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Ockenbur gh-Belangencommi ssie. . . -----· .. ,. ...... -
Reeds in het weekbericht. werd opge!nerkt-, dat de gezamenlij.ke clubs,' 

· welke op het "spor:tpar k "Ockenbur gh" hun home gevestigd h;ebben, een b_elan
· gencommissie · in hét leven ri.1?,pen, die•t.en iloel heeft de goedë ohderlinge 
· verstandhouding te bevorderen en mede, tégen óver. ander,e. instanJ;il:lJl.-9.ê"g~
meenschappelij ke belangen- te behartigen. 

Iedere vereeniging vaardigde twee_ vertegenwoordigers af, waarbij 
voor Lenig en Snel de bestuursleden J.W. Dubois en Jaco v,d. Kley zitting: 
nameno 

Het dagelijks bestuur dier commissie is als volgt samengesteld: 
J.W. Dubois L. en s.) Voorzitter; S.P; v. Niel (De Ja12:ersl Secretaris
Penningmee:S.t.er; H. Goedhart A.D.S.) Co:mnissaris. 

" De Commissie kwam direct - zij het niet eenstemmig - tot vaststelling 
van een uniforme toegangsprijs van 25 oents, De werkelozen betalen op ver
toon van hun stempelkaart 10 cents, welk bedrag ook op jongenskaarten be-
taald moet worden. . _ .. 

Op Zaterdagmiddag wordt voor niet-leden 5 cents geheven voor fietsen
bewaar loon ; leden heb be~ op vertoon van. hun diploma vrije stalliüg, . 

De regeling van de Zondagse fietsenstalling is_ ni.et tel" competentie 
van de Belangen-Corrmissie, De heffing van 6 cents bewaarloon, ook:.voor 
leden, blijft voorlopig dus gehal'idhaafd. _ · 

Wilde het Stichtingsbestuur aanvankelijk de consumptiè-vergc1nning
aan derden verpachten, de Commissie ontving nader: de toezegging, de con
sumptie-verkoop in handen te mogen nemen; _:waarmede.bereids' is aangevangen, 

: Nog meerdere - niet direct realiseerbare besluiten.en bemo~iingen 
werden gedaan. 

Ten aanzîen van de entreeheffing y1ij st ons bestuur er op, dat het 
voor een I,. en S.-belan gstelJ.ende · Óngetwij feld :prett i 12:er _ en hoogst voor
deeli ger is, zich als donateu;r te doen noteren ad IBIE Gulden of meer '[)er 
jaar. ken heeft dan recht op doorlppende vrije toega,ng gedurende het ge
hele jaar on bovendien ontvang.t men' maandelijks ·ae Lens-revue en weke
lijks het weekbericht, daar gelat.en. nog, de meer 'dan voldoening gevende 
overtuiging de Katholieke zaak tè dienen. 

Dip 1 oma •s. 
Ter voorkoming van minder aangename ervaringen wijzen w1J er nog

maals op, dat het voor de goede orde noodzakelijk ia, het diplon:a perma
nent bij zich te dragen. :reder lid en donateur _geve aan dit onmisbare be-

,, wijastuk de nodige attentie. · •.i:· : 

1 

1 
I_ 

Adres wij z i gingen • 

. Men gelieve bij verhuizing de adresve1·a;.~dering sar,rifteli.jk aan on-• 
dergetekende te berichten, Het voorkomt onnodige, .. mceite en werkt r_ichtigf! 
verzending van c-lubblad en weekbericht in 1e han1o 

" 
Archief f or Dl__!,! _ _:\. ie ren.- . . 

Vertrouwende, dat de volgende 1rc1blicatie, in t8genstelling met dé " 
voorgaanden, haar effect nie'~ zal missen, geven we hier de namen der leden 
die hun formulier angstvallig thuis bewe.arden, w.aar het nu toch beter aan 
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ondergetekende kunnen inzenden: 
J. Bo.llering •- .A.; Blok -- J, Bontje - H, v.d. Boogaardt - C. v.d. Broek 

L. w.d. Broek - F. Bosman - A, van I:eelen -· G. van Doorn - J. Douw -

J'. Egberts -F, v.d, Elsh01.ü - L. Eykelhof·- J. de Groot·-w, Hendriks 

A,. v.d. Heuvel ~- L. Hc,efnagel - A. en P. Hoppenbrouwers - J, Hui.breg'ésen 

D. Janssen - Vf. Keenen - H. Kops - H. van Laarhoven - C. van Leeuwen -

W, van Lieshout - J. Jµiten - Gebr·. Luxembur.g..- W. van Middelkoop -;-.,.J., •. v. 

Nooy - W, Pieters - G. en R. Roodenrijs - E. Schaub - F. van Schendel:_; · 

G. v;,d. Steen - W. Stuyfzand •- J, Verreydt - Vl. cl!e Vlaming.-:- .A. Walhain 

· J. en K. Walsteyn - A,. van Vlely - J. van West ing. 

E 1 f t a 1 - c om m. i s s i e.,. 
·1,· 

Het aantal leden van deze connnissie is reglementair aangevuld met. 

de aanvoerders van het leen 2e elftal. Aangezien J. van Venrooy zich.als 

aanvoerder van Lens 2 gekozen zag, doch reeds zitting heeft in deze com-. 

missie, treedt d:e 2e aanvoerder - P, Juffermans - in diens rechten als 

zodanig. De formatie is nu e.ls vÓlgt: _ 

W. van ;Boheemen, C. Bontje.,_ c. Halleen, Jac. v.d •. Kle;x:,. J. van Venroo:11:, .. 

. H. van Rijn.en P. Juffermans • 

. ' 
+ . 

Aan v o é r der s - rapporten 

· De aanvoerders zijn verplicht in yoorkomende gc,va.llen bij het: elf

·tal-secretar.iaa.t, .Van Mierisstraat 51, rapporten in' te lèveren omtrent 

niet-opkomcm van spelers en resorves, evGntuele misdragingen en allo 

v~rder·e vermeldenswaardige feiten,. · ·· 

· M.~ .t at ie .s 1 eden 1 ijst~. 

Nieuwe leden: No. 108 .A. Thoben, Niè. Tulpstraat · 56 
109 H, BoelhoÛwer, Loosduinschekade 130 
110 P. Miltenburg, Elandstraat 64 

.i.fgevoerd: No. 92 B, .Veltman per 1-9- 1 38, 

.'..dreswi,izigingen: J. Castricum, Van Galenstraa.t 74 
Gebr. Huffel,. Sneeuwbalstraat 98 

111 u t o. t i e s d o n a t e u r s 1 ij s t • 

Nieuwe dont>.teurs ( tr ices) : 

No. 78 c·.- van B'oheeruen, Kepplerstraat 3.22 
79 .i.. Peperkamp, Herderslaan 14 
80 Mevr. E, v. Boheemen--Saalbach, 0kkernootstraat .12 

- · 81 E. ·Steenwijk, irnsenscrhestraat 9, Scheveningen 
82 Mevr. J, Juffermans-R ientjes, : • .mandelstra.a.t 51 · 
83 J, Knijff, Von J.lphenstraat 39, Voorburg· 
84 1,, Knij,ff, idem 
85 S. Roodenrijs, Loosduinscheweg 703 
86 Mevr. J, Jonssen-Verbiezen, Beeklaan 101. 
87. Mej.· M. de Wilde, :.nna van Buer enstraa t 202 

. ' 

per 1--9- '38 
-· 1-9-'38 
- ,J.-.J.0- 1 38 

per i-9- '38 
idem - . 

per 1.:..10-- '3 8 
idem. 

Afgevoerd: No, 21 P. de Gijsel - No. 25 Mej. F. Hoefnagel.:.. No. 26 J, 

Hoefnagel - No. 32 T, JOJ1sen - No, 75 P. Miltenburg, 

l.dreswijzigingen: Mej. E. v. Breukelen, Rijksstraatweg 600, Wasseno.n.r 

F, Verhoef, Van Beringenstro.o.t 14, Venlo 

W n a r s c hu w i n g • Sonnnige junioren kunnen het niet laten bij wed,

·strij!dcri· achté:c de doelen te trappen of tijdens de rust zelfs het speel-

veld dn.c-i.rvoor te kiezen. Het Bestuur keurt zulks ten strengste af en zr.-.1 

. bij event. herhnling st'ro.fmo.o..tregclen toepassen. 
••· ,' Jac. v.d. Kloy 

Secretaris, 
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V A N D :J R E D · A C T ·I E 

Een· n. ie uw seizoen. 

De voetbal rolt weer, een nieuwe .ree.ks van successen en nederlagen 

begon z·ich r.eeds af te wikkelen. 
De vooruitzichten ·zijn niet _bèpaal-o bemoedigend. Al doen wij hier 

in Lens niet aan politiek, de grote wereld-politiek zal niet nalaten - in-· 

dien het mis loopt ginds over de grenzen - zich ook met onze sportvreugde 

te bemoeien. · 
Zo juist vertelt de radio, dat "Haarlem"-vandaag drie spelers moest 

missen, aangezien deze door bizondere militaire plichten elders waren. 

Indien de toestand zich verder in ongunstige zin zou gaan ontwikkelen, 

ontkomt ook Lens niet aan deze tegenslag, · 

Nu mag men ons niet ver:,yijtem,.dat wij dit de grootste ramp zouden· 

noemen _als gevolg van oorlog of mobilisatie, De gedachte aan de dood en 

de ellende van'èluizenden en duizenden b.ij een- ernstig conflict doet ons 

aar zelen toch nog _aan voetblc!,ller s-wee te denken en zegt ons de handen te 

vouwen om God.· te bidden deze ramp van dé wer.e],d af te wentelen • 

. ·.· : Wr, geloven echter, dat deze opmerkingen in de Lens-revue, in een 

sport"-o:r:gaan, .wel. gemaakt inogen worden. 

· · - • Overigens ts Leriig en· Snel goed voorbereid en kan met een gerust 

hart de competitie aanpakken. . 

Laat iedere speler· zo spelen, alsof alles .. alleen van nem afhing •. :..· 

· · · ]3o..:ens'taand·e schreven wij in een wel gerechtvaardigde downst~mming. 

Enige uren lat'er werden overal de vlaggen uitgestoken en wenste men el

kaar geluk met de uit de hemel gevallèn vrede. ,. 

Moge het een 'duurzame vrede zijn! 
0-ok voor ons, rustige Ockenburghers, is het resultaat van de Grote 

·Conferentie een reden tot dankbaarheid. 
Onze vreedzame str'ijd op de sportvelden zetten wij echter voort, 

· want dÏ~ oude leus: "Hoger op de ranglijst" vraagt om bevrediging. 

-o-0-0-0.:.o-o-o-

C o '.P i e -v o o r R e v u e 1'To. 2. 

Het volgende nUllllller van de Lens-revue verschijnt op 1 November. 

Met het oog 6:p deze datum is het noodzakelijk, dat alle copie ui ter

lijk op 20 October in het bezit van· de redactie is, Men gelieve h:eTmede 

rekening te houd·en. Redactie. 

• -o-o-o-o-0-0.-0-

C 0 M P·E T I T I E - I NDE L I N G:. 

2e K 1 a s s e· A. : L. en s. 1 - D.H.B. 1 - st. Michaël 1 - R.v.v. 1 ... 

Ria 1 - i7i t-Blam:; 1 S.B. 1 Val).rnniers 1. 

· 3e •, K 1 a s s e A. L. en s. 2 - Vogel 1 - Vac 1 
Wilhelmus 3 - Valkeniers 2 

Westlandia 2 -
Q,.Ste~s 3 - S.N,A, 1. 

R e s. 3e · K-1 a s s e B. L. en S. 3 - G,D.A. 4 - Ria 2 - V.V.P. 4 -

Rava 4 - \lilhelmus 4 - Q,uick-Ste:ps 4, 

Re s. 4e K 1 as se A. L. en s. 4 - Bl.Zwart 3 - Westlandia 3 -

K.R.v.c. 3 - P.F,C. 4 - Q,,Ste~s 6 - Ria 3 -

Wit-Blauw 3 - Velo 3 - Vlilhelmus 5, 

Ten aanzien van de samenstelling van· de 2e klasse A. merken we o:p; 

.-. dat de indeling van S.V.T, 1 vervallen is, alsmede in de res. 3e klasse B. 

die van s.v.T. 2. 
In de 3e klas A. is \7,D.Z. vervangen door S,N,A, uit Stompwijk, 
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I n d e 1 i _n g_J_~. n i o r - ~_lJ_ t a 1 1 e n ..•... 

A f d e l i n g A, : L. en S. A - D.H.B.-a ... .:S. P.F.C. a ..,_K.R.V,d. ,a -
, ., .Y .v .P. a - Rava a -: Vac a - Oliveo a • 

. ~ : . ~. :: .. 
A f d e l ·i n g D, L. en S. b - St. Michaël' a - Valkeniers b - D.H.L. b 

Q,uick-Steps b,-:: s.V,T. b - G.D.A. b;. 

Af de 1 in g I~ L. en S. êi - D.H,I" e -· Q,tlick.:.steps f 
Vac c. - '\7,D,Z, .b, . 

. ' 
Valkeniers e 

· Af d e 1 î n g J. :·L: e~··s;. d .c.·j:R.v;:ç, c - TlilhelllRlS à - s.V.T, c··.:.· 
ValReniers f·;.; Q,uick-Ste:i;is g - D.H.13,· c G.D.·s. et 

.'. : . . '. 

-.o--o..,.o-o-o-o-o-·o.:.o-o- · 

-------------~---·-··-· -
VAN DE VOORZITTER 

1 9 3 8 1 9 3 9 • 

Wanneer deze regels U bereiken, is he·t seizoen 1938-1939 reeds' in 
volle gan!!, "' .. ,- ·. · .......... .-. ". "" • . . 

. Hadd;n wij aanvankelijk de bed~~ling vÓÓr de aanvang van dit seizoen 
nog·een algemene ledenvergadering te· houden, tal van .zeer belangrijke 
werkzaamheden, zomede familie,...omstandigheden van meerd·ere onzer· bestuurs
leden zijn oor zaak geweest,. dat· genq,emd voornemen niet.verwezenlijkt korl 
worden. Het is daarom, dat ons Bestuur zich· tot de leden wendt via onze·· 

· Lens..:.revue om U allen nog eens extra de be.langen -van Uw vereniging voor 
+.e houden. . .• . 

Hoe er in de afgelopen weken door Bestuur en Commissieleden gewerkt 
is, behoeft o.i. geen nadere toelichting. Ieder die met onze vereniging 
meeleeft, heeft hiervan in ru'illie"'mate ·kennis" kunnen nemen. Het stemt deze 
werkers dan ook tot voldoening., dat,van.di:verse zijden bewijzen van sym-
pathie werden vernomen; die getuigden van warme belangstelling. · 

Doch met deze belangstelling alleen - die ten zeerste gewaardeerd 
wordt - komen we er niet. Er moet algemene be:).a..-igstelling gewekt worde.n 
en hiervoor moeten op de eerste plaats onze leden zelf· zorgen·.· Spreekt .. -in 
huis o·f :daar wàar ge U ·bevindt over :.~. en S,, brengt Uw kennissen mee naar 

··onze velden,·. t,racht Uw vrienden donateui; ·of lid van onze vereniging te iµa
ken. Alleeri·•dan. st·eunt ge Uw Bestuur en-.helpt gij Uw vereniging groot ~- · 
ken, Wat wij onze leden en donateurs bieden, is U overl:lekend. Wij will~n · 

· slechts wijzen O:fl onze schitterende terreinen, een goed<j,organisatie, bn
ze feestavonden, waarvan U er-op 16"November. a, s. weer een wacht, enz. 

Wat gij allen kunt doen, is Uw volle medewerking geven bij alles wat 
Uw Bestuur ter hand neemt en in Uw belang en uitsluitend voor U ondern.eerat. 

Weest behulpzaam op de terr(!inen bij _wpd strijden en oefeningsavonden, 
en weest vooral geen aanstoot voor anderen die -wel .willên helpen, do.or toe 
'::e kijlrnp, erger;·no.g: door _critiek uit te oefenen .elÇI zelfs weigerachtig te 
zijn de. behulpzame h.~d te bieden, ·. · . '·· . : · .. . . . ..... 

,. . . Bezield met een groot optimisme· zijn wé de nieuwe competitie begonnen 
en wat we het vorige seisoen niet vermochten, willen we nu trachten te be
reiken •. Weest daarom a,llen één 1 Ver zuimt zonder zeer b'ïj zond ere reden. geen 
enkele wedstrijd, werkt eendrachtig sámen voor elke overwinning. Alleen 
met zulke voorneme11s zullen wij ons doel bereiken, 

Wij beëindigen _g.eze re·ge1s met de _wens:, dat U allen .zult medewerken 
tot dit doel, voor Uw eigen voldoening en in het belang van Uw dierbaar 
"Lenig en Snel". 

J.'éî. Dubois. 
-0-0-0-0-0'-o~o-

V AN DE P. & P. :. C O M ).i I S S I E-. :, ' 

Fee Sta V on a,. 
' . 

30 
Onze eerstvolgende feestavond was oorspronkelijk be:p~ald op Zondag 

October a.s. • .!n 
., 

.... • = < , • ' ' 

,. 
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In verband met de in onze stad te houden missie-week is thans de defini
tieve datum vastgesteld op: 

Woensdag 1 6 November a, s. ---~--
In de grote zaal van het Agnes-gebouw aan de Beeklaan zal U die avond 

van 8 uur tot pl.m. 11.30 uur een keurig verzorgd cabaret-.progra=a gebo
den word_i(m,_ en wel door het R.K. Toneelgezelsc):lap "Rustenburg" onder lei
ding vari den heer Fr. Bentvelzen, terwijl ·na afloop hiervan tot pl.m. 3 
uur gelegenheid zal. zijn tot dansen. . . · 

De .nodige voorl:Jer.èidine;~n zijn reeds in een vergevordérd_ stadium en 
~o zullen U dan·o.ok reeds een dezer dagen de toegangsbeviijzen ten verkoop 
worden ter hand. gesteld. · · · · 

. . 
·:ó~ toeg_angsprijs bedra~gt voor leden en donateurs 30 cents, voor introdu
ce's 50 cents, in ·welke bedragen de belasting is inbegrepen', 

. •. .. .. . •; . : . ··. . . . 

Zet allen Uw beste beentje voor en tracht zoveel moge_lijk kennissen 
en familieleden onze feestavond te doen bezoeken. Zij . .zullen er geen 
spijt yan h?bben! l Het succes van onze vorige feestavonden staat hier 
borg voor. ·. · · 

'De.kaarten zijn aan onderstaande adressen-~erlcrijgbaar: 

J.1J. Dubois 
H.L. van Rijn 
c. Bontje 
;r, Janssen 
C. van Egmond 
L. },foeuws 

- Ligusterstraat 38 
Kanaalweg 43 en Piet Heinstraat 57 

- Van Swindenstraat 29 
- Beeklaan· 178 
- Hoorderbeekdwars.straat 222-224 
- Reinkenstraat 77. 

-o-o-o-o-o-0-0-0-

.. ; · .. 

De P.·& P.-Commiás·ie heeft besloten voor de a.s. wintermaanden weder 
. , over _te gaan tot het vas_tstellen van z. g, club-avonden voor sèni oren. 0-p 

deze avonden zal -aan• "elc-k·wa-t·wils"··gebodèn·worden, zoals b.v.:·· 
biljarten, ka;µ-tspelen, dam- of schaakspel, enz. Ook "community-si nging" 
·is toègestaan! · · 

De eerste van dëze avonden is bepaald o Donderdag 20 October 1938 
e oornsc e aan •• anvan uur, ·,, . · . 

· - s in e bedoeling eze avonden regelmatig•eenmaal in 
de veertien dagen te ·doen plaats vinden. Dit is vanzelfsprekend at:hanka
lîjli; van de animo, wèl.ke hiervoor bij de leden zal blijken te bestaan. 
In ieder· geval noterè men ·voorlopig in zijn agenda: 
Donderdag 20 October, · eerste club-avond vàn "Lenig en Snel". 

• , .. ~c . . • 

.-0-0-0-o-o-o-o-o-

A t . t r a c t i e - · b o· 'n n e n • 
.... ~~-·- ..... ~ . 

.. De. ste!:)ds_ verder gaande U:i tbouvi van onze verenigin·g brengt noodzake
lijkerwijze met zich mee'·een helangrijke vermeerdering van uitgaven, zo
als: huur voor 2 terreinen, meer materiaal, onderhoud terre-inen .en mate-
r:i.àal, enz. enz. ', · 

.. Ter bestrijding van deze uitgaven worden door ons o.m. -in omloop ge
bracht dè U reeds bekende attractie-bonnen. Wij willen van deze plaats 
nog eens trachten de ver koop van deze bonnen te stimuleren. 

Dat het niet zo moeilijk is deze bonnen te plaatsen, bewijst wel 1,.et 
feit, dat er leden, donateurs en donatrices zijn, die reeds aan hun (haar) 
vierde boekje bezig zijn, · 

Over het algemeen is men echter over dit soort dingen zo gauw geneigd 
in zijn pogingen te verslappen, om ze daarna geheel op te geven. Doet Q. 
.dit nu niet, maar blijft volharden in U,7 pogingen, weest vooral actief; 
en dan kan ieder lid_ zeker minstens één boekje geplaatst krijgen. , 
' Voor diegenen, die_ tot heden geen boekje ontvingen, e.en nieu\7 willen 
ontvangen of geld wensen af te dragen, verwijzen wij naar het adres van 
den secretaris-penningmeester der P. & P.-Commissie: : · ·' 
den. heer H,Lo van Rijn, Kai,aalweg 43 of Piet Heinstraat 57, tel. 332569. 

✓ ._. 1 

• 
' 
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'.::en slott\3 wi1:i.'3r. ,,ij he·;; nog acns hebben over het aanwerven van 
nieuwe donateurs . 

. Onze v~reniging ·be30hikt momente·el 6ver ongeveer 60 seniorleden en 
en een .. gelijk aantal jupiór;én, Als nu .al,,de deze leden, .ieder voor zich, 
eens ,een nieuwe dona_t.eur (trioe) aanb;rachten!! Mij dunkt, in Uw kennis
sen,- ,.en fami'.Liekring _:.s zéke~· nog wel e,en. persoon te vinde'n, d.ie nog . 

_geen donateur (tr:lce) van onz,, v1:irenig:Ing is .en hiertoe zeker .te·.bewegen 
z.ou zi-jn. Maar .dat e5.st Uwerzijds een weini'gj·e activiteit. Welnu, weest·. 
dan actief en neéint c,·p U nog deze·.maand ·minstens een 'nieuvie donateur :~an 
te brengen. · · · 

H E T I S O O K U Yl B E L A N G! 

Eventuele cpgave~1 aar:·dell s.e.cretaris,. de heer J,v,d. Kloy, Soostd. 
kade 741 of aan è.cm ·s0cretari•S van è.e P. on P. commissie, den he.er H.L.v. 
Rijn, Kanaalweg 43, Sc_heveningen. 

. . ' . 

--o-0-0-0-o-o-•o--o'-ö-o-

ROND DE OPENING VAN ONS TWEEDE TERREIN 

H.v, Rijn , · 
Secretaris P,on P.c. 

Weken lang reeds verkeerden wij in spanning om het grote moment te 
mogen beleven, dat w~.j ons tweede spselveld. in· gebruik zouàeri nemen. Die 
spanning was alleszins gerechtvaardigd an het mag eigenlij\(: wel b'evreem
dend worden genoemd, dat n:.et alle Lens2.ed.E.n waren opgekomen, ·om dit voor 
onze vereniging zo belangrijk ogenblik door hun aanwezigheid nog. rheer 
luister bjj te zetten" 

Er was echter een excuus voor de thu:isbli.fvër·s; ··de lagé wölkenmassa, 
die al enige dagen had gedreigd, ontlastte zich op 4 September in hevige 
regenbuien. En daar tevens de temperatuur voor het naderend najaar waar- . 
schuwde, viel p,et niet te verwonderen, dat de minder dap:p.eren weinig.· 
haast hadden om naar Ockenburgh te komen. . .. 

. Om half een - ter;:liji de eerste d:cuppels van een nieuwe bui ·de plech
tig ontblote hoofden.b~_spatt,;m.•-- si;elden de heer J.W. Dubois zich op bij 
de entree van het nieuwe.terrein, ·omst·.1.wd door de juniàren·van·vaè·; en 
van Lenig en Snel, en tn een v1i;jdere boog door ·vele getrouwen ü:it.'ohze" 
kring •. \firn Pieters stond, gewa-pend rrc:t een. schaar, bij het blauwwittc 
lint gereed om op een teken va!l.-ie voorzit.ter de kleurenstreng door te 
knippen·, · · · · · · . . · 

Na een kor te· toe spraak, v1aai·ïü dé voor:;i tter-.zijn gelukwensen aan 
Lenig en Snel en biz0ndr,r aan de junioren:aanl;lood en er vooral nog eens 
op aandrong O!JI de'ter:reinen en áe gebouwen als·een.kostbaar bezit.van de 
vereniging voor ·veride1ing te qntzien, kwam da.11 het verwachte teèkel'l en 
Wim Pieters zwaaide de schaar .. om.met een welgerichte knip-aan de jumioren 
de heerschappij te geve,, c1rc.,r ·hu-n eige;i .voetbalveld, zoals Alexander de 
Grote eens zijn z,1aard zwaaide om de beroemde Gordiaanse knoop door to 
hakken, met welke daad hij door de voorspelling als toekomstig wereld-· 
heerscher stond gedoodverfd. . . . 

De eerste v1edstrijd werd tussèil ae 6.elftalle·n van V13,c. en L.en S, 
gespeeld en •door de gasteYÎ met 4-1 gewonnen, Een pittig partijtje onder 
leiding va.., de heer J., v. Von:.:-oóy,. mèt de sterkste. als winnaar •. 

Op het hoofdterrein werden door den heer P. Juffermans de derde elf
t1;1.llen van V,V.P, en L.e:r. S, 0p de groene zolen gefloten. Hier wei;-d de 
thuisclub ·Ni,maa.;.•. m;t 4 .. 2: · . · 

De rege~. had :üc:':1 intussen ;üi,t 0111:Jetuigd gelaten en de spelers lie
ten zich ten ":J.0tte he.el gt·aag ver ~ia.gen naar een war:ne kop thee.·• 

Het ·,rafè wel ee,, "bui ten-gewone Eer voo:c or.Mi vereniging, dat de Hoog
Eerw. Heer Deken va.'1 di, staë-.; 1Igr. J.v,d •. Tuyn de wens te kennen had ge
geven om eens·mct L.cn S,, kennis te ::nai<en.·Natuurlijk nodig:le het Bestuur 
den Deken wel heel graag juist op ·4 Sept. uit, Op deze voor Lens zo bi- , 
zond ere dag! · · 

Toe?< Ii!gr. ir. gl<Z<J1SCh9.p, ;J"àn OY,irn,;• Ka;pr,laun E. Stolwijk op OckenlJurgh 
was gea:rrivce:·d,· ,;;,rë Lij 'bègroet door de Hii;Dc:,,ois ·en v.d. Kley ,die zyn 

· H.E. bege,.eiddm:·, nad:::' de torreL,en en hem de k1eèd-,en wasgelegenheden 
toonden, ' · 

.. 
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, Onderwij:\.._po't)elc'\,e- .de heer,. W_iemnan .van muzikaal verlanizen naar 

·-!11 1~}~\{en 1y'an zijn s~lÏeidsrecihJerj)j){_é ·,t:luit, 00k a11deren-st.onden 

-isµa.nn1µg om .'de komende·. stri.j.d tüsifon de_ éerste,·e;I.ftallen van ·Graàf 
., .• _.. ' . . - . ' • • . ! ' . ' . ' ~ • • . ' ' • . -

e,1 J-eniét.-en Snel., · . .-- -_- ·' · -- -- . · · · --

de. sch'J
i n hoog
\7illem 

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

.... , -Th~ns aohtt.e'. de V!)órzitt~r het ·ogenblik gunstig om, tér~·ri.jl de 22 àpe

lers ·op het· terrein en het publiek'·daarbuiten zich rond den Deken hadden 

, ,.~~-~~p.aar,~1: de~en ,uit,}:li3-i;!.lll, V/l.n alle l_e9,e:n welko,m te he_te1;1 o:p Ocke;mburgh; Het 

weer was er niet naar om een langademige speech te houden, ·nog minder er 

een. te, n;ioe_tf!.n. ,belsi.iste;ren, ,4 och ,d.e l?.ee_r .Dubq_i s. zeide _nochtàris te mo·gGn ho

pen, da:t" de" kátholieke· voétbalspbrt iU' Den Haaii 'zich steeds z'ou: moizen ver

heugen ,in de war:m,e 'o_e_:).angstel:\.Jng ya_n Zijn "HÓog'eerwaárde ·en' dat> LeiÎig · èni 
Snel er"haar deel rifet van" zóU 'niissen,· - . - .. -·· ' . ·.•. -

... J?,i.j.,,c),e,~nwezigen zagen wij nog den heer N.v. Wijk, den voorzjttër 
van "o'ris .Df~tr:i_ç:t, · · 

De wedstrijd werd van onze zijde _wel het best gespeeld en eindigde in 

een 6-1 overwinning, waardoor äe-Aïsëm.::·cü'p""vó·or een jaar in 0ns bezit kwam, 

Yfe menen, dat de bèzoekers drie inv.a.llers. :t.eJd_en,. J3_ij p,n_1; _0pJ"brak_ A. 

\lalhain. 
Intussen hadden onze Benjaminnen tegen V_,A.Ç, _d:·e_en hevigê \{?-1,rP __ t_e __ 

strijden onder leiding van den heer Be>sman, Uitslag 2-2. Onder de hoogste 

s-panning "beslisten bi;j de elfmeterschop1Jen de schutterstalenten van onze 
jongens, · 

's-Avonds verzamelde zich de ;·ens-familie :met enige ·Gr.-:\Tillem IIers 

in de bovenzaal van 3:mma, waar met r,1edewerking van-'het Petje, Zuster Lena 

Meeuws, fot'Jgraaf .Janssen en een muzikaal duo -een paar vrolijke uUTtjes 

werden zoek gebracht, Bi.j de varloting van·het fruit:bakje:van den neer C, 

van Egmond viel het lot niet op .Jonas, d0ch ó'p Jfo.j.''Ne·tty Duboi1s, _; 

Op 11 September trad J.,ens a t~gen_Vac · à in het ·strijdperk, Eindstand: 

3-3. De elfmeter scho-ppen brachtei:1 de medaille in de· Lens kast: •. __ , •·• .. 

Ook "b, won, n,m, van Vac. b, dat al zeer-verzwakt ui'tk'ham; Ui-tslag: 

10-0, . ' - ' · . . _ . -· _ ., 

V. V ,P, was met haar 2e en 4ë i:ilftal onze izast. om ons 2e en 4e '.te be-

kampen èn te verslaan, resp. met 6-2 en met 4-f,. · _ 
_____ /4,:J,13_1;,cheidsrechters fungeerden de-herf1~·.r.v; Liempt en .J, Runderkamp, 

. ~- ' 

Uij zijn nu aan het einde gekomen _van, ons ver slag, Ve>lled i g kan het 

beizrijpelijkerwi;js niet zijn. ï'fi;j efndig-efi• het met dank' te brengen ·aan de 

verenigingen Graaf wrifëriï II; V,V,P, e,1 "v,.A..C., die de>or hun s-portief op

treden O'[J onze beide voet"baldagen heb"ben rneegehblperi deze tot een .succes 

te maken, Moge de drie prijzen, die zij meenamen en de- vijf, welke o'[) 

Ockenburgh bleven, niet slechts een prettige:herii:mer,,ing .. z,ijn;aanslJ.et."ge

slaagde. s-portfeest, maar bovendien tot· klêefsto-f.,a.ienen ,v00r onze ,hechte 

-vriend schap. · · 

-p-0-0-6-0~~~0-o-o-

liïEHEER DE VEURZITTER! 

