;t moeten bek:enrfen dat de uitslag voor V.V. L. sterk 
geflattee:r..d is. Een- kleine overwi-tming ,b.v.· 3-:-2 zou de. veldverhouding ., · · 
vee].- beter hebben· weergegeven. De eerste. 20 'minuten zag _het, er voor L. ehS. 
heel donker µit. De combinatie wilde·niet lukken, er werd niet fu:;:ig ge-, 
noeg gespeeld. Een ogenblik kwam de.gedachte bij ons op van een herhalin~
va·n Alf en .. Gelukkig kwam er. na het· •·eerst.e half uur.' verandéring. Het :;_8.aG•
ste kwartier voor· 1·ust' en bijna de gehele .. 2e. helft liet een •veld meerder~. 
heid van L .~en [3. · zien. De 3.a.hvallen · werden dikwij ls-aai:dig opgebouwd,,, , 
maar een behoorlij k'e' schutter ontbrak. De lastige ballen; d.ie V. V. L. doel,
r.:iar. te verwerken kreeg, waren ·dan ook zeer gering in ae.n. tal .. Daarbij spr1,,k 
peuh ook zijn gewoonlijk woordje mee, waarb:!.j we ·,roo.rci!. denkem aa,n een ,vr·jje 
suhop van J.Janssen die via keepers vingertoppen tegen d.e bovenlat ketste 
·cerwijl nier1and er bij was om de terugspringende bal in te zetten. 

~- . . / . '.•_'Il•' ,:·•·•· • 

Alles bijeen genomen lileeft V.V.L.caan de hekkensluiters een las
tige kl1.üf gehad eh het. is wel zeker, dat· er op deze ma.nier gespeeJ.d een 
kentering. moet .komene,.en dat. de naar.; :van L;'en S. niet ou dat oneervolle . · · 
làatste plaatsje van: de ranglijst hoeft te prijken,· Laten we het <il.aa:i;op 
houden,.!· • · ,'., "c:,, ·, . ~ . ~ 

• "• '"! '• ~' 'A", ., , . ' ... , . ' . . ,/ . ~· ,T.V • 
··~ . 

r ·. ,·• J., '' ~ ·. ,. . . . ,., .. f,<'. 

23 februari R.V.V. a 
' ' " 

- L. en S. A 
" ~ .~ ,:., _, .. 

,, .. ,,Bravo luitjes-! ~Veer twee punten; Maar vergeet _niet dat~de u±t-:·.,, 
slag niets verrassends in:houdt,'in aanmerking gen9me11 dat<R-,V.V. de> ·~·• 
J,ij~t slul.:t. Gegevens ontbreken,.r,1e over ,deze wedstrJjd. j{oewel mij,de .. 

. hele competitiestand a,or,1e11teel n:i.et bekend is, l:ï.jk:t·,het.tö_ch•aa.rdig' te•,. 
'viîj'zen ·0p de' gûf:lst'ige positie·crer· •jûnioi'èn: ... ,·· .. ---- ..... - ...... _,,. 

!;.f'.~};;_-~ ·, ,.,· -" :· r· :-.. -..i· . ; , ,,._ --~;._. ~-- ,.,.~: -~~cl-~~.~:_ ..... ~ ... ~::: 
·L; en S . .A· 6 5· ö l· lQ 21-13 
L.eI\8.,B.·8 4,!Q 48 26-:-28· 

f. ; ~ .-, 

-- '. ~ . 

. . -'.' .,~-- .) •,- . ~ . 
29 Februari,. Quick S]!Jeps F - Lens B · 1-6 ( op ons terrei:,i) .. - -, 

,, E:i.ndelijk staat weer. het B. 'elftal in het veld; -en wel. t'?gen· de 
sympathieke jongens van Quick Steps onder leiding ·,an Dhr.Rietbe-ri;;:en,d.i.e' 
zelf zijn voetbalopleiding in Lens heeft 'genoten. Hun geestelijk adviseur 
Kapelaan Koning,. van de Sportlaan, toonde zijn belangstelling·en trapte ,. 
nog even een balletje mee. 0nz~ jongens moesten het zor.der 8c:i1effers doen 
wat yoor Bonnetje een boffie. was. Zonder uitzond erin§· . speelden ze zi,er 
goed. _De voorhoede .za,t er goed op en wist. 6 ma.al. te. scc:·9,n, waaraan.de ; '' 
hele linie,deeJ."ha.d. Bravo! De achterhoede en midd.e:ll1rt::.e·wa.ren, nun·te--·. 
gensta)'.lders zó den 913;ai,; ·dat Hans in do~l · n~ ;rust slec~ts 7 één 'bal he~ft ·. ' 
moeten, verwerke:r... Voor de-thee- hebben•Jull1e thee gezien- ranselde Hans 
er een pa.ar moeilijke ,ballen uit, De mooie kopbal van Quict •. Steps, links-'- · 
binnen was niet te keren:; .Intuss<.'ln is hetstandje, dat ir+.de revue voor-
komt in ons voordeel gewijzigd. , • · ·. ·' '•,. :,-c'é.: ,.;,' · _.,.,_. · · 

., • 
.-0..:.0-0-

;'. ,.- , · ... • ..::~•s-Gravenhage 26.Febr.1936_. 
AAN AL MIJN SP0RTVtl,IENDEN, . , ,. ·, ' , · - ·· - ',· 

J :'· 
• .. ~-1 . . ~-- ' •} •.·_,.,; . 

' ,, '-Als jullie dit Ztllleri lezen;, ben ik missch:i:en al. in :~~n ander ' .. ~, 
werelddeel •. 0ngaarne.besJ,oot_ilcf,lr toe·om"te gaan,",rnaar nood.breekt wet.,; 
Voordat ik in Lens kwam, be.n- ilç ook nog in 2 ande.r_e R.K .. cJ.ubs_ geweest,.--.• ·· 
maar in geen van beide kon ik die prettige geest yinden,. die ik in Lenig:'· 
en,, Snel wèl gevonde11 heb .. Er ·was .bij ons altijçi _ s~amhorigheid en kame- _ . 
raadschap, zoo'linfl van d~ zijde >.vari :~et_ b~stuur als va,n,.de leden. VeJ.e ,, ·~' 
prettige wedE,trijden heb tk' ,:_aèegespeeld·, ·_.van .de j.untoren tot het J,e elf--;:;:~ 
tal toe. Het is•jammer,dat:het çj.en laat,ste11. tijd zoo sli,cht met het èer:-,• 
ste gaat. We 1:tcnden maar IJ.iet -winnen,; of het·. no1J. kwam omg.a t. ik er 1:_:tj ::,_, , 

! i :: ... Jt, ., ~" ', • _·.. "';', ., 



, 

. •-:,.:-. ,. 
·' ·- _.,.. '" . j• 'i was, die nog al eens kansen. ·verpl'utste ? °'.Ek weet het niet. Maar enfin,·· gev.ell}g en sportief hebben we ,altijd gespêeitd. · -... • · ' ·- · 

.• t. •-. :., ,: .:, 

Met' "mijn gedaanten bij. Lenig ;eri 'Sn;l reis 'Ik, af ·-~~{ge k'un,t er 
allen van op aan, ,dat ·:tk L. en S. nie.t · zal yergeten; Spelers· van .het _eerste·: Doe allen je best o~a•vg.n'de onder13te plaa;ts af,te komen; ga alttjd_ uet hot J dee het veld in we· moeten winnen en dàn :,al· het zeker 'Ook eens · gebeuren. Áls_:Lk misschien nog eens teriÎ@.zou ]{omen, höop fk clat·L,èn s: boven aan zal staan cip drieërlei gebied i'il. 11 gëeste1ijk11 , !lsport;:i'e,fl! en op de rangb.j sj,, Ik zal nu· eindigen. Hes tuur,. ge wördt bedankt voot 2.l ,, de zorgen aan mijn persoon beste·ed, Ik hpop het steeds in ee're te dogen ·houden. Ik zal nog wel eens schrijyen als .ik ginê.s ben hoe. l:et daé).r gaat met de voetbal.. · · · · · · ·· ·· · · · · 

Vele hartelijke groetep. van j~l).te ·'yriend·rc :':,,; '-·~·:·: ..• ,~-: .. ,;O;,r' 
;i.,., ,.,.,,,., .. ,_;.• "' • . "'· ..,.. . ... · , JAN HENDRIKS .. 

Transvaal-Johannisburg. 
-0-0-0-0- ' 

_1 · 

· We kun11en ons niet herinneren reeds 'eérder :·een pé:rj,Ö<fe · te hebben meegemaakt, wè'.l:ke zooveel terreinafkeuringen 'met .zich medebracht als die, weJ.ke achter ons ligt.,Een tijdvak zooals dat van begin Nov.jLtot·· ,:_ op hedefr, waarin slechts een wedstrijd door ons le werd gespeeld, is,voor . zoover wi.j kunnen nagaan, in de Lens historie nog niet. 11 dagewesen". Het is dan ook inderdaad bed1·oev'end en wij dienen: zeer. zeker hierb:i j sti,l te staan en te overwegen wat hiertegen gedaan kan worden. Want ontegenzeggè-- · lljk moeten dergelijke toestanden hun steinpel;·drukken op. .onze vereeni.gi:n,g. . ' . ~ ·: . , .t .• • . ::. • .. .. ' . . . ... . . . . Wij vragm pns op de 13).lereer,ste _p:).àáts. a_f_ o:f hierin' verandering 
. 11 kan 11 gebracht worden. ,Eh.' hierop kunnen wij,,i.r9.lmondig '''ja" ·antwoord~, m:i.ts ............ ,· en nu korilt het',Ons staan 2.·wegen-open." . . . . le. Wij , kunnen ons huidige terre:j.n" dÓor cirainêer:ing in·.bètere toe'stand ·. 

--~ -!~~~!L.2.F,.EW~-~f.k-'!1:l?-rY.QQJ:'. on?:.Y"<2J-f ~I)t:;t ,;t~~:-r?;.f .t_óst ;n ee.n . W:~-is'. aangewe,-.~ · 
., . : _ ... j; . --~.. ·,·• . _. '!; ;.. . - • -~- ~ ,,,.,_ ·· •. ·• ·, ' .. 2e. Wij kunnen trachten:- en ve3:r;ioèd0lijk met succes - van de Gemeente de beschikking te krijgen over eèp ánder terrein. De mogelij.kheià is ér, dat wij di.t najaar 9p ._Ookenburg eerim,ieuw veld tot onze beschikking kunnen· kri.jgen, hetgeen ech.ter een'ïi."a;Ilme:rkeli j kè. verzwaring onzer onkosten :reke-. ning met zich mede br:eng't, én WEllke kosten wij uit onze· gewonf iliiddelen niet kunnen bestrfjdén." Toch preferee·ren wij dit laatst8'l:loven het,eerste en wel omdat de Gè1ileerl'te voor een·goede·accqmodatie, eerr"goe_d e:ó.t:ree enz. enz. ons waarborgt.AIIj hebbe11 ons'.dus alleen af te vragen of wij aan de benoodigde middelen· kunnen komen .. En nu herhalen wij wat wij hierl:locv:en 

sch:reven : _1'En hier~p ~unne~ w_1j_,tvo1mondig 1!..J:all·.~ntwoor?-en, mits ön~è ie.:.. den,· allen zonder u1tzonder1ng, stuk voor, stuk.h:i,erae:n· nun medewerk;ing verleenen. 11 Ook in Lens he(:lft altijd een offe:ryaardige geest geheerscht, getuige alles. wat in den ,loop der 15 j arep. werd, tot ;hand gebraêht, ·. zonder dat ,üj ,nu· 0.ok maar eén;enkele cent. scht?,ld hèbben. Gij, leden, .dîent Uw belang goed· te beseffen, Wat zou U al~_en <aangenamer zijn,·. dan een prima terrèïn-accömodatie te _bezitten, welke~n,iet alleen aan de sanitaliire eischen ·voldoet, maar welke óök in den>w;i.ntèr; het voetbal-hoog---seizoen bruikbaar is. Daarom;" Heeren, in Uw eigen belang, de handen uit de mou-1irnn. Wacht nu niet. Het Bestuur alleen kan hft. piet, maar .met Uw hulp zal het plan •slagen.: Draagt zelf een extra gift bij, maakt Uw oµders, vrienden, bekenden e_i;iz,_ · onders;te~end lid voor ten mïnste F. ;1';'50 per 'jaar en helpt on,é e·en i~ter·reïnfori.ds 11 vormen, hetwelk ons in s-t;aat zal stellen aan Uw :rechtmatige verlangen? te.vo1doen. Ongetwijteld z?,l dit ook een nj.euwe groei- ehbloei van öns Lens met zichmedè brengen.Komaan, Leden, vult onderstaande strook in en zendt' deze pef om;,:aànde· aan onzen Pt;inningmeester Dhr. G.;Mil tenburg, Elandstraat 64, . dfe zich gaà:rp.e bij U : z_e:1 vervoègen om Uw bijdrage. :j.n ontvangst. te nemen. E!;l onzen Oud--Leden, ; . _<ij.,e,'deze revµe, toch,·no·g xege·lmatig o:rit_yangen, gij die aan Uw oud-Lens · .c toch ook _veél prei;tige herinnèriilg<;1n ·bewaart; ,yrageh wï j: Mo.cht er eens iets geweest zfjn, waardoor gij OI).S vérl;j.et, ;vèrgètèn zijt gij ons toch nog niet;- dat weten wij ZE?kêr •. Helpt ook'gij mèdé de tegenwoordige Lens jeugd een à.ccomodá.tie te verschaffen, waarop zij recht heeft. Wij danken U allen, · · ;• · · · · ·· · •. 
W. van Boheemèn. 

~-.,;,,·' Voorz:i.tter. · 
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! ' . L. E N S R E V"U E . 
! , , OFFICIEEL Oli.GAAH DER R.K. SPORTVEREENIGING 11 LEliJIG EN SNEL" 
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en Sne1, 11
•• Opge- EENDRACHT Herm. Cc sterstr .. 

. ! rü,ht te So.heve _: MAAKT . 249 den Hr,ag 
ni.ngen 12 Dep, 1 20 tfäCHT Bureau Lèrisrevue 
Bisschopp. goedge- Arnande:i.st~'.'. 51,· 
keurd 25 Nov. 1 21. • 1 s--Gravenhage.· 
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t 

l •. 

! 
! 

·:ï,n liernoriam: - . Gedenkt in de verloren oogenbl:i.kj es Oi!ilze OY6l'1eden "vritnde 
Bep Sta:çrenburg, Jai;i_ Goorberg, Guus Bol, Loui.s Wezenberg, F:,:eek ·:Stoops . 
en Anq.re Srüts. · • · -· ·;t., · . .._.,,, . it . 

. . ' .,, .,., . 
OFFICIEEL : Voor allen: ! Vergeet nooit Uw indehti tei tskaart '.' Het be-
te1wnt een teleurstelling voor U zelf en voor Uw kameraden. ·. ··s;•,,;:, .. 

5l en 
om 11 

Afschrijven:, Kunt U doen aa..11. het .adres van 11:ic:r:i.sstraat 
dan nog schriftelijk_ en :?ijtijds. Dus niet Zaterdagavond om 9 uur of 
uur. 

diene te bede.nken dat 
der vereeniging,waar 

·.dit. . . 

- EEN WOORD . VOORAF· ! 

. . Wie nieuwe leden' weet voor het volgend jaar, 
deze tijdig zich· moeten ontdoen van het lidmaatschap 
zij zich niet 0p hu,i-1 plaats gevoelen. Men zegge hun 

Men zal begrmjpen'•d.at wij aan het sa::1enst.elleri van deze 
Revue met ve~1 meer genoegen beginnen "dan aan de vorige. -Nu· i.s .het ten
thn.ste_ ni.et een jam1i1erlijke aaneenschakeling van" teleurátellj_ngen, d:le ·. · 
zelfs:· dèn ,Joedigsten ·op.timist ten ,laatse de_ moed in q.e schoenen doe·t zin
ken, Jeremias was wel de ju.is.te:ma,p. op• de juiste plaats, 11ijn ·Gnü1en . 
plengden z:Loh,met de __ bi:ttere klachten van ieders gemoed. Zijh droe::' gesteun 

-· • vóï"iè:1:" '1Vêeî:Rla.nlC1ïï'd'ë""ê:iitgoochëldê~ Lens ziel; ï,n de gr·otë-sêliäfê"t'ênàvrièn:..:. . _, 
füm in andere kampen knikteD. meewarig en ,zeiden: "Ja, Jëremtas heeft ge-· 
lijk;!"' , ' · 

• Echt ei,. er is verandèring gekomen,. De onderlj_nge harmobie 
,) die· op een zwe.re proef ·werd geste:).ç. mar:.nden en maanden lang, is ,in zich 

zelf beloond geworden" De betere l:lUooessen hebben. wij. te danken','aan ons 
saar,1horigheidsgevoel, dat zich tegen alle ellendè• in schrap zette met eon 
onverzettelijkheid, welke aan een rots herinnert. Ziet, vrienden, c;l.at is 
kare.kter tonen I De ware grootheid schuilt niet in het verrichten va;n 
heldendaden. of in het afsteken van vuurwerk. Neen, het onverzettelijk d.obr
zetttngsvermogen om een eenmaal gesteld goed doel te bereikèn·st.empel t ons . 
tot r,1arip,en met 'een leeuwenhart. Hoe meer moeite het kost .tegen het aflo-
p:3_nè:,getij .. in te roel.en, des te fierder mogen wij wijzen óp de eÏ'etekenen, 
welke ons óp; de borst .zullen worde~ gespeld door de bewondering ·van Lens-• . 
vr:lc•.ml.en en door ons eigen gevoelvan, voldaanheid, als wj_j de goede naam · 

., 
l , 

van Lens hebben mogen behouden.· · • . · 

De stuurman houdt met. ijzeren_ greep de rot3rstang omkneld., 
Het schip l,oudt zee,· Vooruit dan: alle hens blijve aan. dek, De lucht klaart 

. resds op, de stori:1 luwt. En. raakt het schip in veilige haven, dan ne1n½n 
we e'-'en de.Jret3s. van ac:qter, de, kiezen ,weg en:,,pakken ,een. W!'Jl,r.e;rdiend p_ie_i:en-
versohrikkertj e ,'·· -> · , : · · ; · 

Red. 

ATJUU !. wij· moeten ....... . 
_: \ ... ·.,; 

•· " ·Papa v. d, .Boogaardt',. die r.1omenteel beschutting _zoekt vciór 
de felle Afrilcaanse zon, · wensen wij 'v11n deze plaa t.s af . veel voorspoed in-" 
zijn t:Ljdelijke vader1and;''.Het zal.heia rno'eite hebben gekost vrciuw eri kinf 
deren voor· lange _tijd te moetEJh \/er;Laten. Moge zijn offer .worden beloond·. 
doof de !:!legen. van overvloedige arbeid.c • · · · : ·· · · .·· ·· 

. . . . , l:'~pa Boogaardt, _we vi.p.den ht3t pret~i.g dat U Le1?ig en srift 
goed genoeg- hePt gevonden Ol{J het amusement van. Uw Jongste zJon te verzor"" 
gen._ .Hij speelt de laatste yqedstrijden wonderbaarlijk, Het moge U goed· 
gaan, Tot zie:ris ;l.n Holland, weer als "vriepd,en supporter van t,ens, 

Rep., 

'. 
,~ ... 



•, 

2, 

_ 11 Wlia Î seeme<f pû.1•f; .)ular1y· Ódd to· R:Î.p. wäs; 
-that though th_ese folk were evides,t1y · -

- ::- amusing thémselv.es, yet they .;aintaine'ci · 

. . ;, , ; ... ._ 

··._the gravest faces, :the most myste1•ious 
silenr,ie, and were wil.hal the most melan
choly party of pleasure., he hàd_ ever wi.t- -
nessed. Nothing interrupted the stilness 
of the scene but the noiSE) of the balls, 
which whenever they were rolled, echoed 
along the mountains like rumbling peaJ.s 

· of thunder 11 .. 

Uit Rip van' Winkl,è': ; · __ . _ . . 
· _ · :. ,. . (Washington _Irving) 

Het verhaal met het Doornroosje motief is bekend. Rip van Winkle, 
de. aartsluiaard, de pantoffelheld. de goeie lobbes, die met de kinderen uit 
het dorp ·speelde, zijn eigen zaken verwaarloosde .en di'e_toch gEl,t:l.ienstig_als 
hij was voor iedereen klaar stond. · 
_ . Die het verhaal kennen,' weten,, dat_.zijn -echtgenootg een nachtmerrie 

voor hern was en hoe .zij zelfs bij dei'- bank voor het dorpscafe, waar Rip 
dikwijl,s vertoefde in het exclusieve ·gezelschap van de dopp"spatrj,archen, 
haar welverdiende terechtwijzingen _:[,;,wam geven, zoo~at Rip als eeni gste al,-

. •:è,•mu;ief 'overbleef met Wolf 'zijn ·onáfsch,eidelijke ·vierpootige metgezel,; · 
het bosch ib te trek~~n en.zich ·over te-geven aari zijn,ge].iefie sport: ~et 
jag·enop eekhoorns,·_· : ·· · · · · · _ _ _ 

·Ik zal·tn het_:k:ort het verhaal verder vertellen, voor.degenen onder 
u, die door de tijdsor,rstandigheden a~n vergeetachtigheid z_ijn gaan lijden, 

• ·_ ., . . . - . . • '. 't; • t'. • . . 

Als'Rip hoo6 in.de bergen gekomen is, rust hij,verl)1oeid van het 
jagen ·~1at uit; Hij _hoort p:).otseling zijn naam roepen en op het geluid af,
gaand ontwaart hij, een klein wezen, die een zware last-to.rst. Een van zijn., 
hoedanighéden VE)rmelddè ik. reêds,' zijn behulpzaamheid" H.Lj helpt het kleine 
zonderling uitgedoste manneke: tot de plaats van bestemrn,ing: een hol te. in · 
de "b,ergen, waal\ een gez elsçhap;vari merkwaa-rdig -uitziende-· ke•r-eJ,-tjes,,z-ich·~--
ven1ij en in het_ kegelspel. _ De zware last, ·welke· bestaat_ uit een ... vat likeur 
woràt neergezet: De mannetjes staken huh spel; in diepe stilte wordt een 
verf'rj_sschende d;ronk genomën, waarna· zij weer naar_ huµ spel terugkeeren. 
Rip_drinkt mee,·drinkt te veel en vàlt'in slaap. . . _. . 

.. De schets verhaalt verder hoe hij na ·twintig jaar ontwaakt en z_ich 
dit pas'bewust·wordt, -als hij in het dorp is teruggekeerd, met al de onaan
gelilaamheden hieraan verbondeü-, . .Er valt meer van• te ver.tellendat spreekt 
vanzelf; di_t is · echter in het kort· de_ geschiedenis. . _ .. . 

.. _· De Lensrevue is geen litteraire periodiek en was het zoo, dalil zou 
ik zeker geen b8schouwïng geven·over Irving's schets, waarin de Hollander 
in Z0() 1n belachelijk daglicht wordt gesteld;·tk heb U dit alleen verteld, 
omdat in het verhaal een -eigenaardige scene voorkomt nl. het tafereel, waar-

. in besch;reve:n wordt,· hoe die gekke .kereltjes, daar in de_ Kaa tskill bergen··_ 
hun spel beoefenden. De zinnen eI'_ui t schreef ik hierboven als tekst. 

· · ·. ·. De woorden, die'ik noódig heb, mag ik.misschien even voor U in __ 
gewoon Hollandsch omzetten, · · · 

. ' . . 

l'Ofschoon het duidélijk was;· dat" deze merischen echt pleizier hadden, bewaar
den zjj toch de meest geheimzirinige stilte. -Niets ondcrb:i:ak de rust vçxn .dit 

·. to,~neel tj e· dän het géluid vari de kegel pallen, da ( telkens wanneer een bal . 
· àän het ·rollen ·was gebracht, la11gs de bei:'gen echode als rollende dondersla_-

gen11 · · · · 

Scherpzinnigheid is thans niet meer noodig om de. 
0

bèdoeling .te be
grijpeno Lacht niet; mannen ! Kqm en fantazeer' mee ·1. 

,, . ·; 'Toevàllig .kegerderi die__:'1uj_tjes! Hadc:1,en zij onder. elkaa1 een 
friendlij gaine, gespeeld_ dan hadd,en wij gelezen: _ Niets onder.brak dan ook ,de· 
stilte van het tooneeltje dan het geluid van de keiharde Hchoten op doel 
en de tooiie n ont1ókt uit· het instrµmer;rj; van den. ;:i.rbiter, welke telkens ,. 
wanneer zij ons oor _troffen, l_angs de bergen echoden c).ls hevige dqµder- · -

. slagen: en hE/t heveig sne:i;pen van de wind. Zoo· had er gestaan, wa_nneer Rip 
de· bè:rgbewone'rs get:roffen had i:i1, een p?,rtijtj e voetbal, · 

'" ... ' ... ' . . . . .. : : . . 

"··.1·;' ,· 
,. 



... 
. ............... . 

. ~), . 
.. .. --~ -~ .. 

! Het i.s overJgens verbazend· om vast. te stellen over wat een door• 
gefóürnoerde · zolfbeheèrsolün.g de lui. '\)eschikten. Wanneer het vat likeur 
gear:;:;i veer.tl· is, wc:r.dt het r,peJ., even gestaakt. In diepe s•ti.lte wordt ged1·on-
ken, wanileer weer áan de slag wordt· gègean, OngeJ.::iof:L:i.;jk, tot in de rust 

. zeT:fs wordt mondje dicht gehouden, · 
· Al·lomaa:l zel fbeheersching, koele berekening ! Geen vercpi.lling 

·. van ·energie, rnaar · spa.ren ·van krachte:n;· spelgenieting tot in de hoogste or-de ·1 --~ ~ . -'. -- : : .. --< . ·· • : · · . . . · . · - - . 
• · ·,; . ·: Dè ·ui torsten ra.ken el_ka.ar' ! ; . . 

;: .; . : De ·zonderling uiziende kereltjes van de Ka.atskillbergen mot hun 
·zwijgzaamheid en de Lense1·s op de Zuid-Hollandsche weiden met hun geschr·eeu,··, , : · ·· .. ·· · Beiden speelden hun spel ! . . . 

'( · :;:;.:Deze schakelden hB.iJ. stemorgaan in als factor in de strijd en de 
. praktijk leerde he't ( een retrospectieve beschouwing acht ik .niet• noodi.g) 
dat de ,vaarde' der· ontspanning erdoor daalde; t·erv".ijl. gene i.n hun zwi.jg-,. 
zaamhe:i.d .. en Tust •· het verhaal leert -het -· elkaar Rostelij k arnuseersJ.en. : ,. · \hjzéles,· jongens ! · . . , 

Ik houd .op met Rip va.ri W:i.nkle; de ·gedachte, vervat i.n de tekst, 
· ·z·ou jk nog .wlll.en ontw:i.kkelen · · . . . · · . · .. ·---:., : · ,.-··~" . ., 

Wat· hebben wj,j nood1g' ~i~-·•dè: .;;~~l;b~l~port 'te'üe-:ie:i·enÊm,,; Techni~Î~, 
u.i thöudi.ngsvermoge:n; verstandelijke aa:nJ.eg, ook wel f.L1.:i.r genoemd, J ichame-• 
li.jke gesteldhe:h1:en zelfbeheersdhi.ng,'Ik stel h:1.er va.ut, dat; (ioor deze . 
waarden een lGOo/o •roetba1ler>bepaa:J.dY1ordt, rn·het voorbijgaan zij genotéerd, 
rJat. nof!: andere e:i .. 5F.D8chappen öföj de vermelde dienen te worden ondergebracht. · Wä1mfief ·een voor1ütstillevehcl voétballer een of meerclère dezer e:l.gensohappe.n r,üst ;" dàn daalt 11~.ercloor voor hem de waarde van het a,nuseri1ent. Ma.êtr voor--
namelij kis dit hGt gevalbij ge,.iis aan ~elfbeheersching, omdat •. dit de' 

·onta:ardihg van de sport mAt zich brengt. Dan is de :spo.r.t geer\·ontspannj_r;ig: · 
meêr, me.ar· een geef!te~bezwarlng, een tijdverspjll:lng .. _ Dit zj jn, bekepde ,. : :.' 
wae.rheden,· doch -het scherp stellen hiervan kan· zijn gunstigè z i.jd_e he_bben. · 

· Schreeuwen, · onhebbelijkhe9-eri z,i.in ui tinif,en · v:an ,gEJm:L.s ë.a,i. ,zeJ.fbe,c, . ' heé"Î'scli:tng. Het itüiisuhakelen ··vari• dez·e elementen ult"de s:trij'ä -~aI'.eGn groo,-t .-k-,, · ~ -- ~ir+.~ - ;..- . ......, - '·-,.,':; •-~•• .:__ · ".'. t'"tlY.• "~ ..... ._ I·•>--- -.-t~·-• ... ,p "'"_._. ... "t"~ "'l'f·-"~ · ,.,.._._... ... ~ ... ----.. • - ... -er~...,a.i..11lS-6men i., ~ v~~.J,ë,.,J:G.e_ OJYJ:_Gvei:en . ., · : . · -' : - ·- :. .c • ·: - • • • •• _ ••• , ;. ~ • .. '. ~ ! ; ._ .. r" 
··,r. : · .. ·. Ga.at :rriet '.i.'n ä.é leer b'.Lj ,kri'jgsdanson 1.ütvoerenderî en schreeuwende 
joelênde nègerste.r,imeri, rJaar gaat in de leer bij. de z_oriderlfng uitziende:.-.· mannetjes op de Kaatskill --·mountains, waarvan ik U vertelde · ·... . • 

/ . 
• ' • '. .. yet they maiÎltained the r.,ost r.1ysterious • '-~.... : _.-·. ·:" . silence ....... ·, .. . . ' . \ ;, : . ,.. '.- '.; .. ., . 

~ . ,_ 

' · ]liENEER DK VOORZITTER 
,_,. .·,, 

•· · ··•.·Schrik ni.et, meneer dé Voorzitter, ·nu ik wëer e'en'wo·ordjé zeg-
gen·g,,··. Ik-was niet dood, al kwam in o z6'1ange tijp. rnijn,armzalige doin:-· 
heid zich ni.et meer koeÀteren iri dè zon van Uw hooggeprezen: vernu:ft. Neen, 
Sammelaar was n.j et dood; · maar ve:csuft van elle'nde en verstomd van verdrte:t.: oveJ: de koo1:ts, die Lens doorhuiverde, zat Samr,1elaar a2.n de voet van de pe-
renboo"1pj es. op Y/ater~.oo te .wachten in bange ·spanning op de crisis. Nu is , .· . 
de polsslag •rust:i.ge:i: ,'· naar j k _vernèern,. en d.e ademhalin[~ 0neer . in. overeenstem-- · rning met de groCJn.ê ',fr:l.tille:i.d vah het ontwakend lenteJ.e:ven aä.n de Leyweg, ;rhan.s 
durft Sarawe:Laar te vocrschj jn kómefl · en heeft h.Lj .. het:w01:!, dat dè spinnE),n,", - . . .,,,,.. ~- ' ' ' . -' . - . . ,_ " ~. orn- ZJ..JD- vn.n scJ:,::;;,:cn·he verstartl.e gestalte hadden gesponnen, ve:rbroken, Samme-laar- beg,:oet de ;,cm J.:i.e de LenshaTten ontdooit, Sammelaar kust het kJ.eed 
van de) :; ente ·· .ntet de lente zeJ.fs, warit dat durft Sar,1melaar niet--, d:i.e een nieuwe· zome1r· beloof:!:;,· · . . . · · · ,. · , ·, 

.Meneer de Vooxz:i.tter, dat.die .nieuwe 
ten mogé heI"geven; dat de wildste wj_nterstormen 
deren, iG de v:u:ri ge we:r..a. ;van '.ffw oude:, ~rien~: ·, 

zomer aan 
haar niet, 

Lens zuJ.ke' krach
het minst kunnen . . 

Sammelaar.: 

'h Vanaf déze ., 
,. , : -1~. ·; ;- t' r. , . 

Dlaa.·:,s ;,ènschén wi.j all én Lens vrienden een Z.il,LIG- _PASOHËN. - J'ë~·-.', . .., . .. ' . '•"s. - ,-. ' -'-

.· ·,- • H~\' Bestuu~. - .. 
De EJ.ftal--Gommissie. 
De Redactie. 

.-•; . -~ 
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AAN ALLE LEHSVRI ,NDEU ! 

Voor hen, ~lie e~n ope!l qog hebben voox· de~'Jui..stè-st:tnd 
':,vl),n zaken kan het rüet or10pg,• m0rkt·• zijn, e;0bleve1;L, dat e;:, :,J:',e laatste weken 
· ln Lens iets is veranderd, DiG J,;wam al _<Ure0t t9t uitd!:ukt:ing t.n de uit,:- ._, 

slag&n der wedstrijden, weJ.kE: zj.ch Jn stijg!;lnde 1.ijn bewogen en waarvan -
wj.j hopen dat het ook blijvend zij. · · 

Waaraan wij dit danken ? All8reers t, aan de spele:c·s onzer. 
elftallen, die met een taai.e volhardine; (ondanks do· r,egenslagen) hebben 

doorgezet en volgehouden, hetwelk terecht onze ~awondering verdient. En . 
daarnaast ook aan hen, oud--ledQn, en t-<nd_er-e t,,lan::;s-sel.~enden, _die .hun nim,• · 
mer verdwenen sympathie wedercm hebben'! tentoonee~pr1;,:i,d en. 011s ,daardoor 
een moreele steun zijn g~wçie§t_. Wij zijn hen er z, er erkentelijk -v,o:r. 

• • < -. •• 

Een moeilijke periode ligt achtor ons. Nog zijn wij niet 
\'(aar wij zijn ,;illen, maa1• wij dragen i.n ons de overtuigi.ng da_t Lens er 

záî komen, wanneer gij allen·blijft helpen of ons WE:derom opnieuw Uw steun 
1 - . ' , 

geeft,_ iViedewerking daagt weer op a,J.ler•wege rondom ons, Behoeven wij _ U nog 
te zeggen, dat zoo iets niet. e.lleen ·tot dankbaà_rheid stemt,· maar dat daar
uit ook enere;ie e;eput wordt om door te zetten. 

Dankbaar zijn wij ten opzichte van hen, Waarvan een ons 
schreef, dat hij gaarne het zijne zou bijdrage11 0;;1 5.ets van de oudé Lens
glorie• te herstellen en de ·daad bij het woord voegde" 

Lensers en. oud Lensers ! Men sprak ook de hoop uit, dat 
het .'.t pestuur zou gelukken meEJrdere .afgebr0ken relaties met oud-Lènsers··., 
te herstelien. V(i.j yrill1;,n -niets l;i.ever, ___ getuige de rei:;els die wij me_e,rtna-• 

.. len ,op ,deze pla?,ts neerschreven. Vç,oruit dus_ l Wij weten (en constateerden. 
· 'ûH qok) _ dat het _oude vuur bij de meesten UIJer noe; niet: is gedoofd en da·t · 

'U nog· _s.teeds. _vol ·belangstellil1g de verr;i.chtingen onzer elftallen volgt-._ Ho.e 
k_an/het.pok anders ? t,iaar _laat het nu· daarb.if,ri:j,et. Vrij kunnen Uw steu..'1, . 
è\_ie,,.\.'fl).,,ru,~e...,,lJ.~2,9~ n:_e;c- !!\Îfl_~ t; ni~J · OJ1,tbt,,'f'.,E,_.!J • .,~Gei-Jf t _U. tenm,kns t.E:_ he.§,en ',nog op· , 
bij .. ondere;eteekende als dt;r.áteu:i:·(tri.çe), ,,-·_ . _- · · ·. ·, · ·_ · · · '· · 

·. Wij dank.en U. ., '. _, 

Vl. · van Boheenien 
· Voorzj tter,:-

.:'ODE AAÜ DE BEN,;rAf,iINNEN 

. ' 

~-. 

. 
.. j-

·. ~ . : '. 

"Y_j ,~· 

.,,.'-:'"'"': .. ·-;. 

l .,. 

· Op zell.er "ve lfl. in de Haag(; buurt, 
Door een voetbalclub gehuurd; 
TTas het eens ~en bal- en beengetrap 
Van Blauw- en wi.tten-, tegen Vap 
De \'faterloo--ers zeiden zelf': 
·;;"e vr i:nnen wel· van de ze <;1 lf. 

· · Ze · trokken hevig dan vai, leer, 
v:ant het ging· om voet ba leer, . "· ,· 

- En twintig keren en nog een 
_ Ging de ba'J. langs de' keeper heen -- · 

.. Van de arme, arrri'ê .·,,;asten: _ 
Wat e'èn f'eest z_ö in de ,vasten·!!' ,'-'· 
Ohze kleine Hans' in het ero:te net 

,,Had weinig werk,· maar dubbel pret.· 
Jan en KeGs,. een· steYie; achterstel,· 
Lustten zo.'n zadht eitje-wel. 

,, ,. Dan, vras daar Joost, wat een reus, dat mens; 
En Frits, de· beste knul van Lens,, 

.. .:.-. 
' 

Zij stonderi naast de. captain Wil, 
.De ziel vc1n• het:spel, de,spil, 
Geleid door .onze Adriaan ., • _ . ', ,,, .,, 
Stormde het vijftal. c;oor op de vesting aan 

_ Alex tr-a:pt_ na.ar Jienny, deze naai' Lambert, 
··Henk rent •in, mi.kt, knoert hard" en ver, : .. · ' -

Eî1 alle elf s.jouwen, ploeteren en spelen 
-iondei• dat dit ook ma.ar een sec ende gaat vervelen 

-._ Gaat do_or zo Jongens,, -schiet,, hoera, h1,.pp !·,. 
Gaten_iI) q.e netten tot eer van onze cluh 

troubadour . 
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.Wt<'.i: EN HOE LENS SPE.ELDE. 
1 

' ,•.,;/'• • · • Alvorens -hier .eèn 'woordje over t'e séhrijven; 'laat ik èe:rct 
het "staatje volgen van de A en B ·•elftall!3n._ '' · · ,·· . ' t . ' •• ~. ' . '.• ~- • ,;, . ·•• } 

Standen per 29 Maart. 
St. Michaäl a 12 8 2 2 18 44 - 12 

··,.•·. :.·,D"H"L.·•b · • '10 7 3i ,. -, ' 17 '33 13 
.. 1 • ;. P. F .DO: a - 11 · · 8 · 

Vléstlandia a J.2 . 6 
2· 1 
l 5 

;_,'ei,-.·,· .,. _ _;·,t:-··èn S_/ ... ·~i" ·.: 11· 0 
" -- . , R .-v. v.· ·a ·, , 13 2 
, :"Y\'Nó'gêl a · ·· : :,. 13 2 

. Hercules a 10 . 2 
-: ... .. . . f: _,.. 

·c · 5 
'1 JO 
1 10 

8 

. • ValkenlÏ!e·t s· d · 
·.:· -.: .;. Rava d 

14 
· 14 
. 15 

. 1?. 

·, ,, :,.V•,A.C·.· d ·,. 
,., :·--:L. ·-en s ... b ~- .•: 

D.H.L, ·h 
D •. H,.B.' C 

. V~A-.,,p ,,~ c ·t 

· 11 

. 11 · ..,-
9 ,1 · 
7 -· :.. .. 
5 3 
4- 2 
3- 1 

:l.8 ' 31 12 
·13 · 27 27 
· 12 38 25 

5 '24 ~- 38 
.,5 ·10 53, 
4 13 - 39 

F 'o • 

~ 24' 57 -·1a_ .. • 
3 22 74 ··-21 
5 -·· 19 '.81' r 22 
4 14 .. 57 ·- 30 
3 · 13 40 - 21 · 
6 10 30 - 35 

·,·.... >.Q,uick- Steps· f 

-11 
12 
13 
10 1 . 1 

' 9 - 7 5 · -- 77 
· 8. 3 - 10 47 • f; . 

-~ .. 
• Graaf Flor i's b• '13 :_ ...;, . - ·. 13 0 3 - 91 . , 

... 

., :,,-,.· ,-, 

.: ·-': ; ;:_~ ~ .. ~ ' ~. 
. ;· ,_ ,-_: 1,,.. _;; . . : _:4-:: 

T J: ~ •• •.: . ..... -•' 

. ;, )' 

. ' •, '::_.~ .. / . _..,_ .. , 

·" . ,, 
.. r: :- ::a ,. ~ . '•-' _, 

,. 1 ·-., 

-
:-,,.

0
· :,- "':··,'·-Het antiv,ciord op de vraag: Wat speeld~ ·1ens? luidd& voor 

entgï~•, weken:, :Bijna .niÊ; t s, want de terreinen waren af e;ekelirq.. En ,werd 'e·r )n' 
al •eéns ,gës'pee1d-,- dan moest de vrafl:B: hoe spee1de '.Lens ? w'orde'ri- ~antwuord' . 
m&-t:',Lens.: verloor·. ·He't is jamme·r, doch de waarheia\ Nu _echter-• is,'èr•~een ·•· 
gui1itft;e verandering0 ingetreden; Nemen we even bnze favorie·t·en 'ond~I_' de_· ,., . 
,:Loüpe .• ·,_Tegen.-.N:V,C. werd nog smadelijk verloren, hoewel de tegenpii.r'ti•j·• ' 
tech•;riièt z.o •enorm,st•èrk speelde:•,Echte:r misten velèn _onzér de•·no'd'igè''ori-~;-:, 
derri_èmlngsg~ê~tl.::..12§}..::w~rà al wát' ànçlfJr.$":; to_en G.]).,S'. ,op b~_.z_ç,êk'.J,;wà_m,.;Èin-';-'. delijk m_ocht hier een puntje worden veroverd. Met 2--:2 warèn 1wi,j-niet'lont_e,~' 
vreden. En. toen een week later van D.H.L. slechts met 2-1, werd verloren, 

· terwfj"J een 4-2 overwinning Lens geen abnormale uitslag zou zijn geweest,· 
toen :koDden ,V/i'j. de 'buitenwereld tonen - .zelf wis ten we het reedt;·:- dat 
Lenig ·en•Snel nog· wel wat in haar mars hee·ft. Weer een we&k later kregen 

we· de' Alphense Boys op visite, door wie wij :ln· het najélar met 12-1 waren 
ingemaakt. Viat moest ·het toen een sof-rriatch zijn geweest;· gezien h_e-t rêsul
taat c'];i','Kat.erloO, Met 3-0 moes-ten de Boys ons de twee punt.en laten; Dus 
het· eérste speelde in-, successie drie weds tri jdèn; die tevreden stemmen. en- , hoop voor de toekomst geven·. . _ · ·· ·-· ·· · _ · . ··· 

.:· Het. ,_tvrn'lie elftal verloor met .4-1 tegen K.R.V .C., bij· 
welke'gele::;enheid v1e e,en arbiter te genietenkregen,•die bi.j v,,çi:r:keur on
juiste. neslissingen gaf.,· Beide partijen--.verden gelijk bedeeld. Làát• zo ie-
mand liever thuis blijven onder dank.voor zijn_goede bedoel~ngen; Een week 
later speelden de reserven met 10,man - de Stille Omgamg is zo'n dankbare 
haak om je a.an vast te klampen: ik kom niet, wànt.;~ ••. , enz.- tegen Blauw-
2.wart -een echt prettige· partij, doch'verloo_r met 2-0, :Maar zij voelden 

-wat er komen ~ing. Op 22 Maart ve~lorerr de Valkeniers een,veer~aan L.en S. 
2 , i,iet 2-2. veroverden de onzen, hun ernrste puntje,_'Jarnmer dat_ enige Val- ._ 
keni.ertjes het niet goed konden verdrae;en. Hulde aan hun ·sportieve aanvoer•• 
der, die den belhamel naar·huis zond. En op dezelf,de mi.ddag dat Lens 1 
m&t · ~--• de overwirmingsvlag hijsén, mocht, gingèn de· re serven hun eenmaal 

ingeslagen weg ve:rvol:gen e,n sloegen G.D.S. met 4-0. Over de bpstèlling van 
onze tegenstanders zouden wij èen ve:rhaaltjè kunnen vertellen, waarover het 
vroegere bestuurfvan Graaf'Floris zou moeten blozen in.verband mot·hun ODll-
sportief gebaar na de wedstrijd• L.en S, 1 - Gr·a'af Floris 1 tijdens, het vo-rige s_eizoen.. -.... \ ~-:~.· -, __ -i-· -· 

N~ het arme derd_e, 'Telkeris weer moest dät
0 

,verl4mzen on
danks veel pogingen van de meeste spelè:rs om een overwinning. te beh~l-en. _ , 
Laat ik eerst ze·gg-ert dat het ja!'lmer eïs, doch luitjes'; vergeet·--niet, dat ge,· 

. door Uw. volhouden de eer' van LGns'., hóoe; "houdt;. en nog meer .ten .:volle· c1€l hul-' de verdi_ent dj_e -iedereen U 'toezwaait, Heengaan is zoo makkeJ:i'jk~ de ·eerste · 
de beste lumme1 kgm-dat. Doch ,blij"én.,'dat kost inspanning en .zelfoverwin- -
ning, Winnen s treeJt onze e itgen liefde., înàar - zelfs de pe-rrnanente ver;J.iezer staat boveh de-,fiere overwinnaar, als hij echter blijft trachten naar'be-tere uj_ tkomsten, , ,_.. · ' .. , ·, ". · · '· f 



veel 
maar 

5, 
Daarom prijs ik de winnaars van 1 en 2 - maar het heeft 1 en 2 <'ok 

moeite gekost te gaan winnen~ doch ik huldig met we]. eGn eenvoudig, 
een echt gGmeend woord de verliezers van. 3. Moèd ! en wanhoopt niet l 

•. Het a ·elftal viel me tegen in NaE,ldwijk en t&een'Hercules.·Tegem•<' 
Vogel ·werd· een' fraai.e· 11-0 overwinning r,eli.aald en in Po!;ldijk slechts met 
3-2 ·,verloren. ,Er; zit v.eel': goeds· in' Ä en. er .:volgen noi=; wel· oîre;rw:lnningen\.:_::• 
1/iie ,gée-ft mij":eens ~wat' meer inlictingen ?.<'.•,:. . ", . ·., ·. :· .·,.,,":. . .,.·, • '' :·.;_ 

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

..-, :c'· D~ llenjaminnen hebben l:Î.un •Ze"lende ç,ver,winning binnen. •Elders lezen 
we dat•Vap met. 21-0 •WGréi inge.pepèrél, DEize •uitslag' is voor Lens*een recor.d•.:. 
uit ohze-15.voétbaljaren. Wanneer-ierb~teren,jullie dit record 1 Een week'· 
later we:rd Vac met 4-1 in toom gGµouden, hoewel ik dit niet had ·verwàcht.,,;,, 
Het'·doet.~ij~telkens,genoegeh te •:i.en hoe:het enthousiasme~irt B zo algemeen 

is•,,\Dit ·enthousiasme is:lvan,.-zo gr'oot.belang dat, he't veJ.è wedstfr:t'jderr·d·oet, 
winnen. ~1/iandàar. de.uitdrukking: de wedstrijd uit het·vuu2· slepen:·Ik wii•• .. J 
dán de :w,eds tri jdenbeschoilwing 8 indigen met de· oproe,p· aE-.n a}.• einze ·55 spelGrs 

·toch.vooral met geestdrift• in <.Ïe str:i.jd te werpen., Onze: naaril' is Lenii=; ert .·•·, 
Snel:ert'niet.:Lui·.en·:,Saai of Loom en Suf. h.1les kan niet,' goed lukkGn, •maar-: 
een voetbailet·zonder heilie enthousiasmê moet Wel:over ertorme'càpacitêite~ 
beschikken,om·e1< iéf;s ,van terGcht te brengen,. · ·, ; .. ::•,. • , ,.,,., :•·':' 

~.· ·;.> ,· l ',•,·.,·' -·•' P .. ·--, ... , ~-~:.,·.;, 
VERVOLG BIJ: WAT EN HOE LENS •SPEELDE.· . . . . 

.·r • .•. ;; ~. 

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

,- '.·' ., ~ Za terdá13 4: Apri.l: : · Ons j one;s tè e 1ftal- bindt 'D. H oB. c aan• zi Jn •.. , .. :, 
zegekar.,·· De.· schei.d'sreèhter was de sympathieke voorzitter. ·va;n,·D,B,È;.·, ... ,,'.· 
Dhri IUein.· Vo.or ·onze• joneens .WRS'· 'het een prettig gevoel dè leiding iri : .. ·.7.;. 
goBdè handBn te .. ,veten. En -to'éh speeldsn zij tameli1jk slecht:/ 'A1leeri'in'nèt 
laá ts.te. kwart-ier, werk'ten ze, als. pé\ardCJn en· wis ten/toen' de ·p1înt jee· .. te ver- :C, 
etienen. Voor de rust had Adriaan een voorzet van Henk in een doelpunt' om::,:-:,, 
gezeit ,.en ~·-t,ege'n het einde v·olgde een. prachtaanval:· van Adraan • naar Lambert, 
deze. pas.s&e.r•t,. •, pi;i.sseert riog Géns ,· geeft •voor',· Adriaan laat gáan; ··op •nét ··' ·,~ 
l:o.l~le·t je. 'Van. Alex e:.n ·ten. slo·tte bel.and t. '.de ,bal op de slof -van 'H'EiHk,' dié •; ··" ·. 
eE:n.,kanotwchot.,los,t, 'wat kapelaan:vàn' Schäick-zijn hoedjê kós:tf' Foei Henk !· 
Int us Ssl,n ihii.d. fJAA!l-; :.e el), 'll-0,e e:r..dn,o.e,ten, v,i s sen: ;.va.or; e,(;! n, · t;och,;.w.ä1,:hö'lildha·ar ,· s èho,t .. · J 
van Dll3 . '. s· midvoór. Verc,er ·háfl.' Henk. ri'o'g êê:rr' e;oiü 'gèmá1i,kt ;~ a'o<.Ïh"de ·sché'icïs1C::•.;; 
·rechter meende dat de bal aan de buitenkant langs de paal gi.ne; en. lwn dus 
de goal.niet toekennen. Het beste werkte wel onze Henny, di.e-.juÛit- jarig' 

. ' . . ' ~-
;'las.,, · . ,., . , . , . . 

•·:·"'. ,,"Zond'a5c 5 Apr.il op Waterloo:. Dat f!BS .verloor· is ,een wel'verdiende af
str13:f,f,int . .-voor, e:en tw?,e tal Lensers en drie L·oosduiners., die de n\oed 'hadden 
i1;un,. 9}:Ctál.,in· ·d_e steEik te laj,en. Het is fraai ! -Niettemin 'is he-t aan·,·ae ··, ;'. 
orizen gç, luk't. de .. kas tb-are ·punten te v&roveren dänk zi J een drietal zeer mooie 
doe'lpunten,'· wa1;1:r O. D-.A. er- ·twe'e .te-genov.er- .plaatste.- Overigens was d'e schut.-.· 
terij-: l?lijk:: ;i.n de ·:.~àr ... Anders·.h!l,d. 'de uitslag 7-,2 of ,s.~2· kunne11 z.ijn,· Op•:,_~_. 
dit;. -,onderd9.e 1, ,ooe,,t meer· 'gboefend, w.o:rden •. ' 'Het, was mè ande r:s :één' ,middac van ' ·• 
emotie: een speler met kramp, twee met een bloedneus en dan verc'ier .. ·.,;,.',d<!;-. 
d9cè ·tent· jn. bránd ;l ,Vle. waren een kwartier_ ~an de: gang, to,3i1, onze oud speler · 
L.Janssen d,J.kke. rookw.olken uit het dak: zag opstijgen. Dat was nie-t pllil.is,- •· 
Enkele vuµrv0nk.jesi spatten al op het. dak neer .. In minder dàn''een zucht' was, 
g0en _spel9.:r.meer op,,het terrein.· Haastig de deuren open èn'een'benauwde . 
wa·lrii k:o;am ons tegemoet. Onverschrokken wierpen wij ons in dG gloed en met.·::, 
kopjes_ 1•rater :,.en :flesjes l_imónade werd he:t. 'iruur ë;eblust:. <Resultaat: een 
verbra;nde" ove:rj:3.s ,: colbert jas je; das.;• overhemd· en pantalon~ -Ons erg genoeg'::: 
Een aparte verrrîeiding"verdienen zèke-r de ")1ere.n v.d.Boogaardt en Piet Mil- -.. 1 
tenburg va,or hun kordaat optreden. Na de ·strijd met .de valminen werd de· . -
s tri j1, .. tege.i). q.e" bal ,yoor tee zet, waarbij .. het goede , spel. van .onzen links bui-•· 
teb. op'(iel, slechts zijn sch9t was te onzuiver. Overii=;ens .zijn twee doel
punten niE:t te, versmaden. Een algeme,ine ,kwaal is dat de bal ,en he.t spel 
niet voldoende worden gevolë;d.' Hierover een andere keer meei< 

Tot overmaat·vai-i vreugde verneem ik.zo jÛist dàt on; ~srste met 
2-,.], in Leiden hEieft·gew.onnen •. Proficiát .:;. Jui !·'zö nog e_en paar wedstrijden 
en ·11e st_aan sçtf_E}t; ". ~ ~ .~< -~· ,; ··.:.. ·:·:,: ~-

.: .;1, C ·:.1" ::,; ::;;; ~ ;•;,I i,,_ p t' 

FEESTAVOND'.VOOR DE .. J]JNIOREN,' .. :,,,,·,. :, .' 
Nélmens, h_etc- District;.,-bestuur:van ',j.e •D,H. V:,B. afdeling Den Haag 

worden _?.llQ. junhi:r::en 'vl'l.n ·. Iiehig. ~n ·.$nel ui'tgenodigd de feestavond bi .i .te 
11onen·, <{;i.Ei .,tn ''C.l\E>todié!" _.B.:i:;and~traa't-.:word,t gehouden op Doiiderdagavond 
7.30 (half acht) Oni=;eveer 10,l5 kan het einde worden ver1vacht, . 

Bestuur" 
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Z.fül• PBES:r IN .OLYi,;I'IA.. . , · · '. , , . · •,. ·, ·, . 
• , .. · .. ·.···· .. •Wàt•het boksen betr.eft,.-_qat•geschiedde;me.t:leren:•riemen om-de.· 

hand"gebondèn,· die."de hand mC/ê,sten be-schermen; D.eze sport is bij de Olym',,, 
piade van liever lede ontaard. Andersaçlantegenwoordig waren•de:slagen .bijc" 
de Grieken alleen op het hoofdgericht. In plaats van zachte riemenals 
·• b0kshandschoen11 te-- gebruiken; begonnen. de boksers, echter. scherpe,. snij
dende·• te :bezigen; -~elfs zijn: riemen gebruikt(1pissèhien niet in,Olympia)··, ·;<· 
die-,voorz-ien waren-.,van 2 metalen -uitsteeksels,•-een .so-ort' ti;lnden, waarmeo,,L;' 
het.;gelaa•t•;van den. tee;enstander werd- openger,eten; ,·. _;. ; ., . ·, ':c. .. 1,·',\' 

::·· :;;·., · • ·, · _'i[afmeer.;iemand· tijdEins ·de spelen de cverwinn5.ne; had. behaald;;,,· 
vrnr,or h±.j; t.ladeli j k do o:r de.: HelV.anod.iken; gek:r;oond;,me t,, e e n:,,kràns. vàn •Oli Ji' -,;: .: 
takölèJs.·,Het vqlk juichte hem toè,.want een·zege op,de·spelen,was•.eèn,g:roo,·. 
,te eer, Op de ·la!J, tste dag· kende' de bejubeling van:den overwinnaar.geeré,\ ·;,-.,;·, 
grenzen meer • .,Hij.yras,.een. beroemd man èn behoorde.thaims.bij de ·onst~rfe.:. '.• 
li j).:g!) •. ~ehalill:e · de huldigine; in Olympia werJ de overwinnaar.· oog z;efeteerd ',. 
in,zij1;1 etgen:.staq •. Na een groote tocht door het.land. reed hij,•op··een.' ',, 
~egekar siaande, getooid met het ¾oninklijk purper) de.stad binnen die,••- ~1• 

feestelijk versi.erä. was. En het volk verdrone; zich om den held te zien, 
· om hem toe te juichen en met bloemen te be'strcoie11.· ,, ,''. · <.,:,: , · .. ;,:·•·:·._: 

Het kwam wel voor ö.at de e;eestdriftige burgers brokken uit . 
de stadsmuren braken •. ·."Met zullceen held,in de'.stad heqben IJij ·geen muren 
m0er noç,cl,igom on:;,;,te .verdedie;en", ·zeide:n-ze. De belonine;•voor·den over-,';_l,,c. 
winnaa-r w,a?;gewoonlijk dat hij.ZiJn· stand,beeld in marmer kreee;,· dat i_n dè:h' 

ê t..§ld;-l'[efq" opgesteld, .. Verder vrijste l_ling van ,be,las.ting: en ,een plaa:ts in:· .. .,, 
de"s_ql:J.oy.wburg,, ;voor zijn ··he·le leven. In Sparta: kreeg de· overwinnaar het,".·>: 
voop,rech~ r,m -naa~.t de k,oning te ·mogen strijden:: · ... <' •· ,,,.. /. ;.:.c:•'i ~7,', '.; ,, 

,..~ .. -.. · ;_·: r,)l-ovens1;aande- vertelt,.,Henk.:Ee,rdmans :i:n Orize Courant';, en onwil-,..•, 
lekeur:ig~'{,ragen:nij ons af, wa~ ,e_r.met de. verliezers werçl. geda_an.,, He1t,an-t'.,.;.,, 
v1ooriL;karï;r1iE;-t nioeiJ.,:jcjk zijn, als )tij .evqn in. •herinnering brengen ·hoe 'voim•-' 
e:ntg,ci,,; ja:çerr qe:·;,rnailnen ,van v.,:Hee.l .on_t;v:ane;e-n ·werden, t.oe:n .z:i,J ;'met.•een:.neder,.. .. ,, 
la<j;g_, jµ;:t ~J'.;.1,t2:_d;J:Q;t'It.e: ~ugKeJt:t:,d.e71 • ., D,eJ.e,c hlte;;sportma;n•.~.ha_ct:, '1;'9~,rr~ d:e1Ê- iis::h. ;:t~•}!--'i;: 
beJ{l:1;1,ge.n ~ over l).e,t vtane;edr~g :Va.n. ·sommige supppr.ters, .. , •t},·••fr.kx ;;,·· . ,, J'.'•'{ 

:ll • ,t J ';{ _,,'-,. ~. •"'.':•:; ··.f.,•,·,••,~-~,,:,: "-j; _:;_/:_°f,;:,~ ... .•i, ._.,_, . • 

H-.,_h_;~;,~·!•t,·i• ... "._ ~,-.... ;.,i~ .: __ · ..,·;:' -1.:.··-~·- ·.; · .·i: .. ,,.-;,' ::.,.· .. •· ..... 

- \•; • 1 ,,, : ;•:.E;en veelk.oppig ;/Ilonster stuiptre"kt .ere;ens in•d·e ·na_bijhe'id van 
de, qoelpalen ,pp ,e.en ,onzer. ve.lden. Twintie; .. en meer paren' erijp,frmen; kr,1öè'...:• 'ê 

len dooreen "O!Il he:t be zi:t Yan ·een rond ,leren ding, dp1 t de ·mensen ba], n'oemen·/, . 
.• , ... · .. .__. _;: .Plotse line; ver.scheurt· een, harde, juicli){ree,t•;de spa:nnH1g :im ·net''· 
reSti!ltuat van al dat·,e;ey1riemeL •• , •••• -.'"Hands .! Evei'vplotseling e0_n sc.lir.il•-'.· 
gè.fl~i t,,a.J,s d.e . s trene. -van e.en stad in oorloe;snood; •• , .• ,En de wriemeling :. • • . f 
van,,J.vri_n:tig• ... paren grij.parmen, ,lost- zich ,op •.• ;. ,het' blijken de,, armen'>' .. eh, •benèn" 
:t,c,. z,ij_ri _van •kampende voetballeps, , · ,~, .·, .. ·',t ':·. ',:i _ · . ,.,,:,,..;?, 

"N:•>.''' .. :,,:: Ha. dertig i3t3conden ligt, .het _r.onde ler&n diri.::; ·of.de·,,witte' stip-,,· 
•••• ;. ; .g$duldvol • wach ten_d o_p een hevige, lendentl"..ap.·: ·Elf-· vo.etbi?,llers\.zièn,; .... 
el_ka<1r;- en het ronde leren ding bJij aan.,, ••..•• zij de ,tr.iomfators,!: ·· ,; ,,,.( 
J;;lf vo~tb?ller,s __ zien e.ljl:aar en het, ronde_ leren. ding treurie; :aan;;; ,· •. ;_zij•· .. -;t 
de slachtoffers. •_"', --t ..• ,, ~ __ , ~ , :.:"' .. ,.--~~-, ·'--~· ,-;. -•. :· ,.--- .(· ~ •• -r· --"C._f '•"'"~·- -:' i.<·.··: '·\< ..-:~ \:: 1 -« ?~ 

• ,. . , .Het· :ron'de, ler:Sn · ding h~d eén de.r .e;ri jpers; ,., :èen arm:~ .. even ·. '·•· i 
aange.rsi,;;tkt ,: r:ia,. ze_:_!.f, doo,r twint-ie; ,gri-j,pers '- de benen ·..;: tot, ,plof fens 'toe;· ;. · . .
mi'shandeld ·te zijn, .•.• -... :pe arm,kon er .niets aan,doen; .•.:; ,\" ••. ,:_;,, : · .<•;'·,: ,,_,.; 

· , , •:, · In •t11ee seconden, .';i-s het pleit. l:)eslecl);t 1,: ~ ;- • : , .. ' •· · \è •j,,,.,, 
.. ~·,, ; ·_ A:rme s,lachtoffers ! ......... ;;; Dwaze sc.,1èidsreèhter :.i;-;·;';-.:~f.:;',t",\ 

-: ' .. ,'... c;.,;,.!lmi,, ._ .... ,_,, . . ... , ... ~: 0.:: .- ." ;- •. ;.'1\_,;, ... ,:;:,. __ ,,,; ~ ·-·· ,,_ -~'·-s 
.: ., -_·, .; . 

·= _.,.. ., 

-.'(-~ 

.,,_•::,, . , 

•' ~ 
:~.--' ·,:. ';. ·:. :., ' . .,_ .. ~-. -r- "- ." . :".-··•·----:-Jee~ ~~ ~<-", ;• ....,,_~""/<C;-:-_i 

·'- Het ·daae;et in'het·Oost.en;· ..•. ·-:~·.,·, .,. :·_.é··:•_-~:.' Y;,_·,:· 
,. De lente door~_rilt de lucht; .. , ., .·:•. ·" 
·, .'Nieuw .. blo.ed s,trpómt, ons-door,d'aderen· ,:-,,:·:._i_ '.•t( t .. ,._., 

Sta op de bres, valt aan· en •. ,, zuêhtc,. 
Neen, schreeuwt ! . 
Vooruit, vooruit gij sloömá:duikelaren·,1,:·; -,·, ~;::-:: 

·,;,,. ,· ,Vooruit gi;i,allen:;, s..tuurltii ·.aan ·de wa1·•·1.,: . 
, . Ltns' ea.a ti in . &e'iiw ighe.id, ni~ tt ontàer · ; _-.• _ .,,,: ';/. : ;er.,:,,··~ 

.Want "Lens. is ;Lens '.nie.t ·•.·; • ,·.; nee·n · zonder é.gal', !· ,.:~":i,. • 
.-. , : - "-~-~ .,.- __ .- .·r· ~ .... _.}...,.-: ::--, · .. ;._-_!_;_.-: ·--'~•:::"; • . -~~: .. ,,_t._· ,.._ ~ ·.""'' ; /':.,;-1:~:·} :-- ... _.,.-,,, . \.- .--~. " " ,,,.,., 
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DE L'E!iSREViUE 
OFFICIEEL ORGAAM DER R.K. SPORTVEREEHIGING "LENIG EN SNEL 11 

... · Secretariaat :fl.K. S.V. ,11 . Lenig 
'en Snel Il Opge
'rióht te ScÄeve
'ningen 12 Dec. 1 20 
1:El,isschopp.goedge-

EENDRACHT Herm.Costerstr. 1 

• • 
. MA~KT '' • • 249 den Haag 1 

·· MACHT Bureau Lensre- 1 

vue Amandelstr. 1 . 

1 keurd 25 Nov. 1 21 · ,. 
,. 

51 1 s-Gravenhagèl 
1 

ril' MEMORIAM: 

. 

.. ·•·· 

Gecienkt in de verloren oogenblikjes onze. overleden vrienden 
Bep Starrenburg~ "JanJGoorberg, Guus Bol, Louis Wezenberg, 
Freek Stoops en Andre Smit1;1. , , , · 

EEN WOORD VOORAF. 

, 

In ons vorig nummer bespral;: Jee een onqpzettelijk handsgèval,' 
waar tóch een pynal ty voor w:e'rd · gegéven door II een dwaze scheidsrechter'' 
De kwèstie. van· de strafschoppen is wel een paar regels waard: dergeJ5jke · 
strafschoppen kunnen kampioenschappen kostèn, ze'kunnen degradatie beteke-
nen met alle vo~gende ellende er van. · · · · 

• 

, 

In een spelregelboekje 1eès ik hier, à.at de elfmetetschop de 
\ .. •· :t:>e,éit_;ra_ffing is voor de zwaarste overtredingen. De sçheidsrechter mag deze 
; ' S;traf ~-r.reen• ·dan ,Of~egg·e· .n, inq._ien; ~ijb er ab. B?luut .... v.an ove:r.tu. igd i. B' dat de 

• 

· overtred:i,ng·,werkeliJk.,en ,opzèttelx;1k,•, eg;;i,an,:l'? ,\. •·:· .. ,. . ·. , . · 
'·. ·_-~~-~. ,,;.~ 'il'·: •. ~- ••. ~--~-~-~~~:~::_:;,..,t_+r __ : .. "~~-:-·.,_. __ ·~ .. _;,.J~.,.:J __ :t. . .... ·~:.~ .-.-.~:. - .. , 
- Over de t8chn-i~k- en .tactiek bij _de penatty -schrijf ilç in_ m~Jn -~.-,,! 

hoekje nog wel eens. Nu wil er slecht cp wijzen, :·'dat bovenstaande duidelijk 
máakt, dat, tientallen scheidsrechters ö.é strafschop veel te gemakkelijk· 
toekennen en dat tevens honderdèn spelers en duizepden kijkers veel en veel 
te spoedig het woord 11 penalty 11 in de mond nemen. · · · 

doen. 
· Deze keer een kort woord, d.uch laten wij er ons voordeel mee 

LEDEN 

\VAT EN HOE LENS SPEELDE •. 