Hier ben ik dan weer, Ea een half jaar - of was het langer? - gezwe

gen te _hebb\m, _ ver_zoëk- ik -thä.11s wéer een woordje te mogen zeggen, .. Ali:: U 

l)lijn leeftijd 'ïri ·aan:m,e;rking
0
·neemt ,,_ zult U- mij· -viel ·een .aandachtig woord ,je 

willen lenen; .Ja, wan"t Sami:iela_ar_ ·wordti oud', Als hi.j lang.s het. lijnt.je - ' 

staat ei1 hij Cas Bontje,' Henk .Ja:hsse11 en dat andere ,jonge goed.je tussen 

de madelief;jes ziet dartelen, dan begint U,; oude Sammelaar jaloers .te ,\7or

den, Hi.j voelt de lus_t om mee te springen in zijn kuiten klimmen, maar zyn 

roestige scharilierén knarsen hem dan>al•s waarschuwing· toe: "J,ïan, denk aan 

j_e botten,· Voetbal jij inaar O"fl pe-pier-! .-, · · : · · ·· - . , · 

_ Om me wat te trooste-.1, ver~ie-p ik rde dan in die-pzinnige beschouwi11gen 

qmtr-.erit .verschijnselen en 'toestanden in I,ens. . 

· · _ Zo _dai:cht :Î.k in 'de laatste' tijd over de 9 tegen D.H . .J-,, de 8 tegen de 

'K\R,V,c,·, :de 6'tegen Graaf '.iillem -II, de'7-tegen Q,uick-Ste-ps en nu nu ook 

weer de 6 tegen Wit-Blauw, Hoe deze doelpuntenbuit te verklaren? 

__ ... Dat was een zware opgaaf, leraar, meheer de vcurzitter, Sammelaars kno

•~n ?lljn óud; dat ·is waar,-·aoch zi.jn filosofische gaven zi:jn_ onmiskenbaar, 

Eli hi,j vond wat hij zocht, : · - -•· . . : . · - - -_ , , . 

Wat een geweeklaag vervulde de dorre vlakte van Ockenburgh onder de 

ver.zengende zomerzpn, tçien geen grasspiertje ongestraft zi.jn kuif kon op-
... 1. • ,. .- ·- ' · •• · steken 

: ' - " . 
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steken, en er alom in het rond het herderstasje welig opschoot. 
'\7at een geweeklaag! En toch! juist in dat herderstasje zag Sammelaar 

de verklaring van zijn :probleem. Het herderstasje n.l. is een beste schut
ter. Tot volle rij :pheid gekomen, springt het open en schiet de. kleine ko
gelzaadj es in een sierlijke boo!l' van zich af. Ieder schot is raak, ieder 
zaadje wordt een plantje. . ~ · ' · 

Is het dan wonder, dat deze schutterij op Ockenbu:i;-~h'op -,onze jongens 
is overgegaan? " 

Kon Lens zich onttrekken aan het voorbeeld van onze kl~ine mede
Ockenburghertjes? Heen irrnners. 

Daarom een luid hoera voor onzen vriend, het herdèrstasje .. Hiep, 
. hiep, hoera! 

-o-o-o-o-0-0-0-o-

Q: D E A_ A :N D E S P E L E R S 

Het is een hele toer 
Voor Troebadour 
Met zijn schor geluid 
En een lekke luit, 
Om telkens weer een lied te zingen 
Van de duï-zend. voetbaldingen 
In het grote rijk van Lens: 
(Troeb. is slechts een nietiiz mens, l 
Thans grÏ;jpt hij weer naar zijn lier 
En.juicht en joedelt van plezier: 
Het grote rad is ·weer gaan draaien. 
De-keeper ligt in •t net te graaien, 
Want de jongens van Blauw-Wit 
Zijn weer fit. Goal! Die zit! 
Vooruit dan, blauw- en v1itte knapen. 
Ik sta langs de lijn te gapen 
En ik schetter luid op mijn klaroen: 
"Vooruit Lens! .Ji!ord kampioen!(! 
Laat de :ballen 'knallen! . 
Sç!lor bij honderdtallen! 
Laat de netten trillen! 
En de vijand bibb'rend rillen! 
Kampioen! Dat is waarop ik .. ;).oe_r, 
Ik, de zanger van Lens, ik, · 

Tr oebad.our 1 
. . ~ 

•·r ~·•• 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-,o-.o-.o-

VAR I A 

Met, veel groeten, 
l, Sammelaar • . 

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

' 

Ten huize van onze leden Jac. v.d. Kley en J, Janssen en van onzen 
donateur A. v.d. Boogaardt werd sinds de vorige uitgave van de Revue·een 
dochter geboren. namens de hele Lensfamilie onze beste wensen aan de ge-
lukkige ouders! . · · 

Men zal gezien hebben, dat Louis v.d. Klauw zich weer in blakende 
welstand bevindt, Proficiat, Louis! 

Onze penningmeester, Dlir. W. ·van Boheemen, die o-p bevel van den dok
ter bed-arrest heeft, gaar blijkens zijn humeur en zijn uiterlijk•merk
baar vooruit. Zoals steeds hunkert hij naar Lensnieuws. Adres: Zaal 6; 
\leste inde. 

Ook Henk van Laarhoven is aan het rentenieren. Als overbuurman van 
onzen penningmeester - men· kan Henk op Sa vinden - wil hij voor deze niet 
onderdoen en groeit met de dag, 

Mogen beide patiënten weldra weer in de huiselijke kring en vervol
gens o:p Ockenburgh terugkeren. Een wens van heel Lens. 
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· Tegen gereduceei:de prijs te k90:p: 
Shirt, :pantalon en kousen. Adfes: Kanaalweg 43. 

, Spoorloos verdwenen: 
Tweka-shîrt,' 'nog in goede staat. 
Terug te bezcirgen bij Dhr. P. J\tffermàns,:Ania.ndelstraat.51 •. 

. . ' . .· ._. .. - ._ .. 

. Karel Dubo,.j.s loopt nog steeds in:ande:rmans Jas r.ond. Met wien i.s dat 
eveneens het: geval•? Karel huldigt de ''stelling:··" Ied·er het zijne" en zou 
daarom gaarne· .zijn eigen vertrouvtge regenjas ·-weel'i. om zijn schouderen voe-
len, A.dre_s: Ligusterstraat_3s; · · ,. · 

-o-o-o-o-o-o-•o-o-o-. .•·. '~rr ._ . 
. -

', 
VAl-1 DE EtFTAi·-·co·1,tM"ISSIE 

S :p e 1 ers, nog ma a_ 1 s at 't e·n t i·e 
. ·: '1 . 

. In de September:.aflevering Véfil de Le1;1s-re;vue s];irakén wij 'u. over:. . 
Het kiezen van· eersten en tweeden aanvoerder _.::,_ Het kleden van ,reserves 
en het·:fungeten door hen als grensrechter -- Het ,vegbltjven zonder ken
ni_sgeving ..;... , Het afschrijven voor ,eei;i wedstrij a -- Het. :punt· van· vertrek 
bÎj uit·-wedstrijden en, het tijdig"aanwezig zijn voor sa!I)enkomst en wed
strijd ~ Het· o:pber gen van spel-mat.er iaal - Uw voetba;t-ui trul:!tirig ----

Mogen wij de herlezing van een en ~der nogeens.dringend bij U aan-.:. 
bevelen? U leest en bewaart innner s .-d.e Lens-revues!! · '· 

H~er volgen nogmaals de adressen w~ar afkèuringen bekend gemaakt 
zullen worden: . .1. · · • . • · : • .,. . · . . • . · 

e sem", A:peldoornschela.án 46, tel~- 392945 •.. 
Miltenburg, Elandstraat ·64, tel. 390449. - · 

: F!.underkam:p, Gaslaan 54; 
• • • _1 

-·· _:· -------
.-.. ~- ·. - ~- . 

. ,w ëi.d. s.t r .. :iJ d ..,.· .. r e s; u 1 t a. tG n.:.'. .. !ijd~alc lBj~S<l:P~.'.'.:-'t/m,~-~ o.~~~'.· __ ;~:~'. 

: ·s oÎl •· · •1'. - Lens 1 .. 2i .. - 2- .. Lens a - P.F. C. a .4· ._.i4,::' ___ ;_,,;. 
'Lens •·1 - Vlït:..Blauw l '•6 , .. 1· · tens a -.,Rav'a .a l' - 1. 
Ria ,l Lèns 1. i .;.. r, LeIJ.l'l a - D.H~B, .cl... 16 -'. 2 

Valkeniérs· 2 - Lens· 2 ... ·o::-'•.·4 Lens ,b -;.Q,.,Ste:ri~ b,· l ._;_ ,7 
Lens' 2 ..: we·stlándia 2 · 6,-;;:l· ,.,., • -S~V.T. b - Lens à ·· . _4 - 3 

··-- • .'.::": :;••
0 •.····i:0.i!, .. ·=-,.,;,;c-:•.:!~,-~7;::/'\·:'":_.~::· SJ,~;Mi~:hi;i,~i a .:; .Lens"b, .. · 3 - ·· 1 

Ria 2 ..:'Lèns 3' ·' ·;' 5 - ·l Vaikeniers e .., Lens:,.l 
Lens 3 - Wilhelmus 4' •,4,.,., O· Lens c·:.:: ,\ri.D.z." b .. · 

•-· . . . - . ' ·' . ·"' . 

Lens 4 -·velo 3J 
Wilhelmus 5 - Lens. 4, .·· 
Lens 4 - Ria 3: 

_,.,. 

'"·' ,,··1 -,3. '· 
4.;.. 4 .· 
4 - 3 .. 

Q.Ste~~ g-, Lens 4 
Lens.d .:,..Vfilhèlmus a:· 
Valken.ier s · f - Lens · d :. 

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

. ,· 
V A N D O E L T O T. D O E. L . : ~ 

·,_. 

2 - 2 
.4 - 2 

4 1 
0 - 3 
8 - 0 •' 

Lenig en S~el 1·fs - wàt·áe Residentiehöde noèmt - in de rum}În&,:_ 
Vergisson WlJ ons niet, dan zullè·n R.K.R.V.V'. en:e.v·entueei H.H,B. Wt3l de 
ernstige concurrenten:· worden in de strijd .om de. eerste :plaats,- tenzij. de 
verhoudingen zich, wa:t meei;-. geb~urt, na het begin: zullen wijzigen. Dat 
Lens 1 de kracht bezit •zich éeri ernstig gegadigde: te· noemen voor de .ere
plaats, zal niemand willen. ontkennen:. De· eerste-elftaller s moeten in dit 
opzicht steeds bedenken, dat een zware :plicht op hen rust, die eist, dat 
elke wedstrijd met' ernst ,en vuur dient· te vrnrden-·ges:peeld, 

De eerste wedstrijd - tegen dé lD!ieuwe 2e kl-asser - viel, eerlijk·ge
zegd 
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zegd niet mee. Een grote hé\ndico.p wÎ:,s hè.t meer dc..n slechte .. ter:rèj,n me.t de 

primitieve outillage. Wat dit. betreft,' is S.B, voor de afdèl'îng· geen aan:.. 
winst en het is ons een raadsel, hoe een dergelijke terrein-inricht-ing is 

goedgekeurd, indien al"chans .. ,an keur .'.ng sprake is ·gewee,st. S.B·, is \,l:ln 

forse ploeg, d.i,e.cchter ni11t komt-tot-overschrijding van het ,geoorloofde. 

Toch blijft dergelijk spel voor dè ... onzen "zijn beivi'aren houden; voora'l wan

ne'er· het WPrd·1; ges1pe~ld op een· k:l0in. ·terrein zoals dat; van S.B., waarop 

het·- niot ·stcep,,15 .moge].ijk isibotsiingen· ·tê' ontlopen." .... · . >._- .... 
.. . Kon,'.ons );13 :officiëel siechi;s- .. :i punt, 40·.-büit noemen, in fQ;ite werd de 

wedstrijd door de onzen gewonnen. 'Een doelpµnt ,vàn G, Rà'odenrï.Js zag de 

scheidsrechter niet en de S.B.-grensrechter "en -ke0per viären riïet eerlijk 

genoeg, de productie van de . .go.al. r.PY.aa.;\. .JQ. Q:+"" lqmnen. De stand ble0f alzo 

2~. . 

Lens 1 - Wit-Blaurr 1 was een DJiBt---0-ij,ster ... aangename. wedstr.ijd, ___ '\7.it-

BlauYr speelt een fel partijtje, dat ,haar niet kwaLiJk te nemen -is, maar 

dat bij enkele van ha= speler-s leid-t tot. :r.uvr.voetenvrerk, .. do.t.li.un Sll.C.1 ... :. 

ontsiert. Lens drong haar te_chnisqhe superioriteit op en al mag de veld

verhouding door 6-1 nïo-t goó'd. aangeduid w.or;rlen, . de .,ver sçl).;i:.;L,;l\3n_:, in. sp!3;J.- . 

kvm.J,i to;itGn d,9el!l_ g.ic u_i tslag_ volkomen wettigen. . . 

.. . . · .. Tegen-i .Ri:a ,lie~ ___ H;C· Eoelh~Üv'rer- verstèk :·gaan_·. en moest'; Hall een diens 

p~$;,,7,t s ··.'!J_ez.e.tteri, · ,w~ar -~_ot: . de re ser:ve s .· niët••oplmamen,,-Reed:s ::in het, prille 

be:gin :táakte_ B:qp, '\Tti;lhà.in geo:r~sseerd, · dooh:·speelde -de- :\'lèds:trijd•:'d,esondanks 

m9_e·d_ig· l.ii ~: Eè,n. aJ_gehe:pr 01t_izé'tti_h'/(in de ._J?lqe_g _,blé'ëÎCda.ardóor· niet~emin 

noodzake_J,,1JJ;:,·zo· verllu1sde Bob naaI'. de rec_htshalf-plaats·:en·werd diens.· 

pt,àó.Ts ·4'oor 'R'oe~ér's bezet. Bovendhin ging 'Hattink mid'V'bor spelen .. €n :kwam 
Ha:lleen op de iinksbu.ï,·ten-ptàat s tèrecht. -VócYi5, het "evenwel 'zover· was, had 

Lens reeds door een prai:ihtig i:to·e·lpumt van Henk Janssen de 'leiding genomen. 

, -?o\ç i_n d.eze_,;we_dstr;_ijd waren d_e ~e:r:re~nomstandigheden en het wee:r: on

gunst1g.· Wederom··wa;s de eerste helft·de minste.:Na -de rus·t was practisch 

slechts Lens aan het woor_d; v;a.a,rbij Renee Roemer·s schitterde d.09:r, práëh-. 

tig hoofdwerk - letterlijk m:i: figuurlijk.•.:.' en''d'óbr spelveréttll.ing.i--Lens"was 

herboren en won met 5-1. · - - ·-- ·· ', ·· · '· · ' ··.r 
Na 3 wedstrijden 5 van de 6 punten vergaard enfaen goa:l"geri:tiddelde 

van 13-4. Een prachtig resultaat, dat er op wijst, Hoeveel kracht ons eer

ste kan ontplooien. Ik zeg met opzet: kan ontplooien, want die kracht is 

vrijwel steeds het eerste half uur smeulende. Elke wedstrijd vàn Lens 1 

begint met het ini tiatièf ván dê te.genii~~-ü_j_~_ ;Qa,t_ i~. v:ç:r:k_ei,.rcl:l _fil moet_~n 

van het beginsignaal af de toon aangeven, het tempo bepalen en zo de strijd 

in handen houden!Le.ns· l 'Hi_ een sterke ploeg. :1 t Is alleen no.odza.kelijk,·dat 

alle spelers die overtuig~Jlg ten volle bij zi'ch dragen,· Sómmigen"missen:een 

kwantum zelf'vertrouwen,-:viaardoor hun spel niet rustig- en.'.VP:Gräl-niet,yrij 

genoeg is •. Hoe eer.der daar verandering in komt, des te beter voor de ploeg, 

Heusch lüi ï het is n:îet'~volcloénd-ei; :'dat vlij~aan-de-kant:•wét.en·wat.- jµJ,l_;i,e ·· 

waard '*iJt., ook julJ,.i-ë lilo-e.ten stuk~-woor stttk;de over.tuiging'·me.t je meedra

gen, dat"jullie e'lfta1 tot grote· d'ingen in staat is. Eerst dan zal de ploeg 

tot volle krachtsontplooiingkomen, Een elftal is zo sterk als het zich 

voelt; Jullie vormen i'lep. isterk elf~al. Welnu dan, toont dat julLie je dJ:e 

kracht hèwust zijt. De··resu·1taten in de komende wedstrijd.én zu.11-en daIJ. ·ze

ker ni,et_ twijfela12ht~g_ zijn. Het_ gaat om een kampioenschap! _ 
. -. - ... 

L~rïig. en ,Sn_0:C2 xi{b'-li.jkbaa~ .,fveneens· g;1nspireerd tót--gro;;.daden-~ 

. 't Begin· is veelbélov'end:' in ''twee vredstrij"den een gemiddelde- .van- 5 gos1,ls, 

Het is een doelpunten-fabricage van groot formaat. Waarschijnlijk is het 

niet te optimistisch in het tweede--ook ·een toekomstig kampioenscandidaat 

te zien. De ploeg is er zeker voor in staat. De opname van Beb Boortman 

en A.v. Wely komen het spel zeer ten goedë; .. ---- · -- · 

De reacti0 op de verwachtingen in de Résidentiebode: 'eén gelijkop.;;· 

gaande strijd en een puntenverdeling, was fel èn.' afdoende~· En hoewel de

HoorriïJark-grasmat slechts voor ;Q:!; helft geschor:Gn was .- .een._omstan,digheid, -~· 

die in -het begin van het sGizoen-;wat· rr;ig_cnaardig ,3;andoë,t - was he\ ,voor .de 

twecdB b'lauvmittrrn nirrt moeilijk :zich merkbaar. als dc..111e.erdei;e n.an;tc, çlie

nón,· Rustfg,. vielov:.erwogcn .. was het spel van de reserves en· dii_"° onderlinge 

· samenwerking bewonder ensv14D.rdi g. lj:orrvm;L de Vo.:i;ti;cniers-'backs hun pai-'tij 

'zeer goed ver toilet en: en "d_.0 . .keeper: zclf.s- ui tste)(qnd wer_kte, ,gingen cl_e Ho_orn-

park-bC\,onèrs ,met 4-0. ten end-er, Een priichtig be'gin! ', , , ' . - . _ 

Lens 2-Westlandio. 2 werd gespgeld m·et echt -ffollands, w_eèr .• · Ook ·nu s'tel-: 

·· de hèt. tweede t·eg<m het primi ti-eve Westlo.nd\le .~sp<:il' .een· gedeg(;ln mrrerdcrheid, 

q.~e met rust tot een 3-0 voorsprong le:ldde. •t 'ilerd däarnd zelfs 5'-0, 
. . 

, 
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, T~en, kwam de fout, die voor eën gr·ö-o·t ,gedeelte de ·ui tàlag bedierf. 
Enkele spele_rs._ye:i:-slapten! Westlandia _),<on nu twee tegenpunten mo.ken, die 
de m_ooie nul annuleeri;le_n:,. Dq.t vcrslapp}n;i_ is, een ~rnstige fout. Blijf je 
toch onder alle omstandigheden beheersen! Is de _teg~npa.rtij sterk, dan 

b!3n _je .gedw,ongen _ster~_.t~gem-te -1:;1p,€lleii; -is :\J.ij· zwak, straft dit dan af· 
_ door zo-reel moge:I.ijk. goals-:\;.~ ,lJ!akein_, ,D,e· yoJ.é!oening _is groter en de. uit-

, , ~lag meer propaganda.· 6-0: -St8.1l."!i gekle!![er dari !i-2 ! , 
Lui, zorgt de eerste plaats, die nu jullie deel is, blijvend te be-

.. ,zetten;-; ,.:"... ,,, 
•• : .1 

., ' 
. ,.,1. · ... ·-

' ., LenigeI_l.:,SneJ..3_is in dj3_ze competitie verhpoggva,n.deviercl-.e,-naa.r· 
, .. ,·ä:ê reserve 3e klasse en sluit nu,praehtig b~j het tyreede"el;ftal o.an.,·Hoe 

.. zal h.et c\er.de zich in ,d_e ;:1wa,..-u-gere afgel_ing houden? W;i.j zijn ·nog zo ver
i;r_ouwd _ met de spannende lcop~l'aceyairvorig sei;z;oen, _toen Lens.3 tot:de· 
prominente elftallen b~hoorde, $ipd_sdien. is de ,plo0g, _sterk gewijzigd, en 

__ d_e_ nie-µwe -m;ng~v~n.g kan -nog n.oe;ilij_k;-beoordeeld,,:worcj.ep_ om. lJ.ier · een ,prog

.,-,no stic, te i_nak€ln. _ OJ? :Papier ~ s_ -:~~ ,_pfö~g sterk gen,oe g. · 't __ I:s alle!:ln 'l)là,!l.r , 

de vraag of die vr óeger geblesseerde, speler_s yoqr goed :hun .. :blessur·e ''lcwijt 
- i!Ï:jl'.1:,e~- weer spoedig hun qµde }).pqg:fi~ ! zullen be:i;:eiken. , .. ; - , · · . 
.. ; , :Dê u_its],.ag yan g~ -wed_jltr~-j,elJ~,Ja _2 ,;Lens .ä: (5-1): v.ms niet al te bq-

Jnc;>ed.~g~11d;'. •t Is ji,î,nm.)er, dat .y1_~j,.-_)!-ier.9veli'.1.geen,·gGgeyen::.·, ol'.ltyingeµ_ E;l'.l'Jlus • 
dE! -:s1t\1,at1~ en_ ,het :v0rloop m9e1l1:J~. mnnen beo9rdelen, •· , , : · : -;' '·,; ,. __ . 

.• _ -:Pe_ tue\:)de wed1:;1tr.;i,jol_ - t@uis -_tegen Wilhelmus 4,,- wo.::i ,van:.behoo:i:lijke 
,. _,_kwali-te~_t; Wt).c'\l',bi_j opgE).ID.erkt-dj,:ent_ .. i;e wprden,_,dat de _bal niet snel ,ge:.,. 

' ' J ' " ,' 

noeg, gespeeld ef!··afgegev;en wprt'tt;.,;Wat zou;b.v;_ H .• : v.cj... Klauw;,veeJ: nu:tti-

-·,, ger.y~erk;kÛ,n:t;len.:d.CleP., a_ls,hij ~0-bal spo;edige.:r paar een 111ede;,-speler a,r,,;. 

gaf· en daardoor het spel bespoedigde. Nu werd door zijn gepingel· het hu
· 111e-µ:r va-n,z~Jn;'Vl'."iend!:ln d;3,!lig OIJ 4e proef. gesteld, Wil:-,je daar eens aan 
-d,enke~, -H_ a.r:_F.Y? _,_,_: -·,.-•, ·, ;;,-, ., X- ·.- - •• ·•• , :. " , :. ', ''· · -,. · , : . ---; '' •._ /· 

. . l 

:-:.. ~i. · j ,.( r:rr~,:~ .. ,·.. ; ·, ·.J. ;,:J-~·, .. /'U1' .. · .. . "1•_;_,.·._:. :i· .... •·_ :,.,,-.,,_:,; (·,·_.·.:-

,, ,Le.l'!ig elf. ·sJ:1fL 4,~begön;;_ûe, col!!riet~~~e 111e1;_;E3èn 3-1. neder],a~g ,:t"!J;:;uis te
ii"gen.Yel.o,,.~.•.J?G,·Wir~e.r ings·e --,j ongéltii>.~peelden eèn ,vèel ~gr essiever ,·Jä!pelle

tàe,,dan :de .. o:r;iz1:m,· hetgeen.·.J)reciès .v:-:-oldoendè ~as om _de b;~_lans • in hun i/'o.or-_ 
çlei11l te '<l!JJ:\11 -ov:,e,+-siaan·. Want, bverJgens, '#oge:n\'êie partij en be_hqqrJ,ijJc te..: 

'.·, gen, elka~_-•o:P,' Ook, l:ïier, :blijkt wee:'i'; dat alleen de, w;i.l om te _winne:n bij 

on11_e ·v~etd'l elfta/1.lër s· doorsJa~gevend· zou z4jrt · gewee];lt~. De, verdedi•ging, 
· bleelc. i!lrdeze ,_wedi;rtr tjd 11.et b~ate deel: ,van ,de :i;>lo:ég t-e, zijn~, terwij:l, ,de· 

eende'elti te weii1ig si;l:ïoot, ahderdeels _ie weinig doorzet-tîrtgsyermggen 
toonde,, :{.-\'._ •::,. . ". :',',, . __ , __ , · _, ,_,. ·, '. ·, •, '_;._ · 

.,.-_ , > , Tii t, laatste ga,f çl~ elf;tal'..rcqmm:\ ssi e aanleiding om:": in de_ wedstrijd 

WilheJ!llU;!:!, 5 - Lens. 4, een s:tor'iJi:u:ey,ll_l -in çle voornoede op te n!:lmen ,_in _den _:p€lr-
soon JV:al_l_,Jantje,JJrberveld, 'di~,,,gJl zij!_l bekend~ manier met- zijn tere :bo.dy 
zich ,•een weg door de vijandeliJkEL,verdediging baande;· Deze. ver,ande;r-ing -_, 
bleekq,eep groot_ 1;1ucces,te zij.n,,',w.ant-al -zorgde hij niet vo9r- "a:p.e negen" 
- men neme het·ons\niet.kwalijk} dat ons het lçegelspel:te,binnen.s_choo:I!, 
toen vlij hem zo aam het werk zagen - toch wist hij -in zijn eerste wed-i--. • 
strijd als aanvalsleider de hat.tr,ic.k ... te verrichten. Zijn voorbeeld: •zich 
met alle enthousiasme in den strijd werpen, verd:i.ént een woord van lof 

en moge stimulerend werken op de_ óverige vierd,e e;t.:ft.a:],l(;lrs. Overigens 
zqr-ge _hij er voor een bescheiq:en, gebr1,1.ik -van. zijn licháamskracht ie maken. 

· Lev:erde alzo de tweeae;wedst,r;i.jd een gelijk spE)l op, de cli~:0-1-2· 
-- werd ljl<";lr,eikt in de ~i;ch te-gen R.I.A.,3, toen-,de Haags,eJ'l.ijswijkers met 

4-,,3 t,en onder gingen, ,Vel'ineldenswaa.rdi g i,s, dat Lens 4--een 2-Q achter
stand_ inliep. Al :WÈis Jan 'om' gewáa:r:deerde r edene_n afwez~g, zijn -ygorbeeld , 
in de v.oorafgaande 'wedstrijd haq. b;t,ijlcbaar de_ overigen gein,13piräer,4,Brav9. 

,,;,La<tt het zo b-lijveh en logimstraft ;a,ldus op afq._oenq~, _wiaz:e'.·de pes- :_ 
iJimi s'\i,is_che voor spellingel',l,· wel,i\':e men. -voor de aanvang. vail de comp_etftie : 

. omtrent jullie_ el,ftaJ. hier en _da.ar _-beluisterd konden worden.·Te mooier ~s 
de prestatie t_egen Ria, waar mede q.oor het rouleringssystëem enkele plaat
sen aan wijziging onderhevig waren. 

-o-o-o-o-,-o-o-0-0-0-
:,1.: . ; ,' ' ~ 

. ! i • ', • ,I. ' • ; ' :· .• 

H O G::E-_R O P DE. R AN 'G E..-N L IJ S T: · 
' 

L E U S V il U .I E D E R E D A G • 
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. Wij. hebb:en :t-ot nu ,.toe verzuimt de aanda.cht te vestigen op Elen feit, 

dat.,-toch heus .wel wn:i.rd is om qr; het volle liC:ht op te: laten vnllen:, -Het 
... ::ï-s.· eigenlijk ·vrecnid,•dn:t er .. nog'-geen gewng van gemC1.L-ikt v,erd. ·. ·· ,·. ·; ,·.·. 

Nu echter de compc--ti tie i13 begonnen c'fr natuur lij'k ook de voor:lcipige 
-:-:resultat.cn van,. O:nzc• juntor.en.,..elfto.llen moeten :·worden beoordeeld,. acht ik 

het tocr:h wel de juiste tijd om met een enkel woord het hierboven bèdoelde 
te verklaren • 

... , , Ik·J)Cdoel ,de pla..'7.ts· van ·on'ze b, c en d-elftn.lle'n in de huidige com-
-· ,·''.Petitic: .... ,,._,,,, .. • ··• .,, . ., ... 
... :.: • · · ·_ F!;;ft·ni-en et wel eens a.a·n·,gedacht',,. ~ut nl deze drie elftal'lcn .gepro-

·movcerd: zij_n;? .To.oh .is, dit inderda.9-d zo.· ,i: - ", :, -·· '· , .. · . 
. , , <.1.·Iirms l> inao.k,te. de· grote ··sta.p .van de ·zaterdagse'. niiar- de Zondagse com

··Pctiti:e., tcirilÏjl óok c en. d. een nfdcling\z'ijp opgeschoven. Dit 'is·' ànri de 
veel gr:otere.,tegenl,lt:ó.nd.J1.eel àuide.lijk te merken •.. · · · · .,,. 

:. :·, · --: ,Kronp1o·ensgeàachten zijn bij mij niet ~gekomen, Dat zal nu wel dui
delijk zijn. Echter .moet ·ik:e•crli)k bekenncm, dat ·enige uitslagen niij 'n 

...... :-f1eini'g hebben laten- schrikken.--· • .. , . i ': . ·. . " ·., '· . 
::, ,· .. •.: .. :Zo, verloor b met::,7-i van Quick,--Step-ä b en d· met 8-,.0 van Valkeniers f. 

No. de wedstrijd van b.) veT:klaarde de leider vo.n :onze ·gasten, dat het elf
·< ij;'a;J:,vai1 Lei:rs: zowel-- tcahnisch· äls tacti s.ah de• bet·erC was van Quick-Steps • 

. DezeL'1!lening :klopte ·met ·de ·,mij,ne·.-- ·Wàarom -dan toch ver'l-or en? ·En met· .zulke 
-<:cJ;jf'e:t.s? De-v.erklaring lig.t voor de.hand als.men.weet, dat:de gasten bij-

-'.na zo.nder.µitzondering.een kop of meer· groter war.en dan onze jongens. Als 
- ,;we ver.('ler · nog ver;t,ellen, 'dat· tot 20 minuten .:voor het einde de stand pas , 

~·-1 wa.s, dan begi:nt., iedëre; lezer,-al hulde t·e.:brengen aan onze dappere ·ver-
lie11ers. · 

Deze hulde veniienen zij. Zij moesten zich echter van de aanvang af 
: ··te' Ineèr inspamien .om de felle hartlloop~aanvallen af te .slaan, terwijl de 

· ., iv,oot,hoede niet :voldoende. spel' :kon ·ontplooien door de langbenigheid ·van 
• ·, , :de :v;ij andel:ijke ·achterhoede. · · · 

- ,:' '•. Al maakten i;re: bezo.eker s geen misbruik vàh hun phi sicke; meerderheid 
: hét, wor.äe -tbt.•,huri: eer gezegd - lillbruik maaktën zij. er wel degelijk van. 
-~atuu.r'l:ijk! Eh zo zal het wel in to.l van cmdere wedstr·ijden· .gaan. 