WERFT LEIJEN · ! . 

. Paaszaterdag op Waterloo:. 

Red. 

Lens b heeft DHL. 'op visite. D_e uitwedstrijd werd met 3-2 
gewonnen. Wat zou het nu worden? De leiding was toevertrouwd aan den Hr. 
Jim Castricum, die precies 9m 3. uur de partijen ·liet opstellen. Al spoe
dig bleek het overwicht der onzen die bovendien. met de. ;vind mee speelden. 
Henk had doelpunten honger, maa±"vergat daardoor tijdig voor te zetten. 
In alle linies boterde het,uitstekènà. Lambert rendé langs de lijn tot~·. 
groote schik der Delftenaren. ,Na 10 minuten had Henk succes en even later. 
nog eens na snel solospel. De penaltij tegen Lens. werd door Hans gestopt 
en weggewerkt: Leo Halle in zakformaat. Na de· thee begon D.H.L. mejét. 

· Leeuwenmoed, maar Kees en. Jan hadden er r;;ia1-:ing aan. en b.eantwoordden elke,i 
aanval met: Wij zijn niet bang !Hèpk kwam nuttig werk doen door ballen te 
halen en zo kwa.'llen onze jongens ook J!)et dé straffe'wind tegen in de meer•-· 
derheid. Nog6 doelpunten werd,en .gefabriceerd en Hans hield zijn doel 
schoon .. Henny was weer bijzonder actief met, L,ambert, Adrias.n maakte een: 
paar prachtige doelpunten. en Alex, die iets minder ,speelde, was 'toch nog 
voldoende, Willy en Frits. zaten !!looi achter de stormlinie, Die twee knal-
len in alle stand!Jn, .En dan nog Joost •. Die heeft z:i;Jn.lengte tegen;maar 
hij is ,r:1et zijn hersens· goed bij het ,,spel_ en weet nog mee:i:-dere malen een 
tegenstander onschadelijk_ te maken.·· · · · 
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$.:. . '· _· ~ .• ' ' ,_-:- • .î ··,,_r • ' < , • '. ·, •• " __ ... ; ,';"-:! -2/6: -~ .. .-?·· -·~·' "' Met a:..o k~iár11· liet :·ei-hdi3 ·. 'mè:a:r;:-lai;füi· ~,:i:.j' ei-e·:r1ij};:. toegèv·en;': d!i.t 'ä.è ·gro·ènwi tt èh ~tel een paàr ti;i'genpµntjes i:fàddj:ln:,verd.iep,q,·/ •:;• .. · ,, .. : .. · · . . : ; · ::. ··.' '. • ·: .'. :" L -,· :·?:_··,•~·•1•,:.·:~.,'-"":·:-\:";_.:-",'·.; .... ~ . ... , ... ~;:~"--.. /.,--~'.· .. ·~- .-''..~- ~:t-~·.,-_ •. :-_.",:>:··~·· .. :·_;_,-~,.:-~- ~'•'.:!··, ' ' . . . . -,Na• áfloop .wèrd ·een t'ractat.ie beloofd; indien op ·:tS· April -de 10e _:. · . . . 8,; èrw;i.nning zoµ 1/{orden b eho.a19-;. (2ye'rigens werd 'in dë te·r;t','.nb~ )'lat ,g~~ e?;..,.:: .. , · .JJ.g bij eJ,l,<aar, gekeuveld,_Boze ,ton.&;~!l·bS,":e:;;e11 da~ de, lui h~_t. n3:~t: b:i.J_, ·· ... :, .. · keuvelen lieteni Foei t.ocn L, .,, ... ,,:.· s •.· ... , : .• - • • ·i•F· • , . . =·.". · ,,.,., · .. :,~· .. ·-\ri d~ ~-~t~li epe~~den Wij no·~'-~~n g~;s~li~ pa;tij't.;,;;--·y,!i~,:-bij_Vfî .. ~~:'._).: bet:i:-Elurden da~t er -te,•weini& Leneer.f! .uit ~-- 2 en 3, en _oo,c_,,u1t.:-a,,-::se:•· : ·· .. :. · ,,àr.'llik make:.a·van de,i2\a ~efimgelegenlte_:l:çi," ... .. -= • '. .. • - · • .... • . :· .. ~· .- .···.··7·•, .,~:.!.':'"":1-':·,":\:_·,:~- ~--:;l·;~ .. - ·•"'·~-,. /·. --·:~-:,: .... __ "",.· '. _,. s._. :1:_i-~ 1::- ;:;-,. ..,. , ~. ~ :" . · .. PAASi.{;l.ANDAG IN• DELFT:. ... . . . · _' ', ": ,: ·. ·•·, 
• .. · .. \"'. ·, Îie ;'ra.';b~•ie't~n··:~ê~~en 1;èÎ-'iv:1.1.i~ii:t'~~óhter/·t•irè~.·k;,{:;~ar.~\)unteb ;;;ee· 't/ iieinen naar hi:it' 'voratel:I. jl1,;"·t s-,CIJió;v..in!,i.ll.ge,· inaár n,11:i't dë leous. op de kop k\vamên ei~ elf gei,l(l.gentl,ute: Met L1-t"we:rcr de fièr aán D.H.L. gelaten, Een hele _il,A ti.1.:n:\..ii llp®lt'.ir.'.i'.'l hi,,,4 afgtél1;19h:r/ilv,e~ ll)e.t o'! mqng.~I· ópgaaf .van ~e~·enon,_ ~om~ .. ; ml:g~ mv.o:1. op, 1i.:1.j'5., ®on 1;,,nd,u:•wg~fiJrom 'C·Gl' el:!'o.@r u1•e, .ondanks ons ö.1•1ngena. v;e:t>~o-~k ~~®:.'C'tlllt.r:_@nt tn, dJl yQ"ri(i!'li. J,tilns:r,1~e. Zelfs :tn_ onze~,gsèl.rul,t~ ster~ilii~g ,· w:J.).lêl'l WLJ, l;l:r ,gfl.®P., 1J,@,;1mwr!~:l-n~ ,.ol'î ·!)1@.lrnn c.'U.'i,1, .çs,n ~J?J!le:r. r,:fsohrj:j :ft- voor . ·, · ·· , ,,gÁ: i'(_tibÜt:ti'~jll;' ~1i;i;à:r. yMl;l. . V/:1.ï'!.lal.~ h&,ngt·;, ';"PO· al r/l®t. 8'':C?t e/f e,e.st ~agen !ai oalé . ,· : · : .. 'P.l.\,~f,n.)rn,n ~g,•r,@~l'l;.}'.~@à,;;;J;ijk_fl ~J.'(J'lld .. hl'!J;lP@n,,j'.)an:ro!l\:·h~(l· nat--c,oatu1;1r il.!:-Tl~de, · .· . ton~: Qill i.;J/Hit.@l. v1fi;l!'iO,Q~t ,· 14~@.:i:' 1l:t'®1.U.'lit i® )'i@t:: ffil.l1,1 m0n • 9)'.) 'het _I.1:i.p:pert Jff·<: · ·• ef:i'i'lgf,rij:fil;. l:')!l.t ko/Wli,n:l.!i!t iHf)W-®, .. : '':, .•. · · · -. . ; ;;.~· .·,' • . · ·-.-.·;.:,: ·--~~ t:.:.,.-~-~ .• f ;:; .• ::;_,".: '·._·<::~.,:"",:.;"-"·· .•.. ' ;-·_.;·:,··./ __ ... '.·· · ... ,·.· ... , ·(';, ... .,·, •. _.' ... ;· •"·!::·, '. . . J~itµ@lill'lh~n 'l;iJ,;iijf. tn"D@~f'lr hag> a~ tijê,- à.ill ki,>,ns op auocos ,' Vom, fü.i' i>us-t, 1i•';;,r@ri· wfj 'lll1fl,fJ~,!;!t@:r}ï:@i•. i;i.ê.!fi{i.<\J t@~-~fl,f}~·~@:r~,, cl;~t' eohtf.l-l' I)è-t 'ioo:i,:de-el< ,.-,,;_;.,. · 'R~lfä11Jt,@ff' 'ifêrt-tW@ê f@rtY1'1U:i,.tk@· G.ê.!@l:~untêi!].~ t.erWijl. de lloi'n;1ida-:i:':tidl'l:fer .. ·;-, ·. 'tïWê© 4.Gi@l'['.Jun t 1m. v1,1,n @flf;J êim1i,;.l iiiJ:r.(l,@;_ li@;litl'' d@ :r'1ctiiri io eken wi il. nóg FJteeds', J;l@ ,ê.±'l'l:i.t@;i;• tl@l<;Qf.lt,'(3,@ @J1§. 1n g;l'lfl@fi g,.~i@, Mij 1/llittl @a:rl.:U.k, maè\±7 

•• nieil'- be-: ', ,·_,: ·.., kl'lAê:lil, Q~\3~- ~§V§,-§,\1,'}~i.~Ht~·fäê;fi ·:W\'ï~ 'W\j;!hê,i;n:;'~ïli1l.iï~tr@i!,'i'@@p nm:,-, . en: op alle . '. ml'l9fl,Jj K~ ,mf3~t@1tm,:.w-.r'?, b.~j:Jn ~:i,j11Ji'p,fr ~i;1hJn.d,1n.•6;,. ~@p:'.n~d,.-èeri moeil_ijke 1'.l§'\lJ.1.'ti. Q•;l° êo@ !H!tl;l,f 1?.êii1äb·:rr· t@ tl@Wail1:~n. Ili;i!il@ filtolld ni@:b .. (lp '.ht;;t ,;~uil:t\ïrm'1hl:le± ~v;i.,~r;ini.tr-~::11ï~il'l'iiU~.~êl1 'g~t,ê}\1tä.:rtf!~;J§ _ ~@y;!;''ê;~i~ •. o~~ ij t'lil.ÇJ~;g~ Jlp~e),r;t~n, ~ eén ; . · ..... · . 1?.êh8CfK:h:t~f.ê Pê-1,'\J,J P-!l f.;<ài.\' \'),ge; ê1i©f!J;'; QU~'/J!' ;Vi@ill(!j~ iHl!à94iji•i.Iin~;: lJ<i Vêlor .... ·• •· Iif,;;~tt}lö,~ ,@f.'!:ê,l-;~13, ~Jj~§, _Men_~!;ln ,lll~~;!:\i.j~·cy,1;_ ;mïl;'i\~· kf;\,~~€'1IJ,, · d8.'~' de;1e 1,.,, J.7'?"c:' n.~."' ,'.1,i,'!;;§;,,~11~ ,!:l±'Qnf:?tI-(Ha, \fgç;r-§J ... tn· .tl~. tw~§q1;. h@:!.ft. ~tPj>~n•, J;,;i.•l;tt,:i: ;;•ei ... 1P-is ,vfn. \)Y\i,, .,:p.@. l'!c~~ê~JJ.?.o Îiêf; }Vê-ê J{@).., g~ 'tl,§ê.'\i@, •ii1Q.J\%n f;1E.i•!". Il, :-i,ohr:l.j.if..lngen · · , ~r~:r_s~ §:e~llilîl.f.11 ;. §Qi:\, €\~ t'{Q,êT, s:1 (;_t }Jni § sr hiO§}. _W? iJ 1-l.l'\0.~;r~ .. he'\:l.oel\' u;l:;\,ge,;i cm "" •· l'F_LP.c1, 1',:0.(!\y Ji1J, ;r .y99,r' _,(!,),] '~*~ ~n ,.Q.\\Îl, ~,?'.fil} ,,$\.0, ~yirrw;i,.n.r4ng;•Ä1J,q(.1\'~• l;ie}1@,ald, .. ~:::1- ·";::}J,t:_'.3fi '.!1'~ 2.Qê, ?,!J @§ mg~\13-rt w~nn~tr q~ -~§ .g.~;fr~\l.~tt~wi;i41i)tJ:"l-;Jdan. te· G~it~; ·' s.~'.°·I:"z•~t\t~.t.:~~~~ê}tÎ ·, ·., ._< . /,'., .:: · ... ·• . .-:·<' :,'. '- •:: .. ~ _. yQ'k, Lë:Dê \Sc.r,10;1;t)i.1j 'lï!"l(;.'1 Dl'fL,< ;JJ\ fy.q,f.y9ï_~ • . Mf?t -,::,~n·.iP.'fg.),.l,<j~-l,aQ._CÏ.ü1 <;l.'2-•~ Q!~c~~!t"' n-qg ee~ ~lei-~~· etf:~~~.:J-.l ~;'laa_1>4§.;~;t..:,nQ.-?ll1.~?-,;- Y~.±:1.Q~·-?1/.···~~ rt:1t;1'1J.,)·-~i,_·- ·,-o,•c.' 
- ~- .. •,:;.~ .. ~':' .- ·, •, ~ ,., ·• :-- . '" ., -,-: ;_ .. _.,, ·' . ~ •, . ., . - ... : .. . ,. . 

ZA:l.1 ER.DAG 18_ /FflI~ OF·. WA~ERLOO-"'.- _: ·- _:~, , .., : ,J- .•·:.~~-"",. ..• . ., _ _ -,:· \ .. -, :. ~•: ,, ': t,.. ;" •,. , ~ .-··;'.1._f' _ .. -~-.- _:•p . .;,::~·.-•:. ,'.-1, ~- (J,_ .,',_ -~ ._•;,:; >• : :_~~:~ • :'. >! ~-': :_ i:' :•.-.. -·- • . <· ~ !._•: •. .' •. >!,.' "-.4•··:c_':_. ~.. .. . . • ·• •h ~ · ~--·;..;-,_OVP·x•.a.~ de "krëBt~ .... Wààr~ iá-' Lá.móe:t:f: T"î!ae,1~ i:S Scl;EffJ".i:¼:è"tje ·--r-)l!e~ren•ens ~.-te - , vi?Ci:en\ ,Hoe z_it_ .<Iaf f:Ead. Làmbêrf: 'gie-r-. f t_n·:,t '· Of J1ad. h:Ï: j . h~·ci,ljl • géen .,t,i je! • . ,. ;1::: :.~e:r.1(2~ t_ ... '-".;n ~-veph~!,l<le~:ir..g ·::. ë :;s~;1reP: ·t i9~~-qkï:i g •·• "n:eb:S,,1n :_:ie_ c:-:nde:r;e t:i;,è.:P..,,,, .: · ; , z.qu v';'tl(b,,,e.,_9'~ n:i,e} g-~vo.lgd p11 n?01/e;i:,· a_ap: ,:le ·sympa,.;h:i;e]J:e .. '.Q.uJ,o1c: St.eppertJ es· ; ·een •]:es.Je' vo,etoal g:è'gev·,m·. •l!et de-·:r:orsè'71ind '·ie;',;en w.erd ons d~oe:r wel · -~ Z,W2)ti." b}~t ê'g,.è_J?d>.)iiaa_r: .1Hàr~SJ ~ :-d4-'e/;~n~:'.1ang~~·::.t_i\j-Ó.,·'.~iÎi-~ti:"{l.e_e~r ~-1}·~·e:ft:·_~ku_rl1lèi1". t_onèn : '-~ 1'.~7 ~:-:.~j_:d_.1 ~a93··-·JiáG/: nu •~è.-e g_è·1 ~_geiW.iid.··-àl ~: fd. ~1-lf{kE!~- p·e-~S_t~e;t:f)Îlt P.Îl Û:i t. ·1:; _e --~sp_:i:;.eidèn. ·'TJ~~en·Ga~-~~3'.!l·_".ca:tten·~_wti;~S~. ~-i.J- .,t?r,:~0:çe·n' ep:·.·1z:·:1.JL~;~'-1;.~ b~eet'_l-~e'\.11.u~ ~~rg·or.· !fèm ,öe,-,-, --;~ -0ouder1 .. :,.·De_ .hr1;te y.ërdcid:ï_g,:trrg,,_~t-:poUYiëri-a -- i.'lt.i..·_s_·,~e'r· ·!='.Öett. in ·en· bpvendi~';n- kv1a:m · \::~,t :t.Ie~1~:,, _eè.:q:f _h~~ricl_~.,e·· _h~~Ii36"n .. -'-:báà:r· -T?t~·<rr J·Î. li~f ',Ya'i-~ ~ .~~~-;~~e PJ"$; ~e!1_·s" Dé :rust ._k·~·.ra~-~l -~ét··.' o ·-''o?·,ee·u•b:r..3=~ 'no:emt·,mcnc?at:'·Ifo[s. wás,·d:e .èhocó1àde nh,t verè.iend .. :lfaar .. ·· ·. è.e ,, Pé~."ini_~g1~0:~~J-e,,~~"':?ket1{ --Î,'é"!ij~>_,6ïttz,rJ_h'.'~-p?1\$;·}~:t_ç6~~:;~i:q~--h~l -i~~ .. i:i-Îlµ_µ_t· ~a.:de:~,~~'.~\ af·o_rap•,·AdrJ'aan nUJ,1m'"r' l f'i:1 .het hent"id.ffoonetiréü:J ··en ·eveh · later mét'' wa';;,;' fo i" '' · ., tui1t,~iJ7._1:f~1~e_r- ;_2 ii·~\-'Hënl4~ r:·\td~'f~~1i_~ eh;~':t.f~·ni:ó?·nà.riié}{ e
0

r:·î\J~0:ét::"i"ióg"··•~éèh -v-ooT· huil· :-_·- .- .. :-: rel::eni-Hg-:~en. z(): :vtf}ra.'.-r.-ret·i'.•'5-~û":'Uc: "chèêfrläö.•Üt"êift;,Ï:;é8t0ii:1ds _:·l'~.{1e'x ~~-rnè.akle -'z,eif"'· . g.eó~ döi/Lpuµt, ·1naa.;r~ hi.;j.-- h-0Hft iiiet: pindèr, .. -'.:!leeti ·tn.eer· gQ-~d.''.w8:I'k verric!lt dan de a.nderen·. Hi.j ploeterde van b,;;g;in~:to't ein<i,' Bravo Alex· ! · . -. . . . . . 
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3. 

9 Herculesj es - r:1en neme de ver}:leiningsui tgang met een korrel
tje zout - moesten het aÎleggen tegen ons A. Toen we met de r~st kwamen . , 
aangefi,1?;tst,· hadden de onzen 1:1et de wind tegen een 2-0 voorspron.,; behaald ·~ .. · 
-"' r · , ... _ """"' .. ·.au•·-..•, .. d , .. ·,;:, 'f·15~·,, "'"' ·- ,,. ·d·d·- -, 1·' •;'•' :.· f"'" .·,,· :. Q~4 ,"·.'!f ~ .. ~.7a.•:r:q_n -~-quo ·~ v S_#: ~t1•e~: __ p~ _ op e--Lgcfe4'Ç' _ a , __ gy~;,!.ein ,- wo_:;::!l;a _ . ~P~- ~ge: :').J~·:..::, .. _:;-lJe •~t6f · 
per hebben we niets zien verrichte,n,,- ·:wat·'ge\')n-,wbnder,;,was/,:daar .z,i•jn ·,heilig• -
g.om zeer goed werd ·bewaakt· door de '.twée backs. De "hálÎlinié Wç.s goeo., VelJ.e--,, 
koop vo,n!i j:<k _·d:e,':.cb.e~;ç ê J· },iqo · w~et, , ook '."via t ,plaá:t áe,n· is · erf .,Wim -:,via.s· 'evé11eep.!, . , . · 
voldo_r;,;nde ;; !J.laa:r;:,.i~ gelqof .dá t·'AdriJi-a~: eigenl,iJk ;op ::de spiJ,.plaat9. .. -tb,Îis: ·hoört: 

. ,zoals Adr:j:c:?7'.Ell~n_- cfn_s nat ionaa-1 :e·l±:ta.J;· •. : Hérman zag · fk·- eèn :,oa.2.r, mo'o i ë. voo,;r.:, .. · 
.zetten geyen, 40.wá.s bv. daardoör"de vierde goa!l,' d.ie ,va:n }Ça:ré:L, half.:,z,ijlj . 
. werk.• Maar hiJj,-moet·· :zich meer gaa:n oeÎenèn in snelle rennen en bove;ml.ien 
duurt• dé _1.jJ,thaá:l .y,ap,, z:ij-n/'ç)ee:n om'. ,de .ba:l ,voor' 'te. geven:- tet.lang·._ :Kfl.r(31 · liep 
te veel. -van .. ?i•j,:n, p;Laa ts, ma.ar overigèn,_s ,sp,eeld!:l hi~• èi;Jn .nuttig~ part:ij 'ên f, 

. wist zijn· snelheid t.e ber:utten. · Willy, 'spee'l t,:' s·~za tei'.9-ág•s,.,w!:ll·,wat'betêri.:.a.;i:s 
_tegen .Hercules. Hij moest zijn schot wat meer latên zien;_ dàri'ku~_en de. · :; 
keepers er van luste:n. Adriaan was goed, maar ik zie h'yrrl-~fev(:lr "-i.:t).>üe,.nÏtq.i'\ 
denlinie. Rudolf eveneens. Misschien kan dan Nico als: rechts.buiten snelen. 
Yfe, zµlJeri :er· :eens· óver.: praten'. ·nenk'e-h 'jullie >er zelf·:oçik,'e~riS:·óyér > pan kun
:g_en1:we. m.et ov.èrleg.,een "heel sterke .óotubi_natie vèrkri;j'ge'n,, ~;_t · ,f. '! ·;,_,; _, "'-''~,'.; 

. , :~~. •:.,;~ ~ : .; . ---,::-~·~ ~r~-? . ~ -/ -~i-·::,, _'_ :_· ... ~:- .~. ·:~ :.ft ~ ;: .":_4'-,_~ ~:. - ~ .. :· <-:: .. x_.~ ,_, ·•_;.:- -:: .. )~ . ~:. ·f,~i~~~- t< t ~-,~:-\~~;- /~. 

·, t'•-~ ,;.)\iia;;i,r.,••i. en::nu 'komt· het; n , . ,·, he.bpen d,e heren-'.UT•t•.he,t A elftal ·qet 
la;nge., v!:,rhaal in 'de. vorige· revmè· ovèr·· de kocidigé ventjes ni.e,f g:ê\Joûon:. Ó;f : 
:q;\-;e~_,:tiegrepE)n }· ,vyat een geklets ih;hët' veld .-_!•'Hóeveel aa:nvoera,'~-.rs'- g;i'jh :er:',. 
bij A ,? .. neem' P.1e1 -ni•et kwalijk, maat ;èla t' b-Iaf;f ew'éh öi'j iën •kleü:rt' h~éle!lia:a'l', . ·' , 
niet ,h_ij .onze\:friss,e ·,olubkJ.euren, Lèêst riog'"eehs. óve:r'.'.('. ,·:::'?c: Ttrey,f.iairi't(1.iA,êd 
-the m.9s.t,-, p.ysterious 'silence-:' ·· Jarr,rqer. dat. W, . z·o ,sterk. in" hJit'' :];p.g~J.@, ·sc:hJjz:tt:.': _, 
te zi3.n:; Op'_,zijn Pie'.t-boére:n..C:fluitjes. zou>hij gezegd/hebb'~i_i:'' Hófr je bàkk~E(' ! · 
Een vrèemdeling zou gevraagd hebben aari de heren, van'. A,'•ó-'f- dei'.ouwe'· tàn:t'ès' _, , 
nog een babbelaartje bij de thee believen. Laat dat nu e\>IJ.S u:ï,t,};1ijn .. ,Ver,, 
d;rç:agt ·,e.en_ tE)CÎ1i)ÏS.che föut/van' iedi;i:r."áïid(:lr!;; Dè<\enkt :,çiàl ,\\'e.'.ê:rfaJJ!emäal - . . 
1000 ma:ken,,,JJ.u I].og' wat·vèrgi,!.ld$e·I ·Qm'·iJ.e 'pil: Eênspas1,r"ut,t;~çi'q,geri1~gép;' zijn·~ 
er ,weJ.; "J;a'.J;en,1de;$nderen,.aàn ,hen eenr•vóorbeèld'.nénieh/"J .0-~ ''·0 ·f'..', .·>· ·• '" ··. · :•. 
1E1;;·,1·::i~t"~i~\;:u~1;~.f &;i;;t:i~:i:~%:'.~t 't ·;t '•::1;it;.ffe ;1;;;:(:t- ,.,E:}1ii~i~iiii: ::}~,:~j1~~:~· ... , ; 

~ ~ , . .; "'.~;,.--._,.. ___ -,.~~- • --. ~"" ,,.~ ~PP· ""}U~t:' ~~- .,e-~~- ..Y~~ --~~"--~l~-~~ '.;,.t,;{./ .l";..:it--"e'r-""-~ . .:t ,... 
~:,i., ... ·~· . .;·• c;·>: -"-tv-.-J t'.-::.r-M,,_~.·~~;·~-:~·:'.,,_(",, ;.~1 ·.·c1.~ s~·· :·· ..... ~.., ., : ·., .. :./ .. ::. ~-_; '\)::::;:·i•\:~;>: .... ,.; .. ··- .. i-/,'·.~-:".;•~"!;;J~-..-r·,•~ 

, ·; C"~· ;.•.1 .Wie· .ZOU' ge?-acht,fhebbyn,t na; de èersté llél:f'i; ·t~g~n ,i;,g~;-·_gat onz~ .;,. . 
:f,a,yortet_erf .Jll.ét, '.5--'0 '~óud:en- vr3:lie_zèn.:.pe; r.eri:nen 1va,n \Vim:~p.ór-tipa,l},· '.de ,vqor-:;-,; . 
zetten, yan ·,Jaap., .het.v,;er.k ,,van çJ.e -he.le llalf1i:n.fè; ]_let·. :verdeqi'geri vaÏl èle · .·• .,. 
b;.cks: en de. zekerhe'i.d, waarme,/"Jtm ·zijn doel' verdedigde;' gi;i,v_~ri Aérl" tqêscp.oü,,_ .. ·· 
wei:_ ~oop, op- ·eerr-,b,EJvrec:l.ig~n~e:. µitsl_~g; \En ook, lle~ bi4nen.~ri:0!,w:fE1:t. h~t ,D;u. _ èrj.' . · 
da1);.aF,eI): PaCk.8: .va7i •. DQS; ;läst~g•'te ,:iaKep-:· }els -we met. zp '.l_l. el.f\al" p1:e,r Del_ft . ,,, 
ïffi!'E!Y/> gega,an; ,-was· den zege ons geweest. Achtèrv9lgt qp.:s _het_mooa.lQ.t ?,. Het ';:• 
eerst.e .do el punt ; ,k\vat1 uit_ ,é.èn ákelig hard schot,,'~ zoa:Is ~.I!: ·__c\µizeJ1d, ·ander,é ge.
v,tlli:.P-, P,i et p:r'ecies ,in' ,de• .bb:vènhoek' terecht ·Jl:or.,t: Vijf' ·rninut,en ·voor- 'dEf, r.üst 
atpnri.,\\'Ï):l'"Westin-g. 'bij iéen, invû'ifp ·door" een 'DOS-iaái/ inet· zij:n ;rug náar dèIJ.' ·: ·.· 
inwerper gekeerd· om zich· te 'vergewissen öf elke Dosser' wél 1flè:td b<wiààkt; ·•ën· 
Jan Janssen zagen we op dat nioment naar eeh vrij _.staande, t~gens,~and.e:r )'lan~ 
deJ.,en, ',Een eniander quurde fais~chien ·vi_j f seconden, gaär Jién '.kwiek'e_ 1{óas_g/r_,;c 
vond dit voldoeride· om ónhóuä.))aa:rr de '•hem toegeworpen bál làhgs' Jifo .tè_ jagen . 

. ' ,• ,. '~-. •, ,.•.·.:i,~ • ' • + _._~~~~,r .... ,;,'~"' ~:'< ·'••:'.r•·~-,,: .. · 

. .:Onmiddellijk na ·de .rust. staat de ze.lÎde -speler. vrij en het is· 
3"•0, Bij .. ~ërl; ?0J-:11er• p, p onJ;(.çior;:J v.er:!:.ui~r\;._.o:r,i.z.~.- v:_oo:r_hQ;~e.:.e}1ez.'.ge_ spe},er@·. 1:-±: 
te va?,rchgen-•om ·<'Jen nand;ie ·•t·e·,i-1elpen. I)aardoor ,s·taat er,:wee_r e.en ma.nnet.Je •,, 
vrij Bl)Jhet pleit; is', beslëcht'.;~ Óngt:ity1ïjÏel.d .lieêft.~è .. -.b_es;t ~spe1,ende pipeg -: 
gewonnen/'maar ;de 5~0 ,nederläag :i:s een ;slechte .. be1onip,';\v6ó}'. 0:1+1:1 spe]. spe-~ :. 
o:~aal:inZ.dè? eerste •hel<f:t f Dê'.arbft.er :wäs\goeq. beho\igën,s.; df JJep~ltf tegE/µ ,: .'. 
omi. Zelfs Dos:• vond dit, !"en fout'. .. Overige11s · wJs_t Ji::i, ,de ba}- .te. grijpen na,;-,.· 
dat ede ze nog.;_eens vierel,: :i:rige:;;'ëhotqn;.'.· Toon Walháin !f1'l,ptë, .• e.en strafsc_hop ,in •· 
I 8:~Keepff,S." ha.:qd_èn/ '{. a.; KJ,.'~f~-Wei:kt é·': é~ns di' bcJ,l~itegerl. d(.J._a_t, , W~s;ting', zeµq:, •een 
ver scno"t in,-·~Vfalhairi köge:).t juist o:vèr; M,et ~aj; ;:a~e,r,,)!ei.~EJ,. <rP grotere.;.,~/,, 
snelheid in de cvoorho.ede, .. kaddén ,y(,_ 1r1é1·. een: g,elijk · spél ,;kunnen be_J?:j3ken ... ;•Jx/, 
!fa.n.;r." hadderi,is-e·en 1i:,J;ijk';wó9:rd e1.1 L,r;:ns.'is :qiet:,g(:li',oon~niee,;r,.te.Jcr;ijgen./ian: 
Z ~~ vèr:ciienté;~ liet f s "ja1,1J".aèr;'; Het '.gt,ng z9. g9~_q ï~ 9,e,'a(i.1.1-~ang:' ', :\,'":r:i,e,nc:t.JJ.och '', .. 
v;J~nd: .begr;epén~waa_r""1;Ll, cl_ï.e .e1;1er~~f;:, e:n, dat. •. ~~ne.~.'.t:nee1;1,s_. :v?-nqaaE.,kwam •.• Ook~" 
;l,11 a.e·Resl·bode--'kwam, d-1t ,tot -u1.t:i:ngi; Maar .toen kwamen d:i:e.,·2 doeluun"ten van.':;.'·' 

' )),JE, 1 ,, ., möo.i,; :z'ekëp;' l;ioe1:1èi: f örJ;Ûin,;ti'j\/~';:;·/ .,;;;;\ fêri 'i~oot:.ons . Önt.i:10 edigepd ,; ,::,._ 
. .-_,~';_:,,,_ ~ .•,- :~,.;,~~~~•y,_'·_-·~,:;•;;:~.~ ,,,;•·. ~~• ~. ,-,, "·~•··,.~·.:~ :;_,---s,..~·,..,:•>~ !°: :.·;·. '.·"••,',b,.· .. '; -~ .- .:•; ~ • ' ,·• '• 

.. ··~~·r:·/ ~ ""'..:.•..:. .. '.:; . <~·-. ', .~,:...-;_,; . ~:~- . ,,. ·<'· .'-~; ..... ; .. · ... ·:. ' -.~-~:,;·~-. _: ... \.•.~: .. ·.·.·~~.~ :,.· :.~-.-.·.:.;·~.:J~. ; .. _ .. _: .7~'.- ~~-- < •·: ' .;· ;·;: 

~\;'i~·r .... i;:- .;~.~·.-:i~--.;~ ,4;i < .;,--/~d'L•:·;~~r~.t-·i~ t-'"·:-!:·•· - , .. ·- .. 
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LEH8° 3··_A..AE DE FI-iUITWEG • .. 

DE DEG-B,\DA'.I'IEJEDSTRIJDEN VArT Oi-JS EERSTE, • .. 
---~·..:-·· ·.t;./ ··:/~-.•.·_,.,.·_;, '"'->. ·/.•: ;.#>~•-' •. .--:~·:·t.~:· '><-•,.· ••• ,.,"~~- ~:.f ~·.;'· ---• ... t.')< ·•·':''.": 

De· uitslagen· van· de<tw'Ë,e' gespeelde .wedêrtri.jdèri·~~·eggen- 'v:oldoeh,,_ · 

de dat t,ij,,!'~1:1 .m9oi,k kap.!3 _p.ebbe:ri. C:eze_ keèr aan het langste eind te trekken. 

En we :vl.e'i'èi:l o'îrs dà t •dit• aàn vele' vr-ienden in en bui ten L; en· s. · een groot. 

ge_noegen zal doen, 
. · .. 'i, _,_-,,,;:_.f:_ .... :' .. , . .,::;,_ '<..-,, 

Tegep.· A,V, v.: konden, noch wij noch; de gasten het net vinden; 

wel gingen aa.n bèide •'ziJd:én 1<:°ànseîi :vèr;:J..oreh, Er_;;; :yolclaan waren we.niet over 

het spe~ en we .,_d?,chten àan·è~n jäar'tcryug/ _to'èn,.we ook een goede verdedi.,ging 

hadden en ook -e.en voorhoede die• geen ·goals kon· -fokken, Er werd toen verloren. 

met 1-0, 3-1, ·J-·Oj ·5::..0;· o-o,'·.rnl zes .. ,,ieds"t"±·ijdén- füáakten de ;voorwaartsen 

een d:oe lpunt. • Ge-vo-1."g:f-di,:.v_e--:::dèdigfng, ,hsieJ.~Jie;t.,.ni~:t, me.er. . . 
·~· · ·<~ !-... -_ .3, . -::-_~-,L-:_,' _ 1_:;,: t, ~ :~t".; ,.;.r··:;;~~:,·:~- . ~]"! ~-./·f· -·~· · · . 

··Maar_ toep kv1àr.r Unio.- en niet" 6::..3 krègèn,ze klop,· 6-3 is. een 

mooie p1estatie , 1fáat. 'ik; .verzeke':r de to\,n afwezig:en, dat 6-,l juister was 

ge\,èest, Unio speeJ:cte' niet· sterk';·· doch de •kracht•. die van ons uitging kan 

ook yan anderen winhen:" D_e vo'orhoecle is• nû leen- -li:nie van aanpakkers en dus 

mo2st Uni'J sneuvelén ondanks hêit"iiankci ubotje ,/an Koos. Wim was zeer ac- ·,. , 

tief en Jim. é).e:ed' go~d )ierk' 2"1s· veibindiÎ>:g'sspelér .: Twee snelle vleugel spelers, 

die vreten wat \roór·_ z'etJ;_en' ie;.·, De ·rechtse kreeg'-tè _weinig werk. De andere 

linies beten vartfttciï .aJ, dat_ het een ,:1ust'· :wa~: Zo_· wordt nog meer gewonnen. •. 

•:;~tf __ ._·:~•~-~·r::j. ~:~ ~.;. ~ ... :~_".:. t~.~-: _,-; · -;:.- .. > ·_;_:_;:.< -: :. ·_ - -

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

-~- -; .. 1:,;,~> .. ~~.1:.-:~:; ~:_:t ·:·~-' ·r::_-~:. : .... '.. : :_ .. _~- _ '.~ . : :_~~~ ·· . ~ --~.-~---;: · · ~- -· -~·· 
SPORT EN SCHOOL · ·· ,.,.., .. , .. ,,.,.- , .• _, .«· h ._.,.,. -

t,;(·-~y:., ·>_;:,-., ,:- •·1-t wa·s zàtêrdag,-·· zo· clade'lijk zou de school 12 s:j.aan 

•.,. ··• ·<A,h.; ,.,. ::E;n _kondén de .kindei-en:.me.ar huis toe gaan. 

··:~ ,. 
·, >. 

.... ~ 't ..... : ~ ·-

.: .... , .. , 

•. 

"<f,t<'t·'? · Het irt de ·bàn1c- zi:tteri begon de jongens te vervelen, 

·.•· · En'Joost'je·,zou/éeri.'voetbali,1atch gaan spelen.· · ·-· 

' ,_,' -:•·Hi-j,ve;i:-hdiJ.gde', et zien ar op, , . 

. . 1-iaar,'ii"ci{"•r wat :11a_cJ, .. hi-j :•n :strop 
: ;, ,,-,,, J if·- :J;á~t.ste- sar,: :is foüt-!' / zei de meester .tót Joos:t 

· • ., 11·Je · iifo,et ·,'.school<,,o:i,ij v:en en ,heta overmalrnn"; proost 

'Joóst pinkt'e1,ièts vieg<eri vroeg, · . . . . · 

:&et 'n b:ró k it, z 1,:p. keel 
11r.~~J-- .... ..,, ·. ~. - · ~~1 ~ 1..-_ ~t · .. ól ? 11 

....... une,t:: ......... ocnl,j_. ae J...i;:; ve.., ·, .. ·. c.-

11Het, schee·l t ·-15 cént" · : - · . 
!'Nou;nou meneer, 11 stotterde de kleine :vemt, 

··'Zijn hand in z ':n broekzak stekend, 
11 ·ifoi heb ik p.e som' fout •uitgerekend, 
Maar i;1ag ik.,!ll;i,sschien het. ·verschil •bij betalen ? 

· Ze komen ·me -stra:ks voor de •.voetbalr.12.tch halen ! 11 

............. -~;, •'i ·ft1,;t:~ ....... ::·~,.·, .. •' ... ~,: •,~' .. t ,,•~":., .. ;.,•1-~,,• ._-t: .. 

:~·-: :;:'-i< <: ... _ ::,._:· /}>i.:-.-. -. .-·::. '!.. • ,: 'Roric"i.:!:eno;t·en ;-... -

·;:..c;i: ;~~-::,··,.s:···.'~:..:i",..;:.~;-· j . •.1·~ ~:.~·,> .. ' _ ... -;;;1.:.:,. '.,«:•·~- ;i.,. •. , ~'!- '~«-·' ···"' ,.,, .r,·. 
;'"_J,' i < . , 

..•. }!. 

. ' 
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'f. •· 5 • 
. UIT DE GESCHIE])ENIS VAN DE SPQRT. . 

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

, f T • • ?• 1 ·, ' • I"- . ' • 0 

, .. , ._ .. ; :, 'Zoo lang het G7~ekschè ,tql)f,;i~.' ee:.1, 9loe~~iJ4<i1E)r.k~erde, waren 
de :Olympiese spelen.,werkeliJk sportfeesten, maar. to·en de. kracht van het 

. volk ver sj!iapte, /slope;n ,er tél.lÎ90,zE!,· riÎ:}.sb~\i.if!:e~' bipr,_ên;\paär. fo.a'? b'Jj vó9;r'beeld 
de. J)eroep~spo:r~lJl. waarbij: d.e filport "'fi;,rcl: 'v.èrl,aagd. tb't. èE!i?,, l1tü1de:J.,tj è •• Omlççi- '.'.' : 
ptng kwam. voor•·en~het hoge,PE:.iJ,. ,vyaaro_p_de Griek13j':l.'spo~t.',had.' 1testáan;wi3:rä'."· 

• verlaten. In,het 394 na Christus, werden de spelen door.'ke'ize·r Theodoà'ius·; --

opge~rver~:'.?\;,_< :·':).--,:~ '_·_ . : :·· :· ... ·::·:·:"· .,': ~:•::·::, ":, ·:. ~:,:.;~:::f :,:f· ·:; ':•.::·~~~;;' 
,: .•. : "·'·'~ ·.•-,. .D.at de,spo,i:~•·};>Jj :iie Róm'éin~n, di_e '~~ de',gr;i<'l~ei,\ lJ.u~\ gou,~e#' ·: 

ee.uw;beleefden, W<'ler.,.opn,=t-e,uw 1:i.n.er.e, ~ou k,olllen, :Ya~. pi'et),e ,;,e.rw.achten,;'H~f
. Romeinse volk was een boeren-: en sqldàtenvolk, dat 1.z'f,'ê'r: pra,_ct~s'öll\wij.•s ·.aan,'i:' 
• gelegd en daardoo;r de •sport, zoals die in de Griekse gym;nasias· we:ttl' be!."· ·•· 
· oef end, als lUilalçkerij •beschouwde._ Zo.lang· het J:>eoefenen vair sport nddiig' 
was van, den Romein een. goe<:ï.· solda!_l-t te maJen, werd ztJ,-ö:9Ji ~_eoefpnd, maar 
voor de erst was ziJ ni;et. in aanzien._':'.~-. ,., ,,,f · ,,; · · · 

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

Me er voelde de Romeinen: voor: opwin_dèndë k:j.jk_sp-elen zoals de 
wagenrennen_ en de gevechten' der g;tadiatoren in ,de a_rena, .maär het verlangen 
om zelf sport te beoefenen zat er bij het vol)c 11ie~ ~n; ., . ,, · 

/;':·.·· .• -~· •• , ,. ,r'' ,.. :-~~--;:·. !,~·,_~:-~'"_ ,.,.,,.,_: ...... '\ ,,'·.-.... , .. ~ 
De, hoogtij _van de sport was vdorbtj en net' zou tot pp' ónze ~··. 

tijd-'. ê.uten vo.ordat ,.,zij:•,weer .:j.f! •.. ei:e•_her.steld wer_d. ,, ·'>'. :·~.;,•:< ,,~ . . . , 
-i":.?-·/'_<-..,_,.~.'.t :~ ... ;::t ··.~):.,.·. ·- .. ~-- ·- _.\._. -.. -- ;._ ,.·· { ·.· .. ,;~--~- . ... ... - ·~ ~, .. , .. : 

~i:<:~. ,,; ,>, :.,-·,_. ;-. ,",> ., ,Ht:nk Eérdman? ip'On:z;l:'ó9_)è~ii.t/:/,''.:0
/ t:: 

ODE AAN CHRI·S ! · • 
,, ...... ;l,_ ~ ---~ . .., . .,_., .•.:· ; • ) . . . : • ~ 

.. :.· ;,-. •. ~. ·,•-,.,; -~•.; :'• -~'-.,.;, • .,, .,,;,: ·_,~-' .-.;: .• _:._,-··"-..,: -,~- ··'- .<i;. , -·' ~.i_-. ·.7~1~.~---. 
''·'"''· .·:;,.,.· • . · ..e -.. , ::- · .'i• ··:.;,}Iet ts _ge,en .;raads.el,,,yi.e ,p:aj; -iE) ?,,., .. .(·•.:: _· ..... _; , .,~-

"?~' ...:::._.:, ,_,, ·- -' ·. :,-.. · · i ,,. ,.,.." Want iedere:en. in.,Lens, ként .. :Chris.: · ,. · ·' ·· · ' 
,,0. " • , ' ·"' . { ' ' ' l ' ' ,• • " e ~ ,_'.'/ :~A, i ;. • ':.. ~./.:: ;~ 

J ~--~.-_. ---~~.~~ "'· ·: ~;.:: .. ~ ?"~ ~>:: <;~{. ___ .:i,_~-,Ç~:r,~~-· P.~ ei_,.:·=:Pl1_ri" s~ çi~a.r; p_hii_S_~. Ç>v_ë~~:1, . ·~ ··t. . ;;_ . .-,;_., ... ;, :y~ 
..,. """';.·:':'Y'~,;.:"'' ""''f- ~ae .- • .,QJ;ir,i.s:. J<:~lk.t.;pe;t .,~e_lÇt .. en,pJ.,_fl.kt __ de bal. 

, ..,;:;,;..;,;,,;, ,.;._C~,;rj.,§;;,ko~P.,,;~ ,..,½:àeJs',.,.t14.;)è!!, ,g.~_9)1.9ii9j;,--..,~ 
... · . • • Regeert met wij'sheid in J'Lens.1' c''toko~ 

~, ...... ·:~'.: ' ... ·_;,;-',;' ,, Z:i._jll, ~Jet is:- bot:er,. bij Ae,,vis )i . ••! 

J;:·, •"' · •.: "''·' ,,.•-;,;,; ·,.Poffen· doet hij,· niet, die Chris •.. - · ·c:., 
;, . ..,,, \;'>";_,,,,;,, .<;•-i'.i;, '•;. f~ij,,tràctèefde eens dé elf ván,Ê(;;_,:--·:·;.~· .. ,., .'',;-_··· 

-~~:-.~. -~"·? ._ .. ~-~."·'.>'~ •. -".~r;_ ,,,. .. , · /:~-n. iZ-~1:·,. .. ~i-j,- s10t~en\pem,:.~P,,-:o.~\w_e~:~:J .. "• .. ;J,.':;-:~;c:~ t,i· .. :; ··<~~~·: 

~'• ~ -·: ~:: • ··- _1·, 

-:J:~;;~1l~,it~'-. ~;;_; .. 
,' 

•-',,:, . .-•:~"'. ': -, · • -- ,.,,,, _ _, •. , :'. Ma?,r_ ,Chri f:!. ~pe,e_l';l~ ,met .o.e, ~a!'~~_f l:!(Jll.el'L--7 , , ._ '<'·:-' /,-. ," e' 
:},·:·.,,,,;.:;.,.:·,.:,_, •• J~ ,~ •• ,.,. ; ,,-,.En :kv1am, ,blJ georek aan ru:vten, •.,,,.,, .. • .... , .. , • ... •· ... ,.: 

-.,Y,'.•;•~':~ . ._. '·· · ._;;: ;~,, Tha11,i doo:::",het--luik .naa:r 'bµi.te:ci;kru:j.peh.'. -~:,·,:~ .·:·';,' 
,j":,,-.. :,'·\,:/ ~.-:,, ::'•'-' ->·: ,,ChJ,.'_i~. werkt,sqn1s, me_t';:fi'.j~,-'eJie:tiq~,eri'.}·; :;,,: <, ;.;: -_·,;': 

· Of zèt zijn linker op je eksterogen• . • · · 
En geeft dan met zijn änder schberîtje 
De bal een hit, een prïk, een mµgge_zoeritje, •. 

. . I.n çj.e a~alen over de penningn1à;imen ,. f r'.''·;,· 
·:.·.,:.,,,,. :.,- .. ( .. ,; ZaLChris wei:-eens.·de.. kroon gaan, spannen:· 

·'·"• ,. ,, . .·. ,H:j.j,-speelt: viool ·i'?)l b_ij_ he.t -t!,'illen van d,.e s_n,aren 
.::,, •'', i :•· -, ';\:: •·~ ,. :- •;. < , · -. , (}aa_t, ·h,ëi,j ,.µit ,qp dó!lat.ie .te yeJ:ga'ren. : ·· 

~: i i.~,< ', -: ,,. (. , . We.e.t. V. nu,:wie .JJHrJs, is, ? /··' 
.Qeloof raaa:i:,. d~t ni}.niet,,mrs·ts., 
,Zi.J:r;i a:p.res he'l?t U hi e:r: .·. _ :. •. · 

-~_:;. ,Elánd,s_:t;raat, '. z~sti,g .en,, y:i'er; 
,.' ,,:·. •:•;; -; .,,.,.:,,·,,.;, ,•·,:,. ·,i•::: Daar.il;.e~?t•U .qp._,qe -~u,t;t1::ndeur · 

":-. WORDT DONAT,EUR ! .. H !,!'! .· .... ·· , · · 

' 
-~--· ~- . ·: ., ,. ' . ' -- -~- ~----~<J ~ 

_,,. -·. ,t· .. ~ -~. '•\ .- ',: .'.~...... . ,,:, 

.\-' ,_.,r:, 
. -~'-

.. , 
•' 

, .• -~ ••••• , •• ~- : ,,· ,· 0 :• ; • <f ~•••,,:-•,:ai'_,--,)._'.>:,,.~,~~--

' . 

Troul:Jadour. 

., 
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Secretar:Laa t 1 · 
Herm. Costerst'.r" 
21~9 den Eaag 
l;lureau Lens:revu.e 
Amantl.Blst,:aat 51 
' P-Gra venb.age. 

IN MF.MORIAM Gedenkt in de verloren oogenblikj es onze overleden vrieno.en 
Bep f.1tarrenburg, Jan ,Goorberg, Guus Bol, Louis Wezenbe:cg, 
Freek Stoops en Andre Smits. 

EEN WOORD VOORAF: 

Een gevoel van warme· dankbaarheid do ort int.el t ons hart en nie ... 
ren, nu onze jongens er in zijn geslaagd het sombere degradatiespook aah bo.n. 
den te leggen, iij het dan ook .op' het nippertje_ en met de uiterste kracht in-
spanning. Die dankbaarheid mag gerust zich eerst op O.L.Heer richten, krach
tens het spreekwoord: alle'zegen komt van boven. Het hoeft'niet uitgeplozen 
te worden dat het ene doelpuntje,.dat de ove:rwinning bracht, een· rijke zegen 
voó:i:' onze vereniging is. . . . · 

. ... · -R~. , ;-om_ , 
, De er1kehtelájkheid./ grijpt de stoere schouders van onze elf 

favorieten en schudt hen har:t'~lijk heen en weet., dat hun haren er van schud
den. Kerels, da,.t hebben jullie goed gedaan. Óp een ander,., plaats volgen,·.~~:~. 
bemerkingen, hier past''alleen een stev.j.'_ ge· handdruk .. Julli~ hebt ons voor · 
ons verder arbeiden in Lens een stevige ruggesteun. gegev:m. Wij begrijppen 
dat .het wel eens moei t_e gekost heef_t qe ._lange reeks van n_ederlagen in het: 

', ~• • af gi\'l:ipen ·" ~'.ei'z:óèrt:· 1iiet,4 ê'ën>1:i":l)Jfü6êd'.ig':"há•r-t/ t-Êi·~.dï:ag"é~:..,,.:o;.,;,w1\:t; ,:zbu · he.t . gel'lak"- '- •· ~-, 
keli,j k zijn geweest om er de brui a13,n ·te geveri ·en naar een ander kamp over . 
te gaan. Maar je hebt het niet gedaan. En dat mocht ook niet:· jullie namen 

, 
,~-

!<lijn im,ae:cs te !<rner· aan Lenig en Snel vast gemeerd:. Eri ·nu meer dan ooit ! 
ffet werken en ploeteren, dat jullie met je jonge sterke body's deden,. heeft 
juist door de tegenslagen groter waarde gekregen en wij zijn er van over·· 
tuigd dat Jong Lens er daardoor nog meer naar streven· zal zich het J.:;_dmaat-
schap van Lens waardig te maken. 

,..,N~ 

Dankbaar zijn wij ook ·ten opzichtw:vàn d~ belangstellir{g der 
leden en sÛpporte:cs ,' Aanr.î6edi·gtng. kan zoo veel goed doeri aan een voetbaJ. .. 
lershart. ' · 1 

En ten slotte betuigen wij· onze waardering voor de vriende- . 
lijke woorden, die kapelaan Dunselman van A.V. V. ('ln-.de heer •Simhoffer van 
het Districtsbestuur tot ohs richtten,, alsmede voor· de bloemen, waarmee 
A,V.V. haar vriendschap voor Lens vertolkte. 

Lensers ! De ade•l, die men' ons toedicht, verplicht ons tot 
een vastberaden koers zetten irr de richting van de I.C.V.B. · 

• 

HAAST U TOCH OM VRIENDEN EN. VR.IENDINNEN 
VOOR LENS ) .. 1$ LID OF DONATEUR TE WINNEN ! · 

Red. 

Ja., geachte J.eze,r( es), ook wij het,C:en t,;eld noCJdig, Van de 
ontve"n1;sten aan contrïJmties Plleen, welke stee.ds een clcLlend beeld ver
·toonen en W':?-ra2"n de werkloosheid nie,t vree1nd is, kunnen wij onze kosten. 
niet dekken. De.Arom, geeft- gehoor aa.n .ons verzo'lk en gr.eft U_ op als dona
tPur of donatrice, Een r,iiniinum bijdrage ve"n F. 1,50 pe:r je.ar ( 3 et.per · 
week of 12½ et:. pér r:1a.and) kA.n toch voor. de mees~en Uwer geen bezwaar zyn. 
Voor ons echter geldt het : 1_1Vele lcleinen maken éen groot~ Wij zijn U er · · 
zeer erkentelijk voor. . , ·. 

~ 

· Het .i3estuU:r" 

.... 
• .~··""··· . 

'.:.· -~~-- " - .... 
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ODE AAN BEP.· •'. . , .. .. . ·~- ' 

Ter .bemoëdi.gfng:voor··zijn a·.·s. re:is.:nàa:1:· 0
:· -

·-. -~ .,. ,' 

, . . ' . ' ern op·i;r,We,1,te. Obe.l'amr,1ergau. • . 
;.. .• '' " . . 

··••-c•• .: ... . . . . , . . 

· Een grote eer- _viel _Lel}B te beurt; · 
Want wat nog nim,,ier· :i.s gekem:tl, 

· Is Bep van Lens ter{ èieel geva:L:Len: 
Om voor honderd duiz,:ndtallen 

, .. _, ;') 

Het schone spel te spelen 5.n Ober,J,;:rne;rgau. ·· 
Men gelooft het niet .. ? 11 Wa t zegt U noi.t 11 -? · 
Ja, het is toch heusj es i'lb..a2· . 
En voor ingewijden heel .rüe.t raar,, __ .. 
Bep werd bij het art:i.stenaantal opgenomen, 
O.mdat zijn baard .begon wat op. te .. komen, 
Vol en· zwaar, ep.- juisj; van pas. 
Voor de wiJ.de rol van .Judtas, 
.De bette1 v2.n vriend .Theodoor , 

· Hakt in ·een os een cliepe voor.,, 
Maar. voor· de .pas ontdek',:;e baard,· 

.. ·,, 1!3 het. di.ng.cgêen:.st1,1.iver !/\'aaro., 

: .... _._ 

, En ook de zaag·:van.: Jan de, timmerman, 

. .}., . 

.~,-. 

·,: .. 
, ; Eeeft e:r een st0vig-kluifje an, .··~. 
·,:Verkadè, Bouwmeester:ên Melsert.van.d.er.Lugt,-: .. ·:·•· ~;_, 

Gaan vqor Beps. baa:l:'denspel ,al haastig op de. v1ucht. · ' · 
,:._,- ~ ~· • • • • ·-·- • - • • ' • ~ --- ~ - .• ' ·: .•· -~ -~- I' ,. -.~ •• 

Speel je spel, Bep;· maar op een ding.moet je letten: 

:-~ ·.-:.' 
D.e ,·revcillrer en hcat"me_s· van Clean Shaved Gilette. 

' -~- .. 
- . • '. ., : : - ' ;_ T ;;ub-~do ur . -~ .. ,\ .. .. · "".· .,,,_ 

• ZOIJD.il.G 28 'JUNÎ "19:j'.6 
··,:-:, LENS.- UNIOop•·A,V,V,. 

. .. -,,,.,. 

4 t- _. 

.__. 

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

:· ,· r - ·· .22 ,Speler.s .,j,n onerver.ez.e sil_emrning. , ....... · 
. , . _ _ . . Veel· m_eer support eis, tot. barst_ens -.toe. volg 

overgevoelighed,en. _. . . ... . . · . . .. _. _ .. 
" ,Juis.t_ op ;tj_jd, stond.alles ~laa.r •. -, .... , 

Ha., " d · ·· · f 1 ; · . _ -_·-_I -~- rJ.e .~-:~ ....... a _ .. _ .- . ; ._·.-~ . 
. :,;, De bal _komt J:i,ij on.ze kort·e zijde. Daar heeft een koe •ge-

graasd en tot .dank· een· souvenir aohtergel;,. ;ten:.- Een be.s).n ploft er midden in: 
een vreemd geluid!,,_ .. :_ .... 11 Iets 11 spettert op en in ·het :ro,nd. Het oog van 

.. 

Theodoor verdwijnt ào~ter e,en deel van het plakkaat ...... Dat betekent geluk ! ... 
";. A!"}- :.:,.\.-. 'f:,. . , ... , .. :"'. •· 

Er is 9-àµ; ~en m:inu.ut ge$pee1d,, · ·., , . . 
., :;• . · · Zakdciekeri, Een schop ... Daarna verder. Unio vocht als 

een tijge_r, die bloed geroken heeft. Enige Lenscrs, .stelden er zich soms te 
slap tegen in. Telk.:ms \ilPek wç_er: tekort aan ·balcontrole .. 

·_ ;. __ .. :. Oor~a'ak: ··g0en óef,ming L .... _ , ... ·, . . ,, 
. _ ._,,, Daà.r-aµtegen ze.er goe.d(.,_'•pr-cst.a.:tie_f3: 

.. Jim in doel; . zonder sta!afpu.nten .. H:ij ·had zijn zenuwen ... ,_ 
voor 100~ onder de duim en zijn taak ondcar de knie . 

. 1 •,,, :\{ooi:;· Rüiven.kamp was ze!q)r zo goed als zijn buurman, die 
-ech"ter de lastige ).i:(lki:;b:i,nnen. voor z'.i:jn- r<;1ke_r_iing haçi. • . _: • · 

Toon Walhain· de zwoeger, struikèlblok voor r;1enige aan-
val. Bcar}gen wek verzet die vent ! . • 

De kanthalfs waren wat minder. Paul heeft veel last met 
wegwerken en plaat sen; toch zo, van• l:iela;ng!-. In çie,";j;weeçle h_elft redde hij min
stens twee keer, to~.n .Uni.o. doprgeb:i;9ken"wé\,s._ :Pat was. 11 krent • 11 l Van Bep werd 
tegen h0t einde opgc,~erkt: .d.1!,ai' g?,àt einde1;ijk een:- hál:I' _meer naar voren. 

' • · 0 ; {, ••. • -. Ih d.e voorhoede .begrepen, de, bèide_ bj_nnenspelers te wei-
n~~ lfof bolê,ngrijk, h_et. is ,ct.:f]?_ali,:in, te· g~~n· ~alen; LéÏ.ten z,ij e$n;_ l~sj e nemen 
b1-J_Jlrµ1t ... V/3.Il Has3,rlem: ho.J?e;i.p_9s voo.r_ den· .. teg;3rrs~ander. De reohtsbui ten -Jan . 
R~i;ierkamp sp0elde vast,-,niet .slèèht, · doch wer,d vooral. in de t-weede helft ·,ver
waarloosd_; An'toon ~anseÏi ;há.çt thans. een:,heil:\.ge''~1'c,es .v.oà'r' bui tensp.el, doci1 
wi'.j i.roi;:idón hetn wel" eens beter: ,SP'?,1-e.i,_ \'Iif note_er'i'le'n · ent ge. mooie voorzetten, 

· . Koos v.çLKley begon,,r;wak,en miste nog al eens. Het leek 
ons goed dat hij dè vèi-de'd:tg:i.ng telk.én's. bj_j sprong. . ·. . . , 
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Het· ene :·doelpuntj e was wel niet fraai , dJch voldoende om geteld

3 
te wor~. 

den,· en ,goed genoeg om de lui van het eerste te belonen voor een heel 
seizoen serieus pogen en om hen tot trainitg op te wekken teneinde in 
1936/ '37 betere resultaten te b?.eken. \- _ 

Zeven minuten voor het eind kets~\de bal tegen onze lat .. : .... 
Ik hoor een heel lelijk woord van spij't uit 1een UmiJo-mond. Ik zeg haas
tig een sohietgebedj e en antwoord den vorige\l spreker: hiermee torpedeer 

. ik je, man. En zes minuten voor het einde. l_igt d_e bal in het net. 

G~juio.h van Lénsz'ijde ... ·..... \ 
Bloemen van A.V. V. . · -
Speech van Kapelaan Dunselrnan. Nog een van c_ien _Heer Sir.1hoffer. 
;??S v.d.Kley ~ijskoud- dankt \ 
WiJ rüet hem - ontroerd. · 

· Supporter. 

P.S. Het handsgeval dat volgens het overdrijvend ~crolag ±n de 
Res 'bode met een penalty had moet en best1•aft wor\den, •· vindt een ant,!loord 
en verklar:i.ng in de Lensrevue van 2 maanden geleden, toen er op gewézen 
werd, dat alleen da-n een strafschop mag worden tbegekend, indien de 
scheidsrechter volkomen overtuigd is van de opzet, we.armee hands werd 
gemaakt. Dezelfde scheidsrechter, Dhr. Schra@a, kende zo eveneens een · 
doelpunt toe, dat door N.V. C. in Noordwijk tegei:ilons 1,,erd gernaa.l,t, WaP.r-
bij de bal met de arr.i in het. net werd· gewerkt. · 

·-
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BREEKT THANS M<:T DE OUDE SLEUJR 

Lenig en Snel 
Unie 

3 
3 
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MENEER DE VOORZITTER 

,,- 'I 

- Op de dag Uws opstands· van onde.r de wollen deken 
Is het in Leidschendam in kokende hitte gebleken; 

, 

Dat het.eerste van L.en S. gelukkig niet voor de poes is 
En dat alle gejeremieer niets anders dan een s,Joes is. 
De jongens uit het .Oosten trokken geslagen nH.ar Oudewater 
En de blauwwit.ten juichten en feestten _zich biJna een ;, 

. - kater 
Lens hag- geen pech dit keer en volgens ,r.üjn ;,1erJor.ie 
Is dit een uniek geval in de rijke Lenshistorie . 

. · In drié .·veldslagen va:n vrienduchappelijke aard 
Bleken de onzen, de eerstc ·klasoe toch wol wae.rd 
Ecr.st wei-d met 6-3 gewonnen op ons terrein aan de Leyweg 
Mse.r bij de·uitreis waxen Jans_en en Koos v.d. Kley weg. 
De kracht van ·de voorhoede lag. nu f\Cbro,ékcn, o strop, ! 
En met ·2 t.ugen 1 kregen de onzen op hun kop. 
Toen ten derde faalc 'de ploegen in het veld verschenen, 
Bleef Sam1,1claa·r niet thuis, ma,u fietste er ook hcnèn. 
Voo·r de voetbal was het op die dag een al te felle hitte 

··Beter-weertje was het om eens lekker lui te p~tten_, - . 
Mal:'.r het spel ging door,: er werd 1;1t,t _vuur gespeeld _ 
En geen seconde heeft die Sau,,1elaar zich verveeld, _ 
Bij het bruinen vsn de huid en .het bl·eken v3.n de 1:ar~n 

,, • Viel -het mij zwaar de nodige kalr,ite t•" bewaren. • · ·. · 
• · Toen ten slotte· een der. kansendoor Koos van· Lens 1,,erd' . 

. · . - ,- ·,• uitgebuit,· 0 
Heb ik in het 1·ond g:edanst, ,,een Indianenkreet geuit .. _ 
Komt mannen van het eersté, · gij Gtoere .voetbalhelden, '';. 
Brengt Len_G weer hoge:i: op tot schrik der ,6roene vcl_den' 
,Ik pÏuk 01;1 U te eren een bote_rbloe1,1, een 1aargariet· · ·a · - -

En was "ik T.r·oubadour, ik 'r.1aakte U h•,t mooü;te lied ·- _ ,
J.faar ach,,r.1ijn kunot is te gerinrt, het.is r.1e.2.r al te-'·-

. ·,. waar, 
Toch wensch ik U geluk, meneer de uraeses, ik, Uw 

iïr;l:.we Sar.1r:1elc"ar" 

_,,,_.~---·- - ...... ~-~•~·.<'> •-~-· 

\ 



4. 

-, 

De dei::;radatie edi;trijden z1Jn e;elukkie; achter 
den r·ue; en aan s.pannine;·heeft het niet ontbroken, Slechts op het kan
tjG.af is het eelukt het le •. elftal voor de le, klas te behouden. In 
dGze competitie: is v1el ,zeer duid6 lijk e;e bleken wat er aan ons eerste 
mankeert, Naast· goede wedstrijdGn (wij d_enken hier aan den uit-wedstrijd 
tegen N.V.C._en dien thuis tee;en de Alph.Boys,) WGrden erbarmelijk 
slechte gespeeld en dat ter,1i j 1 dit e':l.ftal toch enkele zeer goede in
dividueele krachten telt, En hier zijn ve dan met een waar wij zijn 
,1:iJ.lon, Zelfs van een elftal van alleen. individueel prima krachten, 
cîie niet op elkaar zijn ine;esteld, kunnen g0en eroote resultaten ver-
11áéht ;iorden, Wij gaan daar voor maar terug in de hü,torie en denken 
aan de slechte resultaten van ons Nederlandsch elftal, alvorené dit 
een speciale trainingsmethode volgde. Bij ons ontbreekt systeem, tech
niek, saamhorigheid en last not least ausdauer. Een evenzeer belang
rijke fact.or -is l'ïet ui tkomen'niet Gen "vast" elftal en hieraan heeft 
ook nog ai een's iets ontbroken, l'.ortorn,· al deze factoren te SE,I:len wa
ren oorzaak dat Succes ui t,bléef. · 

Toch kan hier met weinig moeite verbetering 
;iordGn ,~ebracht. _U '.zult heg1•ij-pen wat wij' bedoelen nl. TRAINIHG. Voor 
ie deren spor iman · i•s, ,111 hij suocé-s boe ken, trainine noodzakelijk. En 
voor een elftal van sportsmen fs het daarnaast een eerste ei_sch, dat -
zij gezamelijk tre.inen. De gelegenheid is er than:;;, sport hlijve ont
spanning, zeker. Haar daarnaast is er toch altijd nog een prikkel in 
do vorm va:½ eem. kampioenschap, welke aan deze ontspanning een zekere 
mate van inspahnirre; kóppelt. Daar0m volge men deze trainings~cursus 
teneinde _de waarde der ontspanning op te v:oeren en evenredig te doen -
zijn aan de inspanning. · 

V[.. v. Boheerrien, 

-, "''·· . 
In Lenskringèn tellen wij nog al enige scha

ker •. Die _en we_llicht ook anderen zullen be langs tellen in wat ik vond 
·1n een oude. aflE,verini, van onze Courant. Het schaRkspel vindt o/veral
be'oefenaars·. E,r zijn beroemde schaakspelers en schaaktournooien be
horen _tçit de -merkwaardigste en knapste wedstrijden en staan hoog aan-
geschreven. · -

Hèt sch~akspel.is een oorloe zonder bloedver-
1,ie ten of wreedheden, maar 't hoeft toch ni_e t te verwonderen, dat de 
speler·s fel tegen over elkaar ,kunnen staan.- In vroee;<re ·tijden ston
den d~ rneeste· spc,len j_n minder e;oede reuk en dat ze soms afkeuring en 
~egenKanting ondervonden is duidelijk, Het dobbelspel is altijd als 
ve-rkeerd beschouwd en Paus Leo X heeft het herhaaldelijk veroordeeld. 
Maar het schaakspel is een edelspel. En dezelfde Paus Leo X moet even
a:i,s Luther Eten der beste spelers van zijn tijd zijn gew1::est. Andere 
grc:ite niann\in vonden. alle ,s1:elen uit den boze en maakten geen uitzonde
ring. De H,Petrus Damianus was een felle bestrijder en tegenstander 
van spelen" ·Hij-trachtte den Paus aan te tonen dat al die .spelen bene~ 
den· de v1aardie;heid van priesters zijn. Al mocht er hier en daar een 
verbod bestaan, dan z~l het wel door de praktijk langzamerhand zijn 
·k_rahht hebben verloren. 