:c'-BovenstO-O!nde dient niet· om aan onze b .ers de moed te ontnemen, doch 
om,.hen en de omstanders er op te wijzen, "dct ieder veroverd puntje en 
zelfs elke kleine nederlaag een goede prestatie van onze jongens is . 
• ë. ..,.,· .Hetzelfde geldt vo.or het d. elftal en in mindere mate voor c., dat 

,·ztcl'{- mi'sschien behoorlijk zal aunpassen. · .· 
.. ': , .. , · · Roe···d'e competi.tie ook verloopt, wij dienen in ieder ·geval· te bedeh

'._ken, ·.dat de junioren door de.zware afdelingen ·e·en mooie gelBgenhcid hebben 
··.:"•'om dit. jaar een ·gnoter do.n normale sprong te maken .op het moe.ilijke pad," 
• .. '. dat ·no.ar de voet.bal-volmaaktheid. voert. . 

Laten zij vooral door samenspel,:.en persoonlijke· inspanning': het• tech
nisch kunnen·en·füactisch inzicht vàn hun elftallen.verhogen. 

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

; ,. 
' ' De 'a-jun:îoren noteerden eerst,· een gelijk spel -.4-4.<-- tegen P.F. C.a 

•·t Is iiocir" "de· no:pe.0·vari -:tèns, ai e· ·op .éen ogenblik me·t 4~1 achter stond een 
: waardeerbare krachtsinspanning geweest toch nog, een puntje te krijgen door 
· den' P.F·.-c. k.eepeT.,'' aie niet mi.s wa·s, drie léeer te,·passeren. Een ander·e 
·vraag i•s, of de' gröte ·achterstand te .. voorkomen ·ware. geweest. Natuurlijk! 

· :Julliel'kunnen · een,:zeer goed elftal hebben, maar .het• mankeert je nog aan 
·. het echte vec,hters'bloed. Na he.el goede momenten volgen te veel .futloze ge
deelten; die doodlopen in wat geteuter en gepingel met de bal, Komt Jon
gens, voor het seizoen verwachtten v1ij van jullie een :eer:ste· plaats. Doet 
je bcs.:t .er,,,.yo,or! Werken van begin tot eind en • , • , •• , geen gezeur met de 
baL 

De 1-1 tegen Rava ais ook al krapjes, terwijl aan de monsterover
winning tegen D,H.B.a - 16-2 - niet al te veel waarde kan worden gehecht. 
D.H.B. had geen volvrcnardig elftà.l. ivlá.ar de punten tellen en het is te pry
zen, dat de a-junioren de uitslag zo hoog mogelijk hebben opgevoerd. 

Jongens, probeert door vurig, maar spdrtief 0spel de overwinning te 
bevechten.Jullie zijn er toe in• staat ongeslagen te blijven. Wij rekenen 
daar vast op! 



' 

. . 
-, . ~ . 

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

;_ '-- ];3:_ -· 

.Geheel buiten eigen sçhuld heeft het b-elftal met 3 nederlagen ge-
.. no.egeJ!li mo·eten nemen. . . . . '.- _ · -

Al is jullie spel niet mindè;r', de.n di;.t"van jullie _tegenstanders; dat 
er toch verloren_.v1.r;,rrtt, ligt aa:n.•4"._éi_g.èote_re:lichaamsla:-acl:it dier_,knaj;Jen. 
Jullie behoeft· niet:, te wanho:P~, · hç,Ór r Hoe .. gröt'er" tegenst'i:)lld:, h_o'e meer. 
jullie vechten, sportief vechten, natuurlijk. 't Is be-Wezen, dat het b:-, 

· elftal eerst in ;het laat~te kwar.ti_\')r. de nederlaag le~d:. Jongens, probeert 
--:ju-'.uithoudingsvermogen zo .op te voeren, dat dit· kwartier er ook nog bij 

-kan; ·;re:hebt dan èen overwinning behaald op jezelf, en die op de tegen-
partij komt dan ook gaandeweg. _- . _ 

-,,. De laatste wedstrijden - tegen S,V.T. en st. Michaël - bewijzen, 
dat de la:-achtsvèrhoudingcn vrijwel gcli.jk zijn. Houdt moedig vol, on-
danks de neder lagen. --' · · 

.. --·· ... -· --- -···- . ---
Lenig en Snel c -.zett-e- ·de· C"OlliplftiTië uitstekend in meJ een ,3-D over-

winning op G.D.S. d •. ,: J: . .. . . -----------·- ----
Het gelijke spel--tegen· Valkeniër iï." ö'p het doór gaans ::;,1aa:ç, bespeel

bare Hoornpark was_eci;:i tweede goed qegin, hàewe],- beide v.utiten jullie 
· qoel ·hád künnérl.-' zijn~• · Soll)l')lÏ.l?jell. 11:äµ ju:t-lie .vel' sla.ptc,n èëJ:itèf ·tëy-eèl, 

waarde.or ·de 'gë(!lbaadj_es gèiij~ .. ko-nd,_en maken: ··",.· - . -·'': .·. ·.·· .· . . . -; 
Met 4.:.:2 v1éi:'d W,n.:z, aÄ:n.de ;:iegewagen .. ·gehaakt,:' · _,, '· ··::: .. ··- - - • .. · 

-:: .· . ·Jon:géns, *or:gt _qpk juiiiq qr yoor .,, op. dé(. ingciflagen .!'fég door' .. te 

' 
gai'J.D~. j . . . · .. ·• . . •. -·· · • '· ··• 

Het d--elftal' dat gevormd ·'iiciidf. döör" ·al:ä.iiëri/~rigstè blb.u \:;;i ;~en' 
.. :_: •:· ,_fis- ook al_ ni·et _in lilft:: voor--~'à~lr. J11:J.i\e):iap~ maar fii'rik botef1:,aimnè.p• 

,. -.t '.Dat bevordert de--groe1r Ondcrttis.sel;l s.pccl-J_~ .. voör,al:1-es ·wat Je waard 
.. ,:_-·-· ben-. Volhouden om d:ë -Hèp)idr'star,it't zciikl"êin mogelijk:·te houden en.· je zal 
.· :, ; Spiicdi.g zien; de.t•;jc l'iie:ç- cri' cfö.ç;r .zéifs.·eeri"~nkel IJUl'!tje"'-berr(àchtigt. 
· ·1 · En ·wordt er Gen. o:vorv1ii:ininl$ ~'cihti:afd~-,Jan h~j sen We ·de"'vlag! Dat 1:>elo

_;- \: JJ~_Il':7!: .. ,~~t~;'.°r ~:-,::;:;_· :.~,.-_._ - · : .. :_, ,,,\'.::•;,··.·. , :.:.' ,) .. ë_;,:, ·. ~.-.. ;~•;-",~·;_:·;:--:·', 
-- . .,:.: :,,i .. ~--. •,:~ ,.1·,. ..••. -.·, ~;·;.,) .;:2 .!;_ ·,:"_':'t' :_., ... •. 

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

. :, ,. . .. ; .. •.· .-_. i,;·E .. . . .. ,., 
··.:.•-' 

•'::;_:'.F :pji',:i_ -~.' Ë; N '(I: N H ·E -:'i' ·•· s P 
0

11: ·1, · :•. '· __... ,.:1..-
0

(~e;·voI_:g __ j 
. î ::.' . 

. ,., ·'" ·.-· ·: Wann~~r e~~ half cllei :~al ~~;;~·- v:iJ. g. ë\;~~:~:~;f -~ri- di~- dDD ni~\ onliiid-
... - ~~ • ' . ' - l ·-

•• ·'. · l'lc!llijk doorgeeft aan een vrij"st'o;:md_ medespqlcr;. , . . ... 
.. dan be.tekent dit een ·•ui th.oö.l'ging· a.aÎi lll:e te_genpn.r't}j .hGlll du bal ::i.f-

.htl.hdi g te:· ma.ken ep-- een tcgen-n.!invä:l 6p 'te . zetfên. ._· :·-;. . . : 
·'·· '· : . ' In dêrgèl:Î.j.ke gc,vn.llen spbel t hij in_'_a:ç, ktv;1rt vöii: zijn tegenst<lI!

ders, wn.nt hij vermoeit zich nod,e.lQos, on.tneemt· ·zijn•nmdespel~rs de 
k::ms _ ten ae1nvc.l te _trekken c,n heeft hij" cc,n .-kiins temeer om bij zo'n 

-- .ui tgèlokt· 'gèvet:ht om dè bc.l een verwonding op te lopGri. _ .· , . . 
. . ~ ,-,~····. : ~',.· • :--~:•;.r~:.,r~- , 1

· _.,._._:': '\:.··.;: ....... ·: 1 ":_; ... • ~)·~ 

:-wci.nneer e'ëlri )J.C\,lf . .1J.9,or,. een. te~.nstruoder g"epi:i.sseerd _ts eri )ieze voor 
hem onber.eik1!µc.r--•ia gfrwm;iden_, . .c,:: .·. ,· ·:.• · · _·_-··:· __ . · _ _- .. __ 

.. ,,•;;:, :, dari moet~ hij zi.r:i:i or.middellijk op het doel teru.g .:tr_ekken en daar 
de l)la.o:t;s inncmc,_n va,n .. _den- bc.cll';,,.llil;.e in. zo,,:n -gévE>.l di_eii:- tegensto,nd~_r,_, 

__ tal--l'litieteri ·o.11riv~Tlèn.: .. : ., ·_ · - . ·. • .:: ; , . - , . . . · -. -,_,,, 
•e • • .: •:Toch'·l'liet nie.ri.' )iGc.f.vaak; ~at' i10 1 b gepaiSSG"er~e hair' 1:)lijft: stcin:i;ir 

en•hêt oi1t~tane":lsa,ï:/'1:ii de v,e;r;çt·edi.ging·verzulimt--lflè 'sto:pp~n. .:.': .. --, . 
• ·' 'f - •• ·:;: ..;.."7" . . : '.- ·1····.-:·. <". __ · .• '. ·- . . .· .. ,::. ·•·. .; ·. ,. _-• • . .' •·:., ... ;_.,. 

. . _, . ,Wo.nnecr' èen biic'li: d~ .b.nl "kari"v;eg~pelen CJ!l: à6. t li~~t onnjiddol],ij k. doet' 
dan geeft {iij.blijk,.,zi.jn_tcl,(:lk,,_!)J.et te vcrstè.nn,··bf, ··d'ie tj.iet'seriGtfS 
op:"te vfrtti:m, :.. . , .,, '. ... : :- ' :·. ·'' •, ,. . . . . : .. ··, . '. .·,. 

,: , -terwi;ï·l zijµ óvéÎ(J:lloèidig -o,ptr:oden :maar 2,l--te vaQ.k een dOëlpu,nt ··voor 
ctà!.•tègëripiir:tij_ t"~n-g-:;,~olg~,.ll,9eft, . : ·:,; ,. • · '·: ;l 

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

:: .. ,'.:. __ yla,n!l~er _.eöli k'e éptjr bi J '•G~ qa~val vr,;n dö t'c g~npo":r,ti'j/·gè'c:n:':kort~; 
duidëlij·ke· én· besliste annwij z,:i,gi,r.gen · géeft' hóe ,zijn· bt> .. cks. hebben te, 
handelen,. . . _ "' . -. . .. : . ·- i,··. ·_ ::: ' . . . ·_ ·, •. · ·· · '-· • · · - · .-

- · 'ên 'hij' zijn ·:çnedespelcr s _:q;ie:t,: a.ttent maó.kt op vr ij.s}ri'ruid'.G· ,tegc~:_: · 
.·_ '-st_a:nd·crsl . ' . .;', . . ' .. '; ·- .· ';. . . 

,,, : ·• dan ontnc,cmt hij. zich een.-. goed.e kc.ns zijn doel vo·or' doorboring te 
-1iehoéden~ ·, · .•. · · · '· · · · · : .. ·. · · • · 

Want in het eerste geval laat hij,de mogelijkhe~d vp.n_misvcrstan-
dcn in_ de vcrdq((iiigi:ng v-oortbeotao.i11:-.<'·:· ··· .::.: · ·- · , :,,>. · -_ 

. . terwijl" hij'•_:j.n het,,.6.ndere- geval eén stërke drGiging Vërzuimt tq_ :' 
' .. . _: . . . ' . 

'pc.r'eren. H. 
' . . 

. , ··p: . . ···' ::: . 
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" : G- R Jlf M S .R E" C H T ]1 R S ; A T "T E N T + E 

. In onze kenn:i sgèving o.o.n de· spelers·.,. zie· September-aflevering van 
dq Lel[!s-r<3vue . .,. hebben wij 'o.o.: uo.ngegevèi:i, · dat de ao.nvoerder s ·het· recht 

· hebben ecii' reserve7 spelG~ a.ls grensr·èchter aa.n te wij zen. : 
Het lljlct ons dao.rom .niet ondienstig celi'Jls a.a.n te geven, wa.t ,alz·o 

tot de be'i[oegdheid van eqn grensrechter behoort ell'll hoe hij. zijn to.a.k het 
best ko.n.vervullen. 
p 1 i C h'' t e n b e V O e g d h e i d • 

Volgens de spelregels is het de plicht va.n den grensrechter {behou-
'dens bekrachtiging door den scheidsrechter) te beslissen of de bal bui
ten het speelveld is en welke partij recht heeft op een hoeks.chop, een 
doelschop _of een inworp, alsmede den scheidsrechter bij te staan in het 
leiden wan het spel in overeenstemming met de regels. . 

Een grensrechter is gerechtigd de Ao.nda.cht van den scheidsrechter . · · 
te vestigen op dûidelijke owertrecl:ingen··vo.n de spelregels, welke hij be
merkt en waarvan hij overtuigd is, dat de scheidsrechter ze niet kon 

:.zie?Ji• · .• ~· . . . ·, . \· . . · . . . . :· . . ·.. . 
. i·i ·. Grensrechters móeten een teken geven, wanneer de b;:sl bui ten ,het 

speëlveld is e·n o.ange_ven, welke partij r.echt heeft ,op een hoekschop, 
doelschop of inworp. . . 

Zij moeten eveneens· de aandacht va.n den sçheidsrechtei:. vestigen op 
rm•r spel of onbe'hoorlijk gedrag; en hun. mening geven· over elk punt, wa.ar-
ovcr de scheidsrechter hen rcadpleegt. · 

· Indien zij enige overtreding van de spelregels waarnemen, welke o.an 
'de ao.ndn;cht van den scheidsrechter ontsnapt is, zijn :zij verplicht hem 
da.o.rvo.n in kennis te stellen. 
En ·i g'e aan w lJ· zingen·. 

· ,De grejisrechter. •· zor ge er voor •tijdig' vó6r de• aanvang van de wed-
striJd· io.i:ri7ezig 'te zijn; . · · . 

· Het is gewenst,' dat de, grensrechter vó·ór• de e.anvang van hét spel 
a1Jn horloge met da.t van den scheidsrechter vergelijkt. 

Een grensrechter moet zich onthouden van twistgesprekken met spe-
. lers of publiek. .. ' · 

Het seinmiddol voor den grensrechter is zijn vlag. Is de bo,l over 
een der grenslijnen gegao.n, dan wijze de gTensrechter 'bij het geven van 
een doelschop:·nè.m' het doelgebied; ·een hoekschop: naar de hoekvlag op 
de lijn, vmo.rla.ngs hij zich beweegt. · (Zou hij naai· de' ·hoekvlag aun- de 

, . over.z.ij.dç van het terrein v1ijzen, .. da.n ka.n twijfel ontsta.an.' of hij wel-
licht doelschop bedOelt).. ·. "_'_ . . . , -.· · ·. 

~ ... 

•. 

• 

. · , B,ij een dodlpunt zc;l een grei\srechter naa.r het middelpunt van het 
,speelvGld vii'jzén;· meent hij, dat 'er geen doelpu,nt i.s gçmaakt, dq.n steke 
.. hij qe. vlag omhoog om de aandacht van dc:i'.l schei!l.srcchtef .te trekken. 
·• .. ',De grensrechters zijn.verplicht spel-overtredingen a.ls hands, bui
tenspel,' enz •. aa.n te geven door het opst,eken vah hun vlp.g, :.naait door 
het veld in té. lopen~ Door enig gebaar. kunnen ;;,ij den scheidsrechte:r 
aanduiden, waarin de overtreding bestond. · , · ' · · 

.. , . : : Imdien de sche_idsrechter op zo'n a.a.nwijzing ingaat, Y[ijze de grens
rechter de pla2.ts u:in·, vma.r de ·overtreding plaats vond. Tevens· geve .hij 
de richting·r¼"..n, vma.rin getrapt moet worden. Geschiedde de overtreding 
è:icht ·biJ de zijlijn, .dan mag hij de bal op de pln,D.ts leggen, vanwa.m-
::i.fgetrr,,pt moet worden. · · 

Met h~'t v~reristaandb ontleènd a.an de "Handieiding voor ~cheids-
rechters"- · is wel he't voorna.o.mste· àe,n.gegeven van hetgeen e·en · grensrech-
. ter l>ehoort te weten. . . . · . 

· Toch menen wij er goed à.an te doen, hier. nog enkele pra.ctfsche wen-
ken aan toe te voegen. .. . 

Het komt n.l. nogal eens voor, dat d.oor te geringe a.ctiv_iteit va.n 
den grensrechter of door diens aarzelende houding, partijen elkaar de· 
inworp betwisten. Minder prettige verhoudingen binnen en buiten de lij
nen .kunnen da.o.r-uit voortspruitcm, Wij geven daarom dengenen, die in de 
kom0.nde wedstrijden vo·or ons de·:vló.g zullen hanterèn de ra.o.d: 
1, Vfoe st mc't Uw volle a.a.ndacht bij de wedstrijd. 
2, Tracht. steeds .zo dic·ht mogelijk bij de bal te zijn. , · 
3. v,èest positï'ef' ïn Uw beslissingen. · · 

. • Mochten er - niettegenstaande Uw activi toi t. - zich toch dubicuse· 
gevallen voordoen, geeft Ook dan zonder aarzelen Uv; beslissing, en wel 
in-hot :woordoel van de partij, op wier speelhelft de ba.l zich bevindt. 
Dat is de mee·st, bevredigende oplos::iing. · · 

, ., li'k"l.ar lao.t vooral bij d0 vervulling v::m Uw taak als grensrechter Uw 
rp_óri fe F g-ctvoaf eer1 h11rt i 'J woordje. llle.e-.,.-reken: 1.r 

_. __ ... 
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Namen en adressen van de bestuursleden: 
- ~.; y 

. < -Kap ... E. StÖlwij,li.::. 
·' · ·J,W.- Dubois · 

.Ja.6 hr. d • Kley 
·' Yf,v. B0heemen 
... p·, .. Jufférinàns 

J. v. Venrooy 
'iChr. lvi.fltenburg 

· • · · J, Rund er·kamp : :, 

. ·, 7:"_'' 

. Geestelij'k Ad,d seur 
Voorzitter · 
Secretaris 
Penningmeester 
2e Voorzi ttèr 
2e Secreta.rïs 
2e Penningmeester 
C ommi-s sàt:.J,':3 

.M.d t at ie s lede ri 1 ijst. 

: .,/ 
·.: · .. 

Willemstraat · -,2 
-Ligusterstraat· 38 
. ·soes td. kade .. ?41: 
Okkernöotstraat 12 

· Amandelstraat . : 51 
v." Mierisstraat,· 51 

· Eland straat 64 
Gáslaan 54 

. . 

Nieuviê 1:eden:- No.110 C; 'Bierhuizen·. Wilgstraat 38' '2?-9-'24 per l 
12-3- t25 per 1 
-8-5~ '23 per ·1 

29-6- '24· I?er 1 

Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 

'No'.111 J,,i-; Rossen ·de Reaunmrstr.25 
No.112 J,v. Dijck ·. 2e Riemer·str•·, ?5 
No.-J.13 P.de Jongh - Loosd,weg · 6190 

E_ectificatie: No.l],O P. Miltenburg·-,vordt No,';'.3 P. Miltenburg. 

Afge-voerd: Mo.106 J. SpaEtnbroek;·· 

Mutaties donateurs lijst, 

'Nieuwe .donateurs: No. 88 Mgr; J.M. v·. d; Ti.,yn, Pastorie Willemstrag, t 2; 

Het Bestuur stelt het.op zeer hoge prijs den Hoogeerw. Heer D'ekeri 
als donateur te mogen noteren. na de persoonlijke kem1ismaki1_1g ·van .Mon~ : 
seigneur met Lenig en Snel en.haar home is dezë geste ~ls een hogl:ê--:önder-
scheidj_ng aan te me:tken, waarop wij a.llen trots'mogen· zijn;•·,:· '-' · 

Recti:('iua.tie: Weder opnemen: No.32 ~- Jansen • . .;,·:.~ .. ~ .. ,,, _; , .. 
No.·l'i J, Egberts "sr.· 

f'. 

,.., ............ . 
_. T e r- ; e i n - 'd . o 1n m i s ·s i _ e. 1.-. 

Teneinde de verschillende werkzaamheden aan terreinen en materïaal 
opmeer systematische viijze• 0te' doe!'.!_ geschieden,-· ging"het Bestuur er· toe 
óver de terrein--cömmissie te reorganiseren en voor die commissie èen werk-
ro.osteT samen te ste2.len. . · · · · 

. De formatie is nu als volgt: J. Runder ka.mp, bestuur scommi ssaî-'}s ,met 
als leden: B. Boortman - K. Dubois - C. Miltenburg --·H. Rientjes - R. Roo
denr}js. 

A c c o __ n_: .9. 9: __ a t i e • 

Ten gerieve van de hele Lens-familie is de "tribune" met een serie 
vai, 4 1,anken verJ.engd. Door deze uitbreiding is het aantal zitplaatsen 
verdubbelé., Het Bestuur vertrouwt, nu ieder va.n een zitplaats verzekerd 
is, dat c',e da.mes der leden, alsmede de donateurs (trices). regelma.tig onze 
wedstrijden zuj_len bezoeken. 

Te 1 e:f o on· 0 c k- en burg h. . 
_....,..._Hl'1-":'ë"'t-,"'s~:r;i,-.ö~{:,;1""'p~a~,r;,Ï<~'m"'c~kl":"e~,""1."°6u~.r=g~h""":!1"=s:=:lt"-:e:"ii~e f on i s ch·_ aan gesloten onder No • 3 9 65 4 9 

Jac,v,d. Kley - Secr" 
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VAN DEN .. G'E E'•S. t'.Jh'.):,.;i:,I K R Ïl VI. SE U. R 

Van Heilige Yoetballers en Helpers in cie 1Jood, 

Niej; alle ster.ren schitteren even klaar, niet alle bergtóppen zijn 

even hCJog, niet alle he_iligen ·zijn even groot, De H. Kerki .die niet gaar
ne het licht onder· de korenmaat verbergt, maar het op de ){andelaar plaatst, 

... stalt .o.ns __ gaarne· 4€1.t .levgr:i _Y?J,r:t. _sommig~ hèiligen voor, door Haar geëerd 
mèt een glörieuze Tieiligvèr'kla.ring· en' ·è'ë'n:"èi'gen féèstdä'g;· .. êi:pdàt ·huri Iëvën ... 
ons een lichtend en opwekkend voorbeeld zal zijn in de soms zo moeilijke 
levensstrijd, .. · 

Evenwel, het getal van de heiligverklaarden is gering,: heel gerin·g 
in vergEüijking met het werkelijk getal van de heiligen in dè. hemè1..· Daar 

zijn er millioenen - of moet ik spreken van milliarden -:- die ... nooit heilig 
verklaard werden, en die toch behoord hebben tot de ·w getréiuwe dienstknech

ten", tot wie•de Heer na volbrachte·_levenstaak gezegd heeft:r"Ovei:-, weinig 
zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik U stellen, Treedt ·binnen in de 

vreugde des Heren"; .. 
· · Al worden· zij' dan niet bijzonder,. doo;r-· on-s vereerd, en welliqht .. door 

riiemand gekerid, zij zijn echte heiligen in de hemel en onder hen bevinden 
zich ook zeker wel van onze eigen familieleden, Al die millioenen nu vat 

de H, Kerk in één.grote feestelijkheid.samen, het feest van.alle Heiligen 
op 1 :November, , r - .. '. , .. 

Als een van ons ooit heilig verldaard zou worden, dan zou er in zijn 
levensbeschrijving zeker een goed hoofdsti,i,k gewijd moeten wprclen aan zijn 
lidmaatschap van Lenig en Snel, De kans''zou nïet·uïtgesloten zi'jrt, dat· hij 

dan door den H, .Vader :tot patroon van l}}le voetba],lers.werd:uitgeroepen, 
· .En ik stel mij voor, dat er dan voor zijn beeld voor ·ie·dete wedstrijd 

heel wat kaarsjes zouden worden gebrand, · 
De ,.prpmotiekansen van L, . en s. zouden er niet weinig door stijgen, 
Dit is echter slechts een fantasie. 
Al komen wij maar te behoren onder de millioenen onbeke11de sol~ate,n, 

die toch ook trouw·hun plicht vervulden; 
Want heiligen moeten wij worden; ik zeg niet: kv1ezels of droogstopë 

pels; heiligheid heeft met kwezelarij niets te maken, wel met heldhaftig
heid, flinkheid e11 standvastigheid ·om onze ziel gaaf en onbesmet te bewa

ren van alle kwaad, vooral groot kwaad, en -van ons leyen iet·s goeds te · 

. maken, . . . . . . r ,. . • 

Als vrij geen heiligen worden, dan •• ,, ••• 
,Ieder,. voor" zich <,treve er naar een heilige te worden, al is. het dan 

maar een heel-doCldgevrone, 

Maar· wie heëft zijn bruiloftskleed zo onbesmet bewaard, dat hij ver
dient rechtdoor naar het hemels gastmaal te gaan? Uiemand kan daar binnen 
komen ,die niet geheel rein is. . , . . __ 

Op Allerzielendag denken wij aan d'e tàllozen•;· die· zozeer ·ver langen · 

verlost te worden van hun pijnen, maar die neg weerhouden worden door uit 
te boeten schulden, · · · --· · ··- · ---

De H. Kerk spoort ons aan hen te _µelpen, _, . . . . , 
Is het zo moeilijk na de H, Communie eèn'.volle ·aflaat te verdienen,,. 

de H, ·Mis bij te"woneq, een kleine versterving te doen, goede werken te 
verrichten of op Ällerzielendag meerdere volle aflaten te verdienen, ·waar
toe de:H,_ Kerk die dag gelegenheid geeft, alles voor de zielen in het va-
gevuur:? · · · · · · - ·· ··- ·· · ' · 

Ieder·. zij een helper. in de nood. Niemand ver ge te zijn familieleden· 
of. Yrienden, die op qns. rekenen, En mogen ook de verlaten zielen in het 
vagevuur profiteren vart ·onze bij st'and. 

E, Stolwijk, pr. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

. ~-........ -

VAN DE R E D ·A C T IE .~ 1 • ., ..... , .. , , , ,. •• "' n,. 

' 

De bezoekers van de laatste jaarvergadering zullen zich herinneren; 
hoe daverend het applaus was, nadat de Voorzitter aan den t,oen scheiden
den Secretaris hulde had gebracht om zijn buitengewoon jaarverslag, 

Aan het voor stel om het ver slag van den heer Wa:\.hain in de Lens
revue op te nemen, geven wij gaarne gevolg, zoals men op pagina 3 e,v. 
zal bemerkeri. ~ ~- P. Jo 
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"'i'eè•ug:üe:adt- beschouwingen z1Jn niet alleen va.n be
lang uit historisch oogpunt, maar kunnen - zoals 
alle historie -- van waarde zijn &oor de les en de 
onderrichting, welke zij bevattenll. 

Moge dit ver-slag,· waarvoor wij Uw aandacht 
vragen, niet slechts waard~ hebben als overzicht, 
maar _mog~ _zijn ·waarde in bovenbedoelde zin verder 
strekken, 

I n 1 e i d i n g • 

Dit verslag zouden wiJ willen aanva•rigen met U in herinnering te bren
gen de ondertoon van het vorig rapport en de geest, waarin dit was ver'l-"at. 
Herinneren wij ons d:'.t goed, cl.an ,JJ.en wij, dat de vele gegevens, welke in 
dat verslag voorkwamen, overschai!uwd en opzij gedrongen werden door iets 
anders, iets kenmerkends voor het geheel. · · · 

· Het is moeilijk dit in enkele woorden te formuleren. 17ij zouden het 
een appèl kunnen noemen aan een betere toestand; een uitnodiging tot meer 
medewerking; een zwak geformuleerde klacht tot de leden; een ver zoek tot 
meer ::iteun, hulp e·n daadvrerkelijk verenigingsleven; een teleur stelling 
vöor h0t ·bestuur, 'dat zij:1 vel0 werken onbeloond zag; e0n drift naar een 
toestand, zoalÏ:i deze nog in de. her inne:;: ing le0fde; e0n ver langen naar. ' 
iets bet0rs,. iets hogere, iets in evenredigheid met ·de getoond0 werk'-· 
kracht der, bestuurder en en ool: in overeenstemming met de.· standing van de 
vereniging. 

Een stï:l).e hoop vras het, dat ,1.et. variatier ijke leven voor L. · en s. · 
andere töestand.en zou·mog,3n scheppen. Het was een uitzien en een zoeken 
in de .. verte naa;r het :ncrgenrood van een nieuwe dageraad,..... · · 

· Dit was het ~enmerk; Vl\l-n het vorj_g verslag, de karakteristiek; dit 
herinnerde men zich nog na weken, nadat alle andere feiten reeds lang 
verdoezeld waren. Dit was de tot5.al-indruk, ·, 

Bestuursprobleem 

. En zietr Volgens lijnen van gaJ.eidelijkhe:f.d zijn in de. loop van· het, 
vereJrJigingsjaar 1937-1938 vele vage wensen -en verborgen veriàngens-in · ' 
vervulling gegaan. . . ' . . 

· Kort nada't· imme:,:-s de laatste woorden van het overzicht waren wegge
storven, werd reed.s een nieuwe voorzitter ge1nstalleerd, wiens blijde in-'
tocht wij ons nog allen heri:rmeren, Hiermede was een ·probleem opgelost, · · 
dat sedert"ma.anden om eén oplossing, schreeuwde, t.w. het bestuurspröbleem. 
En van dit moment af :is alles goed gegaan; de oplossing van het eenë pro-
bleem, bre,cht de opJ.ossing van vele ar.dete met zich, · · 

Sindsdien is herste:Ld vrat bedorven, vernieuwd wat ver.Óuderd, verbe
terd ,vç>.t omrol.maakt.,. ::-ecp.;tgezet wat scheef en verstevigd wat verzwakt was. 
Onhou,dbare toestanden v1erd.en in studie genomen en verbeterd, ver schillen 
overbrugd en leemten aange•m'.:.d! Actie trad in plaats van rust. Allerwege. 
Oµdé relaties werdei1 verniP.1J.wd en nieuwe aangeknoopt. In dez.e- mobili:sa
tieto~stand voelde elk J.:•.C: meer dan vroeger, dat hij mede verantwoorde
lijk was voor de goede gang va11 zaken. De geest., de mentaliteit verander-
de~ ., . . 

Wi.:; zullen ttachten :in een ove1· zichteli,i 1( geheel deze gegevens. uit 
te werken. 

Hèt nieuWe ~e~tuur waS 
Duba:i. s ~ i:-001·,7.,:~ ~t..2~; _à" 

,1:i.ngmee( ... +":I..,. • ·p Juff''p·,,.m ............. - • . •l l.< ..., ... , - " _.,. .., ··• o.,_._ .. •:I 1 

2011de1· por tefe1, ilJ.e" 

àan:vankeli.
1
j k e.le volgt samengesteld:· 

·.-:alli.a::.n, secret'3.I'is; Chr. Miltenburg; pen
-v~.Ci:!•-v0orz,itter en Fr. Verhoef, bestuur--sli-d. · 

Het. begon zi~n, ta3.k Dt'.'t 
gingsleven, zich bc,isersnd op 
gu!;lsti ger · oll_lstanà;. gheö.en zou 

een krachtiga · voortstuv-'ing 
de belofte, dat een andere 
aanbreken, 

van het vereni
tijd onder betere 

' ' 

• • •'"' . 

' 
• • . . 
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Terrein k ~-~ s tie. 

Het eerste p,:obJ.,,eni, dat na het b,,stuur sp":' c;ibleem Yoor oplossing in 
aá.nme1·.kinj; ·i,_wa,;.'l, was c.:e te,:::-ein:-cwer,tie, .Hier diende verandering -'.;e komen. 
In dit verband 11er5nneren wij ·aan de uitvoerige passages, welke in het vo
rig ver slag v o orkviamen , 

Wij mo_gen ter iilustratie daaruit nog even het navolgende lichten: 
"Indien- het bestuur er iri mocht slagen ook deze hinderpaal - d.i. het ou

:de Vlaterloó.- ... we1kê de vooruitgang van de vereniging in de weg staat, weg 
te ne:men, dàn kunnen wij er van verzekerd zijn, dat wij met onze junioren, 
de oude kern, de gezonde geest, een nieu,ve toekomst tegemoet zullen gaan. 
Een tqekomst, vmarin het woord "degradatie" door het tegenovergestelde 
bcigrip :ilOU -kunnen worden vervangenJ'. 

_ l(ier lag de taak van het be.stuur, Veerv1aar een moeilijke opdracht! 
Saner' ing van -hot.· oude Vla ter lee was enmogelij k gebleken; er bleef niets 
anders. over dan naà:-:-. e-Jn· nieuw terrein uit te zien. 
- _ J\Ta vele vóorbt~r\;idende besprekingen, welke vo_ornamelijk vielen in 
ae per::.ode, gelegeh tussen de Alg. vergadering dd. 7 Juli 1937 en qe tus
sentijdse ve_l'gadering dd. 27 Augu'stus d.,a.v_,, er: .die ,speciaal de finan-
1dën betrof.fen, werd besloten. tot. het hure_n van een '½errein op het com
IJlex Ocke_nq\i,rgh, Het t.e·kort, dat bij de raming gebleken was, drong ons 
er toe een· _veld te __ ,hur·el'.l · met de kleinste afmetingen,_ waarb,ij echter de 
terreinkosten· nog altijd .spro"1gen van f 200,- op f, 5.oo,-,. _ .. · - _ . 

-_ Het'allcrèerste· plan, n.l. de offici~le o_pening .van het terrein _ÎIJ._ 
begin Septembet-_, wáärv_oor reeds de ve:r;eniging Graaf \Tillem II met 2. elf
tallen was_ ui tgeriodigd_, kÓn_·_ i_n yerband met de ontstane vertraging i,n de · 
werkzaa.mhedert ·op Ockenburgh, · niet verwezenlijkt worden. Zodoende· werd. me,t 
goedkeuring van de vergadering van 27_ Augustus 1937 overgegaa:n" tot ver
lenging met een maand van· de huur van -het oude . ve1d. , In de maa1,1d .. Septem.,. . 
ber- vond de verhuizing-plaats, we),ke geheel door de leden zelf'wer~ uit
gevoerd:. Wij noemen hier dankbaar de volgende namen: C. Bontje, A. Blok, 
B. Boortma.p 1 :f', Verhoef, Chr. Miltenburg, J'. van Venrooy, L. E:ir_kelhof, 
C, v"d. · Laan, W. Beerenà, N, Bosman en J', Runderkamp. Deze 1()del). ha.dden , 
ook e·en b'elangrijk aandeel in het speelklao.r makel). van het 1'iieuwe ·veld,,.: 
in het plaa. tsen en verven va...'! de goalpal'en en in het afbakenen van het 
terrein. 

O p e n i n g L e n s - h o m e. 
~ - ' ' ,··.... . .. ,~ 

3 October, · de her_denkingsdri.g van Leidens ontzet, zou de· gr öte. d0 g, 
zijn!· Ma zeven jar'en van beleg o:p het oude \7aterloo door onoverwinbare:_ -
elementen, welke w5.j nog alle kennen in hun uitingen, welke dé _oor'z:iak · 
vormden yai:i een onbes:r-,elba:re grasmat; van een ontoegankelijk óord ;. van, _ 
öngezell·i gheid én ongerieflijkheid; . na zeve_n j ro:' en _van' beleg gáf :t:ei1 _s.: 
:aicl)_ o,rer, _ capituleerde, verdween,_ maar' verrees te gelijker tijd als een 

· Jóhenix uit de a.ase 'Iran àchte:::-uitgang. . · 
· :3 Oc tob er! V!ij :::no eten hier evçm bij s.tilsta::m. In echt chr_i steli jke 

zin werd de da.g _be_ga:men met ee;1 H~-_1'iis voor de leden v1,1,n de vereniging 
in de; ka:rel van 'de eerwaarde Bl'oeders in de :t-Toorderbeekdwàrsstraat, ·en 
vervolgens te 13,';- uur de plechtige inzegcming van terrein en kleed tent 
door den Gce·stelij k Advi acur, den weJ.eerwaG.rden He.er E •. stolVli.jk •.. In -de: 
geest' zien wij nog den p::-i_ester \•oortschr.ij:ien met zijn koorknaap, al -
zegenènd en onde!' het uj __ tspreken v'= de lit-urgisèhè gebeden. Wij. .heriime
ren on·s ver'dè:c nog al die kleine dingen, we_lke aan deze dag een officiëèl 
tintje moesten ge.er1. Het oveTbrengén van de Lens..:v1e:g door de gezamen
lijke" junioren van het oude 11&"'-I' het nieuwe_ terrein; het doorlm:Lppen van 
het lint door llievr, Daboi. s; het hi'j sen van dé bla.uw-wi tte vlag op de 
clubtent door den heer Klei:n, uoorzitter van de Stichting Hnagséhe Sport
en Speelterreinen. Wij 1e>?en nog mee met ·de toesprac.k van den Adviseur 
en hebbcn:nog syn::pa:~hie voor d.:: rede vàn den heer Dubois, Vlij zien nog 
het groot ac.ntal · aan1i;ez5.ge:n, !,ff'5.ciëlc personen, leden met familie en· 
kennlsse1,, vr oeg'3~e ,r jen-Jen cm nieuwe vrienden, die met honderden op het 
terrain o..tl111wczig .wa.:rcn.. . . 

Haar !J_iet a.lleen ,;,.ls toeachouwer 8 waren vele oude vrienden terugge
keerd; ook als spele:ci:J, want als Lens I zich te.2.3O uur, no. afloop van 
het offj_ciÜ'.'!.e gedeeJ.+.e, ops-'.;el t vnor de eerste competi ti ewed strijd tegen 
K.R.V.C. I, ontdekke:"1 wij ·,rijf oud-spe:Lers in het eerste elft<1.l, t.w.: 
C, v.d. Laan, keeper; J, v.d. Kley, J.inks--bnck; C. Bontje, rechts-back; 
H, van Rijn, link~--1Jj_m,en en H. Janssen, middenvoor. Dit was de bloem 
vnn de veteranenploeg, welke gedurende de man.nden Juli en Augustus 1937 
he1· en der triomfen oog~itte, en het bestuur vm.s er in gesln::1.gd om deze 
spelers voor een J.n.ngCL'e termijn te er-gP.gGren, 
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Hij komen terug op.de match t!:lgen KoR.VoCo lo De rus.t trad in met 
3-1 Eli1 d'.' eind.stand was 3--6, Dit .vormde een tegenslag; dit was eeh scha

··· cf.uv,, ma.àr"dit,kon toch nietbeletten,·:,dat ter,,sluiting van deze dag des. 
avonds in_ Ca.fq Emma e,P intiem I,ensfeest w.erd gehouden, met muziek, zang 

,-··en •foordrachto·: . 

',•· 

'•,', · ·De belangstelling op Ockenbul'.gh ·e:;-1 .h.et e
0

f'fec.t ·hiervan was een bemoe
diging voor het bestu'llT. Het ~edflntal· ;groeide en vél'e .dbnateur s werden 
genote'erdo De. f~nancieele .toestand baarde niet z.oveel "zorg-als aa.nvanke
lijk gedacht :werd; pqvcindi~n vferé\. ,d.e oude clubtent met toebehoren onver
wacht op yoo:rdelige '\'/Lfzê ya;n.dc hand. gedaano Gezien de gunstige vooruit
zichtel') aarze;I,d,é _het bes.tuür ii'ie,t om he-t enigste.bezwaar, dat het terrein 

· op Ockenburgh m_~t zich bracht - de .ge:r::i,nge afmetingen .:. , 'v,èg · te neipen en 
·ging dan ook ov·er tot .. inhµr:ing.vai:i een,nieuw veld'·::van groter formaat; · 

· De ui.tbouw van de vereµiging 1:>rl:l.ch:t; meerdere werkzaamheden met zich 
en 'zodoende wèrd. de Hèer ·:r, v o Vim.rooy als. 2e secreta.ris aan het bestuur s
lichaam· toegévoegd, terwijl veràer een pers- en propaganda~commissie i11 

, het leven . werd ger,oepen, .•. • · · ' · · 
, ., ~ ' --· .. . . . . . ,. . . .. , . .- p· & ~ .' I' o · C . . . . . . . ' • · · ·· · · -· ·••· ...... • .. , ... , .. , .. ,,,,., · ·o mm 1 s•:s 1 e 

• • . •, ,. ' -• • T' ; , ,0 •. . ;, ;t' •:'°': •, • ! •. . l '. '.. ,_ 

Deze ·commissïê, wier. ·,,1erkza@Ïhed~i:i -reeds vóor de .opening van het· 
nieuwe terrein waren äángev'angen, was uit de na.volgende leden samenge-· 
steld: J, Dubois, voorz_itter; HoVo Rijn, secretaris; W,v. Boheemen, pen
ningmèes-tér·.; · de HH·,· C. v; 'Egmórid," P, Jufferlilans, H.. Janssen, Lo Janssen, 

. J.v. Liempt, c. Bontje, .. Lv.d, KJey; L. -·Jyîeeuws. Zij Vlerd be'last met de 
taak de·vereniging·naar buii;en .. ui'!; te _dragen; propaganda te· maken, ·ae 
leden.naast de bezigheid ,op het ye;!.d nog i,ets.andérs,te biedenr de,clul'Ï
geest te inte,hsiverer.:. ZiJ heeft zi.ch van de.ze taak op plichtsgetrouwë·· 
wijze g~kvieteri. Prq'paganda ;11rárd gemuakt op veelzijdige manier;,, 'Raambil-'..:. 
jett'en met ~áhkondiging van de.te spelen ho9;fdwedstrijd .Yerschenen ·over 
de· g'E}hèlé. stEt!i;. in het centri:i1i"en ir;t d(;l çiuitenwijken; de,Lens-Revue · 
kwam uit Jn J~êri· nieuw kleed; .hetgeen lllogelijk gemaakt wérd: met de :gelden, 
.door e_en·.stà('v:èl.n adveirteierd~~s.bijeen_gebracht;, een campagne ter veir- . 
krijging v_an d'ónaj;eurs en pieµv1e led.en-werd onder haar-·l'eiding. ingeluid; 
bijeel)'.ko:ms,ten Vierden· gehouden, .. , .. : .· ... : •· · · . · ·. _._ • 

Wij he·rfnneren hier aan de bovenvermeld~. bijeenkomst op· 3 October 
ter gelegenheid -van de opening van het nieuwe veld, ve.rder aa.n de Sint 
NicpJa.ç1.s-avond or, 9 Decèmber_ 1.07, aan d·e grote feestav·ond· in het Agne's'-
geb6'uvi op. 6 F.el:>ruari ·, '37 en aan de Jun.j.oren-fee.stavond op 15 l,iei 1937,
alsmède aan o.e'.bijeenkoms:t Öp 29 April, na. afl,o.op van de be·sprekingen- ·. 
~nzake, de tràining. I.n het N"érslag.van de. collll)liss·ie zuJ.len· al' deze pun-_ 
t<;?n .met vermelé/il,lg va;:i dë ,;l etails en bizcnderheden, nader vrnrdeii be·l·icht', 
Hier heb pen: V/Ïj hen: s~echts Vlillen_,:aanst-ippen,.. , • :: ;, • : : ._ , .. 

Zo is. a:'.i t jaai e'~n oyè'rvloéd ~an ;ei ten: e~, _;,;rm~ld~nsw~ardi,~e g'e- ,: 
beurtenissen aa.h'w'éz;;:g. Wij hebbep: gespr.oken_: L. Ov'.er hèt nieuwe bestuur-, 
2. zijn allereèr ste ue:i;:k;zaamheden •n+. ,de. vçiortstu,'ling ·van het vereni,,.. 
gingsleven en het ver]r.i::ijgcm·.van een nieuw,v'e:).d·me.t·betere· a.ccomodatie, 
3. over de .. feestcomni:issieo Ovei'. liet techni'schë gedeelte· is echter in dit 
verslag nog met gëin.,yoord 'ge~ept~- Mogen wij thans hiervoor Uw aandacht 
vragen:. . . · · · ··· · · · · · · .: 

T:e c h nis c h Ge de e 1 te 

. In 'áe Z?,~~if!;nomp~titîè ;,eid. -t~ _de a~nvang u~ tgekomen m~t. 3 se~i~r
elftallen. en e.en .Jun1.orelfts1,J en 1n de Za terdagm1dd·agcompet1 t1-e met itwee 
juniorelftällen, ·-:tri_ begin:Augustus j.io werd aan de Bond een opgave ver
strekt van ).l;et aantal le4ën.., t.vi, 7·1,; be_st~nde µi_t 35 senioren en .36 
junioren, ter?TijL'irï d!l loop van het,:v~renigingsjaa.r nog -31 leden werderi 
opgegeven t. v1. 14:·seni ore::î en ·17 ·juniore,,.'1. ltî leden trad•en uit d.e vere...: · 
nig.ing toWo 9 'senioren en 6 junioreno Aan_ h_e.t einde van het ver·enigings
jaar stonden b:i.j h'et s.ecrei:.!cl,'.c"iaa,t 5~ seni.oren en 60 junioren ingcschre.
ven·, tot.aal derhalve 113' leden, ·1i1aarvan, J.l nog niet ter ke1:1nis van de 
Bond wa;r-en gebracht, Het ledental nam dus_ toe met :113--71 is 42 leden,·· of 
bijna 60%. . 

. Per b:i:ie.f .van 26 October '.37 ging .het bestµur er toe over de inde
ling t~.Yerzoëken van _èen vierqe ·sen~orepelftal in de Zondagmiddag-com-. 
:petiti~ en.pèr 'bri.ef van 24 lfoveI,'lber· werd de indeling verzocht van een 
d. ·elftal in de_ jüniox"cn-competi tie op Zaterdag1I!iddag. · .. 

.. l:Iei. aàni;al .'donateurs steeg--van 20 op 65, of v~el een toename· met 225· 
~r,Q~érito:· .... ' .·. '. ' . . - ., ·----
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De opmars kenmerkte zich op veler gè:bied, Met het systeem aanschrijvingen • 
door middel van kaarten werd afgedaan, . . . . . . 

Hiervoor in de plaats kvlam een weekbericht, waarin het programma van•: 
de a. s, Zondag met de opstellingen van de di"verse elftallen. werd opgeno..;• . 
men en waarip bovendien de resultaten van de gespeelde wedstrijden werden 
vermeld, Op deze wijze werd wekelijks aan een 100-tal personen het actu-

. èle verenigingsniewws ter kennis gebracht, • · .. 
· . Het aantal -ieden en donateurs groeide, zoals werd aa.i,.gegeven; het 
vçre_nigingsleven .werd vo11·er, het aantal bezoe.kers ste~g, getuige de gro
_tere reo.ette en in de loop van het jaar gingen reeds stemmen op, dat bïj 
.een verdere toeµarne van het ledental en bij aanhouding van dezelfde gun:.. 
stige v_oorui tzichten de noodzakelijkheid van het beschikbaar hebben van 

· een tweede veld, onder ·:de ogen moest worden gezien. . . 
· De onderhandelingen hier·toé ·verkeren .. thans ·in een vergevorderd sta:.. 

ditµn, •Komen· wij .. thans, na deze· inJ:eiding;-_'_op het zuiver technische· ge-
deelte. . · · · · · 

. :be prc~taties iijn in -het algemeen voldoende te noemen,·. Oni yoor de . 
prestaties van elk elftal afzonderlijk in dit verslag een plaats in"te'• · 
ruimen is niet de bedoeling, _Wij mogen hiervoor verwijzen naar het ver
slag van de' Elftal-commissie, Even willen wij stilstaan bij 

•h ·· e ·· t · e e r s t e e· 1 f t a 1 

. Reed.s in de aanvang van het seizoen had het bestuur de blijvende ni1;1-
. dewerking van den Hee:r:: c. Halleen ingeroepen, om te komen tot betere ver-; 
richtingen. ï,Iet toewijding werd aan ons verzoek voldaan, De onverviac}1te 
nederlaag tegen K,R.V.C, 1, welke wij i?ïhet voorbijgaan vermèldden,· was' 
een -waarschuwing. Tot einde November werd geregeld elke Woensdagavond .ö;p. 
Ockenburgh onder .leidirig van den heer Halleen een·bijeenkomst gehoud(:jn· -.· 
voo_r de spelers' eh r,eserves van. het 'êer ste elftal,.,.Hèt._u;i t}1-oµdingsv13rmóè.. 
gen· we:rd · opgevoerd d.oor· 'middel· van• speciaal hiervoor geei gende _ oefeningen;• 
voorbereidende besprekingen werden gehouden v-oor de komende match; de wed-, 
strijd van de• afgelopen Zondag vormde een punt· van bespreking; fout.en wer- · 
d·èn belicht en•middclen aangegeven•ter,verbet'ering.Ccn v,oorkomîng; nieuwe· 
niethoden werden naar voren gebracht; ·· · · · ·· · · ·· • · 

Öp··die winterse avonae.n van 1937 werd den leden "oijgebracht, dat _al. 
het .Persoonlijke in 'het spel opzij gezet moest worden en plaats diende te 
maken. vóór .de.verrichtingen ·van het geheel, De juiste geest werd opge.:. · , -· 
kweekt. Ih stil te werd gewer·kt, deze arbeid moest. vrucht_ dragen.. . '. 

, Het ui·teindelijk resultaat,, dat ongetwijfeld ook in :tiet ·vërs.lag ,van: 
de: E~oo, besproken .zal worden, was niet de zozeer begeerde .plaat.s boyelj .. , 
aan de.ranglijst. Het-vertegenwoordigde elftal eindigde op dé 4e plaats· 
in de 2e klasse D.H,V.B, Zuid, Dat dit toch nog een goed resultaat ge- · 
noemd moet worden, moge blijken uit onderstaande gegevens,' welke,dc plaat,s 
aangeven, t1elke. L.eri s. l .bvereenkomstig zijn prestaties in de verschil-:-. 
lende competities der laatste: jarèn werd toegewezen, " · · · · · 
· '. -1933.~·1934: 2e klaSrv::;v.B;, op één na onderaan, · : '. . 

1934 - 1935: 2e .. klas I,C.V..B,, · onderste plaats,· Degradati,e-wedstrij-
'· · · · deh, V,V,1',· verdrine;t Lens, , · _ · 

1935 - 1936: le · klas ·D ,H;V ,B,; onderste plaats, Degrada tie-wedstr ij-:
den. Lens. handhaaft zi.ch. tegen Uriio, · 

1936 - 193_7:_ l.e Klas :b.H,V.B., onderste plaats. Degradatie-wedstrij-
' ·· . den.··· Vlaardingen· verdringt Lens, , ·· 

_1937:. 1938: 2eklas D,H.V,B.,,Lens l.neemt, in_puntenaantal gelijk 
. . . . .. · · -·•· -rri,et No 3,. de. vierde plaats in, . . 

1 ·. • In aanmerking -genomen' het geringe kracl:i.tsverschil, dat er tussen de. 
lé- èn 2e klas D.H.v;B, bestaat·, kunnèn v1ij· eindelijk- na· zoveeJ competi-.. 
ties in het jaarverslag vermelden, dat Lens,;zichontrukt heeft·aan d·e. · ·· 
.greep·, waarin het sedert' jar'en, gekneld was, -afgedaan heeft met:'de begr_ip
pen: onderste plaats en degradatie-v,edstrijden en de belangrijke publieke: 
opinie heeft gewijzigd. De publiéke· opinie, ·welke qe naain van Lens 1 ver-
·eenzelf,digde met sy'!llpatiek verliezèr! ! Bravo!<! -: · ; < 

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

1.'lij lcomen tans op een ander terrein en wel de·betrekkelijkheicl van 
dit verslag. '\7anneer v,ij immers zegge·n, dat het goed gaat, dah wordt de 
toestand van heden vergeleken met en afgemeten naar een vroegere, En was 
deze slecht of ongunstig, dan kan een iets betere situatie, die in feitè 
nog precair, in elk gev'ál niet schitterend is, reeds 'goed genoemd worden_. 

'Dit nu· is in zekére mate het ge•;al met dit overzicht, De: relativit_ei_t 
' . . . ~ 

. ' 
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sprill'lgt direct in het oog, wanneer··wij. de verrichtingen van de elftallen 
.''.gqe_d" geno.emd }:1eb.J;!en,. Bete:i;-. zou gey~eest zijn te ver,melden: .d.e pre$taties 
van de elftallen Steken relatief gu1'istig-af bij' de ,vrpegere, · ,Want àbso.:..', 
luut- genomen zi',jn'.dezë no,g alè_çhtf-:,·:- :.. . . . · .. ·.·· .· ,: ·. ·· .... , · · 

.. Het: l;Jestuur. had.;hi@r"voor .eeia·:orieri- _oog; ,getu,ige .<:l'.e installatie van de 
Technise Commiss'ie, welkè in Áp_r1L,193a.;eén feit.,we:i;!J.,,. B,:i~r·i,n nal!le'.n, .zit
ti~g de __ hee:r; Ci1,J:~;Lleen,, t.e~hnrs§h:l.eiq.er,. en_ de~ ledén.'.J;i..O:: _y,d/t{ley en. 
c._;BoqtJe,. p,lsme,de_de.heei;-. W. -v;i;µi_._B.oheernen. De ... werkzaamheden:van de co!!\::, 
missie·· gingen ailereerst,J,it tó;t:::\"le·t: OJ\1t;x1,~rpe.n:y.an'. e_en ;tr~in.ingsplà:i;i;_;v~b,r 
de -~_\:)Inerrn~de,n;,. n,.etw~;IJ<, d_oor ~j.i:.:_:S.P.!'1Cial:l:1 hi_.ervo_or l>elègde, senioren..:ver:... 
gadering op 29· April j.1: werd goe·ageke'urd, Dè" àë'nior-lede.ri 'werde):i ~nder,- ' 
gebrac;:ht in een A-:- en B-klasse, waarvan de trai.nings-a,vondèn :respectieve:... 
lijk op Jliq-s.dagf-en Doµi;lerdag werd,en v.astgesteid, t.erwijl -voor de junioren 

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

de .Za:te!dagm:1,9,dag .y..e:i--d.,?.a,n,gewezen, De .. training trad op 17. Mei in we:r-Jung. 
·. ·,.,; Als ~asis_ v.oor ,háar jierkprogr·am stelde çlè_ commissie. de gro.te l:lobil-. 

zakelijkheid tot opvoering va.ri het eipëlpeil, · d.i. de veroetering én de: 
v.ermeercl,ering van .d~; i;echp.i se. vaar.di gheiçl: van_.pnze. speler.-s.; al'le ·!3,andaëht 
werd ,hier op gec one entre ér'à; · · · ·· · . . . · , - ·; · . ; · . · '.'", .. , · 

:Alle,cnadru)!;,werd;gel.egd pp çleze.cursus.-.inhet yoetbalspèlo De com'-. 
missie achtte. l].et,,,noodzakelij)'.ç,_ het _tot. op heden gebruik\;ilijke zomervoet
bal aan de l.eden 'tê:.ontzeggeri; ·omdat deze afleiding. niet·'paáte î1.i" het. ka-

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

der van de training •. Men,:v.olgt,,i~èrs•;eerst een•cursus· e:n d,:i.a:rna gaat m~n 
heen om het geleerde in pr·actijk 'te brengen"! Zo redene~èlè de tec~ise · ' 
ç.omn~ssie;_, ·en terec·hi;-! Tuf!sentijd_se wed.strijden leidet('ä,f Eih"vermi.nderen 
he.t_;:enthousiasme.;-.. .'br;e'ngen -een ver~eerd~ ,ge~_teldh(;lid .eil ontne'!11en de nood_-: . 
zak~.lijke 3:µ~t 1!~ eep :ve3:,m~eiend.J1n ,.i11_s:i?a13~end voetbals~iz_oep,_ J!:én dqe}--:
mati,.ge en.irrtens·ieve tr_~:i,n;:i,ng ech-t;er._.boud:t,;1te,.sPele·r;s fit en,,,_:~_orgt teve.!1:s 

-y~o3:.,. d-e nodige ,i::ust ;. ,doe_t )n, d~ }!Pel er.~ ~_en dr i_ft: groe_i'~ll nçJ,?,l'.: .. de, c onJ:pe--
. tit1e,-verlangend als ze dan. zlJ,n te. tonen wat de ti:-çJ,in1.rig hen le<:1rd.e.·' 

. . De Techni iîe CÖmmi ssif hef:)f't "haàr pia_n. bev.iµst e~ w~l.'ÓVerW<fgen, '_opge'zet j 
dat,,1:-ij. hier,, dlµ!kb1;J;ar a,an.gegeveri, Moge .zij. ook. ÏJl hèt. ·a·. $,, seizoen :vr'uèht · 
van,haar,werk_zièn_ door,_ ·_goecl,e J?r_e-staties. over iüle_linies_; · .... · ::L .. , . 

· Wi · weten dat dit s ste.em zï ·n bezwaren heeft" en door --velen ':rtie't· ·. ' 
met en ousiasme is ont1,angen ... Speciaal "gél. t' di·t vóór "de-'j1.üii oren, 'v1i"Eir· 
ge~s!t .nog niet hev.~tte·l:ijk_.ifj_ vo,or het nut:va_n een ernstige t:r;aining en 
wi,er :verlangen.s meer uitgaan. naa.r het voetbalspel in wed str iJdï(erb'àJ!d. 
Wij. J.cunnen ·ons .. z.ull,qi .indenken en zullen trçJ,chten, door. een enigzins :ifoepe
lè -toep~sf!ing van_.de desbetreffende qe:palitigen, aan de viensèn vrui'de ju
nioren en enkele anderen tegemoet te komen, :qonder echtez h~_t·~eginsel, ·. 
als hierboven ui te enge. zet, pr ijs te geven. Want wi·j zijn er 'Vah overtuigd 
dè'J;t yiij,,; v~ortg~ande op deze weg, moeten slageno . 

,; Nog. s-teeds vérkeert Lens .I in de lagere regionen; de mogelijkheid 
tot'promovèren is in ruime l!Jafe .. aany,rezig. Wij herinneren ons nog steeds 
de vroegere plaats in de I.V ;c.B. Deze gedachte laat ons niet los, Zij 
vormt de menselijke prikkel tot voorui.tgang. N.a..sH,t_ de op_!_Qedi_rrg _ _Y,?-.~. ~-~
jeugd in Katholieke zin vormt dit het,. doel van ons streven. Nu ,de. s{rµc-, 
_tuur van de vereniging gewijzigd i.s;'_im ee.n .. aiti<;ler(;i_ co_nj_"!4_l,19·1;_1,!.ur:.:!_1(,i~g~.-.-:~. 
treden,· :nu .• gaat ons st:revén verder dan handhaving van het bereikte al1èen, 
eri de· c6:risolidat.ie, da~vtl.n. Nu moét'Énf w;;.j ·verder ,hogerop.! •: · . , 

, i" • ' ' - ,.~. • ~ •. ,-, 

'. r • 
~- ~·. ~- . ,., ' . ~ /.:, · · ' : : ."B e s . 1 u i t 

'1 :, • J, JJ , ··:••·i:· .•~·:}: .· ·-:;-:·.·_r;-:, \.'.·. .. ~ ., ., 
< • .. • ' •• : 1, • •. . • 

. :Làteh wif;;êer st echt'er dankbaar,, zijn' voor: het ge.en dit jaar:: Ónd.er/ ,:; 
Go<;l.s .zeg.en is- tot stand gekomen!' _., ·.._ · · · 

:. Wij onthouden.ons van. bewieroldng en persoonsverheerlijking; ,wij 
zullen niét in rethqrï'sche _bewoórd·ï-irgeri dank brengen en' lof toeizwaà:i,eno 
In dit ver$lag hebben wij oorzakelij'k verband gelegd tµ·ssen· de be.stuurs~ 
uitbreia:ing en. ,de e,vo:J_utieo Dit hield reeds een dankwoord in. En verder 
willen wij alle·· c_omm:îflsies· oprecnt dank· _zeggen ·voor hun medewerking: de 
elfta:J.corr,missie,.'.de· kascommissie, de· per·s-en propaganda'-c.'ommissie, de-·. 
feestcomnissie,· de juniorencommissie·, de techni'sche commi·ssie en. 'b.oven
dien den heer y..o v. Liempt .v,oor de gemaakte propaganda in de Spo:r:tillustra
tie, alsmede de· ,dl;limes vari' ·de consumptie-tent voor hun belangloz.e opoffe-

" ring en' hun -toewijcl::ihg. · ' •., ,, 
. Kort., maar gemeend! 

. . ' 
, .. Iets meer .. woorden wilJ.en wij besteden aan het komende tijdv:ak! ,. 

In. de aa~vang vari. dit overzicht hebben Wlj opgemerkt, dat het tempo 
,van,:.handeling;,· doo;r- het bestuur ingezet, _'door de leden werd overge_nomen.; 
dat ieder lid meer dan vroeger voeldè, det hij mede verantwoordelijk is . . 
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vóor het goede vetioop vari óhzè acitiès; dat de: geest en d;e mentaliteit in 
gunstige zin e.en wi<izigiiig'óhderging. 

Doch oo~ dit is.weder betrekkelijk! Het kàn veel beter! 
Te veel wordt.er verget_en, èla:t, het bestuurslichaam .er .slechts is om 

te leiden,· te organiseren, om voor te bereiden.· · · ,: 
T-eveel· heerst·hog :de mening,· dat .hét bestuur er uitsl1.Utend· is, -om 

ons populair. t1ait ·:te drukken :. ·voo'.F·het' opkna:rrneh van èle _baantjes en het 
verrichten vaii· allerlei voorléëiriendè' wèrkzaamheden; . 