., 

Heel ,:veel geestelijken waren niet alleen lief
hebbers van spelen maar verschillende geschriften hebben zij daarover 
ui tgege_ ven, d_~e _ sonis irt ander,e, talen werden overgezet. Velen onder 
b~n ZiJn be,kehd ·om ,hun.meesterschap in het schaakspel. De Jezuiet 

- G1rolari'lo sa·ccheri ,vas' in de 18e eeuw, zo bekend om zijn wiskundige 
kennis;- -speelde verschillende schaakpartijen tegelijk, zonder aan zijn 
spel )(eël aanda,cht ,tG schenken en intussen onderhield-. hij zich met de 
omstanders over-ïnoèilijkè ànderwerpen. Ook Pausen waren soms groote 
lief!+e!Jbers _\fan een of _,ander spel. -

/ . . ~ ,, .. : · .. 

~~ 

. . 

~ 

.f, 



•. .,, 

. · ','t - , Pius· lX stand- bekend ·als ·een êoe d biljarter; Leo Xlll was _ 
een, meester in het schaakspel.· Zijn "tèe;enparti"j was daarbij een pa,t_,::ir''. . 
Dominikaan, ·een o.ude vriend, fTletwien hij- veel ome;ane; had gehad. Als·:·_, 
de pa ter van Florencè naar RofTle· J,wafTl en 'Óp het Vatikac>,n- werk7,>aafl1· was,- .. .' 
speelde hij d:j.kwijls met de -Paus· een partij schaak. Als dan de sche:rp,-:'; 
zinnige ·)?aus hem in-·het nauw.dreef, kon de vurie;e pater zich_ wel wat 
opNinden .. Dan· moest de. PEtus hem .steeds tot kalmte· vèrmánen en i'n e;een 
geval, zijn- e;emoedsrust:verliezeri, Een be,,ijs"à.u,s, dat Paus-_en pater_· _. 
worke lijk enns tie;: s?n.aak speeldèn: ~ · _ - ' , , " · · · ' ·· 

... >~ •\' ··;:__ ._;: ~ :- s . 
.... . -·:··. .. ,·."'. ,· 

VERSIERT U\'! GEZELLIG INTERIEUR 
MET ONS LIDW,ATSCHAP VAB DONATEUR ! -~ . 

! 

VÖOR 01JZE JUNIOREN ! -
. "). · .•.. 

-' - Een ko'rt''v,c,ordje hier, vooral vcwr nnze jone;ere Junioren, 
die van hét b en c èlftal. . - , _ 

. , ~., Jullie wilt natuurlijlcal'lel)laal hi;t' voetbalspel ,e;oed leren. 
Dat ;is •goed, Baar:v0:Sr · is het· nodi(ï dat je i"e._;elmati1t op ons terr_ein ___ . _.: 
kmnt ·oefenen. V.erleden,w6'?k Zaterdae; ;1aren er 1'.r,,ciE,s elf, die een 
prettige oh e;ezondE- mid:fü,e; .op 'J/aterloö hebben. üoorgebracht. 

:_ .,,. 

1viaar het voetballen ir;, toch sler:hts spel, da_t we niE, t als_ 
een honfdzaak: moeten gaan beschouwen. Als je noe; ·op schoöl bent,' dien .:., 
je eerst. -terdege je leGsGn tEl leren. I)oe je; dat niet; dan heb Je èen
voucl.ig .5een recht op een rnidda1,; van-ontspannine;,. VergE>et· dat. niet, _ .. ,.: :: 
jongens !Slec:hts hij," dfo zich voor zijn tRak' durft in te· spannen,,::.·:,;•~
inag zich later wat ontspannen, Het bestuur vc>.n Lenie; en' Snel stelt \,r ··• ' 
helemaal geen prijs op, indien er zich nieuwe leden komen opgeven, 
die noe te lui zijn· or~ hun werk naar behoren te verrichtsn. Van zulke 
s"'slers vervrachten wij_ op hst vsld ook niet veel, _ , - ... ,.;(: 

•., Leert férm jo ,lessen en doet op $Chool je werk··zoals· dac·· 
wordt aan(ï&e;even. · En dan krije je van mij de ver~ekerine dat je m&t 
véel meer plezier op 1yaterloo ko'mt trainen 'nf !'latchen •• 

·P, J. ; 
. . ~ . ·:~ 

·-PROF IC.IAT. ! · · ·· ,. ' - ; _ . 
, ,, .,;wat wordt riet À-elftal e;eieerd ! Verledei-i' jaar haálde".::·': ·;·· 

· Adri Boo[;mans zijr1 M. U.L.O. diploma; dit jaar wilde Herman v.we·stine; 
niet onderdoen en kwam met een mooie puntenlijf,t _thuis, Braxo ! · 

.. '''. "14• • ·:· ~ . . .' '~ .. --. ' . . . ._·. '• "~--•" "'\,(". . • ~ _ .... ·· •. , . . .·. i -t 
_ : 'De- v•i0rzitter is 1v€;er herrezen en loopt van het mooie,·weer, 

te genieten. Van harte gefelicitèérd met U;;r herstel/ waarde praeses,.,_· - \, . ~ • 'I' , _ . , !, , , _ 1< • i,. ~ _.. , , · ' , • · " ;_ ; 1 , •• 
•
1 

• 
, , • • • l ' ij •' ,"', • _ it '' . Jnn van der Linden zag zich e;enoodzaak_t een rammelaar te · . 

kopen_. Eveneens van harte e;eluk 5ev10nsch t. Moee je kle iné. ~oon, opi:;roe i- ~ 
en tpt een echt Lerislid,__ "· · - · ', -. • • 

'. -;r, "- ... ' 

- '" , Dé scr&taris not,eerde in de ·laatste tweG maandè~ ··niet mih-
der d.ari VElei:' tien nieuwe, leê(e.i-f, vijf· 
Proficiat Lens· ! · -- ·· .. i"-·,:-.-, .. · 

sèni'oren en neeen junioren; :, .. > ·;. .. ·_ . ·" >. .t : 

, .. - ,;, ,, Wie·. liefµel;l bèrs- vrfor .- _L ,·èrl· ·IT,' Weef; 
Herman Costerstràat 249, bij öfîr. A;~;·;alhain.-

/;;&ve die op '! Adres: - ,·. 
' ... 

• - .; ·:.·~ ,.- ·~-.> .. ,. . . .. ...... 
lllITSLAG}~N VAN VRlliNDSCH~P.PELIJJIB .WEDSTRIJDEN/'' -. ,, 

. .:'- - ~. ,\ . •":. _.., " . . ·- . 
Q.uick·Steps Comb.' - d;.en S. c- 3 

"· L.en S •. b 'i '\ __ ·-.: ~~ • - ;·S-.V.-T.-.~c. '•· 5 
·' ' S,V,T; a-... ,. . - · L,en S. a 2 

•, ,,.; L,en S. Comb. ,.•, · D,H._B;' coiîh, :.5 
D.H.B. c·ombi · · L,en S. 3• - 2 
.,~ -: .. -' .. 

- 1 
. .~;,· 
- 4 ' 
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._ 6 
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-
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VARIA. 

We maken Vä.n deze gelegenheid gebruik on:11e ·geluk111ehsen aan te bie~:;_ . 
den ·nu ons oud-lid Theo van Boheemen op 23, Juli tn het huweli.jk :t.ei .. '' • 
treedt met Mej. Meijer .. Moge hun leven lang ·,üjn'en rijk begunstigd· · 
rne't · her11e'J.ze·gen. · '•~; · · ; • , . 

Koos v.d. Boogaard en Jan van HarmE)len reü;en op 22 Juli 
naar A:f;i::ika om daar het werk te vinden, wat hun vader1and·niet kan 
geven. Aan God 1 s·zegen is alles gelegen, ook-in Johannesburg. Wij 
wensen jullie die zegen van harte toe. Blijft ook aan Lens d.enken. 
Misschien lezen' wij nog een.s van een Lensfiliaal j_n het zwarte we-
reldde~;i., En k.omen jullie Jan Hendrmks tegen, als h:Lj in do maag-
delijke wo 1.1den, op jacht is naar de Afrikaanse; Buffel of c,J.s hij aan 
de ,oever van de· Za1:ibezi of de Va?,l een baaa:antje peuidJ:b, groet hem 
dan ve.n Lens,' En Koos, je ga!'l.t daar bij je vader wone.:1.,. Onze harte--
lijke groeten, hoor, En kós- Afrika hem niet langer lokken:·, dan mes ie 
i:1a2.r ·weer op Waterloo komen,. Zeg hem dat r.rn.ar. · · · 

- . . . , . -
Kees 7an Boheernen, oud'-lienser van negen en meer jaren ge-

leden, is voor enige r.1aé'..nden uit·. de Ogst naar Holland gekomen. Zyn 
vacantietijd hier heeft hij met succes besteed aRn. de edele sport 
van sohatgraver 1.j. ·. De opgegraven -schat gaa~ . in September mee naar 
de gordel van Suaragd. Voor beiden, den graver en de schat, de bes
te wensen van Lens, 

. Trouwen schijnt ook een goede sport tè zi.j n, Set j.s alleen 
jai.ii;!er dat het eeri ernstige.conour,rent· schijntte zij11·v3,n o:'l.ze Yoet,-

. balsoor.t ,daar,..deze laat s-te . veelal '.de" dupe.,,wordt:.cv:ai;,. dè~. ee~.ete , .. M,1.ar ; •... 
dit slechts even· tërzijde; Een ánder oud Lens lid trad inr.üddeJ.s in . 
het Huwelijk,-Koos Runderkar.ip,. in de kring_der oudere Lense:r:'s een · 
heel goede mekende, heesch te sp_men met Mej, Schuling het 2èj.:L der 
huwel-j.j ksboot en dobbert nu reeds · eenige weken :1Jond. Na1:,r de la?.t--
s·Ge be:r.ichten luiden is alles wel a:,,n boord, Wij wensohen .. ö.e beman
n:j.ng 011der God 1 s zerren een-voorspoedige 1·eià,' 

"4. . • . . ' 

De jaarvergaderinp; is weer" achter de rug : een aangen.~me 
a,yond heeft zi.j ons bezorgd. Ma~r.,; .,, ...• we.arom wilden zovelen 

. ongelijk hebben doo.r hun afwezigheid ? ' 
' ~ .. .. i f•!-,'· 

f. 
•. 

LEDEN WERFT LEDEN. 
en ook donateurs· ! ! 1 

Wim van Westing, een van .on,ze a,lleroudste leden, WP.agde 
eveneens de· "'roote stap .en trad in he_t huwelijk met Mej. v. Lier,1pt. 
Ook dit jong~ pas.r onze welge1:1eende felicitaties, wa~;rbij wij de. 
oprechte wensch voegen dat veel zegèn, geluk en voorspoed, hun deel 
zij, En, ..... dat ook Lens hiervan nog le.nge -j1:ren getuige r,1öge 
zijn. · 

. ' 
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1 richt te ·sche-· MACHT str.249.Haag. ! 
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1~--=-~-----,--------------------,--..---,---,---1 
IN I.!EMORIAM Gedenkt in de verlor~n oógenblikjes onze ove;leden vrien

deri' Bep ,Starrenburg, Jan Goorberg, Guus Bol, Louis' Vvezen-. 
berg, Free'k Stoops en André Smits. · · · 
,,.t • 1 • 

.. Ee.i.lÏ \'iomm VOÖ3AF : · 
~ ~îu in alle rust voor sommigen en, in degèlijk~· training.· 

voor anderen de zomermaánden zijn voorbij gegaan en een nieuw voetbal
seizoen zijn intrede reeds heeft gedaan, ligt het voor de hand dat we 
op de eerste bladzijde van de eerste Lensrevue in.dit seizoen aanvangen 
een we,rme grae t te brengen aan alle aanhangers· van onze kleuren.· U kunt 
geloven dat Uw redactie er'best aan toe,is en volgepropt zit met de al
lerbeste bedoelingen om ook dit jaaI.,".weer te.trachten.minstens een•··' 
schijn van glimlach te· 1eggen· op de tweehonderd of driehonderd ge zich" 
ten, die zo periodiek reikhalzend uitzien naar cte vrienctëlijke postbo
cte o:B een minder vriendelijke postzegelsuitsparendi, imitatie van dezel
v·e. We weten nu eenmaal: de Lensrevue is een graag geziene gast, een 
der zeldzame gasten, van ·wie,· gezegd .wotctt, dat ze. te. weinig komen, een 
wit te raaf. Ze is een gast, die verre reizen doet: het hele We stlanct 
door dj.t jaar, verder staat Schiedam ( ! ) op het program, Rottjeknor 
en Dordrecht, en dus kan ze·veel-ve;i-:-halen. Zullen drama's het.-meest·ten 
tonele worden gevoe,rd, of zijn in 1.936 / 37 cte blij spelen meer in de _ 
mode? Och, U allen kunt daar zelf .voor zorgen. Leest-maar eens met ex
tra aandacht, wat iemand, die geen speler is, indeze revue schrijft.· 
Dat is een gooi naar het i'cleaal., Laten ·we ieder voor ons zelf trachten. 
ook een él!~rgelijke kijk te krijgen - cif te beh'ouden, indien we al zoo 
ver zijn - op onze plichten, als_ licl van Lenig en Snel. , 

Met het kruis in t:op 
Zo varen wij. · 
Ten hogen. hemel op 1 

Natuurlijk ! Dat is nunnner één. liaar als voetballer maken ,,.,,e aan die 
schone wooräen van Guido Gezelle een tweede cou:pletje.·Hier is het 

, • ... . t . , .,. 

. Met blaul'( en wit in top 
Zo stijgen wij · 

'Heel hoog de·ranglijst op 

. ' 

Daarvoor gaan we weer z astien' of achttien Zondagen ons beste voetbal
kunnen geven-. Maar dP,n ook· met geestdrift en vasthoudendheid. We waken 
er voo·r dat het niet,worde: '· • , 

' Met zulke klungels 
Zo kri j gén wi:j · 
Al weer een jaa.rtje 

.. ..,. 

in hansop· 
. ' 
van ge·tob. 

~ 

Daar gaat ie dan 

AA~î l1E LEDElf 

Klaar ? Af · J Redactie. 
( 

het 
den 

ziet 
rust 

Het nieuwe. seizoen staat voor _de deur, of 
is reeds begonnen, want nu wij dit schrijven, zijn 
reed•s gespeeld. 

' juister gezegd 
de eerste wedstry 

' . . . ' 

Bedriegen de voorteekenen niet, en'laten 
de toékoinst er voor ons hoopvol uit en Wl.J mogen 
hart herhalen, wat wij voor eenigen tijd op deze 

' . ,: ,-
'L .• 

,. 

-~ . ... 

wij dit hopen,dan.·,., 
hier met een ge
plaats neerschre -, 

., 

. 1 . 
~ 

' ' 

.,· 

C 

.-t., .• _. '. 

1:, 

' . 

. , 
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•• .,._ ..... 1 

• ··.•· .... _.:·: .! :! .f I .. ,; ·1_.,.. . _.,_ :.r.:. i __ t .-•·~,-i., -_1;· •• >~1-;{:i},~6/2 /. >#.-,"~~- :-,,_·· 

:' - ··_· . ·_, , ~· 1~~~'~'.~ ·;:/} ~> .~-.r~ /.. ; :· ·: > > .... 
neerschtevén, n.;l dat 'çlt\de..rr~~s:i:~: .. pc:iriode, achte_: ons,~i~t •.. _'.a::-..1»~.; 

De goede geest/ \velke · Lens ,:i,Jllll!e·r hee.ft gekerunexkt tin bezi!;lld; ,_.. 

bl.eef :bewaard; •v'erechil,!ertcie oucl-leden keerden in onze,,gelederen t~rug, 

waar z:ij riu, naar wij vertrouwet\; vast verarikerc.l zullen:,b.!ijV_!fl'}, terw~jl 

w~j l!le:erdere oude vrienden iiog terug verwachten, .Beze racuiri'·ydj aan ni~t 

.. langer. te wj,.chten; geeft U tl:\arè nog op bij onzen· secretart-s;· Uw plaats 
·is. nog: open , · { ·_ ·· · · · ' 

__ .. ':·Daarom blikken wij het ni!3uwe se.izoen zoo vol vertrouwen tegê
,moet, -:omdat de afgeloopen maancl(:'n ons zooveel lichtpunten de.._ ?n zien. Met 

hoeveel .ijver en· .toewijding "11:trd ~e training gevolgd; .hoe· heb-oen ·ve'rschil 

· 1encl!;l onzer lede!1 zich avond-aan ·av:onct opg~offeru om het terréi11_,.in een 
betereri toestand te brengen e:q_ wanneer wij dan nog hJerbij het :prettig 

enthousiasme memoreeren dat ons alom tegemoet treedt•; .. dan .moet d'i t alles 
résultaat tot gevolg-.hebben, .' • · -, · ·, · · 

. . ,, . .. . ... 

Om echter te kunnen slagen, behoeven wij,· bij ci,{ taak, t.lie wij 

ons hebben gesteld, Uw aller med~werking,_l;laarom ; KOMT TROUW OP; schry'ft 

alleen _in uite.rat :m -rioodzaà.k · af .e11 clan n17,tuU:rlijk TIJDI_G; gedra!".gt, V 
stê:ècts s.ls e.en waar R.K. sporter; denkt aan uw:kleeding en bovenal":· 
houdt :cte naam·van o'ns Lens hoog,,Wij zullEJn er alleri wel bij varen. 

VI.van Boheemen. Vçèrzittef, 

· Als ik • ho• • , • ............... • .. . ~ J cli,.n zou . - •, .. . . . . . . . . . ..... -~ 

'A.LS IK SPE.LER WAS, - . .. . _ . 

. ,. 

t.lan zou ik zorgen,· telkens"in 
. en elftal uit t·e·kÓmen; . ·· · · 

de beste qonc.1ïtie voo.r mijn club 

' ' 

• ,o· .dan 
·: Z.00. 

zou ik geen enkele train:i,:rigsgelegenhe id over~iàari' en" dan 
ernstig mogel.ijk ·oefene.n; · · · · 

. dan 
'zoo 

zou ik, zorgén,\,te spelregels ·goeu teikennen/ en.:'trachte11··ze 
voordeèlig niogeitj_k, toe te passen;. ·· 

.• ~ .:: '1,"!-: . 

-. : .... •,-:,,,._ ·•. . . . . 

c!a,n zou ik gehoó'rzaméfo a;an de leiding der vereeniging en de be
velen van -.mij'n 'a.<J.nvoerder onmiê.iuelij'k_ eh 'stipt uitvöeren.; 

,· . . . . ~;. _, . . ' ,,. . ' 

dan zou ik in een V(edstrijd--mijn u:iterste best 
gunstig mogelijk resultaat voor mijn elftal te 

. -, '. 

. (· ~- . ' 

aoen om een zoo 
be.reiken; 

dan ~ou i"k alleen bij uiterste. noodzaak voor een wed.strijd be-
,'danken; . . .. , .. 

clan.zou i~ ,bij ev~ntueel bedanken voor 
c.lig doen, met opgaaf v_an rectehel').;· · .. -·· 

:. ·. 

een wedstrijd, dat tij-

d!l,n zou. ik zorgen steeus··op tijd aanwezig te_ zijn ,;oor wedstrijd. 
óf:oefening:; · 

-
.• tlan.;zou ik zorgen,· ci'at mijn voetbaluitrusting steecïs:.in goeaen 

s-taat· verkeerde; _. .... · . . . . ' ' ' , 

dan zou miji:i, voetba}-:P:\,\l.l'),je· vo,or_ ieueren wens~rijd schoon ge-
. wasschen moéten' zijn;"· :·i-:,,: _ _- -.· 

. . ··- .. .-.. ; ·. - ' .-, ·- . .(. 

da.n zou ik ·steeds met. een COrJPIB'.i'E voetbaluitrusting ( als het 
kan met een stel reserve..-kleectiµg }. naar· het veld konien; 

.. ·• ~. 

d!'.n zou ik mijn tegenstanders' als SPORTMAKKERS beschouwen en be-
. handelen; · · · 

·: Clan zo1üik mij .onv~rbidq.elijfC bij ·de l:fäsrissingefi'va;n <.len, · . 
. scheids'rechter. neerleggen'.e.n hem earl.ijk .op e-.tentüèele vragen 

.:·,;., .. afitwoorden" · , .· • .·,·• ... ,· · .· • •· · 
. ' 1 .· · •" · ' - ,. .. • · · .._ •, -~ · ·• i · 

; , ··':< . ~ . __ , ~ .• , • I ;~ ·:,. <·~•--~- ·. _-· .. -... .. . 
.ui;; zÓ'u, ik ~èt ·v~reerti'ei~~àbE!],a~g 'Qpven he·t èi,gènbel!iri~. ( le~s: . 

· ::· .. :}Jgenliefd~ l )· stèllen ;_·, · :··,,_ \'· :: ·· 
_.,.._ 

dan zou ik voor mijn· •~ort ~en m~jn' ve.reeniging propaganda lll!lken 

.. .,_ .. .-



-..... -.; ·•-IC•,-., ·----- ~ :s 
.. . . - ~- . maken door mi,1 in- en ,bulten het veld· sportief te·. gedragen; dooi· 

lawaai,~,n~b.rooddre>~1kënhei.ct 'çe ;_yermijden;-.;. · .• ,,.; ç 
Zo_ndags" 

.. ,t .:. • ,·; 
' - ·• ,,, - . . . .·. 

DAN 
• n • 

• • 

ZOü IK STE~~S VOOR OOGE~ HOUDEN: . - ' ' 
,. 

-_ --,. ',, •. '/ "": • . --=- .. i . . '; ~· ' _ .. ·.-.: • .. ~-· . '.: • ' _: .. _.. <- .. ,./· ·:-;t ... ·,. -·· ~ ... . :aat een gewóni1en"wectstrijd .gee·n_ heldendaad is' en, eèn verl9ren ' ' . . . '.. . . . . . . .. .. ·, .. ,_ match ·ge __ en .. w:ereld_.,..1·amp ;, .· ·.:• ,-· .• :., ·. 
' ..... :-. . ' • _, .. a ,,M • • • •• •' • '("• • ~- •,•• • • ; ~ ' { • ' '> # • • dat niet in het ove:rwinnen·van een tegenstmider·de waa.rde van· 'het spel schuiit, ·maar wel in de wijze - waarop een zêge'_-_~orctt : . ,-; ":ye :['.k;re gen ; · · · · .. . .. .. . >: • , . ''· .i ;:: 

"' •'.> :-
• ;, • - • 

. '.": !ctàt• sport slechts''sp~;t·is ~n-ctçi.t dus 
·. · ten van het leven er bqven -~stàari ,; 

~ê. ... hoogi en ernstige 'i!»iich ,'..,<; _.;-
- . . . . 

Komt 

:i'1laar 

, .... 
. - --~-----. 
trainen, . 
. 'het is zoo gezelling èn zoö'ge·zond: ! .•.,. 

àls t';!i~tnJ~ri ~ok zoo ernstig m~gelij~ 
. -.. -~ ·. ; 

, .. . ·~., 
,. iJit Il IEVElilSVREUGjJ Il 

O, 't valt niet zwaar, in dagen 
Vol zonne schi.jn 

. Te zingen en. te draven · · I' - , 
En blij te zijn: 

l\Iaa1• om in donkere ure11 
Steeds pal te staan,· 

En steeds je plicht te doen, 
Daar komt 1 1:·op aan, 

. '·,, 
') . ., . . . /' . : ~-· ,,_. 

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

.. · . 

'' 
.·.,.._ 

;• . 

.. ) . ~. 
~ ... ·. 

. .- :-... ~ .. -. 
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", ·-

·, . 

.... · -~-· 

. ~ . '·-. 
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. . . ~- . 

' Van een man,. die ,tra
0

i.i'.ién kwam en van anderen, dié t~_a.inen,kwamen 

,· . :j ·~, .. ~ ... 

, ~' .: .... _.., ; .. · .. 
Train.en en trainen is twee. Je kunt het .. uitleggen als zelfoefening en ctat is. soms moeili;j_k, .. maar het:betekent o_ok aan. anderen, oefeningen, opgeven en laten 'l'erri chten. Dit nu is. nog moeilijker. Kijk eens, hier, . · ik ben e ige11lij k op weg om iemand een plw.m op z 1 n l).oed . te steken, om .. · c.tat hij .zich in de laatste zomer zo ontzE!,glijk verc,:t,er:Jtel,.i'j:lç_l].~eft gemae,kt voor onze vereniging en onze leden: 1taar ik •we.et li.1.e r rt'i'et: goed ·. · ' ' .. ,, . raa.d mee, Ik ben ci.l vie maal om de tafel ·heen gelopen en heb: .. telkens de kat, di'e op het randje van een stoel tegènov_e_r me zit., ·over :i;ijh glan zende· velletje geaaid, ma;1,,r ·veel wijzer word ik er niet van,-JJie pluim n .1. welke i_k gedacht haa· op· de hoed van die zeker iemand te steken_, moet van dergelijke omvàng .en. gewicht zijn om.9-es mans verrJiensten.; dat .ik vrees, dat :d.jn hoed er topzwaar door worclen ze.1.-En'het wil.mij: . voorkomeu, dat een hoed met eeh dergelijk euvel behept zelfs de meest lankmoedige mens tot wanhoop brengt ,."Doch _er is nog meer ,aar; die plµÜlll verbonden'; · of juister aan ·die J1oed, r.t:i.e eigenlijk gee_n hoed is, Immers ik heb die zeker iemand nog nooit met een hoed gezien. Hij is zo door en door sportief, a.at noch het.·v'j.nnig stralen van de zon, noch ~e barre Noordooster, noch_ e.en orkaan,: n,;,ch een zonctv.loett· ~em er toe kunnen brengen, naar he·t ·schijnt, zijn kruin te dekken met een hoett, Ja, hij schijnt nog sr;ort:i:eve r te ~,i.;in dan :Prins .Be rnh,ai•cl ,: 

En de.ar zit ik nu mst'mijn pluim. 1-fieti;emin zal ik toch van.wal moei;en steken. Het is geen kleinigheid om een paar maanden :lang, elke Woenscta.gavond opnieuvr; op water:too te verschijnen om ctr-i,u•a:f' .,te·.waohten hoeveel he ren hét dE:J 1Uoei.te ·waarq· vinden_ om de oefening te volgen.,.·. Ge., lukkig en tevens zeer verstandig was er een vaste kern van trouwe lee:r;'~ lingen. De trainer was· trouwens over de opkomst vrij tevrècten en over de geestctrif'.t wa~rmee .werct gewerkt, _lie~ hij :i;ioh--zeer -g1.me~ig _uJt • .D~artegencivér_ staat onze-·onttlekking dat .so~ige_i:1azich zeer ,zelcten _llf' helemaal niet lieten zien·, ofschoon hun __ omst,i,ndighecten ge.en beletsel 
- .· ..... , ·:;_- -,; . ,.-,. ,., 

L. 

. r l . 

• • < .. ~-
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beletsel wormden.fwaren dai; de J.u:i., die ons in d:i.1; seJ.zoen in vervoer:Lng •: zullen bre·ngen 1/ovei• hun.prestatie 1s?,_Ons :kón d:j.t feit'wel eens 1}>lt-~99..1,e 00
,'. •• .den stemmen, do~ll de trcd.n.er liet zich ;üet ontmoedigen en hield m~i;'.§!e;;, <:, trouwen '.' Braef; ~tand ", ·: · . : · ( · .• ·" .. 

. Mijnheer HaJ.leen,· om alles,"lat U ons in de lange ·reeks train:i.ngs avonden ga{, zijn we U zee;r erkentelijk,. Op de laatste .avond, toen we in . de tent, om de petrol~umlamp_::ge·schaard naar Uw theorielessen luisterden, hebben we aan· onze dankbaP.rheid reeds uiting gegeven, Toen waren, evenals 
nw, 'onze wooruen te zwak, om. voldoende uit,. te drukken, .hoezeer we beseffen, dat Uw geba1,,r ten opzicl].te van L en s moet wo.rden gewaardeerd. We 
zijn van plan diJ:l waardering vooral te· doen blijken in alle wedstrijden ciie thans voor dé boeg :staan, Het boekske, .dat .we. U ter hand stelden is 
een schamele afstraling van c:inze warme_"dank. 

P. 
·' 

De R~s 1bo"bekers·,en wij • 

. Onze elftallen boekten· 'slechts halve sucessen in hun afde-
lingen. 

Het eerste sloeg eerst Hava met 8 •. 7 en vervolgens S"V.T, met 4 - 2, maar verloor met.' 5--~ l van Westlantlia" 

Het A elftal won van ,.S .v .. T, ine t 6 1, doch verioor in de 
tweede ronde van V"V.P, met 6 -. 1·. , 

• t.••. 

Lens 'B won van V.V,P. met 3 - i.·r1óch verloor van Ré>.va met 2 ~ . 1. Jammer dat de ze nede rkaP.g veroorzaakt we ;rd door een; fout van den scheidsrechter. Hij gaf n.l. penalty, omcta·t Kees de bal, die ·reeds 1 .me-ter achter de lijn was geweest, met de hand raakte, · · · 

We hebben de wedstrijden prettig gespeeld. 
P. 

SEIZOEN 1936 / 137, 

Een goecl begin, 
--- : ~- --~· ; 

! : . • . . ~ 

Cas Bontje zei vroeger eens, dat de eerste klap een daalder waard was. iifu heb ik h~m wel eens een ;kla:i;i zien uitdelen die met· een tientje- ge waardeerd zou kunnen·:"orcten, ométat die, jl.J:ist .oP het goede oog terecht wl"am, Doch dit even terzijde. Lens is .goet.l,·•begonnen en r•aar zorgde ons tweede elftal voor. ,Met 6-0 moest G.D.A •. het oqderspit delven, Dat was 
op·2? $.eptember. Op 3 Octóber trokken .de jongste juniofz!'ren naar Voorburg en wisten met 4 :-· 1, te winne.n. Op 4 October veroverde ons eerste de eerste -.,edstrijd uit dit seizoen; met 2 ..• 2· een. puntje, op'"P .F ,C. Helaas móest op diezelfde dag het A. elftal in Westlanctia .A zijn meerdere erkennen:en verloor met 5 - 2 •. Over de wedstrijd Lens, 2 · - G .D.A. 2 ontbrèken mij ge~ gevens ... Te ·voorburg stonden ~e B-e.rs zonder· Jan Egberts, Willy en Alex, maar· clat was voor de anderen. juist een aài1Sporing· om te .laten zien clat zij h_et ook wel kunnen. -Henk maakte twe.e doelpunten, Henny en Frans ieder een. Kees en J!'rits waren .zeer actief; ën ·ook de ,anderen verdienen alle· -. ' !,. • - • , ' ' ," lof" Hans hield weer eens een penalty. Ri:'enus en Joost hielclen hun wing · mooi in bedwang en: Theo mef ,Appy trapten of ze nooit anders doen. Ook An .. , toon in de "voorhoe.cte wi.st .. ziql;L-gÓed aan te .. passen. . . ·.. ,.. . ' 

De _wedst;ijd -i•an het. eér~'t~ werd in. de beste verstandhouding ge~ 
speeld. Bovendien overtrof scheidsrechter K,loeg zich zelf.· Hij was bijna feilloos. Jammer dat hij het doelpunt van .Jan Runderkamp_over het hooflct zag, Het schot was zoo hard, d'7,t.de keeper er voor wijken moest. Met Ber,,· tus van Rijn vormde Jan cte·meest actieve wing. Als Koo':l en.Jan v.d.Linden wat fo'ftuinlijker waren geweest met hun s.choten, dan zouclen we onze grote re vel'aterkte dui.delijker hebben kunnen aantonen. De'•linkerkant van het . · elftaJ. kreeg te wi\r:j.nig we:rk_ af te w:i.kkelen. JJori)\µtori'lio kre.eg·éèn z,va.re· .. pijp te ;{ roken met zijn lange concurrent ·aàri. dé .. overkant~· maar•.:'vii.st··het voordeel aan zijn kant te'liouden;,Eep kreeg;'ëtapelè-.Werk;··ctoch'''sloèg·:i:i.ch·::. er ~ranig éfoorhee,n.,Van cle.packá_-waa,,.'.l'he-c0::debetere. Hij ·schijnt de crislil -i . .: t: .. . . . • . 