C:'..:;;.", . .,.:I?i~.is'nièt cf~ opvattin·g, 'Dit!.-is'.'nièt cië geest, waarin grote_dingen' 
-~tot· stánd" komen. . _ .. · . .. · · · .. , · . . ' · · · 

·· Elk lid moet iets d'oên! -' . 
. ·: · ._,, Vègetat_ïe vap velen op b;êt. vÏèrk yan ënkèlen··leid.t tot' e.èri geest van 
misnoegen en 'van pr ikkèlbaarile'id b"ïf het'.bes:ttiur en vèrder tot coriflic- · 
ten. En wi'é kan daarbij gebaat. ·zijn' -?·.·Wi:J· vierisèn iêden te hebbèn en ge.en 
parasieterr,•·· ,".· ' . . .. ' .. ' .. ' .. ·•··',:•.,,.: '.'.: ;:,.· ': .. :·. ·, .·. ' :•:-.,: .. ' 

- :;:,.want in d;it laatste• gevà.1 komt':riet•géheel"nii:ït' ,tot wasdóni ën _tot·:• 
volle bloei! · . · ;, · · : · ;: .. ·.· · ··.•i: .·.· · ::-• 

Deze vioqfd'en. ,z'ijn ·n'iet' als' v~;r\~ij_t' ~-édoeiid';'· eerd,èf tot opwekÎÖ:ng! . 
Vele_n 'van -'on_ä hebben 'di.t jaar' medegewerkt. Wij zi:jn hen oprecht ' · 

-dankbaar·.' Wï'j hopen sleéhts,l d_à.t andere leden hun geest mogen overnemen 
en zich_ ook'van hun· plîèht·, al·s lid, bewust zulieh worden. ·.• ·· · 

·\Vil,ar :deze pliclit•:µit bes•tä.at? . · : . . 
- . ' Uit ... kleiri'.igheden;' zoals .liét hele leven uit kleinigheden _is samenge~ 
si;eld .. ! Hef· beàt'a;at ;,'i-ri. een· vr ièndelijk woord; in het nakonillri van de bur
gerlijke ·'beleefdheid ïn· de omga._hg met de rètfen eri het. bestuur; iri' het•· · 

'·halen viiri' èen 'bal'',: in heit/afhalen van de dbeln,etteri, in -het•·n,ë.er'zetten' • 
öf wegheinen' Vil-n ee'n 'hoekvlag, 'in het h;ulp bieden,· waar ·huip'·nodig is, i.n· 

. een: belarigstélie~de-·vrà.ag·, ifr het vervullen và.n de rol ·ais· ·gastheer-, wan,-
; neer•"eeri''ve.rerligi'nif op bézöeli: kbmt, ert:·zo verder, . ··. · .. · ·' · - .. · . · . 

•• ,· • , 

0

Indïèn dezè ·geest vll;n medewerking' en· medelevén väarffig'':fo{i-'·'wörden 
over de j'!e.hele ver'ei:iigtng, dan kè.n L.],,)î[.S, in z.:ljn streven,• als .11).erbo--".. 
ven_'_'bë~pr_~k;_en,'··gertfst i~jh; Dan komt Dens er!. .. . .. :. 

~.• ·· ~---•• i: .". '•·''.• : .· "l ·.:. ,;: • ,., __ , • ..,,,•.,...~ . .-~: •• _ •. _,...;,• ..., • ., ~.;., ·-••:n,-,,._,..,. ,:,.•;,·, r.·<_.,-,:,.,,").! :C,l 

. ' :ó'~ ±nlióu,d ·va,rVélît ï:·apport.:zal ve:td~~z;;i'.Jn 'eii:'.'1àn'gzaam u·it Uw'm;l:i:eu.:.. · 
geri verà_~:i::'Jnen; ~Il~ ss_chien zullen enkele passages afdalen tot U.w onderbè-;

'"vru.stzijn/ 'Goed! _'Aëcoord! Mogen .echter oeze laatste woorden U b_Îjblijven·: 
e·n U · steeds ·fris voor dé' geest ·'staan. Mogeri dezë_ woorden de pdls·slag wo_r ... 

. den van heit vèreni'gîngsleven in:·11et komende jaar!· · · 
• • • . _.,, ,. , _j•_.' • ·-•·• ,:~•-.'<-,.;,., l_ .. "" -... ,..:~...-. =•~•r,,.,•,,:-~, ,'-;',;;·.·, • ! .:-.'_\~·•• :,._•a. 

(get,) A. Waihain. 
_ I • ,. Seèretàris·. 

a •~• \ :... o'-- o-o-.:o~ o- o:... o- o-\i-, -' .J; . . ,, ·. \ 
>'.~' ,• ,l• •· .. ••,r.:. 

Sammel~ar is aan ·het s,Par en/ Da.t ,is .'vel'. stanq ig •. Z e'ker ; Sarnrn~laar s • ,·· •' ·, ' 
haren dragen het zilver van de járen,. ,lll,a"!-J. o_ok het goud vàri. de wij'sheid .,, 

· Een ouwe buitenbal, die sinds de gloriedagen uit mijn voetbaljeugd, 
in een ii:'er geteh hoekje van de rommelkast lag, werd door mij, zijn ouden ,. 
vriena:._:,~n ·strijdmakker, te .. voorscl,ijn gehaald om weer. d,ienst te gaan 
doenvoorLe:ris. :t _·:·• ·_; · ·. ··. ··. 

, ··naar lag hij op miJn schoot/ f;l,an ~lle kant genaaid,, geplakt en weer 
gescheurd, juist een .invalide fron.tsoldaa-t. , Zijn ... inge..wa11q,, ,"..er g~ari ·en · 

' weggeteerd u:Ï•t dufzend poriën, had reeds lang de weg naar de asvààlt ge-
vonden. : ·. . · . · 

:Doch zelf vond hij zich nog te fier. Ik zag er dé weerglans op van . 
bekers en medailles-. ·Ik las er de roem iri van kampioenen. · . · 

Ja, meh~èr de veurz~t~er, U f,indt, dat ·sammeiaar geheimzinnig doet; 
deze keer. . · . . ·,. . . . .. . · .. . · · . · · ' 

)iaar ik-'vraag U: "Doet de P,en-P, .soms. niet géheimzinnig? Waarom : . 
slaan ·de zes van deze Commissie niét op de grotè trom? Waarom knijpen zij 
slechts hun ogen toe, als Sammelaar hun naar de ko,i.l)eride feestavond vraagt? 
Waarom gebaren zij alleen maar van: Dat zul je wél' zien? En lees ·de adres-
sen mal?,r?" • , • . . . . · . · . · . . · . . 

' . Haï ha! ~ar sámmel'aars kale kru~n wordt niet ·voor niets gesi~rd met• 
h,éit goi.,d. van de wij.sheid, • Samnielaa,:: wéet waar Abram de mosterd haalt. En 
daarom,, •••. spaart .Sammelaar. En èlaaroril.,, ••• peµterden Sammelaars beveri-
ge vingérs de veter los van de ouwe bal, · . ,· . " 

• 
' .. -. 
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Want op het stiekum gedoe van de zes P~ en P,ers past een even geheimzinnig ar:twoord. In het gehèim spaar,t Sammelaar zijn kepertje en 'zijn nikkeltje .••••• in de ouwe bal. , 
Ik lach oni "jul:i:ie,- scltrandere· P:en P,-mensen, 
Iedere dag opnieuw volgt Sammelaar hetzelfde recept: De rommelkast open, _Sammelaars magere grijpvingers tasten naar de spaarpot, terug in: _ _ de kä.mer. medi,tatie over 01~~~ ,gloI;\_e, -veter lo.speuteren, een spàárpenning 1)1 óft in 4ét:" .d:on.k:er e ingewand., vet,e:r:, v:a.st, weer in de kast, , • ,· ;: , •,r: Nie'niànd· weet het, meheer de Veurzitter, Maar U wil ik het wel toe-vertr,o.uwen. ; ..... -- ,- . · .. . . Sámroelaa:r., il klaar ;ûl) 1\;: Moi,einbër·. Wat zu;Llen z~ opkijl.{en! . 

• 

·. :,-. Sammelaar komt, al zou hij de enigste bezoeker zijn. Met veel .groeten van Uv, vriend,, 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

• . , .:: .:. ~<=:; 
'. .•~ -~:•·: :4;• ' •~ •• .... ,~.-•,_,<.-.~,;;-_<, .... _,.,.:,.:.. AO...; ....... ,-.r• .:., ...... ~ .......... T-

0 p d e O c k e n b u r g h e r " w e i d e 
~ . ' 

Wat zongh het vrolijck-voghèlkijn · 
Dat op de Lens-tent zat? 

"Hoe heer lij ck spreeckt dit sportterrein · · Vansnelheitenvankracht.· ··· · 
.. / __ DE! :;i!:mg:ttt __ vi_er_!,;_ h_ooghtij in het groen · En meet haar kunnen uit 

'- . -' .,.I.n het maéndenlà.nghe• s•peelsai zoeri 
, l\Taer de. wè.tten ·van .de .;flui--t;· 

Wat is de bal zijn duiten--waiert! 
. '· 

. I-.Iet flle.eve.rt tel i;i_p ièi., · :.;· : ·· · · 
, . Terwiji .èié :orack zijn schoen::niet ·spaert! 

:;7: .. :- HÖ_e :;i,chó.on, :dat, ;b?,-1::j.enspel ! . ·' - .- ••: 
1, 4 • • 1 ·-· •• ,., ' , .• .., ··, 

· •f1.t"indit "ghy gesonthei t bij de haert ? ,.,_· 
Ay, kleumerziecke klant, 
Ghy verstickt er lui en traegh .. ·-, .... :: 
In -een hoec;kjen ll\et:•çie kr~t!·::: 

. -· -
' 

·_._ :•·, 

'. :· o< - __ : ).·~ ; • .-_ •• • ·'. -· •• ! 
.· . . . :-·,. . . • ,! 

"Zy, sportliên, rennen wit en blaeuw,, , .. ,,· ·. Gestaegh van doel ·tot ·doel',,:,-::, -,:-···- ., .. , · -~
Gestael t al dioor een trap en:'knaeuw; ··.,:: '·. · · 
Geen opdof die. z'er voel. ' 
Zy -rusten noch zy roesten niet, 
Zy ghaen gheduerigh voor.-t.-,..:,--''-< -- .. · ... , ... 
Als het groen weer uit de knoppen schiet, 

. '.:.'.:,· 

•· .. : . ':' -. . . ,,. " 

G' een kampioenslied t klincken ·hoort·•-· · ·•• · ·-·· ·- · - -·-· ·· ··-~· ~ · Zy trappen sonder- •hae.t ,en fii.jt" . : • ·· ' · l, : ' · · En spelen om het spel. . .. •. - ...... '.'.'." .. '.' -'>. ",,.,, .. ,,cc .... ,-, ·--·,,.;:, ,-:: .. ::.;:·_: Zy shotten voor genoeghlij_ekhei t 
. _ En h~eten J_wi s! . o_t,r:el '..~---~· .. _', __ , ___ . 

. . Wie i,1t el;)n. spar ti:nan woi;den wi 1, .. ,. , : · ·.· ·.· . J;lie treÓke· een .. shi:_r,tj.e .aen·;·L-,, .. ,,._.: • .,. , 

. By vr,e,e_z~, storm no_ch kouderil · · 
E;1 kpme op het, Ji.ens-velt sta!:)n. · 

. . . .. , 
. ~-- . . •• ' .. -· •' . ,. . '• . · ·De zangh i.s uit: 

.. ' 
'. 

Een swae:t e toer! 
Vondel vermoort 
Door~ ' · · • , . · .- .. · . 

. t'\ 
•" 
,,•J • 

Troubadour •. 
"."0"'.' o- o- o- o- o- o- o- o-

.. ,, .... .,.. 

J a .m· m e r .. 

r· :'· 

•. '. 

' 

zou he't,. zijn, . indien U het evenement op Woensdag, 16_._:Novenber a. s, iri het. Agnes-gèbbuw zou· missen. Het Octpber-nurmner van de Lens-revue l·-icht U. · volkomen in. Zoekt U de adressen voor de kaartverkoop, elders in dit nummer zijn ze volledig opgenomen. 

i 

' ... 

1 l 
./, J 
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-,t': -:wvóor äefr heer' W;·L"Boiieemen'en ziJh familie en vri_èndeh' is' de tijd 

sed(;lrt het Qci;olie:r;-ltrnii\mer niet_ zcmdei: spanning· voorbiJgegaan, __ Nti eëhter 

mogën wij aànnemen';' dat ·onze 'vrièndelijke perihingmeest·er werk!=)lijk plar-

nen gaat koepteren om we.er naa;r_ de O_kkernootstraat te verhuizen.. . ·'' 
.. !~' :: .', :. . ,, ::i ·; _, .' .1 •• ) •• -. ;-.: :·~·•1 . ~- /.1 .: _";" ·' . 

Henk van Laà:fhoireii'•liêéft':l\.et;ziekenhuis'reeds vêrlaten en·wacht nu 

onde.:r_: de_ veilige verzorging van zijn ouders de· tOtaié' genezing af • 
. • '~-· \.1 

Harry v.d. Klaauw voert de broederliefde te ver, "Mijn broer onder 
dokters handen, ik ook", sc:hê'êrt zijrCli'jfspreuk te zijn, toen zijn blin

de darm kuren vertoonde. Gelukkig is hij weer genezen, en 'l"'eer_ bJj_ vad,.e:r;, 
en moeder thuis. · 

; L l 

- o- o-- O·• o- 0-0-0-• o-~ o-
'' 

VAN DE P, & P. - C O M M·I S S I E 
".::~_._,. .. 
~. F_e e,s t avond. 

"Goede w1Jn behoeft geen krans". Het zou ·eentonig 'worden .U no·gmaals 
te vertellen van de voortreffelijkheid van onze feestavonden. Ook .de op 

W o e· ri s- d 'a,'·g 1.6 •.N _o ,Y e m b e r -aos, · 

door ·de P,P. gecreeerde bonte avond 1n het Agb:es-gebouw ·behoéft ,geen 
pluim op de hoed, Het "elck wat wils"-programma klinkt als een klok. Wij 
geven hier nogmaals de adressen,-' waar kaarte'n; waar·van de p:tijs'hiet in

begrip van belasting voor leden en donateurs 30 cents; voor intróducé•s 
50 cents bedraagt, te verkrijgen, zijn: ' - -. _' · · 

J'.W. Dubois 
H.L.v, RiJil 
C, Bontje 
J', Janssen 
e.v. Egmond 
L. Meeuws 

,, -111 
.. ,,, .. ,,.' 

Liguster straat 38 
). - Kanaalweg 43' ~n· Piet Heinstraa.t 57 

Van Swindenstraat' 29 
Beeklaa:1r 178 
Noorderbeekdwarsstraat 222 · 
Reinkenstraa.t '7'7 .- ., -, · 

' }., 

- 0-0-0:;_ o- o.;. o.:. o.:. o.:.·o-
·, -- . ~- - - .. ·...,';:.....;:.' _.,... -~'. ,, ~.q .. 

. . :·~ 

- r 

VAM DE EL'FT.AL,-COMMI's·srE 

W e à s t r ij d ---·-r a p p o r. t e n. 

Met ingang van Zondag 6 'November a.s.· ,vordt dóor de· secretaris sen 
der betreffende commissies aan den aanvoerders van de elftallen - ,bij 
de junioren· aan den l'eider - een rapport uitgereikt. Dit dient zo vol

ledig en doelmatig mogelijk tci worden ing·evuld, teneinde de elftal-en 

-juniorcommiss.i.e. :'8:1;1,. ,d,e, .1;1~Çl/l:(al-<elijke g'-'lgevens, die he~ weds~rijdwezen 
kunnen bevord'ëtèn, te voorzien. He·c rapport w·ordt na invulling met het 

ruilfornnilier en de legitimatie-bewijzen terug verwacht voor de senio
ren bij J'.v. Venrooy, v. -1'.ierisstraat" 51, voor de junioren bij J'. Run
derkamp, Gaslaan 54, 

Pub 1 ic at ie - bord, 

Tèn 'gerieve van de Lens:..elftallen en de bezoekende verenigingen 
zal aan. de wand in dé gang tüssen de ·kleedlokalen een bord wordèn ge-
piäa.tst, dat de wedstr·ija-en aangeeft ':en bovendien aanduiding van het_ 
lokaal, waarin een elfta]. zich ldeden moet, -alsmede het te bespelen-veld. 
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···-~ .~·: ... __ -·· ···-·••-•- .;_-~--- .. !\ 
-.- .. ,••-- ·--•.1·•"'• 

Co mp et i tie -ï n de 1 in g~ 

In·de·reserve 4-ek~asA (4e·elftal) werd_Q,uick-Steps 6,_,rervangen .... 

door VoA.oCo 2~--. · · · .- · · ·. . ,. ' :~, 

-01iveo_a· trok zich terug uit de·afdeling c, (a-elftal); die piaats 

wordt nu in·gertóinen do·or. Westlandia a, .. • . ··. . , . · . • .. · · .. · ··. · · 

.... Ráva' d. werd a.lsnóg ingedeeld in Afdeling I (c .. -elftalL terwijl' in 
d1ezelfde afdeling G.D.S,c zijn .plaats afstond aai;i G,D •. S.d-. De uitslag. 

van de wedstrijd Lens ·b ·-:" G;D'. s. c (3·-o) bleef niettemin gehandhaafd .. éri ·· 

sta13-t · riu 'in het debet· van G,D; s. d,. waartegen Rini · en zijn ;nanrien -WE\l · · · 

geen bezwaár zullen hebben! .·· . . . , . · . . . , . . · 

.. =' W. e.d. s t r ij d'r e s il' 1 t a t e n, 

.. , Tijdvak 16 t/m 23 October: 
... ;~ . 

-···•- . ·• ·--- ._,. ___ . ---···~----·. -
Lens 1 - D.H,B, 

-· ... -·. - ..... ···--

St. Miè):i.a:ëi li:.; 1iêhá ·1 · 
.,. . :·1,'• ·.·· 

Wilhelmus 3 -'Lens 2 
-· ' . .. . ' 

;':-:. -: ·: .. r::j 

iells 3 ._ .. __ v. V. P." 4' 
J,\'J:)-S. -~. -~ :i:i.. I; A. 2_ . 

"'.!h\ :i;..far t 3 ;. l,ens: 4 

Lei:is./f , .v. A. c. 2 

~- - .... ··: . ; 

2-1 
·o;.s ·. 

4-?. 

6'-l '•' 
3-2 

12-0 
2-3 

Westlandia a - Lens a 
J_;erisa V __ .V;P·.,a .. , 
Lens b -' D:H.L. b 
Lens b s.v.T. b 

_. ..\ '· ,1 • : /: ' . 

[ . 

Lens d- s.v~T. c 
K,R.V.C. C -:-Lens d 

'.l 

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

VAJ:.T.DOEL TOT D
0

ÖEL 

3-5 
6-6 

?-1 
9-3 

. 5-1. 
·.l. ..... 

- , .. 

·· 1.:.2 
.6-2 . ; . ~ 

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

·, De Lens-r.evue-redactie gaf een _stille, maar te eerbiedigen wenk,we

gens copie-pver;vloe/1, de escäpapes van mijn potloods:tift · in zeer ·beknopte 

banen. te J·ei°de~: en îneer·ui tv oer i ge beschouwingel:i'.iop · te "scnórten. ;j;àt ·he.t. 

wolgend e nwmner .. ,, wai3-rvan nota,' ' · ' · • · · · · :, · . · · · : · · · , - ·· 

.. ·. - ·· · · · ; :, I .n 1 e: i d • i ri g. 

'tens 1, 2 ·en 3 deden hun'.Pli.cht door in de 5 .. voorbije'.V[edstrijden 

aè :voll~ oogst d.i. 10 JJU.nten te .vergaren, ,dikWi.jls tegèln' gelijkwa:ar<l.i-· 

ge. tégenstanders, D'och de v"erni,euwde blauwwi tte geeift. àeea:· zïch: .kennen;:. 

zelf:·het initià.tief ·nemen,·het::t'empo·bepalen, het yeldspel beheér'sen·,:.!zo 

kwam onze kracht naar voren in' sportief gespeel.de -matches. R'esul tá:it.: .. el:

ke Dinsdagavond. in de Res'bode een krachtige, onbewuste pro:gaganda door. 

Lepf zèlf· geacteerd. ·:Oe k,r:.acht onzer elftallen- door publica:t;i.ë. \i.tl;ged:r-é.l:,.: 

gen irï de ·er~rste· pla:a:tsen.:..van het le, 2e en 3e elftal. Proficiat! 

. .. .. . ... Lenig en S n e 1 1. 

v~~a:::\iaar b:iiurvrçfawe D,H,B. 1 të.g·e~over zich in een :w~çl-stri}d·~ d:iè .. ~z:i,ph" 
k.~rinierkte door strijd, spanning· en ontlastend aanmoedigings::. .. gehuil. Het 

eerste ;yas niet bijster op ilreE!f ,. hoewel de beruchte inzinking - ho-pen'· 

we permanent ..: achterwege J:ileef, ·De refèrée was evenmin p.p.,"flu;Lt'.',, ,g,eèd 

elk"initiatief in de kiem smorert en floot het spel dood, De al. t.e· strakke 

Î_ela:ing was zinloos wegens de ·uitstekend-e vers.tandhcuding. . 

: .. .' . 

In Kwintsheul vierd be'i,raàrheid, wat' ik schreef in de vorige afiêvering: 

"J:.Teem z~,lf het spel in handen, bepaal zelf het teljlpo", Het gebeurde én nog 

passer·en fli tseri· vàn· soepele en.krachtige, vlugge en :effectieve vpetbal

cl;la.rges mijn geest, Ze werd én beloond met 8-0,, L. en S. l nam op· d'e• .. tang-'· 

).,ijst de leiding als trouwe volgelinge . v~n Vxouwe Femina, Tegen het. cJnd 

. vàn:· de wedstrijd. prefereerden· enige spè'terîf 'een· persoonlijke exhi];>.iJ.i,~~

b.Óvcn het beproefde· samemnrel.,' -negeerden. zo de dubbele cijfers en :ti•eten 

de· afstraffing van ·St. Michaël-.. onvolkomen. · · · · 
··... . ,, . -· . 

-•, •·•~..i. "o,.. ., .. ' 
. •' ... 

Laat deze wedstrijd voor elk Lens-elftal een 1-es inhouden, die toe:. 

gepast moet worden,· willen onze -ploegen in de running blijven. Nie•t per 

uitzondering, doch constant! St. Michaël, dat op eigen veld moeilijk te 

·slaan is en zeker niet mei; -korfJialcijfers, kon niet anders clan de Lens

stormloop zonder meer a.c~ep.tl':lren en over zich laten gaan. Laat het in min

dere ma.te zijn, elk genomen irtitiatiêf'' brengt onherroepelijk Winst! 

1; 
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stond tegen de Voorburgers kwalitat.ief in het voordeel, ontworstèlde 

zich ae,n _de aanvankelijke d:ruk, bedwong de felle Wilhelmus-reactie en 

dronk.en· ... thee:mè1J.~~-~E.u'stig gemoed en in het besef van een nuttige 2-1 

voorsprong. In de tweede helft cà.m:oufTë•erden de reserves hun kracht en 

stond én Wilhë1mus. toè. een ,.druk;--ui t ~te ,9~fei:;i,en. :\{ierna ech~er. .. _gingen zij 

listig ~ot goedE; en doeltreffende aanvà.ïlen ov_.er,·waarbij ·niet werd·ver~. 

ge ten ~e .bàl •·tussen· de -psi,len J,e~ ~chi~ten_. VV:ilp.el1JR1s figzagçl e 3~Iria.aq: met 

ef:feqt+ef resultaat en het gord1Jn ging nei'lr met, een 7-4 z.;ege en een .. 

nog và.ä'tërë nesteling op d.e· .. e:r/llp;l,a?.,ts; 2,9ii,qêri.· a,e lui__ yari het t-weed·ê .iîëh · 

d i_t ji;iar-'áan' -de ·d,ërde:.-klas se.;kµ~!Jen:• Öntwör ~tél"ëp f?. Wij l:).~b1$en ·_goede· moeçl.. 

,;.,·: "': f ,-,..~i.).{'\f~,;·:; ·ï,:,.~-r . . :,,j :_i· ~-, ~j _: :.. -~ ~"} .. ;__ ··f .. ( ·: -< } : .. ;• .. t: :·.·_;. :· (r .: : ·-· ~ t;.1 .. -. ·;-\:':: 1 :.( ~ .. ::. \: ::.:. • -·; -~·~·::: j j ·:·. · .. ~ r :) 

.. -<· :;",:;:·,.--,. ..• • · - . • T. • ·•···• • · 's- rr··e 1 3·_,,. • 
.,,.; u:.•: .. :·· .. :·.,):/·.::-':. . ,.· ·:. •'"'· e ri .1 g., .. e ni .· __ · . , · .·... ..,. 

,,.: ... , .. -,i 

kwam .. :i.Jl.~~-é,?:.:_~_:l,)_l:l:r:'i,od.e van p,e midd;e~oot, naar me~i-. p~r~:pectié'f gèven<fe ··;-;, 

sfer·en. /Vt,V,~:P. 0Vf.êr·a:0··èr~op.;"'9-'iFëléTd'Er' blaUWl'li tten op ouderwetse manier in

gemaakt. De meerderheid wordt afdoende, e;edemonstreerd door de 6-1 zege. 

· ... De big-match.:Lens 3:r7-Ria 2.gaf voor de operatie een ongunstige di

agnose: nederlaag YP.or. da·. b:ia.µviwi tten. :Ma.ar ook voe,tbaldpkters Jcunnen··r.' 

falen. Een 3-2 overwinning, wàarbij Wini'Boortman een 'eer'\To·ll'e -VérmeJ:ding 

ve:rdient voor het :V:!:-Ji.riahten .van· de "hat.trick", was de sto_pt, die het . 

dèrde ~lftal plot"' ÎÎcl,en :cancl~d-~~up.r voor-'êie hoogste piaátî:1; 11e-ed: v:ërwcr'V'erL"ç 

. . Eigenaardig was, dat Ria over het algemeen een tikje sterker was.On-; 

ze- ·ächterhoede \'!a.E;;;-~r· echte:!!, zeer goed in, terwijl ook de halflinie, zon

der te schitteren, haar mannefje wel stónd. De voorhoedd' J.:é'ek',vfo.t· traag,:•: 

en z_al, wanneer het derde zijn kansen bestendigen wil, aan :·tempo ·moet:en·I 

winnen. Voor W. Boct:r.tman .. maak.,-ciJq· een uitzondering, Een tikje J!leer spor-

tieve felheid ·zal·id'e . .hele p];ó'ëg geen )?'!.ii;,ad doen.· ' ":1·,,-t __ - -·.: ·,_ ,,,,;I . ··: 
; • ~- . '.' • • ,:i ::, -~t ."i:..1, 

____ -----······-Lenig en· S n e 1 4 

scheen de weelde van een overwinning niet .tJLkunnen dra_g_e!:!. _en_ liet zich 

door Bl. - . Zwart 3 met 12-0 vernielen. Was die tegenpru:tij i_ni:I_ëi-'dë:ad-îZ-"••· 

goals meer waard ? Het lijkt mij, dat de t.6Gh heus ___ niet-'·sléchte !'Ïchter-,, 

ho;;ide.·-~;r> met; zi.'iJJ. .. -];le.t.11aa,r: gegooid heeft. Het had wel minëfér-··gelfünilr--·--·

, . . ,u·• !!.'huis;·: t.egen<Y'á.o'' 2., y;as tiet:. spel ,·wel o~tér, -~·dóch---boven . .E'!e .. lrna,lif i

c,a,t,ie: ,;i;na}fg:,.lÖIT.a,p f-:~t ):ii ~t. "üft. J: :· È~bërye1a,·,.-o:pende d.e, score; .. W?,arpa ~ qe, 

voorhoede veel kansen mïáter. · Jàmmér, dat B!o:'s~l), )ret,Va·c~d:Q(:):,I.._ n?- .de PB-f!,t: 

n1et:~_i_'J:lf~ï;>.?t J;IeJ . .)2:at niet mee, toen 1 minuut vo·or,tijd !3en:..J?.enal;~,Y_-,;<).Ji-,. 

wedstrijd in :fiii't"--iföordeel van Vac. besliste. Wanneer komen de punten '? 
·-- . . . ,, .. - ; -· '. ' - . , 

,. ' -· ... 

·· ;; ..;o·-~o-o..:::~-o-o-o·,.c .. o"'o~oa.-o·~. '·· · 
V ·. :_: .'' ;',i • -~ _•; • 0:-

.: ':· .-: .: .'. 

; . ,:::_. .t L. :,;•_; ,:i ~ : ~ 
. -:,. ~: /' . 

_;;. X.i"i". · •· . .-., .. ,..,.,. i •.". . :-. : ::.:.• -~ • 

' ,. , 

' 
:r•· :. ,_ 
'-.. -,_ 

, ~•'<" -'. : ~ :. :..r 
" . - ' -~ -~ 

.•. '.J 

,. 
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Namen en a~~en van de ·bestuursleden: 

· Kap. E. Stolväjk 
- J"~ W~ 'Duboi's · · 

Ja.c • v. a:., ,. Kley 
W. v • . Bop.~emen 
P. Juffermans 
J,v_; _Venr.ooy . 
911+·• -Mil tenbi,ir g . ·; 

·: J, Runderko.mp 

Geestelijk Adviseur 
Voorzitter 
Secretaris ., 

. • l • 

Penningme,ester 
2e Voorz:i.:tter , .. 
2e, Seci:èté.r,i,s- ; • , ... 
~e Peiu,if.igmecstcr 
Commissaris · · ·' 

M u 't a' t i 'ë à l' e d e n i ij s ( 

\7illemstrnat. , 2 . 
·-Weimruis:tro.a.-t __ l 7a 

• 1• _ , Soestd. ka.de . 741 
Okkernoqts_traat +2 
Amn.ndclstra.a.t ' 51 
y, Mierisstraat, 5i 

. Elandstra.o.t. .'. 64~. 
Go.slaan · · · '"51!. · 

• ' • 'l ~ • 

~ ! . 

Nie~!l: _1Jden: No.li4 .Th,d~:-Jongh·. , L?o,~d.'w~~-- · .. 6i.9o · .per 1 Nov. 
, . -. -.'. • No.115 \7. Hillenaar ~hent , ;317 .. +0-5- ~23 - 15 Noy • 

. ; · • ·: · • ;· .. ·•.,· }To, li6 _c. , .S\tijke;i-_buijk Cru:'tesiusstr .105 .C · ·• · •· ·-: .. ,: 1 .DeQ. 
' . , ; ' . . . . '. ~ . " . . . :. . ; ' ; . ,, ' .. •·· "' ;,, ... 

Afgevoerd:. . •· No, 58 A. ,.;Klokgiet_ers 
No, 54 w; Kèen.en -· · 

.. .. ,• . --
. ., ,,, 

Adrelswi"jziging: No. 25 . en 26 J, én 'K.- Du.boi a,-· Weimar straat 
. . . . ' ' . . . ,. . .. . -~~- ' . . . . 

M ,i'-t ii t i e a Id ó n a t e u r ::i' l)j ·.8 t. 

I7a· 

' 

fil_guwe ä.onate~rs_;_ No,90 A,, Klokgiete~s Da C9stastraat.12'7 "D.en Haag 
... · . , . No. 91 F. Hubeek · . Nurispeetlaan · 13Q ' · . .,. :. · 
... , ,. _ , .. -· • , JJo. 92 Mej. :D, Tçiurriey , . Leidschekade ·. ·51, A'da.m C, 

,'\, :.·.· _ ':/·: ,No.9q Meyr.D,:v, Doorn.. J'.ten'Bril;lkstr.183' Den Haag 
. •:_;. ·· ,._·No.94_-Mevr.y,-.La~rho:ven" Oleande~laan 5 .·. - . 

-: : ·, .: . , • ., tlo; 95 N. Bierhuizen . · , Wilgstraat · . ;38 . - . · 
· Noh96 C.v.d; Boogaurd. p/asi1verton · ' , Pretoria 

~ ~ . ' , ,._ 

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

.. ' Wederom een praohtige ui tbreiàîng van or.il. aants1,:j. ondersteun~nd.~. leden. 
De P.P_.-_oproep_ in de voorle.ats:t;e re:,;ue heeft_sticces,gebracht,_ De niéu'we· 
donateura(tric;es) hete·n wij·van harte \VCJlkom.ïn de . .'Lè~s-faJnilie.· Z.o lang'.'" 
zamerhand breidt Lenig en Snel haar relaties ui'.t naar alle windstreke·n. 
Wï'j ontmóeten als No. g5 ons ou.4-.lid' :I(oos" v.d •. Boogaa.rd,' die een home stich
te in Pretoria, Tra.nsvao.1, het iand van Barie Ma.rijs. Ook onder de klapper
bomen vergat hj,j Lens niet! liet groot genoegen ontvingen w:i.j zijn .daadwer-• 
kelijke steun. 

·N9. 61 . en 62 Dhr, en Mevr, Verhoef 
Nd.60 C. Suijkerbuijk 

-A r c · h i- ·e f ~ · f o 1· m ·u l i e r· e n. 
. . 

Een 20-tal· ~itget-'e:Lkte form.l.lieren kwa."llen tot op hed'en niet binnen, 
hetgeen toc·h noodzal~e:).ijk _is om de· ·gegevens té coinpl~teren. Het vermoeden 

· bestaat - van enl<elen wer·d·het reeds werkelijkheid - dat ·de bcvruste docu-
menten zoek geraakt zij11. . . · . · · · _ 

Bij het eer_ot-volgend weekbericht is voor de betrokken l_cden een nieuw 
forl!IUlier· ingcsl·cten,. vm.arvan 'vrij hopen·, dat _het_ nu de weg naar de Soestd, 
kade - linea l'ccta - vinden zal, En lie°fst -in versneld tempo, want uitstel 

· 1. 'k f t 1 • . . gcefi; gcvrnon._;;,J. 2.. i:, c . 
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12{·- jarig J..t:-~ireu:n van Ka:;,. E" Stoh1i.j:i::_:. 

liet w,,ek1:.ericbt 1·0,53 deed n;ededeling van het 12½--jarig Priester-• 
. 'feest ·van onzen eroi ncm tEn C',ië;estel-ijic .!l.dvi seur, Kap.E. Stolwïjk. Op den 

hoogtijd~g - 27 ,NovHmber .• was de vereniging ter receptie vertegenwoor
!iliigd .door' de heren J. Dubois en J.v,d, Kley, ç!ie éie gelukwensen·va:n de 
Lens-familie overbrachten onder aanbieding van het verenigingsgeschenk: 
een kunstzinnig, uit de hand geboetseerd kruisbeeld van èen·wärme terra ... · 
cqtta kleurtooh, dat in de toekomstige pastorie ongetwijfeld een stemmige 
wandsiering zal geven, 

Jac.v.d, Kley, Secr. 
--o-o--o~o--o-o--• o-o-o-

.. 
·. v_ AN·' DE REDACTIE 

18 D·,e c·e m b: er 1938: L e n s 18 Ja a r 

, Wi.:J:,l1é'ten niet of de oprichters van 1920 aan hun zorgenkind, .een 
lang leven durfden voorspell~n.- Misschien·mP.enden zij in jeugdig en
thousia.sme de grondslag te hebben gelegd voor een vereniging, die op 
een eeuwig leven kon rekenen •.. Of wellicht zagen zij van meet: af hoe 
moeilijk het zou zijn om hun Lenig en Snel naar de onbekende verten, 

•. ,de :toekomst te sturen.- Het zou ook kunnen zijn, dat de· heer Hake.t en 
>zijn :medehelpers de duur vap. de club geen f~ctor van bëtekenis t:i.chttèn 
-en" slechts en slechts hun aandacht vestigden op de dingen: van de çlag.~ 

1,,
. Hoe het ook zij, in elk geval wisten zij, dat een stevig fundament een· 

eerste vereiste was voor hun werk.- En als fundament noemden zij d.e op
rechte, .. trouwe vri_g.md.schap.- Goede ordej gedegen voetbal'kennis en of
fervaardigheid_ moesten tot stevige pijle;rs dienen om de verdere b~!,lW te 
schragen. ··· 

Zo alleen kon het mogelijk zijn om op de sportvelden een goede 
naam te verYlerven en •••••• te behouden. Het is goed hier, tbans, de. aan,
dacht op te vestigen, nu onze vereniging de respectabele leeftijd· van 

... 18 jaar heeft bereikt.- Lenig en Snel is nu ouder dan velen onà;e;r haar 
· leden,.:,. Deze jongeren, maar zelfs tal van ouderen kunnen niet be·seffen, 

hoeveel inspanning en . zelfverloochening nodig is gev1eest om tot., de a. s. 
18d,e verjaarl'llag te komen.- l1ia.ar toch zouden wij wel willen, dat ieder 
lid zich in deze dagen eens afyroeg,·hoe hij.zich van zijn taak zou hèb
b1m gek'r1eteh, indien hij op .eèn verantwoordelijke post had gestaan.- Dit 

,,în, de da.gen van stralende bloei.- Màar vooral ook in de tijden van neer-' 
drukkende achterui -cgang.- Het is de 'moei te waard, om ons heen te zien met 
de vraag:"W9.ar is het beter dan bij Lens '?"_;'En als wij d'an, ondanks de 
achtil)e; voor verscheidElne zusterverenigingen; mogen getuigen, dat er toch 

, ma.ar een Lens is, dan wensen wij elkaar op de a.s. fe,estda.g geluk, dat 
·,·,.,wij lid ·zijn van een voetbalvereniging; die haar .taak op zo waardige wij-

. zê wist ·en weet te• vervullen. ·. . , · , . · 
Mijn .Lens,· ons Lens, groei verder uit • .:. De fundamenten staan nog, de 

··pijlers zijn onaangetast, en wij ••••••••• wi;j zijn de. bouwers. 

EE·N GROTE BRIEF 

• 

J 
1 

' ' \ i 

Hoe de Sint de donkere wolken , • 

. ' 

boven het redactiebureau verdreef. 

Ons verzoek was toch duidelijk genoeg: vóór 20 :t,Tovember wordt de co
pie verwacht. voor het December-nummer • 

Do kalender wees 20 November aan. Maar geen lettertje copie had ie-. 
mand .zich verwaardigd aar. het redactie-bureau te doen bezorgen. 

Geen wonder, dat wij een zucht van ••• •.•·· .ja., van ontmoed:iging slaak-' 
ten, toen wij ons ,nee:i' zetten om de nieuv:e Lenu-Revue op te stellen. Bouw 
maar eens aa,1 een huis, als de opperlui je in de steek laten. · 

Wap er dan geen aanleiding om wat pennekra.sjes te sturen ? En we• 
-,dacht3n, ·~n de feestavond, aan het a.s. Sinterklaásfeest, aan 18 December~ 

1
-, aan Ker·sbnis, aan de. vele wedstrijden, aan de clubavonden, •· 

'En niema1id is et·, die z:ljn bijdrage heeft voor ons orgaan. 
' ' •• 

'!r .• • ' ' 
' '-... ' .. .~ 

' ' 
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De tclcu:r.stel, ·Lnc; d:-eci ons aan om een klaaglied uan te heffen en 
dat ü, de Re17J.e af te d:--:J.l:.'.rn,:. 

Doch dan vonden wij het :naar beter 
denl".eid: ga3cn z'.Jeken in eet: Yfelver·di€'nde 

Wij maakten ons gereed. om "Kaa.p De 
opeens ••••••••• · ••• Tingelingeling! 

De bel! 
Wie zou dat'zijn? 

onze spijt. te ;re:::bijten en tevre
na.chtr..tst. 
Goede Hoop" aan te doen~ doch dan 

Wie kwam ons nog met zo •·n laat bezoek verrassen ? 
Niemand anders dan Hij, die de bron van alle verrassing is: De f!Eli-' 

lige Man, 
De Sint begon zich te verontschuldigen over zijn late komst; do.oh 

wij lieten hem niet uitpraten en weldra zaten wij heel: knus tegenover el-
kaar, te babbelen over, ••••••• ,Lens. · 

Die Sint toch,. hè! 
Het leek wel of Lens ook -woor Hem het neusje iran 
Wij moesten beloven, geen details uit ons gesprek 

bij zijn heengaan liet Hij een brief•op tafel liggen, 
afdrukken. 

de zalm was. . . 
te publiceren, doch 
die wij hieronder 

En.weet U wat nu ook zo merkwaardig is ? 
De volgende morgen ontvingen wij voor de Revue copie van Sammelaar,. 

van Trouba~our, van een zekeren heer v. B., en zelfa een brief uit Zuid-
Afrikà'; .... ,. ........ -,.,n:,,...-.-....., .,,.,."', .. ,. ..... -. ......... __ .~_, --,r1. 1,r",~,. -··· •.,1.r, ••• -r , 

· Die -s-rnt~·t'ouh,-hè!~" -~-- · -•"·' -·~ - -··
•Maar nu de brief!! 

' . :...:.... ':: ·;~-

- - .... -· - - - - - - - - - - - -·- - - - - - -
Burgos,21 November '38. ·a • 

Mijnheer d e redacteur, 
ti. i 

pla:atsje 'Mag St, N::.c-olaas zo vrij zijn aanspraak te maken op 'n 
in de eerstvolgende Lens-revue? · 

·· Zo ja, dan verzoekt hij U belèefd opname in genoemd: maandblad 
van 't volgende: 

alle leden, doqatrices 
van de R.K, Sportvere11iging 

._ .. , . . ~- a n 
en d on1:1, teur s .. 
Len:ig en Snel. 

. . ~·,. 

· Zoá.ls telkenjare, orga.niseé:rt ;uw actieve Pers--en Propaganda-c_ommis
sie ook dit jaar w'eer 1 11 zögenaamde St. Nicolaas--avond, 11iet speciaal.' 
voor juni ot'en, doch ook toegankelijk voor senioren, _dcna:t;d.ces en ·dona
teurs, zelfs hoorde ik, dat voor de laatste drie ca.tagorieën. de aantrek".:. 
kelijkheid 1 t grootst is~ · · . 

·· Deze avond is reeds door middel van het weekbericht beleend gemaakt. 
Via. mijn uitgebreide spionriagedienst(-tussen haakjes: 'n spionnage

dienst met vredelievende bedoelingen ) , van'• zwart•-getinte, groen-gemut.
ste, wijd-gebroekte en al of niet "gekleurd gekouste" medewerkers, ben 
ik ingelicht over de inlichtingen, waármede U werd :i.ngelicht over de 
komst va!l Zijne Hoog17aard;ige Excellent-ie: Mgr. N:i.colaas, Bisschop van 
Burgo à,· Nationaal S:Panje. Permitteer mij deze signalement--beschrijving , 
van m'n personeel ter voorkoming van abuizen, b-buizen, c--buizen, met 
geuni:normeerde Lenslieden. (De Sint houdt van- grapjes! Rèd,) 

Inderdaad werd ik ook dit jàar wederom geinvi teerd bij de famili~. 
Lenig en Snel. · 

Ik stel. de uitnodiging o:p zeer hoge prijs; op de eerste.:i;,laats, om
dat daaruit blijkt, hoe de tegenwoordigheid van een wa:tmbloedig Spaans 
Bisschop nog st;;ieds worät gewaardeerd, terwijl op f.e i 0.veede .plaats daar-
cl!oor 'n mooie en goc.~de t.radit.:ie in stand wo1·dt geho".lde;·!, . 

Gedreven door een onweerstaanbaar verlangen naa:t IBijn Hollandse 
vrienden ben ik de bezwaren te boven gekome~'l en berichtte ik Uw be-stuur, 
dat ik met genoegen weer enige ógenblikke,-i· tussen mijn kleine en grote 
beschermelingen(?) zal wiJlen verpozen. · 

Door· de nog st,1eds niet geëindigde vèrschrikkingen van de burger oor.
.. log, waardoor ons goede vaderland wo~dt geteisterd, word·i; ons.~verk ern
.. stig bemoeilijkt. Veel ·wordt er voor de bèvrijdj,ng va::. ons vaderland ge-
. offerd, dus blijft. er voor een Bisschop, die nota ber,e ool{ in Nederland 

weldoenö.e rond wil gaan, niet veel over. 

. ' 
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Derhalve doe ik langs deze weg een beroep op de welbekende mildda
digheid, niet alleen van alle Lenig en Stellers, maar van heel het Haag
se Katholieke vol~sdeel • 

. 'Dê· leden van de Pers-er; Propaganda-commissie stelden ziçr.i welwil::.end 
ter mijner beschikking en zegden bereids toe,· de stapels surprises e.d. te 
tlillen afhalen aan de diverse adressen. Zelfs hoorde .ik van "onbetrouwba
re" ( ! ) bron, dat "men" de beschikking heeft over de vrachtauto's van een 
der leden voor het geval, dat het transport per rijwiel· ond·oenlijk zou ' 
blijken. . . . . . 

}4ijn Moorse helpers zijn dè ieden der P.en.P. -zeer erkentelijk voor 
hun ac.tieve medewerking. Hadden zij_ het dezer dagen niet: zo druk met voor
bereidende werkzaamheden, zoals 't bespreken en passen van costu .•••• oh! 
pardon!, dan zouden ze zelf wel bij U komen. Maar dat is hun ten enemale 
onmogelijk. · 

Dames en Heren, Lens-enthousiasten en adspirant-enthousiasten, toont 
weer eens metterdaad Uw enthousiasme voor· L. en s. Waardeer 't werk van de 
P.en P~-commisáie.en bewijst dit door 'n offertje te 'brengen. Als U geven 
kunt, geeft dan met milde handen of liever, geeft met volle hariden; daar 
hebJJen, wij meer aan. · 

: st·. •Nicolaas en z'n Pieterige Pieter zijn er U dankbaar voor. Ver
tr'ouwend·e;, d·a.t U de P. en p; ers "bezwaard" zult heensturen, terwijl U"ver
licht"achterblijft, zullen we elkaar· weerzien op 7 December,. 1 à-avonds 
om 8 uur, in de g:i::ote zaal van het Agnes-gebouw aan de Beeklaan. 

S:i:nt-Nhrn·la:a:s-verwa:cht U allen,· opaäf: ook zij die een of meer mis
dri•jven pleegden,. hun berisping, bestraffing of andere ings niet zullen 
ontgaan. · 

Met Spà.e.nse groeten, .. 
( w, g,) st. Nicolaas. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
·. \'Îij b.evestigen nog eens, dat ieder belangstellende stellig wordt 

verwacht, 
Redactie. 

-0-0-0-o~o-o-o-o~o-

0 N Z .E F .E E S T A V O N D 

Uit de P.en P,-collllllissie kwam het·verzoek een lettertje te schrij
ven, over de feestavond. Wij doen dit graag, doch mogen er niet te veel 
ruimte voor vragen. · 

: · · De Commissie had de zaal in cabaret-formati.e gearrangeerd, wat o
-ier· hêt geheel een prettige, huiàelijk-genioedelij)rn sfeer bracht. 
. . . . De stenuning was er al spoedig in, dank zij het voortreff'.eli jk S?J~
treden van·het strijkje, Ook ondanks het gebruikelijke geroezemoes voor 
de, áä'nva.ng ·van he~ eigenlijk gebeuren zijn de prestaties van de instru-
mtfr1ten· niet verloren gegaan. · · 

· ' . Het gezelschap Rustenburg is in staat· gebleken de zaal te amuseren. 
Bij_de keuze van de stukken lijkt het ons echter wenselijk die vail wat 
hoger geha.l te de voorkeiur te geven,' Da. t maalct een avond fijner, ineer il;l 
onze 'lijn. . . . · . . · 

· · · Het gezellig samenzijn was "recht .gezeilig". Een z0er goede band 
en .Dhr. J.v,• ,Liempt hielden er de gang goed in. . . . . 

. Het was al laat, toen men enig verla.nge;n na.ar· huif3 en na.ar rust 
voelde opkomen.~·" 

. Even een tip: Kan de P.en P.-cormnissie voor de volgende keer eni-, 
_ge_ zàa.lversiering overwegen ? ' · · 

, ' Conclusie: Onder de, leiding· van de P, I'.,C, . is het goed ·feesten. 
~ P.. J"ó !' 

M E H E E R D E ,V E U R Z I T -T-E R 

Ik ben er geweest. 
U weet nog wel, van die, ouwe bal! , , ? , 

Ik was wel wat zenuwachtig, toen ik hem een uur voor het Lens-feest , , 
nog eens open maakte. 

.. 

. . 
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. Een tJCi:i.at -v-~~1 f~i:.:-:dii~,Qf~jnc -gleed a00:r· de gleuf in mijn hanc7!~ ( .. :n V'&.!:::-

volgcn.~ ir:. ?.n:~jn z!'l!c, :!)~:/:'.' ::~·-ond er helemaal bol van" 
E:--:t 1 o--a-,1·c~,.dr; 1:e.i:;:l J.u..a.!.: stond· ie v:ee:r ·ool: ma.ar nu va.n de att;1'act-iew• 

h:•nn~n. 
Sa1r:nelaa.r ko:l g~e:1 ~t.a_p '!er zetten of hij ritselde:· zoveel bons ,ul

den aJ ztin zakken, 
Daarom beeft Sammelaar ook nj,et gedanst; immers het gefrommel van 

de heen en weer schuivende attractie-papieren zou het ruisen van de bal

jurken zelrnr overstemd hebben. 
En Sammelaar is wc:-1 een moedig man, maar hij waagde zich liever· 

niet aan een conflict met de draagsters van al die gracieuse gewaûen. 

Zij vormden i:mners de bloem ;,-an onze feestkring. 
Met de heren van de P. en P. heb ik ook kaart gespeeld, Een vreemd 

spel. Ik mocht met 1,2,3 of desnoods met 32 kaarten deelnemen.· ....... . 

als ik maar betaalde. Nou, dat deed ik gra,s,g, want die vriendelijke he, .. 

ren beloofdmi mB aJ.lema21I eea mooie' :p·ri .is, 
Of ik gewonnen heb? . 

· Laat ik U zeggen, dat jk heel veel :prijzen heb., ••.•••• zien winnen. 

, • ". ,Ik heb de geur va1: blcemen ingesnoven, ik heb gedroomd van de ar-o

ma van Caravell:i. s en de :pa.relende schittering van "Vieux Chateaux" heeft 

mïj verleidelijk toegelachen •. 
E:n wat al niet! 
Th1ü s heeft Ganr:nelaar t!e 'bonnen in de ouwe bal gestopt •. En toen is 

hij ga.an dromer:. van het feest en van veel :prijzen, die andere men:ien 

wonr,en. 
Me.ar U kunt er o:p rekenen, dat het ding een trap zal krijgen als 

nooit te voren, als Sammelaar weer buiten de :prijzen valt. 
Toch had hi;i een klein troostprijsje: een grote kater o:p Donderdag-

morgen! 
Sanlllle la.ar • 

.- 0 0~.,..o-o~~ .. 0, .... 0-0--.0-•0--0-

D I E s·.T E lid U I T T RA N S VA A L 

Van ont, oud-lid, Koos v.d. Boogaard, mochten wij weer een scl:u:ij

ven on·t;vangeri, dat wij gaarne afdrukken, 
Stellen wij z:.Lin brief :ree&s o:p hoge :prijs, buitengewoon verra.ate 

ons_ een tien--rö.i1J.:;.ngs--:pa:pier, dat hij ons deed toekomen. 
liet doet· ons goed, dat "Uit het oog, uit het hart" niet o:pgaa.t in 

de verhouding van Lens met Fientje-en-Koos 
Red, 

Dl e Stem ..••.••••• , •••• 

Si 1 v, er ton, 14 No v. 1938. 

Hallo! Hallo! Rier·Africa, 
Ja, ja, hier is hij weer. Het wordt weer eens tijd, hoor ik al zeg

gen. 
Ik heb zo ju.:L st weer de Lens-revue ontvangen, Aangezien er zoveel 

donateut's ( tr .î.ce1Jl Lens "birm.enstromen", kan ik toch ook niet langer meer 

l't-aohten c-n mijn (ii:o:-iatie te storten. 
Ik wi:!.de niet eens geduld oefenen en wachten o:p het s:peciale"v,1-ieg--• 

~uig, de D .. C.3 Y001· het Voc.rtrekkers--eeuwfeest. ,,,. ,.,. .... 

Ja, dat i fJ ,,en h:'lla ,Jeweging hie::, 110or de orlSewa-trek van Kaapstad 

naar Pretoria. .. T;at ie niet van Der. Haag naar Amsterdam, mil.ar zo 36 uur· 

met de trein. Dan kan U zie::: de afstand we] voorstellen. 
:Can os:tmoet je U'.JG de manne.."'l met. baarden, die je in Holland tegen-, 

woordigzi:i.et meer zie.'.: .. Zij s't,el].en dr3 grote mannen voor uit de ti.jd 

van PauJ. KrugEJr, De dames met la.nge '!:'Okken en de vocrtrekkers-kapjes. 

Ja, wi;i leYen hier ee:1 eeuw terug, nu. Over die dag van i:le 16c De-

1 cemter zal ik te :n"r.3!' ti,jd nog we.l. wat vertellen.· 
Ik ga s~.uiten, Daar t,et tevens de laatste brief van 1938 is, wens 

ik het. hel.e Lcnr::--gezirc een zalig ~iteinde", 

?. S. l,;: den\-: ,ocor de ·.ro.Lg:;ndc cJ.u1::avond even over te wj,:pper.. voor 

eer. k,,gel tje en eE,i paar /l.lsem-croqu0tten. "SJ.uitingstijd, her-en!" 
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. ____ ,..,.,._~·•-·-.• .. 
·.VARI.f!. 

. lîa een Ye:::1lliJf -ra.:n 9 ·;.;eten in he-t z:lekenh•.;iG is de heer w.-.,. Bo- • · · 

hee:men op l5 lfovember. Vieer huistoe gegaan. 

Ook onze ._secretariu vîai.r zo gelukkig in dezelfde week zijn vrouw als 

genezen weer aan de h1.1::selij.ke haard te mogen ontYangen. ·. 

· Voor beic;le ex-patienten hopen w-lj op een .voorspoedig volkomen her-

stel. . · 

!!enk van Laarhoven· maakt het goed, maar moet zijn voetbalwoede voor-

lopig nog:·op knikkers botvieren.. · 

,jïomy V!'lu"1 Castricum brak bij' het grijpen n~ar de bal de wijsvinger· 

van de rechterhand. En wij meenden nog wel, dat hij zo'n goede manier 

van vangen had. Jimmy, kom maar weer, gauYi onder de lat. · 

. Op verzoek het yolgende: 

· Gaarne maak ik gebruik van de gelegenheid, welke onze Revue mij 

biedt, om, mede namens mijn. trouw en familie-lede:i, al d·iegenen, die 

. zowel gedurende mijn verblijf in het ziekenhuis als bij mijn .tl;l.Uiskomst 

van hun belangstelling deden blijken, hartelijk dank te zeggen • 

' 

. Hun· medeleven was _vo,9r riiij, -weeral in de moeilijke uren,- een ware 

steun en nu alles voorb:i:j is 1 gedenk ik dit met nog beter gevoelde dank-

baarheid. · 
Ik ben U allen "daarvoor oprecht erkentel~jk en bied U wederkeri·g 

mijn beste wensen aan. 
W. van Boheeml:ln. 

- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--

TRAIUING •••••• wat maar zingen kan: 

' . 
Ka~pioen is Lens!!! 

(uit·. ons clublied) 

Het is wellicht n:i.et ondi°enstig eens even stil te staan bij de 

prestaties van onze elftallen. Ieder, die even nadenkt, zal begrijpen, 

dat de op~erkelijke resultaten van onze.elftallen niet aan toevalligo

hej,d mogen, worden toegeschreven.; daarvoor zijn deze tè positief, .tè 

overtuigend. • ·· •· ,,, · . . , 

De lezer (es) zal begrijpen,. wat wij hiermede bedoelen. Dank zij 

de direct na afloop van het vorig seizoen, op een bredere basis dan 

voorheen, voortgezette training, goed georganiseerd en volgens vastge-· 

stelde'"lijnen.door den trainer uitgevoerd, r;i2.ê..st deze werkwijze, bij 

regelmatige deelname en enige opoffering Va.."1 de zijde der deelnemers 1 

tot resl,lltà.ten leidèn; ·En wat,zi·en"wij nu gebeuren ? Dat verschillende 

onzer ·el-ftallen zeeI" ernstige kampioen9candidaten van hun klasse ge

rio~d mogen ·worden en wij t'och zeker éen kampioenselftal aan het eind 

van het., se~zoen hopen te bezitten. (Het liefst natuurlijk meerdere!) 

Wij hèbben ·dit onderwerp hier in de kolommen van onze revue eens 

willen a,anroeren. Nu zullen de leden zelf wel begrepen hebben, wat de 

trainer •·met zijn training beoogde, toen hij aan het begin zijn. plannen 

ontvouwde en tevens bekend liet ma.ken, dat de zor;iermaanden gebruikt 

zou.den worden voor een intensieve training en niet voor het spelen van 

wedstrijden, weJ.ke :plannen 1~11 van sommige zijden nogal bezwaren ont

moetten. 'l'ha.ns, nu c\e. helft van de ccmpetitie b:i,jn5. achter de· rug is, 

en wij de situatie enigszins kunnen _overzien, r;iogen wij zeer tevreden 

zijn. Ieder zal met ons eens zijn, dat de moeiten en zorgen aan de trai

ning besteed; positieve resultaten hebben opgeleverd en wij dienen te 

,_erkenner,, da.t de wijzo 3 waarop de training bij ons werd uitgevoerd, de 

enig juiste :is 'om succes te behalen. En zij, die hiP.rtegen oorspronke

lijk bézwaren hadden, zullen wel hebben ingezien, dat zij ongelijk had

den. 
Wij~ en hiermede bedoelen wij alles wat Lenser :ï.s - mogen dus dén 

'· trainer vrel zeer erkenteli,ik zijn voor alle zorgen, welke hij zich heeft· 

gegever, en nog steeds geeft om de spelkwali tei ten op te voeren en daar

mede het a~nzien va:1 or.ze ve'reniging te verhogen. ,Want wij zijn toch al-

ltm zonder .. Înee:i, trots 'op hetgeen tot nu toe bereikt. werd, terwijl het 
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enthousiaË.me, dat W:LJ alom bij ,onze ledan mogen bespeo.ren, toch voor 
eer: ,g:root gede-~Jte :haar oorsprong vind'!; in dit cre•cendo, Op ons allen 

rust nu ech\er de pL.chf; h:eraan rneda te W<irken ,1:1 het tempo te verho.: 
ger.•.; ,Je ··spele::ide 1E·den doo:... .. trouw'~ opkor1st e:~ he"'.~ on~oo:r\\-BJa;rdelij}: op...,. 

vo;i.gen van de geg<Jven aanwijzingen, de niet-spelende leden en donateurs 

(,trices) door trouw bezoek aan de wedstrijdeni te?1einde met hun aanmoe

digingen een zo goed mogelijk resultaat te helpen verkrijgen en niet in 

het minst door ~!:.~~~da voor ons Lenig en Snel. 
Wij schreven hierboven, dat de. competitie voor de helft is afge

werkt. Wij weten, wat ons te wachten staat. In de verte schieten voor 
ons g~estesoog reeds stralende lichtbundels uit, welke een toverwoord 

· in laaj.ende gloed Z'etten, wa ,:naar heel Lens de ha.nden grijpend uit
stre~t. En om cil:i·!; te bereike'ti, beginnen al onze elftallen met nog gro:.. 

ter elan, met nog meer strijdlust de tweede helft van de competitieo 
Jullie weten 1 wat wij van je verwachten, opdat straks, aan het ein--

de, jubel:tonen alom verkondigen: • 

Kampioen is Lens 
1 v.B~ 

..... '..•' --o-o-o-o-•o-o-o-•o-o-o-o-

---------
VAN DE ELFTALCOMMI SSIE 

Aanvoerders - rapporten • 

• B_lijkens de tot nu toe ontvangen, rapporten hebben de aanvoerders 
van enkele elfta}.len nog niet het juiste begrip omtr.ènt het doel van 
die rappo:i:-ten, Willen zij waarde hebben als :positief materiaal betref

fende s:pè1ers, invallers, aard van de wedstrijd; _verloop van de match, 

kortom, inzake alle punten; die in het rapport zijn aangegeven, dan is 

• vluchtige 'invulling onvoldoende en vrijwe:). nutteloos.· De E-co verzo.ekt • 
'.daar·oni beleefd de, invulling met de .nodige interesse te doen geschieden. 

··, Mede· moeten de rapporten voor den. samensteller· van de wedstrijden

rubriek: Van doel tot doel als bron dienen, waaruit hi,j zijn gagevens · 
··putten• kan. · 

~.. -- •, .. 
. ~--~-J: .... :::,_t i t i e - i_ n a: e 1 j_ n g. · ------:--t~·. 

.. ~ ' .' 

De afdeling van Lens 3 : reserve 3e klasse B werd met éle reser.v.(l : 

• _3e klasse. A sa.mer!gevoegdl tot: reserve 3e klasse A. De derde elftsJ.ler s, 
die nu in een geformeerde afdeling spelen, waarin de D.H,V.B. zich ze;I.f, 

. ,:overtréft9 n:m. 12 clubs, zullen hiertegen geen bezwaren opp~en. Gezien 
.-. 'de meerdër'é· s'terke elftallen· i's aanpakken de boodschap! . 

In de reserve 4e klasse A, wàarin het-vierde elftal uitko1,1t, is -
Vac. 2 vervallen. De klasse telt dus nu 9 clubs •. 

i,f .. _ ..:· 
W e· d s t r ij d r e s u 1 t a t e n. .. -.--•----· ' ...... ., .. , ... ., __ ,__ -;.--

,_,. 

:·'Lens 1 -· Valkeniera l 
· ··tens 1 - S.B·. 1 
·,·R.K, R.v.v. l .. Lens 1 

Q,uick-Steps 3 -' I.ens 2 
. Lens 2 .. Vogel 1 
Westland:ia 2 -· Lena 2 
:t,ens 2 -· S.~ .A, 1 

Q,uiok'..steps .4 ... Lens 3 
Lens 3 - D.H.L. 4 
v.v.P. 3 - Lens 3 

' ~ 
'Lens 4. - We stlanélia 3 

.. Wi t-bláuw 3 - Lens 4 
' 

I.ens 4 ... K.R.v.c. 3 

. . 
,, . 

Tijd v~!5:__§_j;/m 21 November._ , 

,3 - 0 
4 - 0 

t.a~ · 

Lens a - K.R,V,c. a. 
Va.c a - Lens a 
Rava. a:, .i Lens :a. ' ,. , · 

2 - 1 Valkeniers ·o · --· Lèns b 
2 1 ..... L.ens. b •: WestJ.andia b 
1 ·- 6 ··• .. ~-

4 ·- 1 
4 -- 1 
2 - 2 
l ·· 3 

5 2 
4 - 1 

( ongeldig) · • 
,1 •• 7 

• • 

Lens C -~ D.H.L. e 
Q,u:Lck--Stet,s f .:. Lens c 
Lens c - Valkeniers e 
w.n.z. b - Lens c 

Lens d -· D.H.B. d 
Lens d - GoD.S. d, 
Lens· d •- Va;J.kenier s f 
Wilhelmus d -· Lens d 

.. 

9 2 
2 4 
1 - 2 

,4.,.3 
8 - O, 
'· ,. ..... 