" •,:· '/:_!"•:···.·'.·:;,;--:·'• -~-_-_;,:_--:-··.··,~;.~·:. !$ 

t:. ~-.,···,•1;·'. ~-: .... :. ·,. :• ·; .. ·.---····· :-:•,·. -~ :~·-.·:-·.',,.,.-··. -,·_--.·:~ ·:-·- . ''"'. -~:/--~(~:;.·;_;,, , .. 
. ,;è·· cris i's· o.v erwbnnèn te hebben •.. J,im zagèn we. zelden zt:- ·. goe-d.\ . 'Opvallend · waè · 
'' }qk li~i,!~'érr~\ i:t'.i t~rappe~ •. · .De e~f. vo:rm~eriiee.n.'.~e~eel, Mët:~i;\tromven zj_e_n, •'· 
· we _.de'· compe·ti tie in. Er'. was· v:ee.1; pub1iek, .. ook yan :t,~l!s~zJ.Jde; Ka:pelaan 
vari,. S~olwijk,: 'spelers, oud-spelers. en tr.óuwe support.ers,. We verv,achten 

.hën nog,vaak op··waterlo·o:,, ,. ::: _.,, · · ··. .. . . · .,_- · .. , ··:,.· , · 
,;_'.:!f_:, •.. -•· .. ·'..-· - . '" '. ~.-, ·• ,,· . . ·.,.• - -~ 

•~, ' :.~-r:,._;_ ---· •. ,.-.,_,_, 

.. --; ·: •· .. '' Ook ':in dé t 1r.ee.cle:,-ronde DPElkten we ,vele sûcce.i:rse'n.: •. Op- 10 OetoC: 
b.er kwam Q,uick-StèPs f, bij ç,ns B'•eiftal ·op .visité · en -,~rctëfr met de kei.is·, . 
óp éle kop naar huis gezonden. "Henk en zijn inann<en wisten inèt 7. -r" tè wi.n-.. · 
nen. Henk maakfe 2,; · Kees 2 en Hènny .3 d:oe,lpunten. Frans was de grondleg ... · 
ger van het eerste en het vierde doelpunt. :Alex waa·vreer de nuttige ver.,, 
bindingsspeler en werkte zonder ophoude.rî •. ,Willi deed wel.'veel goeds, · 
maar St.lficolaas moest hem maar gauw een pastr gro.tere schoenen geven. 
Frits speelde veel beter •. '.j:'heo deed eveneens zijn .best, ·maar moet wat 
vlugger worde-n,· evenaJ.s Appy, . J.an:·'idi'ónq als een rots in de brandj_ng, maar 
incest wat harde:r·gàan schieten~ En Hans, .. ; ......... ·was weer Hans. 

•.- . . :. :: • - .. .. 11 , 

Zestien man sterk toog Leps 1-op ;Ll October naar Ràtten!.sm om 
helaas aan St. Ignatius de tyree.punten cadeau te doen. we·waren er veel 
te vroeg, maar Bep hield ons àangenaam bezig en vertelde· over Oberammer, 
gau en over neutraal verband. ,Toen de arb.iter beginnen blies,· speelden 
wij met de zon in de rug tegen .de •heuvel- op;Yerder was de· wind - o zo 
zacht - in ons nadeel .. Het terre.in, ontwoekerd aan de .rietvelden, was 
stoppelig als een baard van zevèn dagen .. :e::i;- zat' veel spirit• in het spel'· 
zonder dat een der partijen ~!liie;"'bverwicht kon. tonen, althans .i!1 de eer ... 
ste helft. l'ia de rust was ·te ns overwegend sterker en toch • : . :·. Laat ik 
eerst vertellen, dat ·we Jlt. Igni:tti.Jiä als tegenstander·kunnen w:aarderen, 
Maar ze .wonnen me·t -" s'lf ·11 ;-' .zoia1s·· dat heet. Hun eerste goai was een•. · 

. blunder van· ondergetek.eride, die het n11 nog niet lj:an verwerken. De twee-

. de en aer<le doélpunten ga:ç' Koos Ruif cádeau,en bij rl.e -rierue rotste vriend· 
en vijand. totdat terisldtte· een been raakte, JJe ,enigste mooie. goal van de 

'. wed s·taijd "was het séhot· vàn Jan v .d.Linden·. En verder vraag ik : · ,vas· hun 
keeper soms bet·e.r ·dán de onze, hun middenhalf., hun rechtsbuiten beter 
dan onze ·mensen ? Geenszins, doçh de fouten !l,chter en het losse zand v-69r 
verklaren veel van de nederlaag. '· 

·' Van de andere elftallen weten wij slechts, uatvhet tweede met 
5 ~ 3 van· K.R.V.C. won, terwijl het toch drie invallers had. Verder haal" 
de het derde zijn eerste punt met 3 ~ 3 tegen, S.V .T. Wie vertelt ons wa't 
meer v1,,n 2,3 en Aî.,.- · 

.----,. 
LElfB Elf ·:TIE TAl/fDEM • > •-·- .. 

Op'sHeren wegen :i;-:i:jdt wel'ie:ts .. ,. 
_Dat mén·een f.àride·m noemt, éèn,twe.ema.risfiets •. 

· Met 'een •·mannetje !l,O.hter en n.og eentje y6ór 
.. Snelt men er mee.heel rap_van door, . :. 

- ·· Ik dacht nu lç1,atst.: zoo 1n stalen tweelingspaard -. 
Is voór ons, sportèrs,schatten waard. . 
1Je lengte van .he.t .ros moe.t slech·~s worden ui'ëge~ ... 

·. zo,6'~/3.t ~en :~i )liet: ~lven dan· op rijdt. · , · , . b re:l.d . 
Elf zadels op een lange, lange rij, ,: t 

· Zes meter staal en nog een bel erbij. 
Zoo snelt dan Lens naar Brababt of naar 1Jrente. 
Van trein en autobus de lachende concurrente. 
Klaar? Af l en in minder dan een zucht 
Doorklieft het elftal de frisse winterlucht; 

. Het kost ééi;i kna?,k:i.e maar voor ·, t koperen "rijwiel 
· ' · . ·' · merk, 
Lang.leve dus de elffiets zo iets is reuzewe:rkl 

Troubadour. -- ---- ., ' 

• < •• . . 
PROPAGANDA~ '.l ' ' 

Vaak worden we onaangenaam 'getroffèn als ·we moeten be.,. 
merke~, c.fat Katholieke. v9etballers onze beweging niet en de neutrale 

' 

•· " 

. ·,; 
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neutî:•àle sport wel. steunen, Het :3isscl:foppelij~ schrijven ó.ve;r: dit ver~ _:,:' ;' 

schijnsel is voor velen een roep in d,i woes,tijn; ~ten wij .df woorde'1t\1{án.-. 

de• Biss.choppen kracht qrj:;:;§lct.ten en reqlame mak~n vei or. de. Kathqlieke voe,t
baiJ.~por:t door ons gedrag op .de_ ve ldep_;, Dat zal zekr r van . invloed z.ïjn, è:P: · 
de veJ,en•, die .öns tots'nu• ve:rmijde1,Lomdät zi:;J' nog :te .we ~n.ig mooi._s ·qndervpn . 

den bij ·onze sport •. Hierbij zien zij .:graag., 9ver het hoofd, dat in•·de · . :·:. 

kringen der neutral;e voe·tpa;J,~port ,ir/ de zèÎfcle euveli,_ •. zich voordoen·. . .. , . 

. Lenig en Snel hèeft:•een, goeçle n!'l,am,, ocik bÎJ neutrál.e ëlubs, voorzoó.:. 

ver die ons kennen. Door çte. ;fp_uten bij ons te· vërbètëren en het goeçie v•é'r; 

der te ontwikketen·maken wij de beste reclame voor de katholieke sport en· 

voor .Lenig en Snel. in het bijzop.de;r. 
• ,;f . ' 

. ~ ... ; 

'-ATT E.N.T. IE. • . , ___ ----... ---·- ----- ·. \:._ ' .. 
. ~ ·:~ 

. . .Al.l;l het be stuur: de Seni6ren binnel:lkort ui tiiodigt voor· 

een bi,Îeenkomst, plijft ex nat~urlijk niemand w~g • 

.. Wat.zei U ?· .. ; .. ·. ! · . 1le stuur. ·· 
. : ·. 
·" ,.. ~. - .!'•-·, 

. ' ----.. 
., ) . 

,· 

. WIJ HEBBE:.J GELD. N00DIG •.. ~,, .... 
. . 

' 
Geeft u op als donateur of d~natriq_e:. ! • 

.. _ . -~ . . :~ ~· 
Een,min:i,mumbedrag van.f 1.5.0 per jaar,{ 3 et. per.week of.:J.2f et, per 

maand )'.is:toch voor éte.meeet13:n,Uwer geen bezwaar;· · ~ 

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

: 
. , 

', . 

. ':' \'fit.'~• .. 
; .. .'-~ ~~ ,. 

Voor o~~ · g~i'ct"t het : " V.ele kië1.nen maken een g:fbot 
·.·• -~ .:·,~ ,..,;._:je•~:.·- .... ,<,.•.-· .... •:--~--;-·,.,_:,(.·,i,:..J.\,-.. '• . -.~ 

·-· Wij z:i,jn U er 'zeèr erkentelijk vóór. 

. ' . 

. • ,:.. ; F-; 

'.-'i 

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

17 Octobèr •·• D·.Ë'.L. g. ·- iSt:i-i~''b; 
18 ·11 • ·1-èns I Velo' I . 

~ . ·. 

· Räv "3 , .:. i:,enE1 2--,1;1. . 
· C,r·:"fl. 3 · ~- Lep.s'''3 __ :_ 

'i ' • - •• ' •. -·· •. , .. ,. ' ,. ·, 

Het be stuur. 
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Ji " OFFICIEÊL ORGAAH "'DER R.R. SPORTYEREE~îIGING ''LENIG Ei{ -S:~IEL", . 1 : . . .. l . ' .. ,. ! 
.. ,! R.i.' S .,V.; Il LENIG· . : t,'' EENDRACHT.: SECRETARIAAT : , l ! ~N _SNEî,". Opge: ", ,_; ,, · MA.A ... XT • ... · , · , , Herm •. Costerstr. ! . 

t.richtteSofheve,, •.·:.,M:ACHT.·,; 249,,den:H.aag~ i 
I ningen 12· Deè .. · Bureau Lensre .. ·. ! 
1 1920.,.Bisschor,y.. ..~~-..... .. ~, _.. Vue ~artdelstr-to I 
J goedgekeurd~25 · "· •.\ ... , . _51, den Haag, l 

November 1.921. · , .: . , :· ... ! . . ,- I l- --~---___ · __ ·_ -----~-:. ~-~ -- ~--- ---~- .. ~-.;~'.'·~ ... -.;,-.:~:--.:.:.\-:..:-~"'~~--:.;.:.:.._~--~--~--.;, 
- ~· . ..: _., .,.. 1,_ ' ' , -~·:_,\: . IN ffi!ORIAM : , Gi;denkt in de verloren cogenblikje:i onze .-ve-rlede_n. vrien

. den . ; BÈ:Q. STABRt!:NBURG,. jAN GOORBERG~ . GUUS BOL, LOUÎS WEZENBERG,. FREEK 
SToe;ps en. ANDRE ~JT§-,_. '. ; . · • · ·1• . >· •. 

' . ., . 1··-··· _-....._' " ' i·. r 1 .. ,\' ,,,,.. ''. -__ ' "'.' .. 
~.,..-"'\. /;--~·----.....:.... ... 

\ \ ., ' " ' ,. :,, \1\1/;,-~·"?'-,'·\\ ·,·,·,;,-. 
-> . ·/,;r .. "-~ :\ '\ N OV E M B E· R, 

' ' ; . 
, 

-· . ·,>\ .! ~>··· ---:"~ -~~\\ . > f -, 
.'.··t' ;(' ;✓: • .::_,-,\\<\' Tell:en jare,·· i!) Nevemb~:rs 18'ruw1 lijk grauwe n_ajaa1•sdagen · .. · 

. \ j. . . ,_.;.,• . \ Sta.an we 1eeer vaal' .1 t lan/! ge sloten graf · .. ,. . ... ; \ • : ,:.,;,; ;;r , Van vrienden uit . de olub ~oor Wreedaard .,. Dood ·;,. . .,;e ::iJ,agen ; :: ' '} . ":J ! . ,Te vroeg toch brak il,uri j 9tjge leven af" 
,._,, • \ ! '• " 
- ✓-~,:' • \ 1 tj ·, 

\ \ .JJi ... , De h~;in 1:rinri·aan htm lijden ml;l,akt ons stil en doet · bewogen 
, · \ ',\.. '\. · Onze hanc,!,eri voµwen ~n wij bidden nog bedroefd: ·: // '· •· \\ '< Geef het eeuwig licht, ,ó Lieve Here· in den hoge 

.. -· 

.. 

' 
· '-·.':1;:ï~-t, Aan hunne:· Ziel, zo die ·ons bidden nog ·behoeft, ' ,-~-·-,-- ~ . ' ' _,_ __ ; .:.~ ....... '~~"'~-" ~ ·~:~.t ! ~~~ë,:,·t~tt:e~ -t:?:~-~~-o;~~" ...... ~:,,~;~~~J;,,:;,f~~·rf~~~!ltf+di°~'~ ~~ ~-" ..&~~~.\~~~~t'i 

·:...-

: : , î .. · • . ; . · . · · . ·. · · "\Vzn: · 
... • - • w ,. 

; .,,. 

. • 1 ' .... -----~--,--•· • 
,· 

·'. 
EEN WOORD VOORAF 

· :Het' is ons de laatste weken enige keren overkomen dat we getu_igen 
nioesten zijn van cnp:,;êttige jgeçeurten:i.Jisen tijq.ene of onmiddelijk ,na.', ... 

. een wedstrijd, Het. lijk~- ons nu goed 1>r een ankel -wc~rdje aan· te wij,, . 

. den,• Misschien kan het' er een weinig toe bijdragen óm de ·vïj'andelijke · 
ste!l]ll1i)1g:tussöhen s:portr,ia,kkers; -u:l,t ,.te bannen, 'Hst mogá al waar z;,jn '. · 
daj; dè(:l;.egen elkaar botsen.de elementen de volgende dag hun houding be" 

, . t·reu:,;en en wel.licht gaarne ongedaan zouden willen, maken,. we. mógen eoh-
-. -tèr.nièt vergeten, cti,.t hét'.bet~:r t~:·de karakterbot"singon· en· hun geval'.. : ''gen \te ;voork.:merî;: Wif }l:enne11:a+lemaal de ;~ä:;-dc,. V!'ri .het :. B"'zint ee:t.' ·. 
·. · gij begint·, wal):t_. : \le_rst gedaan\en dan gedacht heeft .menigeen• :tn 1~ed 

: gebracht. M'ïsschien heeft'"ieder.vàn ons wel. eene een· ancler gewezen cïP• 
( . ; ., . dienä .0ndoo:rdaChtzàaiiliie,id ·- 'Ongetwil~eld· b'e:noort, er •eenige moed.' to'e .. 

'ièmand 1;p het bovengenoi?mde g'èb)•ek op vriendschappe.lijke 1m,nier te 
',· · _wïjzen:; Doch veel ineer'mo,1<.d;:'.en·moeit.e kost het~ ~Il á:pF.10iaal aan hef., 

t ig,e naturen -· :óm_',pelf äe ge ede ka~mte in prakti;J}, te ·orengen ., Laten 
we er. hier, in de' Lensrevue. n_~e"t:c.te··. '11,tvoer,;g c.vex•, sç,hrijven, Sta. ons· 
slechts toe een tre'ffend · •middel aan der ha.pct. te doen, dat zeker- suc" 
ces zal brengeh,aan cnze•pogingën cm cok.oli de voetbalvelden de.·vrede 
te bi<waren. Dàt.:j..s: Veronderstel ni·et·zo gauw kwade ó:pzet b'J.j een 
tegenstander. · WaarcleElr het goede in ande.ren' en ;probeer een ,,naange
naam 'weord of çen onvriendelijk gebaar:. ov'er het :iroofd te zien; Onge ... '', 
twijfeld zal dan' Uw houding de_ naam·.·van. :Lens ten·, nl!tte zijn en Uw ei" 
gen yoet:i,algenot vare.delen; Ov13°:t'igens· is het ock ,ihristenplicht, 

' 

•-·· ·• ··, .\.•.t:' .~-\. \.'..::_:' ~ . ·' 
' . .,· ., f<i-:.:~ ·}::·,::.,;; .·.•·; .. ·.-. 
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-"''" '; 'Van drfaeii-1. vr.iend Jan Hendrilj:s cntvingen Viè · op 2 N~'ll"~fube~ één ·.· 
brÏef, ·dié 1:5··1èntt1be:r" uit ·Jo4am1esburg·-was. verzonden. ·Ongètw±j;t'~:l,tl 1\ll• 
lèn ,clè;),eze.rg van. de :revue kertnïs wille~ nemen van wat Jan schl"ï,jtt, 
~$.:t;c,m-·,iJ~~;fti'\ve: hJ,e:r.. er_lige J;2assá15.es ~olgen : · . . . . . . . ... , . ,,. 

, .. ·· , ··lkrnaáknet.h;i.er opperbe::it.,Je 'bent toch maar he.t. meest _in .je. 

.. 4--.i,: .• . : ... ~, .. ·. 
. ~ : , 

. ' -, _,' 

element als je gerregeld- werkt;'BÓ'Îrend~7n,:~9fl~j!lt h:"i-~.r- de,~e~é,ctag d~ zon 
Jé wéet niet, hoe je het hebt_;_ .1!-ls je '1 s'·cchtend·s· -op.'s.taf?.:\;_ _sj;lèelt:het:. ,;·,:...-~. 
zóiii'iei;Jè •al doór de .ruiten .en.:tlat. (!ag .;n-<1:ag uit._ Zolang ik hïe_Y ben· 
heeft ·.het neg _maar 2 ctàgeri· ge·regenct.· ep·, yoor dé rest alle_ dagen •'mooie' 
blau:we·:·;t11çht; · :•;,:t•,.;:c: . " .. .- · ,:. , , . ·.,· ·. . . . 

. , : .. · · ;,·Engels ·.1e.f:en spreken gaat hie.;i.: Tan _zelf. El;Irn dag", leer je' er · · 
. eert p~ár woorèlen·oij, Verstaan doe ik_;haast alles al, maar_het. goede ant 
woord op een vraag schiet je wel eens.:te laat te binnen. · -·.,. •: .' · 
. ; ... Als je -een Afrikaner in zijn ta·à1 hoort spreken, lijkt 'het.vëror· ,·· , 
ons een kindértaaltje,- Hij zelfvindt.·•onze taal"ook vee·1·mooier·;ctan"de·.,··,.,: 
zijne, Velen willen met ons geen wó_Órd Hollands sprek!ln, omdat ''zi.j_ zich: .'c,, : 
dan.jfj oris ten achte.r vé>elen: I>e ·v1erkvroorden wo reien n_ie t zoo ve I'.VOegd ·: : :'. . 
als bi.Fons~·,•• ..... ·.:•' .. ~: ' . ' '; .... " ,·: . · .. · ' . 

. . Ile Ka.ffer is bif étë"Afliikaner.n.iet in tel. Ik-·\Orceg''é&n,.Afrika·-
ner ovèr hèt 'àantal i,11wp1fe.rs. yan Joh-burg·;··:fri;f zei,· dat er r·ond.-25000 
mensen zijn in dé .àtad •. in· de.'. Kaff~ rs -dan ? , .vroeg ik. 0, cÜé ;. ctä11: ~n · ... 
je de beesten eok wel meete'llen,Dat. k_al). er toöh ,b<ij' ons,. Hcl.landers niet 
in, Dé Kaffers zi.jn toch ook mensen. '( ,Ja; Jan, ·maar hier zijn k?,ffèrs · · 
ook ni'et erg in trek ! ! Red. ) . . . . . . 

Ik ben hier ook 'nog ,a.an het voet;bal],en gewê'est, maar· dat. is -niè< 
bs.r tegén gevallen. Hét· lee'kviel'ru·gby\ ·zop ruw als het hier gaàt. Het 
was 3en c.lub van d€ Neè:ié;ilands(;l .·vereenig:j.ng hier. Maa;r Ëir zijn jongens 
in, dié b'e'sJ:ist 'niet ·hun fafä1oen kunnen houden• op het veld. Dus _ik ben 
gauw besloten.er mee uit 'te·'.,scheidèn.·Het:volgend ;jaar iá:i. ik zién bij 
de Il Mari st brothers 11 •.• te kçîmen·;' e·en ·,kathoJ.ieke schocJc lub. 

· Wil;t U alle .jóngens;_de gro,eten ,van mij dóeri ?,. Ik ,hoop een 
woordje terûgte'krijgérii''·,·.,:: ·:,'·'.:' ... /.}_ /-;::"; ''.~ .. ·• .. ;· 

T1c·t zo over de brief. We d~nkên Jan ·.hèel har·:tei.:iijk en beloven 
hem te antw6orderi en hoperi verder nog·veel nieuws van hem. te.vernemen. 

Red, 

' Di.e stem van Suid-Afrika •. Afrikaans Volkslied. 

Uit die•·otoû",va:r:i onse henlel~' ;'.. '.Iri di•e'merg.-vän 'on~ geb~eftté .. 
Uj.f di.e d'topts '-ráni öris 'së~,' .:·, :, " .. 'tn èps .hart•'en,:si~l ei;Lgé~1;1ti•' 
Oor" onsiewige• gebergtes · ·• .. ·· •. · In ons- roem op·· ons· ver.led.ê · 
waai;- ct{e li,ratîse:a.nt111oord_:·gee, ,; . ' in ons 'ho.öp cip·wá.t.'sa.J. wees:· 
Deur ons"verv.é:r;!.atc: '.·:· vlakte:s_·, •,,·; · :' Iri 'orfo ·wil èn·wêrk erÏ"·\9'andei· 
inet die ,kreun 'V~ cissew'/i,; ., ,·; ':::::_ ::.'i,:,van dns ·wi~g•tot ,a:ai,.o.ne grs,:f 
Ruls :dj .. e s'tent van ons·'gèl~e.fde 1• \·•. ·,:·".':.·".+>e'el)i~•e.11·ànq.er :),and o~\.':f Ï:j.efdë 
·~·an.;'?!fs'j land ,'Suid=Afrika,: · ·•· ·•·• · ·. · .. • '-:-'t-i-ëk ·geen ander .t;t>ou óns af• .. 
Qn_s·.'.sa1:an-f;'i1,oór-cl: op .jou •·roepstem··· ·:'.: ,: ... vàderlärid ·6n·s .sai dïe àcte·1 

'öhà:sal offer: .w-a11 j_ij iri: , · '· ,·: .. v'àn 'jÓu·:n~ain 'nîef ~rè',êi'ra{ .. :»,•· 
0nS sal J:ewe•'.ii;':r:is·~sal"-:si;Ëll'We · ••;· · ·. .· ·,. 'Waar en·tiou"as :Afril:aners· .. 

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

, Ons . vi.r :'jo·u, Su·iti~A:f.ri;kê,_.: 1 .·' · : • .: · , ' "; , Ki.nd'e rw jan, Sï.lid-Afrika. ··:· " 
_· - . :,· .·, ::'.><-; ... !~-_-",.:·':>i< "'_.'···_\.··-.. ..,.~:-.--..••· ~-:·.~:/·· · ... ~:-.,.--;_: :·-_.,, · . .-~r::-:.-. __ .. _.-- ---~---= ::' .:. 

-~.'.. _"::---- •' . ~, '-.. · · -.-~- . 2· '!. .·._ ;·i•·:.•.:.·., .... . ·:-.::·~-' ~- : ' . •-'. . :~·:, . . •,-:' , " '----~-~:",.."7-.j";o • .. -~·. ' , . ·..!, .,(_-.:''/.'.~ _-:,·;· ' 
,.. ' ·;·•:: .. ,._., .... , ," ... , ,,... ~-,~·:·'.::: . .' ..... 

ALS IK- •. ~ ~- . . :o_,·~· <;-~-: ~~- ·ct, ;~ir. Zo-~-" :i1-/:' '-, ~~. ·-.··. : . : .. ~ \' .• ;;~ :-~ -~- .;- . --l~-_'·: ! :·.:., • .': '.·: < ; :\ .. :. ~ .._,- .-. 
~ . ~ .,. .. \ . 

.. .... ~~ ...... ,.;:.,;. ,..-_.,/.;;·-...,..f-i' ..... _:_~ .::.~..:...:.:·:.:. _;·;..~:.,;,;:_.,:~_·~~-;,. ..::~-~~---~-"~--~::,-;_:_~..:;-· _: ;·. ::.:'. .. ,~ . . . ,- .. ~ 
.,------. -.....:-'-.- ,1.~:•·:~·.· '•·• ~ ·-• -• , · -.:,.-;,,• ,-.· . .._· • · ~ •:·; ;_·l-,;' · ••'~~;-,,~•;,_ '.~ic. 

·'. · ::·:_bi's ;i~."to~~;h6~~J:r'·-was; .. '.-·_;,- .· ·. :'., . ; . > :,.'./:.;;/ ,· ; . .· .·'..x:_·_~·: ... 
,., ... : '.:•;:.:,' ,'. _ctG,1: zo~ :j:~ d_e S:?èl'r_El~~-lei•~f?n~{t1;'.\\Y(?':.~l~n kennen_,;' (. ItJ11lle#,~,$!~ar . 

. : , J!·?0-1J . z?u .Jlk · r.u;Jn .. ~:Po~tief\•ge•nc.f..:;' ... ~:rho __ ogen,':,wa~J · d. a_ ,n , ~ow ik ct.~ . .-, .. :.'.P:;rli __ eta. 
[tJ:.e.s b:qmen ,de ;l.iJnen beter,,k1.m.nen.,.v,aard_E1erep,·):·:'•'.·, ._ . .:r: •.. ·;:·.,'.•: ~-- ·::···· . 

. ,,.,.-. ·· .... ; .·:.:.·-'/i~.:.:.,:·; .. ;,;\ .. 1.~: '.'.:?::~}:'.·;t:~_··::-:~;;(/'.~·<: ::~·.'·:.;·'/'1·,. '. ':':;:,~~.'.;.. ,., .. : 

· .:. d_an,.2:.oü ~;).{ )1!r"j: · niët be\JIQeien ·mi?t' ètei•wëcm1:r.i·jd.:. .leid;J;ng en 
de "oesli!;lsü-1,gèh vf.).tr,def\· eohe ic;lerecïhte,r' •riièt1 l'.uide· '.J:>éoritiseeire~, .,,.~ 

"t;-:.'' '.1. . .- ~',·- ;:·: ,···_, .t·.,.:_:~~:) _.··- ,-,:.·,.··-- .,.·•· ~· i:_ '•. ··.· .. _•'. 

,i .• .c ' 
,., ~ .,, .. 



. :y·· 
' . 

. ' 

.... ~.....,. .. , •·• .. 

. da\ ~.elfs de'Tbeste s~eie~ \~e·1'êén1:{ 11 ' '•z 1h dà~, fl niet h'e.ef,t; . ' 

" ' . ' . . . ' .. 
: Ij. •,- I 

-?·, ::.>·., dat dáarvoor dikwiJià' ct:i.epë:r~ · 6o;i:iai;e1{aähwc:~ig zijl'! ·~'ari ;i,ü.;,; ' ' he:i,d of oriverschillighei:d · ( b•,v •. zich, niet .pret_ti•g v:oe:J;en,,.• werke- · ,loosheid-, huiseli,jke omstandigheden,· 'enz. vá.'l. deri betrokken speler ) · ·'' .- •. • .. · "·• ..,,._::-,:.· .~, .•. -• ,G .. , ... ~ : . ·-- ••' ··.. . . . . 1 

. ' .i.. . ... '.•,"-. •• ·7 -~ ·. 

. :~ ~-: , .. 
dat e·r:·te.gènpa:rti·jeh kunnen' 

'ni.et is öpgewal:!iièn; ·, · · · 
z\~11>•< :~ttègë1 ~e)~,s. •~_i_;n ë~1,1b · 

, .;._.,·/·:-1·~.-•.~ ,. · · ·,,, ,-.~~·-· . ' .. ,,. '.,- . • .. 
: •• .-: 1 .: 

'ct'a:t · ik ·dus val'.l' mijn êlgeri· 
gen; 

.. ,. ,:· ., ·' 
~ r.,,; ,-, " 

- ... ;. 

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

s:i;fe le rs :· ;{i; t . :iîé t :\hfuog~ i i. j k~ . ~ag ;. . . ···. .~ . .. . :·. . , . . ,• "- ,. . ; .. . ·, 
ver 

dat een·"ne'd'e·r-Iä.ai{van, ll!ijn cluh na fel.lem, doch eerli.jken str~jd • ~ • 0 ·••F•• - • . .. ' -~ • ~ ' ., • , • ' ' . • • hooge·r dierit"'aange-s:l.a'geff~ •'tfä.ri ·een qp-niet;;zui ve r-sporti ève;;.wij ze ver-.. k regen overwinning; ·" .,... ' .,· · 
.. ' 

·. ' . . c,-. • . "j ' ' • •• ,. ' • -'• -:· _!, ... : ,_. ,·~. ~· . ". . -· ' ' . -_' , .. ·dat·de ontvangende'vèreeniging.niet alleen--;verantwoordelijk ie••·· r voor·een·ordeliJk verloop'',_i-an .de.n.wedstrijë:!,,.inaar o·ok vÓor de vei-. .:!.igheid. van scheidsrechter e·n ·tegenpartij; · 
. .• ' '!'' .•• ·• . 

dat de daarvoçr n_oodzakeltjk geachte orde..,maatregelen dus niet speciaar;tegën' ih:i:j zijn gé'rfcht, d,!J.C~ .i.n.;t,.et algemeen ,belang we_rden g etro·ffen · · · ,: ' . 
,.,, - :,';,, . Il'·:· . . ;'.'... . . ".' • ' .): •. : , ', . . ;, ',:.·.: ~. ·-. ·_:.,":- -~;; ·: .. ··; :'.. \" ... ·. ,,. - ~ ... : 

. ".) 

. ·._:,_. •.• ,· ~•:·,~ .. ~-- .. , ·,,"'· •·, ,:,-·":. •. :,.-~.· '•• ! ,,. .'. dat ik mij c.!i.tp d!3-p.:i:"tïá:àr-,:fJ.eo.· tè ,voegen.:en h\lt·,onredel.ijk zou zijn• speciaal.•voor mij. !l;fvrijk~ng·van·dieÏnaatreg$li,_l'.l .te eischen;· . . . . . . .. ' . . ' . . ' ,. . ' . . .. ~ 
: .. -~·-· . ·,·, ~ . 

. . .. ·.- .. 

·, . 

!_~.,, .. ""..-;: • 

. . · ~-~~ ·. z_ou:·); ~~t-:n:tEi·t :zij;;· ó'ni" 'niiJ:~· .cÎ;b · te ·. z.i.en wi~ne·~·. -~aar om 
va:.h eerli"jk_e ·en :goede .sport te g1;niepen; ' . . . . . . . ' . . ' 

. . en 

. ·. ,·,: 
• '.:· • ,l, . • • • ~ ~ . ' •. ,. . <.•• .• • .. :,; • • . : . . ~an zou !i;k dat zi'j'h om èiocir he:t verbli"jf in.de frissche lucht door d_!:l emo~ie I s' :van deri:'stÎ'i,jd:,éep.\~stLik gèzon'dhéid OJ? te ~o'en, 

. . ~ - .. ::~- ,·_._;~- ,''·,·, ... · , :,, . ·.,. ' ·.•,·. ' . ·. ;· .. :· .-.; .·. ~-:.. . .. . . ·" ' : r·. --...~ ··,Ho·. • • • •. ••, .- ·•• • •· • N /:t,~, ,;' ,;; • • • ~•-"} • ••. ,,; -~ ••• , :.· • • • ·" • • -~ • • ' -:=' ~ . 

. ) ,;./_-: ,_· .. · '•· i ,.•.-''_:\,"{·. ·.;:' ;~'.§~;~~·.:'."'\::;;-;:·. :: ' : ,, . Een .ge ze 11 i:gê bj,_;;i_àe tik:.QmlttJ. 1 ·., · ' ... _. . : :(,. · · (. Ge Iêzei5 .).r, . de CoÏ.tran 1; ) , . . . ... , ·- ···-' ',• . ;: .. ·- .. , ·. _-: :_ ·. '· ·. ··. ::J<_.2;: _· •. ;,: . ' . .' •·_. : 
Circfi: -f~()q .• l~;l1fd~j{b,èz~\;k~I'.S ye,rsen,_in,.:qè :tra.rmoriie ondergebracht en onder 11en lj:jken ten..:Kii>ë1io1'1èl<e .:.io.:Li;ti.q,i, ._. ,_ .. , ,, · ,·, .• , .. . ' '\_' 'ft;·Ji .. ~~-~-,• •• _.,,. ,J. 1·_:.:;.,. _:-.~1>•;··-~•····,··• .',-.· ,,:·· 

.;(, 
-, t-' 

~•;a- ....... -"' 



•• ~. '-.?,, ~-

. ·"·· .,:,,zat.~ rAfl-1/: . 31. Octobel! ,,tf<i~ ,erR·)tt:0;J:'ll.!aphtigè,,Cl~lt°• .' ' Q)p s cho O 1 . d:r.'.'aai cfl'in: cte,:-fongens dat .. hun broek;e.n , .. ir .;v:?,n s,leJen, i;l;l.µ3:s holde de. k(:l,:ter.::als • 
-eli'n'äo'lleman d:oox• de· gang .en op,;het.;:v.131ct_._ys.n Rava wa13 het ook a.L.;m.s~ 
Gelukkig wist ctiï scheidsr~:chter ·heei(täctisch al. te-malle grappen te - -:., • ' l• - ,, .; ·" . . .. v'ó orkon1en. · .. · · · . • i· • · : 
.... "'' ,,J'0;pge:n~., ç1.ts., j.~ ·m~_i:-k~,, .. dat_ een sp~;t.er·•van d<3 andere parti,j de äèhteriitand · niet goèd.,kan verdragen, ;,;,1eptr9.µwt da]in. gerust 011 de lei
ding en l:iàuctt. je móncf,le tóè. Tracht steeds een voorbeeld voor anderen 
te zijn~~t bltlek al gauw dat L\ens-b'ctezen k~er .:ioû' vÎinnen van Rá:.;.~-d, ..... ?:.-~ 
maar. een.:ove'rwfrrning van '5-1 had meneer Venrooi niet verwa.cht. · Bj_j i:r~v.~ za.te~,yei•s2he1,ç!ene ,.-:,;ee:r .:goede 'i:ipele):'s, o.eJ., de ,Keepèr e_n cte _Mid
êiênvoor. :i.kaáx· bij Lens sloot'ook alles.a+e.~_en bus, :voo:r. en .ac1w'tè1•,.·:: 
Zopder uitzon1ering werd ·.;r g0éd en nuttig 'gewerkt. Kees vond ik een 
prima bui temne.n, Henk 'moet minder solospel laten zien. Klokkie maakte 
2 ctoelptil.n-te.n, Hen_kf Jle1iny, en: Fr.ans;; .. ied§J' __ f;elJ:, .. <De .hal:f·lin.ie :w.:cr zeer·, 
s-té'r'.lc''e'n à.'êii.te:r"was 'Jari cfêi"'bék~i'!l.s:/ê,; ro:ts, -µi,aar.:Appy: d_eed weinig' voeî:r · 
hem , ende r. Moet . ik van Ha11s nog wat ve rtè llen. ? , •••••••••• 

• • • . • . • • •. ·• - ' i .- : r ,.; ·.: , . . . . . . , . 
.. :.. . 

~~ :·. __ . -:,' 

·. _: -~: ;.; : 

Troubadour. 
. ' ' , .. -~.. ··- :~ '. . . -- . · .. :.\,-' _·::;_ : ... , .. , -~/·• , •:t;,. .,,, ::... ': !:1 ~~::·_:')_ ·-..----1-- - ,--

' .::-~: -••J::_s.-.·. _:~- ---~-.:··_.,·-~. - .~.:~< ~;<:':• . ___ : .• ,.·.. ~-- ':· <::\ ".::),.::-: -:• ;.'_;,,~ - ,·:_.: ,_. -.. !. ____ -••-·.:'.:, 
Zaterqag 7. :N'övembe1,:, Oin 2 uur kwamen de allerjongsten n .1 .. Lëns.:.ct ,·:: 

·, binnen· de lijnen àr,i·--tegen ·dé zevende klas van è.!e Herschalstraat hun . 
· kunnen te tonen, :O") stri.jd gillg gelijk op en eindigde in een 2-1 over 
wi~nine; ;ij·-~ri 9nz_L ,;j c,nie.p;,~.,,Da'. ,9pste :q:_irig :we,_1;3 1?).s volgt '.. ', . , ,- •••• ,,, • •• • ,. '•• , .. . •·· •. ';:,• •.. . ., ... • -•~, ·.:•-~•.:·:,j,•H ·,:..:~. ·r, ,-_ ·.,:.;.7-i~·.{-..,.,':,· .. · ,;.'1.!.-,~··_~.;:,.-.. :,,•: __ _.._; ·-·.-·, __ ., ;!·~,:· _-·';_1--.t.:•,·t •. •·· , •.. ,,. , . · ... , .. · ·.. · ·· Kees Luxemburg. 

Tiieo van Es. Frans van Suhendel, 
Joost Bon. Act1·i Boogmans ,:; .. !(e(!rs)):i•erhuizeh---:·.:-.:: 

J'an Ilouw .. ,. Jan van .lfooy •. Ger. v ,d. Steen. Riènus Boortman. , · • . · ·.-', ... ,·· · · · :!!,rans Mesker· 
• - .. · ... : •• - _. ··.-.. .·-·. :·-,,_:;..-;., ·.· ·-~ • , .• .. ··r1 ·"•'i· •. ··~-·f :~·;·:.~ .. '": ·· ,.· 
i:iat~W:~in Pietèr~·' 1ien 'ktiártier· te~ iaät;.'.icwam.,; ., •·;' ... 
We hopen dat Lens-c spok'äig 'in 'riie~' competitie kan . : - . - . . . 

.-_c: ."·, 

ui. t.ko1:1e~1., 

.., ... ·-. ' . ~ . ~" " --~ •• .• -., .~.•.·,.• .. ·,;.: ;•1.~.: -·. - :..-" ·, "\·,,,···~.·: ... ,.··, -·.;.: .'';_,; . .r-~~- .. ·::~-~•-- .: ... ~:.> .. ~,. " .. ' . - . :·:·. 'Om drie•·u:iir .. lèónct.ig_cJe::-.~€ih luid ge.juig-aan;.dat<do as • 0-·ka:mpióënen' 
( ? }s, de str•iJd ná'.ctden' aà.ngèbonäen,· ér,i wel tegen Ria-c. Veel moois 
hebben juL!Lie niet Ie.ten zien, jongens. \.J'e kunt het wel beter·. :Os ll-~ 
O overwinning is eigenlijk te royaal uitgemeten. Tegen de;, 9 ,jo!'lgens 
van Ria hadden -jullie je record v~.g _ye_i;leden jaar wel moeten ve:-:bet.e~ 
ren. Willy .e~ A:pJ;Jy,maakce.n"iecter,l·doelpimt. :Henl{, Henny. KeeE: en 
}!,rans ieder :2:r't'èrwijl d1i!j::geièii:i.ge dikke li;1ks:rîá:i.f van Ria ook be,. 
hcefte ~l!:VQeld·<3 •,'1-an. z_.i,jn _doe;Lpui,,te.nhong_e:r,- te vûlcté,eîl ;._ Tuiaar waar was Al'e;x;'.ge'l:i'lé'vefr '? :•·.•.•• .,· · ·· ·· - .·. ,'.· :,,, .,;_;.·,.,_,.· · \. 

:-.u 
, ..... 

'~ ... .-, .. , .. •-.. 



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

Jae,i•g1.1.ng J. ~.J, 
•,. •.. . .. 

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

f , . . • .. ' ·. D. ~ · L E :~'. S ·R :E-.1\,U,E. ,· . . . • _ .. . . }~ 

.. -~! ·officieel· org:aan)ctèrR!l,{,. Spö_rtje1\~enJgin1( 11 :Leuig ,elJ,Sne)., 11 f;'. 
!.' • - ... :•.:·:;; •... "" ., . ... . 1 
R K s V Il L . ' .. Se.cre•tariaat ; : ·f ! . , .•. • , . enig . , ,,, ., . , ., .. . ·: . 

Jen Snel II Opge;;. .. · .. , •. , .... :l!:EifDRACHT, .,:ic ··Herm •. Cos:Ge):s'i;:r.. !. 
lr.ich'I; te Scheve:- , : .. '· '):· .... , .. ~~/ · t . ., . ',. , : 249;:" 4~n Haàg i" 1. 
lningen 12 Iiec •. 1 20. ·· ·· · · · · · ·· · - •MACHT' ·. ,, " · ··: , ~ .. ' Bureau cf.er.tsti:lvue. l' ·· 
!Bisech,:. goedgek •. •' . :, ... ,. '' 7 ,, ': ·:. '· ·, ,._::,è-' ·.''.'· .· ·• ,Ámand1,J;9t.,;:,~e,s."i -'i;p; 'i_ 
!25; Nov. ' 21., · .. ; :·.: "~.'· •, .. · · · '·i'"- -· . den:Ra'a,g"· - :1. 
1.·· _ . ., "/'/ •' . - .... . .,. .;;.. ·: :. ~ ~ .• :- . ·• •, 1 

• ·.-·· . ', ; ·~-~j _ ... ·- . -
• . ..... ·--•; . . . 1 

,.;l..;'_...;...., __ _; ____ _,__;_...., ___ ....,.....,_. :..• _..,.._,..,......,..._,,,.,...,..;..-,-... -~~: .· . -"'·"': :· .•. ··"::.v.--:---.. ~ . -·. •· . . ~ :.'. :. ,\. ,-;: •" . . . . 
• . - . . • . • , .. ~ •••...•• :· ' • ' . . .,: ' i . . . :•' ' . '-·· •. ,: . ' 
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18 Dec~.-1936 • .' LENIG El, SNEL. 16', ·J:ÄAR., f · 
Ongetwijfel:ct een,;-fei•t. omer even.bij·sti;t'·t.e.·staarf,.·v,ooral• n~ we v·er~ 
scheidene . ·leden fn onze, kr_ing heb:t>e.n, d:j.e voo.r:- de 'e.ere,te_ ~ee;f:,: .. 1;>,];s, ).id 
van .. Lene1 de verja::i,r_dag van onze, ve~piging. ll)eemaken •. , Zoa,i:ei d~ · et_aà. t van 
zaken is, mogen we, me.t ~.cht. elka?J,èier. gelukwel'/SC!l~!'l Qll! d.e ·l?ê .t,er.jM.r~ 
dag. i\iaar bij di'e_ gelukwens past een. flir1ke aa11sp9.ri•ng oni: ttouw te. blij-

, ven. Laten we de belofte_ v9:n tro.uw aan, Lenei· ale ,e;Elri_',_'.:v;e:rJaringsgeeéhenk• 
aanbieden .• We volgen, daarmee., het v.oo:i;-pe,elcti var1 ·v..èi.E3n onder:. ons; die al 
meer dan tien· j'aren de, op,-· eh, n'edergang, v:!l.n· l:lun veréri-ig:\)Jg · intens bel_e·,. 
v--en. Meer ,in het bi-z.onder verwa'cllten., wij' trouv, van de:' nieüwèra. ·1ect,;;,1; ' 
Het ·is goed, als. zi.j ;bedenken; dat zij'' el~:cht:e .ifoo.r. ,vele "Jaien.. vooi: Lein~ 
te spelen, en. te iÎ?'er,ken i'e,ts, ga.an· betekenen :v:cior d~ ,'v:e:i;-de':re opbour. ..-an., -
de· cl.ub. Taai. volhcudt!ln,: de; pz,et.ti~~::..gebeurt'eniäi:i;"en,,b'iii.J :meevier.en, en: . 
aan. so1Ilb'ere ontmoedigencle:0.t:egenvaIJ,ers Uäpper ·het hót,:t:d l;lie.den, zieqaar · 
het. i r.e cept ,O!Jl! ~,i3t,;~~1~~_,;.l:p.~IJ?.,::~f~ J,~ ê/9~d,~:;:Jó.~,..,;?\~n~L,.t:e,~1:J.fEl":1.î:felJ(,\?~, ü:, stand. , , r· b.:l;e houden •. Doch li.ei;: parool;,'zlJ :,.S!lJ!len:'I. ·li,.e:iJ, v,oor::.allepl Allen voor · 

1 ( ~-én.• 1 Ook voor de .. juniorén geldt .ë:!e.: µ:j;t,ncird,'d:i:gïng aan :çenf3 çle, :h!l-nc! te ..... 
l rèill:en 's.le teken. vari :tr'quw. Jullie. ,zult het. z:i;jn•, jong(;lns; di:ê' ~éns,. als .. ··· 

arage:rs .van. ·onze mooie; vereniging,, ,~.ni_g .. ·e,ri·;S.l),el}in}_ll~.t.,zi';t.vér· gaai; ete:~ · 
ken, •terwijl. çte ouderen .oncter;-ons, .. ?Jim> :t;e, '~_ti'j·f-·en'itè :.stroe:( o:m een ba:lr, 
let je .tè sèhoppet_l; 'r'uêt~g :o.pi'.cle àchtei'.gronct"'b;tj;jven.: ·Wat zaJ; t.edèr vah ' . 
jullie het _dan. v.:aardèr~n•;,- a1S, je,· ste(;l(is tërdège ·_in, he_t', oog hept• gehoüden, 
cta-C met:on'orouw en .on(;lnighé:i,.d. weip_;i.g •t.e b~~.:i:~en 11-a:J::t:i l)e zi,lvi:r·en·kroon 
ligt nog. 9 j,are.n varens vóór· one•.· Dat· duurt ·,nog .J'.ang. lliàai- laten w:f.j ,ge..... · 
:rust. onze. blikken ver v_ooruit. z~iié!en,. ,i[?a.t/zá;l 'ons ~e;r{ r1/gges,te,1ri bÎ:j,jke1j ,· 

om te t~~oh~e~~"n~:a.r: ):~•·-~:~qt(~~;:f~;~~~\~::·: .. _:.:} .. '.:~·'. ::.· .. :.:·. ë.: .. ::.::,:_H·:.··•.•.·.~.·.:d.::_.·.•:.' \· ·•···· ·· ·· · 

;\ 

• '! 

., 

• ,. 

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

> Van ·bev rientjit .z,iJC!-è .'wo rde_rJ ons, e eniaa:h t.Ji, ~riipseJ,s uit ve :i;sc:hi l le.n'..; 
cle bl?.,den ·overham.lîgà; !l:etkóînt ~ons: voo.r.dïi.t e'r. wel:·:wat·:-uit>te ],eren vaJ,t 
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Advies ! . ·· '.'~· l'riet. ,Jle'.cll~s 11,~le;~!li · ~ · ~;olÇ.i:oepae_een ( 
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STUDIE• VAN SPEL "' SI.TUA'.L'IES, 
., 
' 

J • '. ~: 

'l 
·, 

.. 
11 Door èen· misverstand titssohen doelman en achtere:pele_:r;: 

nam XYZ de leiding 11. ·, .,,•, :.. : .. -'···--· • 

, . Het. gebeurt nog ~a~ genoeg, . dat d~ v~r,s.J,~gg~vers':·ë11°t' :!lj,p.netje uit 
hun gemeenplaatsen-,arch}ef l!;unnen ol5d:j.épe:q, ·maar 'w:i,e. zich de.n :i,nhoud goecl. 
realiseert, begrij~t, dat. een aldue·ontetaan doelpunt met recht ale or; ... 
no odig be echouwd kan worden, · · · ... ~>., ,:.,.c: . ... .. · · · ·-· ... _ 

Doelpunten als de~e ontstaan. niet, •,~ann.eer men cloorct,rongen is van,' 
'de we.arheid, dat een doe;)iver.dediger de aanvoerc,le:r ~s van·.cte achterhoede, 
Een achterspeler staat :i,n dep regEll met_ ilijri rîig- naat"'e:i,ge,n doel .::. anctElrlä 
ke.n hij d~ aanstor111encte voorspelers n.iet in çl_e g~ten ;nq1.;ctiin ,., hij heeft 
n11, eenma~l geen oogen in den rug, 8:f!. ali( de b?,:/, :qallj,'J A~t rJoEl"J, komt, li 
~:tl~~~l:~~t~e aaqse.r:~zen. l/,~rllöon_om t~_beö~rdeel,fl~~M~ e_~_J}H yerctex-_ _g~G. -- . 

"··· .• ' 
__ ._:_,,. 

\f; 
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IU.j dient zijn· medespelers - meestal q_e achterspele·rs···- ((u:l ·~0-,c:·:.:,1.1•• -~o geven en hij moet dat doen •óp duidelijke y.ijze,die 'ieder- mj_sve:•:;/,a;;.,/r· ;,,i·i_-i;slui.t. Hij geeft dus te ke.nnen pf de ach-çerspeler den bal moe·~ 1c,:;-,:i.et\ clan v,el moet laten ga.an vóór hem CJf _voor e•ën andër;. óf\.vèl hij c,:i.en·;; he1n ••. toe te r9epen - en hij mag wel bru·l,len ook, a:i;s hèt rioodig is __ ., -~f h:lj uit den weg moet gaà.ii, den· tegenstande.r moèt. afhouden of aa.n'váJ.:;,ön o:f • wat dan, ook, · · . .. . . . . . ": .· Deze taak vart den doelman wordt•.t~enwoordig als ten minste even bë" langrijk óeschouwd. als het. tegenhouden van dèn bal., o·ok. à.l: o.mdat 'z{j f)en ende rdeel uitmaakt van het, zoo belangri-jke II t·eainwork 11 .- Sómmigeri hebbên er 'niet. de mînste moeite- mee, n:,l, degenen, ctie uit hun aarci over· aan.:- .. voerderseigenschappen beschikken~ Van- der :Meulen ia daarvan wel hèt niee's.f typische voorbe'eld geweest, maar er zijn ook ande1.-ei-i ·als' Co]l.en ... ,fart Bpart"i,; die op dit gebied ëen reputatie gevestigd. hebben; Ook Leo Haiie heèft eëri . aardig overwicp.t op · zijn 'médè,apeiêrs verworven eri h_e maaidËiÏi'-jk kari meti .. · in de wedstrijdén van het Ned.' Elftal zijn: duidelijke uitroepen .. hóoren •. Iedere, doelverdédigér, die. wat wil 1:ieteekenen,·· dient .zich op dat .spel- · onderdeel toe te· leggen. Hij moet zo.odà.nig als"a.a.nvoerder van de ag:ttter.:, . hoede" optredel'.l, dat zijn mëdespelers daarop volkomen gEJ;an vertrou'l•reii,'. · Misverstanden ·zijn aan practisch uitgesloten en er ui-t!::v;oort·:vioe iende · . ,._ . ~- : . '. ,, - - -, ' . . . •. ,: ~ ,' .. ,.. ·. . doel,.,unten al evenz_eer •... · . .-_ ... ·....... • ..... • ·•·. ;_ · · ·.. .. ... • · · · ·. :.t' 
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: . :,i - ~,,•.~.· '. :-.,)·, Studie. van Spelsituaties~ . ·. , .. , . .. - ; ;,.' ........ '··,.·. 

!· . '': ::'.· ~- ( ' . ~- . •:. ·_ . ' ... :~ ._ ...... \:_._ ...... ,· '/.:Jt· .:~· ...... ·:~ .. · ,• Dat· vo.etbe,l een· spel ·lè' van ·.a~vállen en. verde4igen - .weer ,eeni waar,:•· • .. h~i~ aJ:s een koe .:. wo~dt·ma~,i-:.:-:~l\'.,te;tv:~k verget~~•' Ee,r) lllidde~lihfe';_diê,-_:. 1ue1:s _doet dan ve·rdedigen,. vat·,;• .11-:i.s. ,E!r. geen. speciale hoodzaak voor' l s,,. ·.. . ' .f, ·-·-· .. · .. , . ' . . ' ' . . . . ('' . . .. " ,' '.1aar taak verke er_ct op; _en· ale .. 'ö-~.v •. de" s;pil:: (:Le rde back speelt, , dienei:1 d.E2., .: : ,'.;:anthalves 'n meer aanTallehd elëmêrit-,in ·hun spel .te leggen,- tene:\ride · ·• 
/Oor vold9~r:«;1e. ó~mp~nsa;ie, ·1Jn dEj "llli:qd~n+~,ni'e \s, •'.~_org~J1~·.}IJ:111'' ;1:1,al:f'îinie, d:lf .: . . 10ofdzakeliJk' aanva·l!t .. ;: maak1t·echter•'evenze1e-r·· ee"n;:_groote:~t~.ctische fout,,.. L . :lie zich doorgaans "wJ.'eek.t· in ·z.g;,11 onvèrUienáe"d.clèlpunten va.n•·cte tegeih, • : partij • · - · · · , . · · ·' · · .. " · ' · · - , ; •• · ,: · :· '. ~ . , , . . _ Een halfback dient. te: bedenkén: dát.,fiij. te all~n tijde éen "hal vit · · oe,ck nis, d.w.z.,·dat zijn spel gemiddelrFsteeds'1 hä.lfverdedigehd moet~ 
l,°}JÎfl: w._at meèr zegt, hi_j .. _m_oe,t_.·. ei: st-.e~ds o~--. b_:_--~dach~ .. z~- jn_ !_,_ ... g.eh_e_ .. el• ve_rd.edi,,,, :;eruf te kunnen o:i;itreden wanneer de. eit.uatie dat verel..Scht •. r Vlaak g.e-• .. i~èurt het, dat b·.v-. de rechtáachters:P,eler van zïjn_~laatei ga~t/hetzij . Joor foutief opstellen, hetzij doo.:rdat. de· ~ms~àndig~~gen dat l!))P' een ·ge·:..,_. geven moment· meebrengen" In dat· geval moet· dè plaàts• v1in:.Ciien.- achter-::.:_· · .'1.})eler onverwijld :worden ingenomen door den ·reèhtShal:f\.·en:,·,, ... ,,; •die .zoü ~.at onmogelijk kunnen ·doen wanneer hLj, op dat, moment, dus-ontijdig, .er~, ·"'-~ns .in «;Ie buurt van· de voorhoede zou verbl:iJven •. Ook teä.aanzien, va?l- . het «;lekken van .. de tegena.tandèrs' moet er voort«;lurend oon.tadt. zijn tuà" schen achterspeler en middenspele_,;~· Eèn vaste,. afáprlj,ak kan. heel: goed ~ :üjn, !llaar. als de :e.ene.· speler·.;11 zijn.· n' manriëtje olir éle een of ,anäère re-. •len losl;aat, zal' de\ancter•zijil taäk moeten 'ov_érrienien. De11gelijke samen .. :;·erking tusschen back en· '!le~elha.lfJial alleen· inoge]djk. zijn als iaat'st';. .·;enoemde zich in no.rmale omsta?ldighedèn• niet: tè. ver in" qEln aanval ·waag.t ~ l '. ~ . . , .,. , 
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Ni.et minder dan 63 personen gaven ,géh.oor aan de ui tnoàiging van St. 
Nicolaas en Tranadoelie om hun komst in de Lens- kring te vieren, JJe ju.,. 

- ,_, " "r, . • ... ' • . 

nieren waren allen aanwezig. Hulde -;1 Maar ook dê öpkomst. der senioren·. 
mag geroemd worden. Zo · waren· uït Jret· e$.rstê elftal slechts 2 spelers af
wezig resp. door overwerk en uitstedigheid. Nàtûurlijk,wàa ook.Kapela?n 
v. Stolwijk in ons midden,, Verder mochten wij .ons verheugen. in _d.e aan"'. 
wezigheid van een viertal d8.)D.eà, de voorloopáters ongetwijfe.1~ van ·een . 
groter ee.ntal, dat St._lUcolaas in 1937. bij Lei"is -hb'oPf, ~8,D; te treffen. · · .. 
J)e Nederlanc!se weermàcht · werd vertege'riwó_o,rdigd• ïn de,n ·.persoon, van Pau,J.. 
van Boheemen, W?,t voelden we oris ve:i:iig. ,_!' ·Oö,k ·oud:-,LE:ns · :),i_i,t;_~ich n:i,et 
·onbetu_igd. De he rep c. Bontje, J •V: .Liempt en Jac ;. Runderkamp ·deden ons. 
het grote genoegen van hun komst. We hop!'!n vE!.ri l:lárte ,:dat. ·b.ij hen en bij 
anderen de .bela_ngstelling in 'onze voor-,en· tëgen·spoeden .;. ofscho.on nooit 
gedoofd, - zich steeds ,hartelijker··•.~oge ui te11- _Wij zulle?J- bÎijven ,w,_é;:ken 
aan de bloei van Lens., ·•,opciat· onze verèniging genoe!llde. -'belaingstelli•ng ook 
in de toeko~1Bt zal., verdieáe'n."· '.,, ... ;: ,,,.:_;,:,:,; ··.· .. , .. ,:.:,_<.)' ._;,,, 

Dat' de :l.eden. de komst van· d,è Heilige Man •én .. ij.',jrt. reä-iendèJ -op r>Fi,i s 
stelden, 'b,ewees wel-de ri,jk v9orziene tai'eJ.·, d:ie·•:t,i:J11á l:Îez11eek 'än,de:ç .de " 
last van bijna•J.29 ges.cheriken, Elders in deze::revtie' leës·i;' men hoe pj_et ._;. 
de Boer bedacht werd, Ook de andere aanwezigen keerdèn, i:ia:·:a:f.1o.op zeer 
voldaan naar huis, ':J;n de kaartploeg kwam de Gelde rse>,wori:it°' gced v·an :oas; 
Zelfs Wim Piete:,,s wist een goede bestemming voor 'zijn mooi fluweelên 
speldenkussen, De goedheid van de Sint werd ,bÎJna' ovei;troffen door de 
geduchte strengheid. van Trapadoelie. Dat ondervond Henk,Koeman, die 
door de zwarte ende rhanden werd genomen;· omdat hiJ' éé_ns :cté ·. bolhoed van 
Kapelaan S1,hoorl had· durven tor)?~de1·e11, Tot stra:r moest die arll!.e Henk 
een liedje zingen ! 1 l Zekere J. J, .krèeg •bcik .èen::•bittere ·pil te slikken, 
Hij wist zioh echter z6 tè verdedigen, d~t. Si_nt eens iÎv:e·r;zijn baard stréek 
en zelfs Trapadoelie ~et· eem·"mohd vol tanderi stond ,:,Joost B·on zorgqe, vooi•. 
de muziek, ivat.riiei;,wehlig bijdroeg tot,het welslÎ!,gen van,. het fee.st,' : · .. 

Het bef!,tuur is' •dE!.n:l<baar ten··op~tchte van,St-;: Nióq;J,aas en ;zijn'knecht, 
die bij huil ,drukke. 'be_:U·gh$clE,n, ·toch nog, ti·jd v6rid~n· bijiLens tê _komen,,, · · · 
Maar het_ be étµur is, E,V,~ne en"f:l vc],dáan, ove:i; _'d(3 ·:tiledewerki,ng/doo:r ;<:lè leden •.. 

· '. ~:;. \ :;:,~~··'• i }t;~\~~'I:z::;·1'::/~~,ft. 1!~;:f~';j?~:t?J_f~~':f ~:~\~1}:;.vt:;:·;}'.f t·'_f, :}~:~ ~~i-,: •,1'· '.,, •, , 

Odè aan Piet' dé Boet•;•.'. :.-< ·, , , ,, , · ·· 
•. · 0~ '{~Jt/;~~-~:::~i·2f;;,~c\!;r~;~~\\ ,;:~~}< :i'.1\,')\,:\:ft'.',1:; ·' .. , ! .. "> 

•,: Was ol:e,••Sint b:jj Le;ns beland/""' / : : •., ·;: .: · ·· ;-. ·· 
lifog· met, i;raneh in zijn•'.• çîaàrd.' ; · ·. . ', . / ' 

.. · Om dec stl'-iJc/ gj_n_ä1;1 ,ruw, · o·nt:?,a~d. . , . 
. ,Maar wel· '\\'.Elrd zijn: smart :verJ.îèht ~ ./ • 

.. 'Door :h<::it fe:est/-hém,aa.,i;:igerichtJ •,· -: . < 
. ,, . -. :-. 

,:/ •" ., ' ~,.,_.;.- ,.;, -~... •.·,'' ,,., . ,·.; •. !'~ ··•· .• 'i·•.•. \ '. 
: "'. In Sans-Souci,; de• g,:•ote ·zaal:,; :"'· ·:- ·· .. · .. , .. _ .. ·_. •, , · .·• ·; . . .. ,,,_ ··· · 

' '.' '·; ''têns ,was fda.at pi~ria hèl?ma'iu; : : : . ; ✓ . :_ .:: ,: ' : ' .. - : • /' ,.'' ' 

,: ,: si11t'!ilde•niet %an :spa,njeè(enI;en, ·,: .• ,, •,~:;://·' • ,•,. 
• En over],aactde, onf! met veel ges,chenke11, · · 
, 1Jij ·.sJ:!ralc. ; ... 11 Mijn allerbeé1te kindéren .• 
: • Jullie- 1iiag .. d'i.e' ,it;rijd 'nie_t hinderen, :' 
.. , S1,eculaas en worst en lèoek · . •. 

· '. .• , . Y-ooi•, ;leder die· ,, iiÏ"- 1 f'goe.den b'oék 
· iluor., '.C:::•apadóel. geschre'v'en :,'ataan . :; 

Piet de Boer staat 'bovenaan,. 

_ .. -. 

,iii.j m.~-g dus het mooist cadeau· !- n · 
·Sint nu toverde het zo, .. 

· . ])é., t de rest er naar mocht kijkel). 
Hoe :l?.i.et ras roet een mand ging s.trtjken, 
Waar 1 'G sappigst fruit in ll:rullen lag: , 
Een w,,e:l.dG a.J.s l:len zomerdàgi. :"-.: . . · 
Sinaa,.;appëlen uit Spanje; ·, · :·. · , ·'· 
Goudreinetten uit Oranje·; . 
Vruchten ook iri bli_k gelegd;; 
Alles schitterde zo echt. 

,,._. 

,;,•_: 

•· ' . . 

...... -• 

• ,. , ........... ~ .. , ... ,4 ......... ~ft:~·.;_~:•i .· .. ,.. 
Pi.et i.s er mee naar huis ·@!'!gaan:/: ·•·.· ·_;,;,'';• . 
Ms,a1· ach, hij werd d_aar bleek,en ke.ek; ontdaan. 
Wat was de Sint'· èen: onbètaà.ibaar, ::guj_tje : 
Elke sinaas1:lppe1 was niets dan een· uitje, 
Niet uJ.'i; Spanje, maar van,hier, 
Slechts ü1 een si;ukje kleurpapieX', 

., 

,: 

' ·, 



. ! 

·-.. - -~. ----=- .-----...---, 

En de lrus, "W8Al" b'uit in z:!.tton mo\\\Él1;, 
Waa leeg met een binnenvraJ'lcl 'll'El,)'l l'Q6Jl'~ ._ 
Sinf fopte hem, Lena b:1.-aoht a.i-w.1 :!;liet fü.-i. J:lo(rn :: •. , .. 
Een v.r:i.endlijke· ai.ra.tie,. 110 dçie·~- ook 'J.'x·ou:b.,.dou:1~,' · 

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

_,..._. ,. 

~-

• 
. .. 

' . "; '. ·~c .: -~ r. '. 
.. ' ·; -. ·:. •:,_v; 

-Wat .ei!»'.hoe LEl•na e;peelclr. •. 
• ' • . ' • ' t . • .. -, .. , . . - ~ . . . ' ' . 