8 ~ l 
1 - 2 

. 0 .. : 4' 
toao 

0 7 
0 ... 6 
2 ·- .5 
t. a. 
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VAN DOEL 'rO'I' DOEL 

Als wij dtl wo,1.str ijd \ïi.t-.. B:La!.l.W 2: Lens 4. ·b,.:d. t~1, beschouwing laten, 

wijl de uitslag niet voor CC''Jll)etitië:-registrati.e ::.n aanmerking komt, is 

dit 't re.sultaat van de 11 wedstr:i.jden 9 d:l.e d13 seniorèn-a:f"deling van 6 

Novembe:· tot en met 27 November verschopte: · 

Lenig en Snel 1 2 2 4 7 0 

Lenig en 8nel 2 4 3 1 6 13 - 5 

Lenig en Snel 3 3 1 1 1 3 6 7 

Lenig en Snel 4 2 l + 2 ö .... 9 .... _. 
Lenig en Snel 11 7 1 3 15 32 21 

De -balans slaat 1.1.i t. in het voordee::. van L,ms. Het eerste elftal won 

n:et prachtig doelgemiddelde beide wedstri.;der., daarmee slechts in totaal 

5 tegenpunten aanhoudende; Lens 2 slipte bij ~u~ck-Steps, ma.ar kWam daar

neven me·t 3 overwinningen tot een zeer goed resultaat; Lens 3 at van al" 

le wallen en hieldJ de guldenmiddenweg·door 1 punt per wedstrijd bij el.:.. 

kaar· te schoppen. Het bereikte een resultaat met het predicaat: voldoen

de, hoewel over het doelsaldo te delïberer&n z-ou ziJn; Lens 4 koppelde 

aan een overwlnning, 'n neûerlaag1 die met 7-1 cijfers. het totaal gemid

deld doelsa.l~o zeer ongunstig beïnvloedt. 
Een klein rekenBomrnetje .leert, dat, 70%· van de punten in blauwwitte 

handen overging. Niet kwaaml 1 als 'n · volgende periode ook nog wat van de-

resterende 3o% herbergen zal. .. . , .. 
Dat is best mogelijk. Wij• zagen -heel goede wedst.rijden; de spelers 

hadden de overwinning in dé benen, gaven -(3oms "buitengewoon goede spel

combinaties te zien, hielden meestentijds eigen ~oel als een gesloten-

en merkten da.t der tegenpa.r·tij aJ.s een ,open deur _aan. Zie je, daar houdt 

de E-co van: OJ;!en-deur-poli tiek ten opzichte van club X of IJ, die van 

een'<pcirte ferme bij Lens. En laat dan de kä,nonfLen maar bulderenr Het -

schutiers gevraagd - is een annonce die uit dè advertentie-rubrieken -.;an 

de revue geweerd moet worden, wil de int,rinsieke waEU'~e van onze ploegen 

op peil blijveno , · 

Lens 1, Lena 2, Lens 3, Lens 4, overrompel de vijand. Van start af.: 

je volle.wil, al je geestdrift in de strijd! Begin de match met een more

le slachting van den tegenstander, door hem je eigen spel op te leggen 

en met vertrouwen in eigen kracht, eigen kunnen 1 zelf 1 t initiatief te 

nemen en te houden. . · ' · 

Behaal een overwinning op je zelf en speel ~oor wat je waard bent. 

· En dat is heel wa.t. .. · · . 

Mannen van Lens, zit nooit bij de pakken neer, geeft je nooit gewon

nen; al je energie, ~lles wat je hebt moet worden aangewend. Versaag niet, 

blijf werken, werkt voor twee en ••• ••••.••• stijg op de ladder. 

Zo moet het zijn bij Lens! ...... 

L e n i g en S n e 1 .l 

trad met bijzondere intentie aan voor de match tegen de Valkeniers l. De 

roep over deze ;la.a.ts ten, wier spel is gebaseerd op geestdrift, maar tech..a. 

ni sche scholing mi at,, was ?-1 seen aandeel gestegen, nadat z iJ' een pa.ar we

ken achtereen gewonnen hadden. Nu wij ze aan 't werk hebben gezien,- .. luidt 

onil'e conclusie, dat hun spel te primitief is en zij door enthousiasme ·en 

wat te weelderige ijver - die tot behoorlijke, maar min--prettige "char

ging" leidt - ·een posi tiè veroverden, waarbij zij ietwat te h.oog geclas

seerd zijn. Van Lens viel V<'lel te leren. De blauwv;i tten deden ïPooral voor 

rust hun plicht;·· speelden een pittig, vlot partijtje, dat de spel-ontwik

keling van de Valkeniers "belermnerde, C. Hattink speelde bij vele aanval

len een actieve rol en stichtte met zi~n flitsende rennen veel verwarring. 

'roi::h zal hij goed doen. zijn nevenman Guus Rodenrijs er soms meer in te 

betrekken, door b.v. een driehoekpaas terug te geven en zo Guus in staat 

te stellen een zijner beroemde diagonalen af te v7lren. Uit een voorzet 

van Cees opende René Roemers op de goed!? manier de score. H. v. Rijn maak

te 2-0 uit een penalty, 'terwijl voor een.zeeT mooi doèlpunt Bob Walhain 

de grondslag legde door prachtig naar Hel'll{ Janssen te passeren, die in 

een snelle rush onhoudbaar inschoot. · 

De 3-0 voor1c1prong was een verle:.del.1.jka r-;,.ggei;-;-.eun na de rust. Inder-• 
r 
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dà.a.d krteg Valkenie:rs een kans. Het spul raakte meer verdeeld, het sa

mehsp_el der blauxr,;:i tten werC van m5.::dere kwaliteit. De Valkeniers tracht

ten met alle poginge:1 Bontje c.s. te ve:rscha.llnm, maa.r het Lens-doel was 

ge;'lageld. Eer: tip: bi~, de returnn;3.t,,h let·te r.1en op de ha:1dsgeVé\llen van 

~ d-e1 Va+kenier.s. Zij zijn de a.andacht waard r 

"' ·. . • .'.regen S,B. 1 was van een krachtig aanpakken geen sprake. Lens werd 

. het· eer,s:te half uur overspeeld. Pas toen A.v. Wely-, die zeer goede din-

gen deed, na onverstoord doorzetten Lens de leiding f!P,f, was de herfst

slaap geslapen en van toen af tot het einde was S.B, nergens meer. Henk 

Ja.nosen wist weer 2· goals op fraaie wijze te produceren en v, Wely- stap

-te li atig over een .bal heen, waardoor Ru de mooie kans onhoudbaar kon 

. benutten, Hoe sterker Lens wetd, hoe slechter de referee in het oog van 

·· ' S.B._ Herhaaldelijk hef-tig geappeleer .,maakte de _wedstrijd al onaangena

mer ·en ging ·uit.eindelijk over in ruw benenwerk, een machtsuiting, die 

·· ·-gemis aan ·ca.paci teiten moest verbloemen. ·. 

:·=. :· Betreur€'.nswaarcJ;,ig was, dat onze· keeper, Jilllll1Y Castricum, zijn vin-

.· ·gër. 'brak, hoewel niemand enige schuld .treft. Daardoor kan hij enige· ty-d 

niet-uitkomen. Wij wensen onze eminente óoelmé.n spoedig hèrstel; waar

bij we hopen, dat zijn plaatsvervanger met dezelfde intentie onder de'.• 

lat.zal·sta.a.n als zijn voorganger., · · · · · · 

~· , .... . ,. , .. ·•-: ~· . . , . . 
· .:.- .. : ·· :;: · · _:"_ -Ir;.'è,\n,:i.- :g:. en S. n e: l•.: · 2 

zagen wij meermalen in actie. Wij kunnen zeggen,· dat a."è plo;g b±i.llante 

111ö111enteii· hêeft -en da.'ï. een vorm vertoont, die regelrecht het ka.mpioen

:a,cl:iàp rûi-lèt,, !Het·· elftal kan :·,~!J-·9..l'.'.; g«;\~. _zij.l'\,, ~ar,· heef~ een 1;enden~, .. die 

. · +n. ëgo-cei:i,tt-i•sche' .. richt_ing.:wi•jst,,.-m.a.y,, m1,e;rd'~e.:. spel.~rä· cif.fèrën,.:·~n-:-. 

···.:Lange per1dden het· ploegverband op en col'lpentr.eren hun!=!,anda.cht·om·,en: 

. op zich 'zelf'; daar.mee::.a pr:i:ori .de E;a.'U~µ_wèri,ci).l,l ui~_~lu_i~ètldè",:, •it óe·~·.' 

:.schiedt natuurlij~ onbewust,., m~ i~'.,\l~.om·'i:1~:et np;~~}~ te ··be_tr:eo.ren. 

·, . . In_ doorsnee i_s' een we~triJq v~.-,ci~·}'e9'.e1'.:t,~ll·:te_ 'Zl!)n in twee ·ge-

--:df}elteri1~f1•·. · · 4
: •• ·:.··. .·:, ••• ,.::1 ,•;·.•.· 1 ••. • ·- ·.···:,1·· .•'., · · _ · 

/~en, . :WaarJ:>ij_ ée'rl: tea.m-.:spe~l t\: ;,4è,.t ,.c:9..ni;ó:i'.ria.ti_e{ v'i~.rkt ·en zi'qrî l'i.lS .-een e.çn-

:· .heid' demonst:ree'r·,t .en . · · . ' . '. : .. , :, ·• · • .. ···: ·.· : · · .. '· · .. · .. · · c . 

. :•eer,, v{àariijJJ' el'f".\,speler s ,sp~lJn, . b,Îj,r\.a e;l.k. vqcir_ ·zi c'l)./ de anderen vrij-

wel uitschäke1.el'!ru!., ·en:d~inede het ).(_.p"l;.iricie:p van d'& ·sport:,. opofferen-

. fu!Jl8-Illenwerking opheffeq en het 'spel· in.J!..i~fil aantaStim~ ,-..,. ::,. • " ;:.: · 

'Kijk, lui, let op onze waarschuwing! Pas op voor teleurstelr'ingen! 

Tot nu toe was de optelsom van individuele krachten voldoende om een 

wedstrijd te winnen, Vergeet echter niet/ d:S.t cip-de .-lange. .. .:Wl;l,!Lhet.~9:Illen-. 

stel dier, krachten §~U.kloopt t~.s.~U 'Vi:ll:t~...:.s.~~-P.J!!'!~kï.ng,. d,ie. jul;J;i.~ 

.:";,;vr-g_~ft of laat m.:)..t,:çmtmoeten. ;, ,,.,, .... , ...... :: . ., .. _ .- .... : .. :,,~· .. ·: · · ,. 

De wedatrijl:1' tegen Q,.Ste-ps was er een voorbeeld van. '.l:ndividû.ëfé'l 

pogen meestent,ijds 1 vooral enkele voorhoede-spelers, die een uitgespro

·:•-ken ,ik-~leg'.·l1e1lben. Zij zagen alleen maar het doelf:van Q...,!3t,ep,s,, ].,ie

-pen 'zi èh. a·ood,."·op''de' verdedigä;zj:g, •"terwijl:: .éen' · ka:).ln roJ,;Ler.t'Jë ··~an_'e'Eln· me

.. ·· de-b'lauvroi t ter ,gf J:i:.Q..i ë11,.!@'.r.,.__ç1.ö~JJJ2?..ilg,~.r., 1.:",,be~y ~JL);_{_ê,llÎ._eraê,_d..:,~Q.happeljJker 

'- geweest v,are . ' ' 1 ' ( ,; . • .. : . ~ ~· .---w•, ,o'.4,.y;.•t~~-= , ... -~~;:.; ••• · .• 

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

: •· . Deze uitweiding op papier' kost ruimte, missch,ie~ zel'f:s ë;ep' a.f~lr,ll-

, ·· ,remde blik van den redacteur; maar' is zij niet vol van waarhei·d ?-.':ria.ar

. ··' ·om: stel je niet in op je zelf! Iaat je mede-s;pelers ;profiteren van:.;je 

kunnen en cijfer .je zelf weg in het belang yan het geheel. • · 

Dan wordt het tweede kam~ioen! · 

· De klein~ overwinning op Vogel 1 was w~er. een herademing en Lens 2 

... nestelde zich weer op de eerste plaats, Lens had in deze··wedstrijd gro

;,. :_, · tenàeels het spel in. handen, doch kon met de rust·· slechts een voç,rsprong 

... _ van 1-0 boeken. "Daarna zag men i?i hoofä.zaak hetzelfde spelbeeld, ,~bij 

..• de meerderheid -door K. Dubois gerèá.i':i.sèerû''werd met• een,doelpunt._;na. een 

'. ... ·:,mqoie aanval. Na.dat vo·gel de eer had gered 1 was het einde daar. . 

' · Gehavend trok Lens 2 het verre 'Westland in, om Westliµ1dia 2 te be

kampen. Hoewel geen groot tegenstander, blijft· het toch altijd lilliar. een 

risico·. Sombere voorspellingen ten spijt, ke13rden de reserve_s terug met 

een eclatante overwinning. In dé eerste helft had Lens de wind in de rug 

en boekte daardoor een meerderheid. Herhaaldelijk liepen onze voor.waa.rt

sen in de. bui ten spel val, maar 3 go'als kwamen er toch, Na. de rust was 

Westlandia. eerst een tikje sterker, maakte 1 goal, waarna het tweede 3 

doelpunten er bij fokte en zo met 6-1 won. :Prachtig! 

Lens 2 -· s.N.A. • was geen beste strijd •. Het peuterig spel van onze 

voorhoede drukte het aantal doelpunten. Onze buitenspelers kregen de bal 



• 

·, 

•/ 

- 10 
' . 

n~et te best voor. K. ~beis plaatste u.m. 6 corner-\1 achter. De 3e goal 

.. dient aan de vergetelheid te warde:, ontrukt: B, Edortrian loste een zeer 
fraai ver schot. C,v.d. Broek lm.d wel e:iige scbu:~ü aan Jwt tegenpunt,• 
Va!1gen, Cor! 

L · e n i g en s n e l ·,.3 

verloor aan de Nijkerkla.an met vrij grote cijfers. Wa.s volledige punten

vlin·at onbereikbaar, een gelijk spel hadden wij de 3e elfta;llera wel toe-· 
gedacht. De ploeg kon echter niet op dreef komen en beperkte zijn pro-
ductie tot 1 goal van W, Boortma.n, . 

Tegen D.H.L, 4 thuis werd een 2 .• 2 bevochten. Aan dit resultaat ia 
het vele gepraat van de speler.s niet vreemd. Leer die slechte gewoonte 
af, lui! Praten is slechts geoorloofd voor of na de match om onderlinge 
afspraken te maken of ondèr de loupe te nemen. ' · 

V,V,P. 3 werd met lege handen in het Zuiderpark achtergelaten, waar

door Lens 3 de plaats in de kopgroep behield. De niet-onaardige kans op · 

de eerste plaats in de oorapr. afdeling is door de samenvoeging van A,en 
B-klasae wel wat verminderd, doch geenzins afwezig. Ia.at het derde be
denken, dat hèt ~en elftal heeft, tot zeer goede dingèn in staat zijnde, 

Op zijn minst genomen dient .het te zorgen een der bovenste plaatsen te: 
blijven bezetten, Dat zijn jullie aan je standing verplicht! · 

Gaarne koppelden wij een beschouwing over de wedstr5.jden hieraan · 
vast, maar het ontbreken van ™-evens maakt het ons helaas onmogeli.ik. 
hetgeen tevens het geval ia met de wedsi;rijden van · 

~!l_i.JL"fül. .S n e l 4 

waarvan ons evenmin verslagen werden toegezonden. De match thui's tegen 
Weatlandia 3 werd een nuttige 5-2 overv,inning, De wedstrijd had een fora 

ma.ar :vriendschappelijk karakter en er werd door de mannen van Lena 4 be

hoorlijk voor een goed resultaat gewerkt, J, Erberveld, H. Rientjes, en· 
J,v. Wa.saum scoorden resp. 2, l en 2 goals. 

Tegen K,R,V,_C. 3 werd het een korfbalnederlaag1 die ons wel wat te 

,--hoog voorkomt. Het blijft in dit verband jammer,· dat ons vierde elftal 

· door verschillende oorzaken - ziekenlijst, militaire dienst e,d,- niet 
st.eeds volledig kan uitkomen. Wij hopen, 1e.t dit spoedig niet meer nodig 

·· i.s en blijven ondertussen op het feu aacre 'h:tj Miltenburg c.s. rekenen! 
Wit-Blauw 3 - Lens 4 wordt t. z, ta op Ockenburgh overgespeeld en, ••• 

' gewonnen ?? 
J.v.d •. K. 

COMPETITIE-STANDEN 

Bijgewerkt t/m 27 November. ~-----'-----_;,--'--
' . 2ê . K l a s s e · A • 
. ----'--------"--------. R:~~ R.v.v. 1 7 7 0 0 14 27-13 IENS 2 7 6 0 l 12 30-ll 

IENS 1 7 6 l 0 13 30- 5 Wilhelmus 3 6 5 0 l 10 30-16 

Valkeniers 1 7 4 I 2 9 18-,14 Q,,-Stepa 3 6 4 0 2 8 25-:16 

.. Wit-Blauw l . 7 4 0 3 8 17-18 . Vogel l 6 4 0 2 8 23.:.18 

·D,H,B:. l 7 3 0 4 6 17--13 . Vac. ·l 5 2 0 3 4 13-21 

S.B. 1 . 7 2 l 4 5 13-19 Valkeniers 2 6 2 0 4 4 21-24 

St. Miahaël .• 1.,,7_ 0 1 .. 6 l 8-2'1 S.N.A. 1 6 l 0 5•: 2. 11.:.29 

Ria 1 7 o·-· o ··, 7"· o~ 14..:35·-westlandia-2 .• 8 .l. b 7 2 17-35 

!L§.. s. 3e K l.a s s è .,A. E....!Ls~.i,LK 1 a B s e A.· 

G,D.A. 3 6 5 1 0 11 41~, 7 Bl.-Zwart 3 8 7 1 0 15 54- 7 

Ria 2 5 4 0 l 8 21- ? K.n.v.c. 3 8 6 0 2 12 3&:-20 

IE:HS ::; 6 3 l 2 :z 14.:.,14 Velo 3 ? 4 1 2 9 16-21 

P,F,C, 3 5 3 0 2 6 27,-rll? Ria 3 8 4 0 4 8 50.:.34 

. 'D,'H.L, 4 4 2 1 l 5 8- o We~tla.ndia 3 · 7 2 2 3 6 1~21 

' Q,. Steps 4 4 2 l l 5 J,2-12 Wilhelmus 5 ·. 8 2 2 4 6 22-45 

Ra.va 3 4 2 0 2 4 . 7- 9 IElr8 4 ? 2 l 4 5 16-35 

R,v.v • 2 6 2 Q 4 4 10-26 Yli t-Blauw 3 7 1 l 5 3 12-25 

·v.v.P. 3- 5 l l 3 3 16-21 P.F,C. 4 4 0 0 4 0 6-25 

G •. D~ A. 4 5 l 1 3 3. 8-J,6 
Gr, Willem 3 4 l 0 3· 2 10-30 
Wilhelmus 4 3 0 0 3 0 6-17 

-o-o-o•:•Ç""Ü-o .. ,o,-o-o-o-o-

: . 
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U I T HET JU N I O R E N- - K A M P 
,• 

D.e beste stuurlui staan aan wal. . 
o, liet is zo gemakkelijk om een schipJ:!er te vertellen, hoe hij ma;

-., 'noevreren:moet om bij een heytge storm zij_n schip veilig_ binnen te bren-
~n. . .. . . . • 

•,•" ,·Maa.r>-al.,, wij er zelf eens v.oor zoudè:l!l staan!? 
Z.o gaat het ook in het voetbalspel. · 
De beste.;spelers staan langs.'het lijntje. 
Voor het elftal in het veld 1 s dit e·en hele troost. Maar WJ.J mogen 

de ·cri ti ek toch niet zo maar zonder meer over ons· heen laten gaan,' Zelfs 
opmerkingen van niet-voetballers kunnen raak en zeer verstandig zijn. 

:· Het zou .erg dom zij'n, als wij de goede raad van "vaklui" niet aan
na?11en. En dom.wil niemand zijn; zelfs de grootste domoor niet~ 

Ook de schipper van een paar•·règels terug hoort, graag" het oo:ç_deel 
. ·· van zijn zeegezellen. ; · . . , , 

· . .onze cr:.onclusie is dus: we iettén goed op· de aanwijzingen van hen, 
ç.;i.e ;to~ tq,ak hebben le~clling te geven; Hierin- schuilt .niets vernederends., 
integendeel.'De seriiorëh lezen natuurlijk dit hoekje niet. Anders zou ik 

... '.,er 1iij·_voegen: het ge],dt· ook v:oor u. -.• ' . . , 
,• .,. " .. - ', 

·- ._ - - - -- , .-:- . .... - - - - - --· - -
En nu de resultaten. 

'• -•-~· 

- ~,r-. -=-~ ~. - -

. . .,~ L e n i g en s.·n, e l a 
• . : • -- • .'1 ' 

heeft eindelijk gebroken· :met de dwaze· gelijke spelen en wist drie ke~r 
de hele buit binnen te halen. Dit is 3maal2 of 6 punten meer in de tas. 

' K,R,V,C, trof het, want Frans Rombouts was ziek. Om hem beter te 
maken, lieten de jongens het "goeie net" 9 keer trillen, terwijl Hans 

. slechts twee keer behoefde te "vissen", ... .. . ... __ . 
· · · _ Tegen Vac. werd er eigenlijk matig gespeeld. Het leek veel op in,- . 

•·1;, 

·. ,slui '&'-'taotiek, iet,s dat foutief is, Als de tegenp!;l.l'tij.'J71e.t __ ~_é_n p~i:u-· uit-
. vallen succes heeft, dan ben je verkocht ondanks de meerderheid, Koppel

le, Koemans en ;fiuibr.egtsei;i zorgden voor 4 doelpunten, terwijl de verde
q_iging zich 2ma.al· om de· tuin liet leiden. Jammer, dat het veld ,zo, effect-- · 

. , v:ol was. Goed spel is bijna ·ondoenlijk. .. · •." · ·· · ,, ......... . 

. ,. :i Gèweldig ging R8:va te keel'; om de 2-0 voorsprong, gte Lens 'mèt de , 
, ·l'\lSt had,. ongedaan te·maken. Kcips en Huib hadden ieder een keer:·gElscoord, 
.:' _:P,q9r het betere spel van de .onzen gelukte de opzet van' de gasthe;r;en tiièt. 
,. ,;;;ij konden slechts een keer· doelpunten met behulp van Frans Lux; . (Tqch 

· niét omgekocht, wel?) ', ·, • · ·. ·. 
Riny voelde zich bi~ zijn grote broers aardig .thuis, .. 

L e n i g en S n ê l b 

was zo mal om" op .het Hoo:r;npark de punten aan Valkeniers te laten. In de 
.·. e(:lrste helft trl;llpte AndI>e t'wee. keer de bal van de doellijn, weer het veld 
--· ·in. Daardoor was de ruststand· nog pas 1-0, Spanning was èr ge?1oeg,· Ach-
'··: tereenvolgens werd het 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3_;-3c Helaas maakten de Valke-
: . nïers· er 4-3· van na een uitval. v. Niel en Douw war-en de gelukkige schut-. 
·. '"ters ·voor Léns.· · · · · · ·· · 
•·~: , Honger! schreeuwde de ... voorhoede op 13 November tègen-Wef!tlandia. En 
. ,de vijf voorwaartsen verzadigden zich met 8 doelpunten. Otto ;deed hèt 

.weinige werk keurig: ·zijn-doel bleef schoon.· Wat een heerlijke gang zat 
,er in het êlftal, Van man tot man! Van links naar rechts! Bravo, ·boys. 

Lenig en S n e 1 c 
éJeed, ook mee aan het 1,-gekraak 1' ·van den tegenstander en.,_j oeg de De1;ftsche 

,Leeuwèn met 8-1 naar hun hol terug. De. hele yoorhoede kwam er aä:n· te pas~ 
. Tonny van Huffel niet het minst, Vier keer legde hij de bal aan d~. voeten 

··.van·zijn str_ijdmak;kers, die.zo iets op .. prijs wisten·te stellen.·OokAppie 
deed,' een duit in het zakje, of eigenlijk_ twee duitjes. · 

... Jan Roozenpurg keerde een penalty. · · 
··Merkwaardig, dat Riny deze middag. links beter speelde dàn rechts, 

Na de rust toonden de jongens de ware vechtlust. 
Op 5 November tegen ~.Steps. Veel b.ers op de bank en de heren Bon- ,, 

· tJ!:!, Hat,tink en _v. Venrooy k:Wamen van hun belangstelling blijk geven. 
~ · "Eerst,,wa.s de thuisclub veel sterker. Je'zou er zenuwachtig van wor- ., 
den: De a,c:ti,terhoede kreeg bergen werk te· verzetten en deed dit zeer• goed. 

' 
' 1: • 

, . 
' 

, ' 

,· 

\ 
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Bij een uitval schiet Tonny hard tegen de paal, . 

De goals kwamen eerst mll de rust, Wat speelde die ·Hoefnagel toen 

keurig. Nu wisten Ap en Tonny ieder hei". net to vinden. Kees kon nu wel· 

eens over de ba.l hem, maai(:n, waru: J"an zo van schrok, dat-hij vergat d.e 

bal te pakken, Het bleef 2-1 voor Lens, een zware over-v,inning! 

. _Wat liet.en jullie de mooie voornemens va.ren tegén Valkeniers e. Bin-

nen :l;ÇJ minuten.- al met 2~0 achter·. Eh het werd: zelfs 4;.o. · , · 

. · ,_Toch weten jullie, dat je 'in het veld minstens even: ·sterk viás. Wat 

is. dan de oorzaak ? Het spel was te peuter_ig. He_t moet open, over de 

vleugels. En dan: bepaalt voortaan. je aandacht ,alleeJJ. tot d.e èÎgenlijke 

. wedstrijd. Dat zet je op scherp om uitgl:Îjden te voorkomen, . · 
~ .- . . . . . .. , . 

Lenig en ·snel d. 

verloor twee ke~r. Tegen G,D, S, met 6-0, Toch speelde de voorhoede .heel 

.goed, maar wat was de verd.ed:iging va.n·de gasten goecill op dree,f, Die van 

· ons maakte een· paar lelijl<;e :!'outen. · . . , . , . 

Tegen Valkeniers f sc9orde Koos Walsteyn 2 keer. De grètere sterkte 

van de bezoekers trad al spoedig aan het licht, Dus we moesten verdedi

gen, De -rust. ging· in m~t e~n 2--0 achter sum<;l.. J"an _Walsteyn ha.d eens de 

.- lat .gebeukt. Ja.romer, he! ._ . . . 

.•. Na de rust ging het eerst gelijlc op. Toen kwam ons .eerste doelpunt. 

Everi later maakte Appie bijna gelijk. 10 minuten voor tijd trapte_Hoefie 

._b;,j ,ongE:luk. ip het verkee:i.:d_e <}~el, Wat een peqh! :ii:n weldra ~s het 5-1. 

Têgên het einde moest de V .-keeper nog eens vissen. Zo werd het 5::.2 ·'te

ge~ de a, s,· ka;npioenen! ! D~t is twee uitroeptekens waard.' 

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

COMPETITIE-STANDEN 

.. ~ ,. ~ 

.:s· .Á .f d ., .. 
e l i -n g c. 

: J?,F·.c.· á 7· · 6 l o .. 13 · 36- 8 
... , .'i;J;.ens a ·'· '8 5 3 0- 13 48-21 

Rava a 8 4 2 2 10 29-16 

v.v.P. a 8 3 3 2 9 · 25-28 · 

· Westlançlia & 2 0 4 4· 11-21 
Vae a..; .. ·11 l 1· 2 3 15-15 
-D;H,B.· a 6 0 0 6 :o 7~·4Q:· 

K.R,v,c. ai. 6 0 0 6 0 10-36 

Afd e ,1 i n g I. 

'Valken~ e 7 ,5 1 1 11 23.;., 7,. 
' Vac. ·c 5 4 0 l 8 48- • 4 

· Lens· ei 6 3 l 2 7 17.;.15 --- 3 0 0 6' ~~~2~ ·, ·Ra.va lil: 3 
Q,. Steps f 1 3 0 4 6 
W.D,Z, b 7 l 0 6 2 15-30 

D,H.L.- e 7 l 0 6 2 12.,55 · ·.·, 

s e n i o r e. n:.. 
' ' 

I.ens l 7 6. 1· 0- 13 30- 5 

Lens 2 ?, 6 0 l 12 30-11 

Lens q 6 3 l 2 7 J:4-14 

Lens 4 .. • 7 2 l 4 5 16--35 

27 17 3 7 37 90-65 

T o t. a 

IBNS 56 28 

' 

, 
1. 

' -·· 

Bijgewerkt t/m 27, November. 

A f d .. e .l i n g D,; . 

Q,.-st~ps·,b,~ 7, 5 2 0 12 · 42-10 

D.H.L, b' 8 5 l 2 11 , 28-25 

St. Michaëla 4 2 2 0 6 ' 15- 8 

J&M.l!.: 7 ~.- 0 4 ,6 32-22 

· G ..• D.A, · b. 5 l :3 l 5 12-11 

Valken. b .5 l 2, 2 4 13-18 

S.VoT. b . 7 . 1- 2 . 4 4 12!!',?8 

Gr.Fioris a. 2 0 (}. 2 0 . 0-19 

Wes_tlàndia b 3· 0 0 3· 0 2-15 

Af d e l i n g J". -Valkeni ers f 9 7 l 1 15 38-11 
D,H,B_. d: 8 7 0 l 14 34- 9 

n.n .. s. d 8 3 3· 2 ·9 · 23-16 

K,E..v.c. C 8 3 i 4 7 21-23 

S, V, T. C 7 2 2 3 6 19-18 

Q,. st-eps_ g 6 2 .•.l 3 5 12"15 

Wilhelmus d · 7 2 0 5 4 11-37 

v.v.P. d l l 0 0 2 ... 6- 0 

Lens a: 8· 0 0 8 0 6-41 

J" u n i or e :n. 

:Lens a. 8 5. 3 0 13 48-21 

Lens b 7 3 0 4 6 32-22 

Leris C 6 3 l 2 7 ... 17-15 

Lens ii 8 0 .Q 8 0 6-41 

-29 11 4 14 26 103...;99 

a 1: 

7 21 6ä . 193-164. 
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U I T . H :i T . J 'tr N I O ,R E N - K A M P · ·' . . . . :-, '. 

, .. , 
.,.,·,, 

,,, . 

. In de vorige rev,le wezen ~UJ er op, .pat.voor onze junior.(;ll'.l, de_,strijdi 

zwé;a,r'dt,r i"s dan :verleden jaar, .doo:rda t z:(J _in stE3rkete k;J,a.ss~.n zi,tn.· inge-
deeld,, ... •'.: .. · •:.· . ..' . .. - . . _ .. : •. '.; '· . 

'Ilaar komt nog-bij.o dat.we eµige ker.en ~en groot 'v.ei;:1ie's le'den door 

het vertrek van :een ·paar uttstekeµd voetballèIJ.dë 'juni_orllil. ',\;1,\:.. . . 
. Wij raken onze jongens niet graag kwijt,· om_welkê_'j-ed:en 'ook: _Ma.ar· 

· áls onze vriendenkring gedund wordt do.or het ver'trek vàn spelers zoals 

Hennie v.d. Boogaar:d en de. gebroeders v,d; Burg~ dan vöelen ,~tJ•:<if't ver-:-
lies dubbel. . . . . '.èi, ... ' ..... 

. ·. H(;_:t:'VTäreP, J':[i_et :slcohts :trouwe Lens(lrs, maar door hun voetbalaanleg, 

die: z·ij. door-oefening steqo.s Verqer .otitwikkelden, hado.èn zij een belang-
r-ijk aandeel ~!l veel grote 51+Öcessert. · ' ·· ·· ' ' · .. ' - ·. · ••.• . ' 

Dit.w.as .ev,en een aanlöciÏ?je. · . · •·· . 