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

op .2i' }f o·vernbel' . apéelde ·het·: ni euwba.l!:ke;i. ~• - iie(-i'en _Hav~•'< !'l • ~-:~:),i c~·c-$t,o . ·· - Q oi11-,'. • ·. 
pe ti ·1;:).e',ved strijd. -Riel'!ue Boortman an The,1;:~;!;,,\ Jl):1 }\~ t~r.t ctf.l. iw,~.l:',:t\l · 1,,2t;et1 ·. · 
in µe steek; tl~t.,wa.a ~eri eleoht beg~.11 •. Du ::B~i$1,~lt\:tlt!J$,@i.tr\l, ~\1;,hr,\0~11'.1:l;l••·: 
ti:jtlo en· so~1riftelijkïia.h het eeore-1;a.1•:L1;1.~t V:fln <:if~ f:l:i-:l;'Ct1J.~amlln:l,,itij,o ·•i 'Yn · · 
:i.qe:,•:i.sst:ra!.'!,t 51 'bë:riaht z~ridt,· _ipd:I.~~ men "l'e:r.himl~r-d is•tfl :\>';Oll\1)1\,. -~· · ''. ' 
Zoilltf:.F.~~-2!~ kan· een· ve rèriiging· ntet• 'bJ,oe j,1,m1 ctHt j, li (l,·~,irJeJ j .jI~i '" 
JJè wedst,?ijd iè' e~g prettig geworden. l'lo\t R<.1.V'a llll:lil ,,.- "'. 2 W1-ll'l.,,;l-f/.\i11'J.91;ói_ · > •· 
erg, wa,rr, z:lj apt:ielde beter 'dèJ?. L~nét Jun ,'!)9\\'.,l')\\~tr1:\;;:tr(1 p:lJr. Q0!'fb6',&~@;-J._ · 
in J~ens, l,tog heel veel, hoo11 J@ l W:3..m1Hil1;-ba el•,ni.i~: td.e,·~-·v·ll~J."'<'ti,'(\r :b.~j•i. 
lee:ct- hei; we:t., · ma.a.:-, moet nog fltnk· oef.en<1ri.. f,h-i;N:i.:1;1ct :::i J;,J,9,\i-:[f;:l,ü ;L:l.:iî-3.lJ. we:t · · 
sn:;i1, ms.a1• ze startten te' la.at, Fr~ns Me!:ll~o~.&(nt1rl e;:r ViiiG.:t. ·gou~tt!l•~•-;1;:q· _ · "' 
halflinie• heeft naar beiho:reri gewerk·b, _evar1èl.l),:~d5t 1it1nkw,. '.b~mhti. 'l/'»131.ü'M'lnd<J:I. 
oncter;brak: tal. van· a.anballen èn hij keek goed u:l:t, w,1,p.:;:, d';\ b11!i. xitw,:r. •tei9 • -
moest,Kees irr het doel; rèddè :l.rt .tal "!'an m9e}:IJ,jl{~ ·f$eva:1.:t.ih1., ~:l;;ji'l."'l'O.i;\ê;t.•'·. · 
moet, l:Î.em ec:h-cer wát mèor schoppen gaven:, oi-o. hllm W<).t 151;•r;t''ill' '\',O !ll(:1-\~\H!, lilti- . 
dan; Kees, oefen .goed 11m vertler'ûit .te; ,t;r:,1:1,pp(')i-i_, Ook J'().U 'Y:~.11 lJoot lll~l.\lt'uè'. 
zijn eerste goal;. d(joh:'in het' d11el. van :w<Utl.'lo~ ;,•. ·. _ .. ' .- . ' ' . - ' 

· · · · · Tx-a.p· ·1;1teeda _j,n,hei'\;;.:iOe~e Cloöa, ;_- · · · :,, · · · 
No.oi t in da-\; vani.,J:,EiKHJ, ··-. · ._· .. • 
,. '. , . . . ' . . .. . .... . . ' ,• . . .. . ' ' ' -' ' 

. ,- .. :"' .. , J . •; .,. :.' -.. . ~ . '~, ,: .• 
. , •,• v'· ' 

. , • j( 

9.:/Dv!.-.?..:è'S, k~În bij ons 8: to S,ia.et ~p 22 No;\" , W:ti ~l~~Îcion d~ -~~lfl,rt,ê,t*~\l~.~ dil' , 
wedstrijd bij te wonen. en kW8.lllen tot d.e. 001,io.J,1,1-rJ:!.,a 1 • c\!).t, ·1,;;n:1sa , ,·.-' ;- i.lV-'\F.l'be 
jurüo:i:•en allemaal .goède· voetballei•szijn, l\!!l!\~•.)n•At: 11:t. liun fia~iaoj:l,t):l.'IJ~n 
zullen z~j weüi:lg be.ieiken, · indien :,;è• n:i.at betf;IJ~ ZOJ;'f;;1Hl'\/·0(1;t. ~~Ü.1 ~fr,:i~'I;•; .. , . 
lijke;r., me,e:t' kamera.adecha,ppE?li,1k eame11w,rl1:,en,, Van. ,i,n~.(eiei1 ·w,Hf· li.\.\l:l tt,l:li'!Ck 
(JY(H.tzeer of miseohien wel roeer·'in a.o'tie dl\n· hun ve11rtim ,· l•i~•t\ ,\:\, ï-!&,t ·i~ih,· •. · 

· k:L:f:'t moet• men_'.toezien,,dat•de'·lä."ohemte icterdë,:.4-•ir.Vb 'te d@ •i;a,1~1'l,r.l,t!i:e;;;1sie\1' •~ 
m0'k- de ove:cwinning gaat atri•jken. Za ook :OJe~ 1 :Iot,r.lt ·b~oh ,je r~mlt\ G)î 
voetbal geru.ialoos als een up~to.,da.te atofini.:l.$(Jl:' 1 ;rii~t cto ~t;l.,11Ji1,\' OR , • 
de lip:P,en, Willems, v,d,Loop en.Steenvoo:L'~'H) }:(t,1;.1;~1l'). r,r,•h 'tio,;-i, c,;11v;fä1.ii,t.,. 
Ad:ir:Laan 1;-erbaàst telkens weer ·ctoox- zli.jn nu·ü·i;J.g .\t'.>X'-Wfl~'l.\• Jti.tl :~lr{N,1:•'liL~ ::r.Nl 
r.n· ee:i:st niet inkomen en c;ok Vell.ekoopie )l:~n wól:!"rit:f•(\,JR',· :nJ,Qlt lt;m,1. C\1.1 lito:I,,. 
de dc,el:ptmten niet voorkomen; voor~;L het ee~•l;!te we.e wi~9u,d,'lui;"1~~·, ,1'.n ç\(J 

. voCJrhoede 'boterde het alles'beh_a.lve. De hoo;C'd:f'olit ;lf.l t:o.,gtJ;E,h\Jl.Ç~,. V,f/, lrniHlt\ 
Le1üg en ll!'nel, maar telkens \vaa een :r,ooactü~1.·ü1.x1 e~r,ta,i:liA;;\ ,fü1 'bEü 1 ,,·ou;i;•,. · 
al de :l.i.ntsba,ck speelde et9n prachtige :pa::t:'t:l,j; li'ep,l( iie,:',,'\l:h·bp ~,11-'l/i', mè'I; 
vo.ir.,:ci;'tei,.; Ni~o, Herman en Willy houc.le,1 .cte. p.al.y1i,fl: :t~_:lt~r:ir, 11.L;l ;~:\,,~h1 
voG:rr:>.J. \V:tll,_y. o, dat getreuzel l En v,e k:U.1m,.rî )c•1.1rt zo e:1;,oïlo JJ~i; 'bl~Qk 
wol -:.n het; J.rI0,tste- kwartier, Jamme i~, ·dat .. lié't,'' ·t:0r,~1~1~t,1µ,n1;•, mo :t,i::t~i; kw;t,1,, 
want Lr;ns wt,s o:p het eind vE!el. eter1ce~• in cle. aanvr.~:L, ;e\ii\-ll. t1.,viru·:1~·ei ~:'1<1:r 
·be·!;e:\." c. ·: 1 -.. >·· 

l-i?:.lf9.:L'.fü(!S>.J':C- •. Q,ui ck Steps :4 Lens 3 ·: ' '> 0. ;,. 3, 

. , . "" ·•. · ·': -, ,,.- ri u>i1 
,\-~ --_. 

,; . 
·'· ,_, 

Het de:rde beha.alt zijrf eerst~:: o~e.:,.;wimt:l:n(~ L . lll:q cl~.·ê ',i.J,j; :LI'\ tte de~de 
oom:peti'biewedetJJi-jct, waa.1•doo:r nu, met .3 ;punton u:1.~- ·3 wac.ta·c~ijtien ç!,e mict,. 
denmoot der ranglijst ia bereikt.'. No·o:1,.'.nia da.gawesen 1 -· : ·· · 
Het. begin van de wed atrijfi, deed lil oh ter e.nde i•e ve r.•ir:t,nh1;1,,n; 8 J.lJ.au:w.,w:I. t.:. 
1;en tee;en 11 rood-witte tegensta.ndax-1:1, · - G-elilkk:l.r, :\i.'\Yf.tm· Ilo, 9 na. r.mgov·ee:r. 

. 25 i1linu;!ren op het vçi ld, Deze' häci.:. vei rge't,e"n -he·b 1.i;(,~, ·rai;, e,ap;v·fM1Li' to 'be r;-bu .. 
deren ( een t:l;p vool!I. aJ.J.sh '1 ·) •Ma.ar de !!1;1<:i.l'iru !;wee :we,;r,•on m,e· eu 'ble~·en 

-. weg, . Z,ItrJ.~E.~ffJalml.J.Y1.!2fL.t Ons:90:,•tl.e;t' •ben. o:r;:át,ihte. -~·oi-i::ct011: tû[ilt!ëlt,f.,n,h-i:r.', 
or.is".)" ,:·'l;:i.e:f en .ze,n• O11:pre ttig v'oo:r. ,· hèt medr/sl.:e't,:::1.l ;: :o.'l. ~•1Je1nr,ltn1~ 'V-fül do:a. 
v·e,1,1lag gever ~ 11nedegeintere;sseex-cie ,war;, du.a 'b:!.j d.1,.11 r:10.w,l:l,l'lfi '/'01?,)[:) \''al'). . 

goed, 0,1s da:p~eri; achttal ( p.egental ) _ d~.:oep; . .eal~'Ge:i.:' zcrg v00:r. een nJ;oe~ 
d:lge vei:•bete1•ing. · < ... ; , . ·. ,,. , . ,. '•'•.~;, ,,, · •:>. ·· .· . . · . · · 
De 'l'oo:r.hoede bef.ltop.d, pieestentijda ui-t 3 áJ;Jeie:,;o's. D:i beide l.:!.;.fm,11111111,n 
wa:.-on h-o:.n tegenet-andr,rrs bij h,erhaJ:'Ïhg o.s baas. af en w5 r.'ben ~an r::ocllijJ.ce 
af ~bua·~ fe' o in de vij.and~_l:ijke .:. à.cihe·:bhÜede: •l;e ·:-.2~):iii::;•:i?~;;f;_~ ··_\y:l):"1, Ve:r.L.eggen. in 
he,; 1iudclcn zotte go'ed door; goochelde me·l; de w·al en wfas bij Yö or'i;d.ur:i.ng 

. . ,, 



een lastpost voor zijn tegenstanders; Ru Roodenrij s wa,3 de verbindende hal_f, 
Hij gaf vele en goede ballen door; .Joop Luiten·de'~d :;r,ier veel en nuttig 
werk. Ook Piet de Boer deed zijn best, Na rust. smaakte h:i:j zelfs hed; geuoe" 
geneendoelpunttetedden,; .:.· •·.· .. · ... ,.·:_··,> .. ·.;-.,. ··.·~ ·· 
JJe Miltenbul7gse achterhoede was ptnik, Hier,,voncten 95 }& van de •·Q,St. aanval. 

· len hun absolute einde. Ze had het dikwijls moeilijk .als de :half-J.iroie naar· 
voren was getrokken, maar bijna alle s,ituaties werden:•.in· onderling, begrij-. 
pen - hoe kan het •ok anders - cpgekmapt. J)aaraG1nter'stond II aanvoerder .. 
Ton 11 • Dat hij goed was blijkt wel uit, de o·Q,.St. doélpunten. Zelfs in ge
vallen, dat hij uit moest lopen en cnderwijl· al dacht·: 'daar gaat ie er in, 
wist hij op de bal een dusdanige·aantrekkingskracht uit te oefenen, dat die 
toch nog in zijn h(:!.lldem belandde.· : •:.·. ,,;, •.> · . ··.·· 
In het begin een Q,.S1:. minderheid. Het·•n;ing echter al SIJoed;i.g gelijk op en 
Ru zorgde voor 1" o. Even later werd het achttal een•nègental .en dàt be
tekende L en S-meerd0rheid, Een te vroeg uitlopen.van de, Q,/S'~., doel!llan 
strafte Wim af met een handig wippertje .Ein. het was,2 ... o, Voor da _rust. 
ook nog een penalty, die echter door P!et nie.t:iin een -doelpunt r,-Ep;·d. omgezet .• 
1Je penalty was trouwens niet verdiend. · :.: · - - . · -• ... "; · ·. · . '•. · ,,,: . ·: 
lf::. cle rust eerst. vele, maar vruchteloze aanvallen van Q,, St.· Daai•na .we er 3.n 
hoofctzàak Lena, E:c werd nog eenmaal gèdoelpunt:· weer,doo!'-WJ.m Ve:•:heggen, Zo 
kwam ·ctus het einde met 3 ~- 0, Dei.wedstrijd had· natuurlijk OJen · sportief vei:· 
loop, .. ,· . ' . . .;:_~: . / 

Lens 2 .:. St. Mi,;hael 2 9 2, ·. r.;_ ·.' • · 
~· {•,-.;: ,. ;' ~ .' 

Op~ons eigen veld' speelde héi:tweeäe tegeri de -~~ct11rstè. Toen,.~ ,kwam~n 
was het juist rust. en de stand· 4 ..; 1. Het was van~elfsprekend een mak par
tijtjr.o •. Op d 1 r lui gemak waren tien der elf spelers met d11. bal bezig, De 
keeper nam pra:lltisch niet daadwerkelijk àan het s:pel üiel.- W?,.hebben zijn 
aanwezigheid echter zeer wel bespeurd. Na_.ruat werd zëe'r. lauw begannen, Op 
zeker oogenblik maakte :Michael· 4:. 2, Daa:r.na bègor.: :r.er:~:weer.'Vanwege de 
steeds toenemende mist was ·he·t lastig uit te kn'iibbeleri-,-, ·wie voor·é'.5. - 2, · 6 •• 

····2 enz zorgde •. Ze gingen èr·echetr·heus-in: Wel zéj.gen we dat;· :nada~·fechts-
brüter:l' Jaa:ç,·eerst voortdurl;lnd te hoog inikte, hij tóch·:e:i:nctelijk,ookde'juis,, 

. te etage ontdekte. Het schimmenspel, op het eind vèrlipe eith<lrnr·,zeer. geani- . 
meerci en het einde brachte.de· vermeide·'g :. 2. ,Voo·r het· tweede:· rekenen we dit 

· jaar natuurlijk op het klimpioènschap; · ·/ . ;_.:;,·fi,.'' ·· ' · 
~:, ."· . " . ·-,: z., .. 't. ·'J' "T.T .. 

, • , .-c1 ,.-: • , • , •• • , ~ •• : •• -- ·-•: \i- o_ • 

. NASCHRIFT.· Ondergetekende; ,'l'as, toe stJ-iouwer tijdens de ~e rs'te 'he:1.ft ·en ont..: 
dekte al spoedig dat onze 1•eserven een st1irke ,pl_oeg··vo:;rmen •. Toch moeten .zij 
niet elke 'l'edstll'ijd als êen za.c]:J.t e_itje aaJ!zi•ên. O,ér het eer~t.i doeiptint• 
van St. Michael viel even een woordje. M;i'~ ,,,ras :11et vrijwel een onhoudbaar . ., . . -, ,-, '.. ~ ' . ~. ' :, ,, •' 

schot. Aat stond. tegen de 11'1,agstaande · zon te tu:oen, toen· de J.inksb.uiten ••. ,• · 
eell kei.hard diagonaal schot ·inzond. Overigens móet ook Aa;~ de besl_i'ssi.ngen .. 
aan· den sqheit:!s1•e chter o·verl_aten. Daar komen die .ménson, juist vo o:i;; .. snap .... 
je l Alleen de aanvoerder heeft re.cht van.beklag. ,,; ,,,. ",;-.; ',, -. · · · ,,,, .. , . 

··1 . '•. ) p·,J, . ' . • >o, •• 

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

. B.ava ,, cl. Wfül. O:f) 28 NovèmbBr d~. gast ,van L~ns'b . :O.e ,st:cij'èh;si ··was ämi heide 
, zj,jden. /j;ro,.ot en toen de. l'USt met o·_.; 0 was, ing.egaan kon'va,n'dè,.t\itsJ.àg. _ . 

sle;;b.ts een ïraag ,;·e:rn1óectê11 .in· 0.11s voordeel bestaan:: Het "s:i;iei ont,v1ikkeJ.cte · , 
. z i:.:h r? ó:rl;(;':;- zo, ·dat onze Jongens met_ 6 - ó. de ci:irerw:inning '9èliaalé(en, wai:).r.,. . ' 

·.,oîj· FrB:r:is E!n Henk'.iedE!t 2, H-,nny en.Kees ieder.een doelpunf. .. màakten. Een • 
der Re,v~ jcngens 'werd tjóor den s11heidare oh ter Uit heit. veld gezonclen. Lat.er 

·,; ~aaktè hij z_ijn ve3:~issing :weer g?ed door.:_à,an ,1e.n -~è:tiè\dsre.?hlilop,J1,~~-t•be- · . 
. teefd .ex1u.us .te .•n:agen.· D_at :vond ik mooi _van dien JOn,g,em. ]l)igen schu.Ld be;. 
kenne'h siert. den mené," .. ._ · · · c' . · ·· · · · ,. ·· · ·,,;,.;, ,. ~ · ·. 

. -~-·-~. ,' ;· ·• j : . .· .• ,.;•.-~•r,,"~.'~·-·~'. •.; .· 

\.op 29 November· ontvirtg "ón°s' de:rd; v;'a.l:kènie'/s 3 •. -··,rn ,een ienc;églijk p~rtijtje, 
waa:cin onzo nieuwe vriend Horinan Gout i ,fci'or. het· eor1:p:, mèectèoct ·em ook oen 
g.:oe.l maakte, weI'don do, puntjes niet.ö ~- 3 ,ábdr;eld, ,u,-,{w:i, ':i;,e·îw,e~rst mcJt 3" 0 
he>,,:.\ aohter,testaan, Lerihg : hoU:dt,-.V::ci),• tot ·ae laatste-·i\Îin1..hitc' •.. • · . ;_' .· ·. . · 

. Lens I Wi.l,S toei;i me1,; 1 j,nvallé .. r .. b'iJ .Rél:và t" Het terr~_i:n .wa~·,:góèct, de doel~ 
gebj .. eden slechto:c dan o:iît, De \vedst"iijd·,werd. ;flii1ll; :en.;$~ev'~g, doch eérlij:k 

·· get•peelll, zoals ook ïverdverwácht, De een;i:_gste. ;w,1,1n1ciankvias'.e·,3n'uitd~·likking 
van de Rava" middeuyoo;r:. J)ie a:Llerincti vidu~91a:te. e;x:pre-ssie :Van ·zijn aller
~ndi vidueelste emqfie ~iekte '.ëó~ter. ?92eer ,naa_r dCJ yuinisb,e:L.t'.; d~Jt.we_ tvr~j,, 
r. elen aan de. oprec,t1the1d van de geapDoken woorden. • .... , .. : 1 .·· ,,, '"· · · • ·· 

Ds :rust ging in met' éen 1 ..; 0 a.c:ii: tèi>atan,F, '. hetgeen .• d~. vèr;l'!Óucting•S,J.le sbe" 
2:\0,lve weergaf, daa:i- het spel in:hoé>f4,z9:àJct 'o;p/ctë' ij1'1,va helft 'wsrd gespeeld, 

,1 .. ' • -
., •'· ·:-. ,.,.., .. ,. :,' .i:~:i-:.,_· .• ,,._.:...'-,,,, .. >····· __ ,...,.._ .. : :,.::~ ~•.-...":•,,~\._'..'-~•.:.:_.;:,.tl ::,_,.,/ ••··.~, •. , •~',:~. tv'" 

... ._, ... ~-



.,,,~.., --. '• --~ ...,_ • • -:.-. ,, ~ • < 1 C r:.. - . .;··•,.;.:,: -· .• '' .·' ,· ~ . . """ 
'. . . .~. ~ ', _,-· ~ti-· ~. 

He·: oede schot was bij onze yóorwaa±-tiêrt:.iièllter ver te·:,,,;~i;i,Ï:i; :,.;.l,:6:0 .. :·, r·. ·1rg tff ver. ook in de tweede hê:lft zagen wij {an ye11~•001.,;'.,;titJ •.'.r?:i;:io::,i . 
ra~::imale~ op de middenlijn be.zig, . zodat oqk teen. kwal~.jk · Yé ::, /_ 1:.v:c. •,·,_ ,l 0

• • · 

.. 

T h · t · d 7 u1der· ·a1•1·"·0
" •·· ·• ... ,. .. ,e ver~;.i:cht kon worden .gespr9ken. pc wis El{l e ':\. 1l • •"'"'"i , .. ,.,1:, .. ",\ , doelpuhten. Ópi•hun leitje te schrijven, tetwijl enze 1or;r:1.,qlc\,'o:)~,,h.tr., éims s~6orcle.· Toen de stand 2 - l was, en iede1; dOO).' on>:\' G?~';e,·,· pte:<.:·· tP- de gelijkmaker verwà.ch'l;,te, lie~ de sc~eidsre,c}lter ee'; ,)m,t:;n:,,mlgoa..;_ 

:p,isseren. _Dat cteed ~e cleur.?icht. De.arbiter scD,9ot i;r?:'.·:'.;."s_,'·:\'.'·' .. ?~,1101,t, 

/'::··· 

Dat de verstandhoudHig· tus?cli.en c!e, spelers toch O.K, b1.~~-:--,. :·"''.' , . .,,,.,.? ... ,r· 
eei:i goede noot. KeEls • s_uyk~rb~~ _vaifR~V:~ werç.! het. s;l~si;;hl'.Df'.:'r_it _,,:,.i e~;? ... ··>'-~ kanjer, toen Jan Runderkamp .biJna scoorde. ,Gelu,kkJ.g ~e<Jl, he:t-_,er,ci~.r .C:~,n . 
het was. Er w,as veel b~langstel!~11g•.. ., . 1 ·.·j ;, _-.:.· "' 

5 Decerab,er. Sint l'Jicolaas. zo;gd~ .voo; ·~e~ ve.ir~ssing "'c1oor ééri, ter.re:i.ll a..f te keuren . ;,1aa·raan niets !af te .keuren ; .. vie'.I., omdat h_ét jv,iát·:-:, .. .": :,, bij regen', ot~ 1:n best is-tengevolge van de zandbodem, · · · ·c .. : 

6 December. K,~~de~voeten-;eer 1 Alles afgekeurct · l Ook v;e1' ee~.s letlk · ! ., • • • .. • • • • • •• ~~,- ' ' • s • •, ' ' - • , :.' • 

~.lz Deaeraber. Een zacht eitje v;;r:· Lerts b, wa~t Wilhelmus v~m·voot'o12r:g 
waren op visite. i'.Iaar wat is dat tegengevallen. Die ::Jongens hebben llj,oh kranig geweerd. Als je nu, eens nagaat, dat Hans eers·t na 20 mt~1·.i\:,en de 
eerste bal in handen ·kreeg, de !=!P,igste van voor de rust, en dc:c t.;oh 
op het formulier staat·, dat. Lens' slechts roet. 3 - 2' won, (Lar:, ,;-,et J.e e;en 
gezicht als een vraagteken. We llullen de -lezers even geruet.~9teJ.J.en., 
De uitslag mo,est lui,ct,en, ook y,olgensde jgl')gens_van,Wilhelmus, 4 ~ 2,, één .der tegenpurlter, kwam, uit ee·n penalty, die aan Wilhe:lmus werp. gege= ven,· ofschoon riede.r ·wist; dat yan 'opzettelijkheid. der ovei--t".',,c(:b,g 6eE,n;' s"Orake 'was. To"ch· is dit e'e11 eerste eïs. J' En ver<.1er ,werr.lcn e.•,r;· ',;:i.ë,;:;'1,2.l. of meer. afl,nvallen 'der onzEln. afgefloten,'. zogenaamd wegens .'b~ü t.q:inrt•:i.,, o:f,,. schoon b'ij herhaling daar geen sprake van _was. We zullelJ, on,,, J:Jo.;;;~• ,:1.~<2;:. verder kwaad raáken, maar. op 12 December kon men op Waterl.o le;,r:m, W''/1; in de vorige revue sta_at dat ook een schei_dsrechter mens :i.s· qr. ,;,i,:,h 
dus vergissen k!=3-n. .,, 

Lelci;,chenciam opende op 13_ Decemb_13r gastvrij ha·;u, poo:cteri mil .L'-'HG I. een 
waardige ontvai:igs·t te be·reiden~•·wij stelden ons op als. yolgt : 

~ ' ' . . ~ . ·.:' -· ,:, • -:i~ 1 

· : . ):'.:_: .. ; :; ,; "-Ey' ckt;l],ho:f;'. . · . · 
~ . .'} . . . ,' . ' · · · ·. -,.·,The.o, ,lanssen,· ,, Venrooi" · . . 

\ 
:~. ·. 

~ ,Boort·raè;n,,) · Walhain.' J.',uffennans,., : · 
\~. Janssen~ · ·v .Rijn.: .. Castrictµn. v ,d, Linden·. Vox-:llte'nbo.ach_. :'A!i:': 

. - : : . -:,/.-;:•~-, 
• .. ':. . ' • l · -.'f.' i_. f'. · Al aanstonds bleek, dat er geeh"' rep:r:ise werd gégeYen: van het 5 ~ 2 , drama zomer 1936. Integendeel· ! He r.n...aaldelijk"zwermcten de"·vo!Jrwa:art sen: [ voor het vyandelijke doel. Wij waren· duide),ijk• in de meerderheid,· .die ; met een ·2 - O voorspr.ong werd bel.eend,· maar ,toen, o pech, hïng Theo I s arro in de weg; · ••••• en het ,~erd 2 - l, Ve_el van onze aanvallen .werd een ontijdige dood· bereid door de manier, ·,~fl.rop cte A,V,V, back 1 s de 

buitenspelval telkens opzette:t:1, .M.i. is dit een Et{keurenswaardige me,. thode. Weliswaar is het geoorlo,ofd,"'doch hét sp!3Ji zou fraaier worden, inctien • slechts d_art werd geflote,n, indien de aanvl:!,J,iers zelf buitenspel gaan staan en niet.,. wanneer .de,.pack 1 s door een,IJlotselingen bèweging voorwaarts het buitenspel staan_ hunner tegenstanc,ters veroorza.ken.,,: Intussen moeten wij voorlopig roet· mi regel, zoals die· is,.· rekening hou-den,., ... •·;,:: ... _,. . ... ~- ... · ·:.: ~ .. ·_ ,.······ .-· .. ri: ... , -'.·, .· 
Vorstenboflch had er een goede kijk op en stelde de rooct-wittentvoo:i:". 
menige lastige ·opgaaf. Ook Jan Janssen speelde zeer verdienstelijk, al misten we de razend snelle rennen van de andere Jan. Het binnent:rio be •• greep, wat samenspelen is, sjouwde voortdurend;, doch moet het schietEr.J nog leren,, _zelf-s .bij vrije kansen; De· mïddenliµie hacJ 'het n~.et ger,,akke~ lijk tegen de, Spicht: c.s., ~ar ;was een 'tikje beter dan de overbuv.:c-L;i, Ook· het achtert.rio kan op een goede· be'u)?t terugzien,· Leo wordt te:tkens . vaster. De verslaggever in de' Res'bo schijnt niet begrepen te hebben, dat de annulering van een A.V .V. ctoelpunt zó gemotiveerd w2,s doch S"ich 01:miè1.,e~~jk ziJn buitenspelpositie toegaf. Hij, niet de schutter, J.a.; hJ.ncterliJk n.l. op,qen keeper,·b.uitens'pel. '. · · 
Dl" wedstrijd was. stevig; maar toch in álle opzichten sportief. 22 spe=.· J. ers hebben een aangename, bovendien goede match gespeeld, Dat ,1.e r;che :Lds :;:echter ~eende .10 minuten vóór de_ tij'd te' raceten affluiten,· komt niet ·· 
op :reken in~ der spe~ers 7 Mij·. dunkt, al was het publiek wat' rwnoë:ái:;; dat de reden niet zo dringend ·wa,s, •'ofschoon de Heer Hofstede toch een gunsti-
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~'.\/ :el~ri;ruk vestigde. , . 

0p_,28 November vèrloor Lens .c l!let :Q " 0 van Q,uick Steps e~ ö:J, 12 éDeicembe,;i 
·met nj_et minder, aan 14 - o ... ;,tan s.v;T.· Dit is een. rec0rcl"necièrlaag i."l de 
Lenshistorie. De· jo~gens van é. làten ~;ich'"echte'l.' nîet ontmoeuigen, want 
ze we.ten, dat ze nog pas _in he,t bêgin van ·hun voe_tballoopbaan staano 
Later ••••. dar,i ·zu_l". je eens., wat belev;E:ln, Tot zoover 

.. 
; • .r .• •.!•. 

•· .' 

W!Tll:RrL-00 
Op.een door-de7 weeksche dag, 

' .. • 
Eenzarun ligt he,t;'. ·en verla.ten 

., : In· · di" chte 
·' '":: .. ;. 

!Jen mist gehuld, 

P,J, 

, . 

..... 

,· ~ 

Mollen graven e:i:- hun ·g.a.ten:: .. : • · 
'En duwe.ii ··dEl .aärde bult bj __ j bvit 

Het clubhuis 

.,,- .. 
. . -· 

·.,..!· . (; .•·, 

huivert :,fu de kou .:, .... 
Nie:manéi, die om be schutting vraagt--~ . <" : · , . 

In de verte kràst een kr,B,S:i, • 

. ' ~ ' 

• Die om geb:r-ek .aan voedsel, klaagt, 

Bij d 1 enti·ee 
.. _.,..' .' 

ligt ·ronnnel, stenen, roodde~, . . 
· De brug met gaten st!1,a~ nië.t chiqüe .,' .:, ·. ·· . 

. . .... :De·.:·zitö'ank ;is v."ermólmd _en half verdv,enèn 
a ..•. Zelf.s 1§.e·en kikker kW?-ä.kt· zijn trem.•~ . •·, . ,,: . ,· .. , . , .·. . 

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

,·, 
.,;.-. 

r 
; . 

,,. · . · · · .... •• •.:.- · • ,muziek, 

' .. 
.• ... ' 

PESSIMIST.•: 

·' J, ., ' ,. ... 
Maar als er Lens,-11.d.: op h,et veld':zij4 ·•~ ~ ë:, 

. ,. , Me,t-hun ··sm~tloos--wit+"ë'ri" stra:lenct··blaûw · ·•-·-..._ :- ;..·-,=~··•~,>.,,. '•' --· 
' ' · .;,\, •· ., .. , .Dan is de· pessill)ist een o~tLiri,.st· · 

- - ... 
H.•i,ij :;- VQlgen. _de s~µclen 

.. 

"· 

A' WÎ? lltla,!lçj.i,a, ~ 
. G,P.,.fi.,.-Eli 

7 
7 
g . . . ·:P,li,:i:t, Il,' 

w,v,y, ~ 
St, Midhael :tens. a . ... ,._ 

~ 
Ij, . g 

Vel.o. a 
l;i 
~ 

, P, F, C ,. a . ·., .• ,4. 
' . ' 

. 
·B ,· L en Sb 8 

Rava d··•: 8 
Vac b 6 
D ,H.L.> 1!; 8 
Wilhelmua ·-0 8 
Ria C 8 
Valkeniers d '. 2 
Q,-..Steps f 8 

,, s.v.T; {; .9 ~ .. 
JJ,H;L: h. 8 
Q, .Steps; g, 9 
Ya!ke~{~ff;! ' 8 
V V :J? o 7 -~·-!.!-~t 
:flava g ê 

' J,~ns e. .... ë { __ 

E'ii"voelt er stilte!. 1:1îst" noch kou, 
" ... 

, . : OPTIMIST, 

Zondag i3 ·Del'embe;r, 
' . .:· .. . . ; : . ., . '• . 

JUlHOREN. ,• • I 

Q 
E? 

l 

" ~ .· . ], 

i;l 
• ;i, 
l 
:J...· 

7 
5 
5 

·4 
l 
l 
l'-
l 

9 
4 . 

-4'. 
2 
2 

' 
2 
'\T 

l 
1 .. 
2 

·l 
l 

-
.. 
l 

·1 
2 

·¼ 
;i, 
111 

~ . ~_ .......... ; .. 
.,.. · · l~,/·· ;31 
], :1.2. · .. ·22 

,, ·.'1 . . . . ·: .. -iä 
4 ,.· ;J,g 

. '4, $ 
3 8 
2,.. 10 
l 5 

,, ~-.. 
.,, J,l, 
" :i,g 
" ;J,g 
" J,6 
., l,$ 
. :i.'i 
.. 23 

ll 

- 15 40 -i 7. 
•' 2· ·11 ' 29 - 20 .. 

10 . '2'5 ·.: 9 ' . l 
/·2 ' ..... , ;.-o 

6 
•. ,. :J:·--

7 

.,ló 40 :. ll · . ' .l- •• 

3 11 ',- , 23- ' · , . 
3 9 ..• 54,.,,., 
2 ,'i ' • . . 4. - : $ . ,· . 

.. 2 . · 1 -,à J,: ~p 
·•, -·:,• . 

··.:-··: ·:~-- . 

'· ·- :,.:-· 

5? 18 6 ,· -· -· 
3 • ' 9 g5 23 ": 
4 

., ~l' ... 17 21 ,, 
4 6 14 ,, ~7 

.:··.:---· .·,· ' 5 .... ,, lj, "! J,8 
-~ 22 ., ~,3 

ë ·@ g " ~?. 

' ' 

. . l· 

····•" 

. .,, ·, ·• _;;- ~ 

. 

'\ 



': ~ 

·-~-------- -...--~ 

v 
v • 

. '· ~ • , . . - . l 

't~N{:OREN.· . 
.. i. :-!·· ... ' '. I. Westlandia 7 · 6 . ·• .·1 12 .. 

Velo a.··s.·.2· 1"12 
21 .• ·e·i -:-·. 
21 - 12 

G.D.S. 8 4· ··2 2 10 ·19 -· 20 
St' .Lodewijk 9 . 3 4 2 10 19 - 14 

'.13 ~ C.9 P.F~c~· . 7 2 4 .,l;,_.8 
·,- ... ,,A.'" v· . · 5 3.· .··· l·. ·· ·•1·· ·7 · ·, .·... · 0 1t c. lt .. • ·'. ·10 .;:9 .·· 

- ie .; J:4· 
l? - 23 
12 - 23· 
15 - 2:Ji 

· · Rava , . '· · 8 . • 2 :·· 2 · 4 . 6 
,··· '.: : R.C.D, .. 9 2 .. · 2 :. 6 ... ·. 6 

S.G.V. · 7 ·2 1 4 5 
·L en S. 8 1 2 --5 4 
St • ]gnatius a l 2 ·· 5 . 4 .. '. .. 20 .- 29 

' ' .. ,,, 

II.K.R.v.c. 2 8 7 - ·'. l· 14 47 - 18 
Lena 2 6 5 - 1 

4 . ·l 2 
10 .<: .35 ;. :15 · 

Ra.va 3 7 
G,D.A.-5 7 
G.D.A; 4 . e 
Bl .Zwart3 5. 
R.V.V. 2 5 
St. Michael2 e 

.. 

4 - 3 
. 1- 1 . /4. 

,., .~ 

1 - 4 
1 • 4 
1 - 6 

.. <..-' . 

I II. Wi:.helmus :f 6··: ::"5 .:·1 -.. Gr, Willem· .4 8 :5 ·• l 2 
Valkeniers 3··5 2 3 l 
s.v.T. 3 6 2 2 2 
v.v.L. 3 4 2 •.·.1 ·l 
G.JD,S, 3. 5 2 l ·.2 
Lens 3 

: 
.4 ' -1 2 ;l 

Q,,St. ·· 4 6,. .. , ·l ·'5 
Ria 3 . 5 .. '_, -. 5 

. '. 
' .• '<• .• 

' 

9 ...... 33-22 
8 32-- 26 
3 9 " 22 
2 14 - 19 
2 10 - 31 
2 . lL,~ :39 -· 

11 20 - 12 
11 49 - 19 
? 25 •.19 
6 ·: 23·;. 20 
5 ·ie ·-· .11 

.. 

5. 
.. ' 14 13 .. -4 -9 - 16 

1 9 ·- 25 
0 ;- . '" 10 ..• ·40 ...,. . ' 

·- "~ ., 

' .. 
,:.., .. . 

'i.:>· ~- ;_ ., ~~~\: - \. --·•- - . -· ,.;:." _-< !.~ .. . . 
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