Y✓ant ik wilde graag doen opmerken, hoè_vérheug'end:het.is~ dat wij: 

ondanks de twee genoemde storende factoren toch. op ·peil ·biiJ-Ïren, zoals. 
de uitslagen a.antonen, . . .· · · · · . · 

. :·1tïeer nog bliJ kt het uit hèt verloop van het spel zelf, 1ilant al moè"' 

. ten wij nog al onze· krachten inspànneh ani dè. 'fouten,-wêg t·e werken•;·: -toch· 

mogen wij con,sta.t.~.~en, dat .de vqorui tf",ng duide;J.ijk l!lerkbà.ar i ~•; • :· ' 

. . Het v:a].t mij• op, dat de .meeste jb1:,. ·ns met meer zelfv'ertrouweri. han

.d el:m,7,-Di t :nu g(;lloof ik te moetèn verkJ;,fu.ri,,11 als een 'gevolg van· de zomer

tra1n1ng-,. Je -kunt telk(lns zien, da~ onze j:p,!gens zièh niet de mind·eren 

van hun tegenstanders achten, En daar hebben zij gelijk in, wà.nt·,het · ia 

volkomen in· overe_enstemmirig mei; de waarheid, ·zelfs ·z.ijn ze -in veel ·wed.~. 

strijden· in !:!0m!Ilige opzich-f;en ~e meerderen·. •.·. · · ·· '. ·. ·· .. ·. · 

-·, Het gaat er nu maB\r, om ,die ?oors,irong· op anderen· op··de juiste manier 
.uit te bui ten. · · · · 

... ,. : ., ... 

. .. · ·· · ·.. · · · · L e · n i g . e n" S n e 1 a . 

,veroverde 3 punten uit 2 wedstrijden·, Van Naaldwijk kwamen cl,e voortrek

kers met een 5-3 overwinning thuis, Die ·dr.ie )JevaTt ïnij'tfie•t,·En op Oc~ 

,kenburgh wist V1V.P, tegen onze 6 doel-pllilten er.e_yeneerts.6itè'j;llaatsen, 

ofscho'on<wij ·na 9.e. rust ·.zelfs nog een 5--2 voorsproifg"no·te-er·den, · 
Daar is iets niet in orde, jongeluL Wanneer de yoorhoede ,doelpun-. 

ten fabriceert, 9-_án behoort ().an d·e. verdediging een meer dan, gewone zorg· 

te worden besteed om de wins·t· t.è. behouden en Z\l groot·mogelijk: t.e. maken .•. 

· -Dit is niet sle1.;i1t s een ~est.J e van ·,•ii],leil; doch_. tevens van inzicht 

en·. tactiek •. ·.. ; .. .,. · · · · . · . ·. . .. : ... . . . . . 

vóór de rust gaf de arbitèr""àan v.V;P, een corner, Dit was een, ve:i:

gissing, En helaas!. er ontstond 1;,ijna reclitstreeks een goal uit, tiaar de 

overwinning ontging ons door a.e· barre inzïnking na de rust, toen het . · 
doelpunten regende, · .· ... , : .. ·. ·., · ··· · · . 

··Het zal goed zijn, als beide backs de bal steviger àanpakken .• Een· 
fors ·gebaar, een ferme houding is vroor ee·ri. achter.speler' al het halve· 
werk. · · 

Hans zag ik enkele zeer -mooie safes verrichten. 
:·Even herinner ik aan he·t prachtige derde doelpunt,' èeri schot.:va.n ·: 

. ,.1.-':, • .i. - u.~,-~,.... ,. "'-1 ' 

Jan:'En nu stap.-ik van A, af, na -eerst. deze afspraak te maken: we geven 

de bii.l nog sneller af! 
. . 

Lenig en S n e• i Jb. 

:.Alvorens aan B. te beginnen, moet il{: nog wat bijkomen, Even è'en 

glaasje water; zo, nu is het weer in orde, Ik, ben n. 1. rio gal erg ge- · 

8Cbrcikken', De October-revue vertelt van 3 nederlagen en·nu moet ik de· 

lezers gaan zeggen, dat de B-ers met 7-1 van D.H.L. en met 9-3- van S.V,T • 

• ... , wonnen! (Meneer de letterzetter, v0rgeet a.u.b. het uitroeptelrnn · 

niet en trek een streepje onder de uitslagen), De 9-3 heb ik gezien. En 

André zegt, dat de scheidsrechter nog een lüde had moeten tellen • 
. Merken jullie wel, jongens, dat eendracht sterk maakt? Het samen-

. spel was vào.k heel mooi en, ••• snel. De Franse linkerwihg past in een 

wonderteam, Wat een go3.l, de zesde van Mesker ! En ook Wim' s rechterbuur

lui kunnen het goed met elkaar vinden, Bravo! De kanthalfs waren een 
tikje te traag en stonden to VQ.O.k achter de backs, Doch dit was hun eni

ge fout. De achterhoede liet drie doelpunten te veel _door ••••• (wat zeg-

gen jullie·daar?). · 

. -;:. 

~ ' - . 
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L'ï~nig en sn·e·1· c • 
. ·. C, verloor van Vac-c,, na'-t;uurlijk, }iet hoogstens 5-0 of 6-0 zou ik . 

nog tevreden zijn geweest, En ;vat is het geworden tegen de Roggewoni11,.. : 
ge_rs., die .met 15-0 en ?3-0 •1an Q,uiçk-Steps en van D.H_.L. wonnen? 5 -.·.l; 
werd het, En' dat, terwi',Jl het .4e ddelpunt bui tei:rnpèl was; én- Jan nog 'n 

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

penalty miste, .De' mi.ddenvoor~van Vac was de man. · -- - ·. · 
,· VÓÓr de'rust' \\iàs. Vac vriJviel niet .. gevaarlijk ·geweest, Daar.· zorgden 

'v9or·a1 .Kee·s en).:ppfe wel 'V'oor, LeÏlk, h~; ëlat Kees er weér was! Bovertdiéh 
stond Jan lang'niet· te slàpèn; ]Jchtér· werd hét toch 1..:0, dóordat Jari ·e:en 
meter voor de. l~jn stçmd bij een boogbal, Maar t_oen trokkerl Jan en Tonn,y 
·er _óp ui't én.het \Verd l'-1 •. · . ·. · . : . ·· · - · , : ···· - . 

•. •. 'Jà.I!llller dat de penalty niet werd benut; Daar_àoor kreeg Vac'nioed:, In-' 
tussen geven we graag toe, dat de sterkste hé~ft gé~~nnén, ' ,·, · 

. _ '· · :, ,_.. . . ,. _ . L e . n i' g· e n .•: S ri e 'l d • 

1'Tu de bénjamiririen; ·Twee keer gespeeld, 't\vee ·keer verloren,,Maar··_mét 
ere!. Tegen .K,R.V .c. Wf:,S n~ scha!!fng h~t_.Ieeftijd_sverschil 7 l;i. 8 maan
de11-,·Dat. zeg:t; veel<1 .. H1er:µusten w1J Jacques. Yoortaa.n._ Jrnmen 1 hoo_r! .In .... 
Lens géen plî9ht-svorzuim! · . : . · ... ·_ .. - · .. · .. · ... ·. · . ·. .·. •. . ·· 
__ , Het ha:,:dst.i,ye:r_kten Fransj_e, _.Jan Bal en·Jan 1:l.;i.l; Ook de_ Tonny's de
den _hun best. Koos .zOu goed doen· Ol);l een gt:otére· sne,lheid te bet,rachten 
en mindpi te pingèien·; Je we;rki v1ei, Koos, .. maar· je· J,rnrf ~an het· r_esu},taa~ 
hoger opvoerei;i,, . , · , ;: ·.. . .. ' •. · , .. .. . · : .. ·· · .· · .' ., . . : . ·.. :· . • 

.. , .-_-Piet- de Jongh:had zich nog niet aangepl'!.st,_ rria,~;r rt1aalcte zijn _eer_s{e_. 
doelpunt, Het andére·was"van Já!'!tje Walsteyn •. ;W~t k~n'die.:r,<:!nrièn!. '':'.;1~-;

·:,·:-L:". Te.gen -S.V.T. hebJ:)en,çle jongens met meer ·over.leg (,'!n met:meer·vuur .. •' 
gespeeld. Dé 2-1 nederlaag was toen ónverdîend. Een :penalty mi:sseh, llli;l.g 
toch ei genlîj k in een Lens-elftal niet voorkomen·. · · · . · · '· 

Jullie krijgt telkens te _st~r:ke_ tege11~tanders, Maar probeert het 
voo;r-taan ee.ns met wat. meer .samen te werken, Eendracht maakt sterk! En 
oe(ëfüili.g bäa'.(t 'ktm$t! :iWaarom dur.ven jul:J,ie. 1 s-Woensdag~ ni~t o:p Ocken-
b'u:i;-,gh, te ._ko:men ·oefenen? Of"durfje 11el?._" ··•· .... - ·'· '·. · :.,,·,:. 

, :-Deri~t er an.n.: de· vlag i~_top,_<!,Is het eerste punt;ie bin??n Ja!' _Dag! 
P.J; .·. 

i>·f o: · e i,: i n. g. 
Rava- a· •·· -6 4 
P.F.C, a 4 3 
J.E~TS a •. -. , . 5 . 2 
Vac _a._ ·. 2 i 
v.v.P. a, 5 ö 
Westl. a. 3 I 
D.H.B. a. - ,3 .0 
K.R. V. C .~.: 4 · 0-

•-' - . 
.A. f d . e 1 i n g 

Valken. e· 5 3 
Vac. c·~ 3 3 
Q,,-.Ste1)S .f 5 3 
IENS 6 ,' .3 I 
W,D,Z, b. 4 1 
D.H.L, e, 4 0 
Rava d, 

C ·,-

2 ., 0 . 10 
. 

1 0 7 
. 3 o. 7 
1 -b .3 
3 2 3 
0 2 2 
0 3 0 
o. 4 0. 

I. 

.-1 1 7 
0 ó 6 
0 · '2 6 
-1 I . 3 
0 3 2 
0 4 0 

----:-~-

.2.7-9 
20:...5 

.. 33-16 ,, . 
'11-8 
16--26 

8-11. 
4--27 
6-22 

17-7 
43-i 
19-21 

7:.,:9 
12-16' 
~48 
~ 

'~ . . ,, 

:;·,;. . ~- . .-.• 

Bijgewerkt.t/m 23 october, 

A f . d ·e 1 · i n g :D. . ·. · · 
Q,,:.Stépsb 4'-3:10 '7 27c.'/,:::~; 
st.IviiéhaëI· a '4 3 --1 o •f' 19:...8 ·: ' 
D.H.L. b. 4 2 0 2 '4 ·':8_;2:r- . 
LENS.b, ' . 5 . 2 Ó '3 1·'4 2i.:.18 
G,D,A.·b, - ·,3 0 3 :o 3 . 8-8 

, S,V;,T. b_, , 4 1 0 . 2 _2 8-,-20 .. 
Valkeni.er s _b 4 · .O 1 .? :,} ·· 11.-21 

Af de 1 in g J,· 

Valkeniers f 5 4 1 0 9 20-4 
D,H,B: c, : 5 4 0 1 ,.8 21-8 
t<:.R. V. C, c. .. 5 ·2 1 2. 5. ,' 15-14 
S, V, T, c~- 4-'. 1 2 I 4 6-8 
Q,.-Steps g. 3 I 1 1 .3 8-6 
G,D,S. d ,· 4 O· 3 1 3 : ·.5-10 

· 'Wilhelmus d •. 3 1 0 2 2 ; 4-23 ·. · 
1.ENS d. 5 0 0 5 o--- 4-23 

-0-0-0-o~ö-' o-b ... o-

C' o p i -e voor het voli;:ende nwnmer van de Rev.ue :,vordt aru-i he"t re:,-' 
dactie-ad:res -v6Ór '20 •November a.s •. ,ingewacht. ·Copie, na die datum i_nge
zonden, kan niet meer worden opgenomen. 

Redactie, 
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Zalig Nieuwjaar 

Willemstraa.t 
Weimarstraat 
Soestd. kade , ._. 
Okkernootstr. 
Ama..'1delstraat · 
v.Mierisstr·. " 
Elandstraa.t · 
Gaslaan 

2 
l?a 
~41 
. 12 

51 
51 
64 
54 

wenst het Bestuur bij de i;t;;éá.'é "'.iaîî 1939 aan den Geestelijk 'Ad

viseur, aan de leden, donateurs en donatrices in Den Haag en· omgevîn'g, 

en 'aan allen in bihnen--en buitenland, die tot het g:r:ote Lens-gezin be-

horen. , 

Mutaties Le 6 e.n 1 ijst. 

Nieuwe ·leden: 

·.'1To,1~8, 

Bedankt: 

• 
Geroyeerd: 

lTo,117 P.v. Die-penbrugge Ná.ssau~Odijckstr. 4 per 1:.1?_- '38 
Loosduinscheweg 667 per 1-12- 1 38 

No,118 H, Flaman 
No,119 B.v. Niel 
geb, 1 Febr, 1928, 

' . 

1- Helmer straat . 93 per 1- 1- 139 

is ingedeeld bij de.~ jurlioren-afdeling. 

No •. 85 H. v. Rijni wegens vertrek naar Limbur!k ( Zie mu
taties donateurslijst · -• ··· - ·• .· • · 

... 
No. 106 J·, Spaa.nbroek, Kepplerstraat 95. •.• 

--~ut at ie s 'Donateurs lijst • 
. 

1Twe donàteÛrs:No. 9? Mej', Th, Broug. v. Galenstraat; .42 per 1-12-38 

-J:fo, ;)8 Mevr. Id, de Groot_ · ' Kempstraa t ·. . 54 per_ 1-12-38 

No. 99 Mej. M,W. Ariaans J,v,Oldenb,laan 44 per 1-12-38 

. ~. No,100 Mej. J·,v, Groeningen Weimarstraat l?aper 1-12-38 

No,101 Mevr,,v; 1S~meren, ,,- Zuiderpa.rklaan 44 per 1-12-38 

No.J.02-Mevr. Schule - . A-peld, laan 40 per 1-12-38 

No,103 H,v, Rijn p/a Kana€!,1Weg_ /l,3per 1- 1-39 

. . 
Wederom. een'mooie lijst, van nieuwe ondersteunende le.9en, die_ wij 

hartelijk welkom heten in Lenig en Snel. 
Het eerste honderdtal is gepa.sseerd 1 
Voor 1939 is het devies: N a a r d e 200 d o n a t. e u r s ! ! ' 

; , 
ÇJ e r v e r s_,_ v o o r ! 

• 
Re ha bil i .t at ie. 

' ' ., ... ; ,_ ,, ' 

Men herinnert zich wellicht de kwestie rond de Resideritiebode-be

ker, toe~ Lens op Donderdag 5 Augustus de finale tegen Q,. Steps niet kon 

of wenste. te spelen. _ . · 

Gevoerde correspondentie nadien tussen ons Bestuur en dat van het 

Haags Distric.t, alsmede een besp·ceking tussen de resp. dagelijkse bestu-

ren leidden tot een reha.bilita.tie van :Leas. ·Elders in dit nummer treft 

U nadere medel:i.ngen aangaande deze kwestie. 
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S :p r e e ~ ... lL:9: .... !'. 

houden is in Leni;;; e:1 GneJ. n5.at noodzakelijk. Toch komt !let voo::.·, 

dat een lid over ee~t of arni.ere a.a;n3,üegenheid i1.et :'3eatuur wenst te srire-

ken. Dit is natuu::'lij-.: ter. al~c ti,jàe mogelijk, mits men tevoren het ver-• 

langen daartoe aan hei; secl'etariaat ke11baar maakt.. Daarna ontvangt men 

van ondergetekende bericht omtrent uur en plaats. 
Maak dus van Uw hart geen smoorkuil ! 

Spelrege 1 s. 
.. ,, .. .. ' 

Enkele spelers wilden gaarne in het bezit z1Jn van een spelregel-

- boekje. Daartoe bestaat nu gelegenheid tegen betaling van 25 cents. _Bij 

het secretariaat kan men een exemplaar bekomen. •, 

Ar chi _e f - f c r mu 1 ie ren. 

-Duplioaat-fcrmulieTen zijn per weekbe1·icht No. 56 verzonden •. On-' 

, gevee! de helft vond de weg naar o!:.s adres. Naar de andere zien \11.J nog 

steeds uit. Mocht iemand evel'!tueel nog een derde formulier wensen, hij 

geve slechts een seintje! Wel aardig, zo'n ve1·zameling ! · ·-

Hier volgen de namen van dé nalatigen: 
J. Ballerir:g - J, Bont.je - c.v.d, Broek -· L,v,d. Broek - A.v.Dee

len - G.v. Doorn •- J. Douw •· F.v,d. EJ.shout - L. Eykelhof - W. Hendriks,.

A.en P. Hoppenbrouwers - D, Ja11ssen - H. Kops - H.v. Laarhèven - c. Yan 

Leeuwen - W.v. 'Iiieshout •. J. J.uiten - W.v. Middelkoop -W. Pieters •· 

, R. Roodenrijs - E. 1.k1.1a.ub - G.v,d. Steen - _J, Verreydt ... Vl,de Vlaming. 

VAN DEN VOORZIT'fER 

Jac. v.d. Kley 
_se·cretaris. 

,., ' 

.Q_u d e n N i e u w._ 

Nog enkele uren en 1938 behoort wederom tot het verleden. Wan

neer wij daf! een te:r·ugblik werpen over het af gelopen jaar, dan moeten 

wij op de eerste plaats dankbaar zijn jegens God 1 dat Hij ons de kracht 

heeft gegeven te arbeiden aan de uitbreiding en versteviging· vàn onze 

mooie R.K. Voetbalsport en in het bijzonder van ons dierbaar Lens. 

Onwillekeurig stellen wij ons de· vraag: "Hebben wij_ met ons werk 

iets bereikt?" _ · · 

En, hoewel het antwoord op deze vraag-niet voluit bevredigend 

kan luiden, menen wij toch te mogen zeggen, dat wij ruimschoots tevre-, 

den kunnen zijn. Het ledental, zomede het aantal junioren als donateuTs 

iS in flinke ma.te gestegen. De qelangstelling is eveneens vermeerderd 

en bovenal de goede geest in onze vereniging is op meer dan gewone wij-

ze bestendigd. _· · 
De echte Cbristcüijke geest van verdraagzaamheid en kameraad

schap, een der echte Lens-deugden, is in 1938 de grondslag geweest Yan 

het eenàracht:lg samenwerken van Bestuur, Commissies en Leden. 

In het volle besef, 9-at alleen in deze geest van samenwerken suc

ces verzekerd is, nemen wij afscheid van het oude jaar; en met het voor

nemen, deze kameraadschappelijke geest tot in de perfectie door te v'Je-

ren, gaan wij het ni<,uwe jaa.i· 1939 in. · 

Wat het nieuwe jaar ons zal geven, wij weten het niet. Doch w2.t 

wij wel weten, is dit. Indien allen, zonder uitzondering, op de ingesla-

gen weg blijven voortga'.l.n, :oa.l J.939 a.a."1 de verwachtingen, die wij allen 

koesteren, beantwcorûen. , _ 

Dit is dan ook de beste viens, die wij kunnen uitspreken bij de 

intrede van het Nieuwe Jaar; _ 
' · Naast deze wens voor onze verenigii:ig spreken wij dè vurige wens 

uit, dat 1939 voor ieder lid, donateur, d:matricc en juniorlid, zowel 

lichamelijk als geestelijk een jaar moge zijn van geluk en v.oorspoed, 

Wij wensen van ganser harte, dat allen in hun ondernemingen, in welke 

vorm dan ook, zulle?i slagen. Moge 19::59 éian .voor_ ieder Uwer zijn, een 

jaar vol Hüil en ?.q_gp:G Dit i.: tie wens van Uw voorzitter 
J.W. Dubo:ëo. 

• 
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· · •. 1938 ., : •·• • ' 

.. ,; . ' Het jaar van doorgezette Yo.oi-ui tgang en gr.oei ! , .. ,, 

Het" J?,8-I' van ,de .'.'l1erbewa.-pening" van alles wat Lenser is! •. , 
1938, Ee~ _alleszins voorspoedig jaar voor,Lenig en Snel!· .. _ 

Denken Yfl J maar eens aan de toename. van het aantal· leden en onder-

steunende·•leden. ' · · 
Aan het ingebr·uiknemen van een tweede veld. 

i' .Aan het verp·eterde weekbericht. ., 
:Aan- de keurige Lens-:revue. . . , . '· · 

·., .• ··Aan het weder instellen van de club-avonden.. ' 

Aan de voelbaar"petere· orgànisa.tie. ~ .: • . '. \ 

Wat een ontzaggeli,jke hoeveel1'.eid werk is er in ·het' aflopende' jaar 

door: ·ons Bestuur verzet! 
. Wat een opoffering van tijd, wat oen zorgen en moeite hebben onze 

Bestuurs!l.eden zich moeten get:,:,oos,ten .... _, · 

·Een·enkele maal was ik in de gelegenheid de besprekingen van ons 

Bestuur mee te maken •. En telkens dacht 'k dan bij mezelf:.· als alle leden 

eens wisten wat het Bestuur voor Lens doet en hoe groot de moe.ilijkheden 

"dikwijls zijn waarmede het te lcampen heeftLHoe .veel gemakkelijker zou 

men dan de. eigen persoonlijke wensen en verlangens opzij zetten, Wensen 

en verlangens·, ·welke niet steéds of IlQ.g niet voor verwezenlijking vat-

_baar zijn. En met wat een vuur •en felheid zouden de onzen zich dan als 

contra-preStatie"in de strijd om de punten weruen!,Nu"is dat nog n~et 

steeds onvoorwaardelijk het geval. ·· · ·. - · - ··· .. ·, •.. · ,,;· 

Persoonlijk heb· ik grote achting voor het Vierk ,ván onze Bestuur

,.der,s. En als ik hen hier. dank zeg voor hetgeen zij in 1938 voor Lens . 

dedèn,'ben ik:,er,:van overtuigd· te handélen ih de geest, van'..de .hele Lens-

fami-lie. r.~ ... , t,. "'.i. ~ • .'::-,,,, ' 1··.- r!;· ... : · 

,, . ~ : : • . ~ ;Ei~ 

·:·1 • ,. ·:' ::•· 

, ., -~--o-o-•O••O-o-o.-o..:o-o., 

VAN DE.REDACTIÉ . -~ .. 

. . ,, 

. . - : . ; 
' 

1 l- ... , . .. ~"' ·• .. 
.. ,-' ' ,i .. . " '-' -.. ·,; 

: · .. ,, .. -

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

De redacti'è Van de 
Z a 1 i g N i e u w•j a 

Lèns-r,evue wenst alle lèzer s ·-· ' 

• ·• ... ~ ! <"'( 

en lezeressen ,een 

a r ! ; 
,, 

', . ,,, .. ~ 
~ ........ _ . ~ .... ·--·-· .. 

·-o"o-o~o-o-o..:o-o-o-o.:.;·_ · 
... : ; - 't 

.... , . ; ~-' . . ,- " ' ; 

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

i .. -, ... 

. . ' 
D E' R E S I D E J:T, T I EB O D E B E K E R E Il. W IJ' 

,, 

.... ~.!· .. ,_,,.. .. ••' .~-~--•_.,_· ... ~~--il .'" 

. Er is. nog al. wat .te doen gev,eest, over de weigering :van Lenig en 

Snel om op zekere avond in ;Augustus dè finale om bovengenoemde· beker' te 

spelen. , .• . ,, . · ·. · · · . · · · .. : ·· .' '. 

.. ,. 'Het jaa.rverslag van het district Den F.aa.g·vari de _D.H.V,B. drukte 

in enige regels de" spiJt van het Districtbestuur er over, uit. ~ ; 

.. Tijdens de jaarvergadering van het district gaf b,.et gevaláa1_:;ei-

ding tot èen onopgeloste woordens~rijd. • . . .: 

In de Residentie'()ode lazen .wij een duidelijke afkeuring., . " 

En zo is er op meerdere plaatsen scherpe of minder scherpe taal 

over 'gesproken. · · · · 
Alleen ons Lensbestuur zweeg. Dit meenden sommigen tenminste.Doch 

, in werkel~jkheid was het Bc~:,tuur voortdurend actief om zijn: standpunt 

te verdedigen, Het neeft menige letter gezet en duidelijke taal gespro

ken, niet om recht te ·,iiaten wat lcrom is, doch om zi.jn eigen hoµding,te 

rechtvaardigen en er de juistheid van te bepleiten. ,. : ,. 

· .. In de Lensrevue làs men er echte .• niets van. :,faar.•thans kunnen. 

wij 'onze lezers mededelen, dat aan Lenig e,n Snel niets .kan worden ver

wëtèn. De wedstrijd is inderdaad . te Jaat vastgesteld. . . . · 

· Met deze verklaring zijn wij evenwel nog niet aan het eind._ Want 

mét' oprechte waardering maken ·vlij hier melding van de ridderlijke geste 

van het District---Bestuur,. alles terug,:te nemen wat op.zijn verantwoor

ding over de kwestie was gesproken of geschreven. 
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Ons secretariaat mocht nl. de volgende verklaring ontvangen: 

11 lifaar aanleiding van de besprekingen, welke ons dagelijks bestuur 
met Uwe Heren v.d. Kley en Jufferma.1s heeft gehad, is komen vast. te · 
sta.an, dat er ook onzerzijds fouten zijn gemaakt in de bekende kwestie. 

Het Bestuur verzoekt U daarom beleefd de in het U gezonden tele
gram gebezigde uitdrukking "Bestuur betreurt stroeve houding en gebrek 
aan saamhorigheid" als niet gedaan te beschouwen." 

· w.g. Bestuur Di.str. 
Den Haag. · 

Ongelijk erkennen kost moeite. Vandaar wellicht de zeldzaamheid 
van zulk gebaar. Nu het Haagse Districtsbestuur zich zelf hoog genoeg 
acht om de zaak recht te willen zetten, menen wij onze waardering voor 
zijn houding .hier duidelijk te moeten uite.rukken. 

Het Bestuur, 

--o-o-o-o•-o-o-o-o-o-o,. 

D E S I N T B IJ LE N S 

Vol .verwachting klopte ons hart, toen wij in de avond van 7 De
cember de grote zaal van Agnes betraden. 

Zou de goede Sint nog komen ? H;i.j had het wel beloofd; maar ja, •• 
wie heeft het zo druk als hij?! 

Twee ~els, volbeladen, stonden al gereed: Trapadoeli was zijn 
Meester al voor geweest. . . , 

Dan, ineens, het lang verwachte teken. En daar schrijdt de Heili
. ge Man, waardig en goed, door de rijen. Trapadoeli speurt naar stoute~ 
riken. De Sint is oud geworden in dit jaar, de knecht echter sterk en 
levenslustig als ooit te voren. 

' Daar troont Sint Nicolaas op zijn zetel en luistert naar de wel-· 
komstgroet van den voorzitter 9 den heer Dubois. Trapadoeli geniet, nu 
hij zijn goeden Sint zo geprezen hoort, Applaus getuigt van algemène 
instennning. 

Sint vraagt het woord en leest met van ontroering bevende stem· 
zijn boodschap voor, Hij spreekt van de ellende in Spanje, van de ang"" 
stige tijden en van ons aandeel in de heropbouw van de maatschappij. 
"Wilt ge verbetering, begint dan bi.j U zelf~' 

Vervolgens wordt de stemming - men had de ernst van Sint Nicolaas 
goed begrepen - weer vrolijker, waar op de eerste plaats de talrijke 
invallen van de beide hoge ga.sten voor wisten te zorgen. Zij bleken wel 
op de hoogte te zijn van de goede en minder goede eigenschappen van de 
Lensleden. Het wàs hier telkens weer de wijsheid van .den .heiligen ICin'."' 
dervriend', die iedere vermaning of berisping verzachtte door een vrien
delijke glimlach, wat bij de strenge grinnnigheid van den knecht soms 
wel nodig was. 

Zo werd het later en la.ter., •••• Sint moest weer verder.... Trapa- . 
doeli het dak weer op •. Gelukkig voor hem was het niet zo koud.als nu 
wij dit schrijven.( 2ODecember) · 

Wij, Lenskinderen, zongen blij een afscheidslied en bij het .in 
ontvangst nemen van de geschenken, klonk het luid: 

· · "Dan]f U, Sint Nieklaasje ! " 
P.J. 

-o-o-o-o-o--o-•o-o-o-o-

L U C H T P O S T 
Sangbya.ngda.ma.r, 7-12-1938 • 

. Ja.! Mijnheer de Redacteur, hier ben ik dan weer. Het is al een 
paar maanden geleden, dat U iets van mij uit de Oost hoorde. Ma.ar U be
hoeft er niet rauwig om te zijn, want 't leven is hier zo rustig en 
kalm, dat 'n brief van mij U alleen vertelt: "hoe ver het was en hoe 
warm. n 
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.. '. _1V&fnî;:jà,' 'Î5at kii.•-i" lÎ~f hfer wel• zijn; máfu. ik voel toch nog liever 
r'n.·br~ndend zonnetje dan het tikk~n v-~n .. de regen op mijn tropenhelm,. 
wänt dagen· niets"te doen hebbèn da.rî alleen maa.1· te kijken naar de stro-
2ende ,:r;egE!n en.of ds,,_zon n_og.niet doorï:o:r:t, gaat gauwYe;r,velen •. 

,. ··· .. ·,Al_s·:om·5 uur,''s-morgen~_de tron~;c.trong gaat el'.! ik lig:nog· heer.lijlc 
·ach~er _mijn;_til{agè,: ah·,. dan:w~et, _ik: we hébben ve.ndaag goed weer, _viánt 
Hass~n: (mij11.:_.djongds)· 'i'f:! om,J:et' huis heen _gè1opèn, heéft' sterrén ontdekt 
en,Has,sap zeg"t·: "Mi'jnheer', · trong_.tr·ong, .er ?óijn'.,sterren".~ / '·. · · '. 
.,:o:~·:izo is ~ijn_ontwaken o?_eeµ: ~onn_i~e dag, Malll,'. hopr ik niets· om 5 
uur en ook niet ·om half zes,. dan moet' 1k- de zaajc ~elf' gaan onder.zoeken. 
Bui ten gekomen roep ik: "Hassan! 11 Uit de bij gebouwen k'iinkt zijn la.ng'
getekt antwoord: "Kcelaü" ! (Mijnheer) • 

"Nou, hoe zit •t, krijgen we -randaag regen of niet?" Dat is mijn 
"goeie-morgen" tegen HafJsan'. - .. ~- •• .. •.·•• •· ·• •· 

Hassan vindt van wel en hij als natuurkind kan dat weten; maar ik 
als blanda. moet toer, laten zi.en, dat hij :r,e geen nieuwtje vertqlt', en· 
met een stom gezi.cht kijk ik naar de bewolkte lucht, naar •t· Oósten en 
Westen,· achter mijn huis, ··naà:r ik meer uitzicht heb en zeg dan:'î'Ja,··· 

''Hä[is,an/\vé"'via.chtën·nog nîä:ar'""even, e:::· zit regen in die l~cht". Met dit 
met.e.or9logisc}:l pra,atjA 1lt?g~n· ik m'n•dagtaak •. ·, -, .. .. 

c, lifµ,.vr~gt: U, zich pli-sschi~n af: wat he"eft een trop.g--trong me.t- r•Elgen 
er:i regen '.DJet e.en· t_rcn1;~-:tr ong. te ~k(;ln,? ·Heel ce;nvoudi.g, ,:want J:iet àla_an 
van de trcng-trong is het sein, dat de tappers naar ue tuinen moeten, en 
bij• regen ga.1;1.t _he,t s.tuk 11iet» dqp:i:, :..... i •. ,1 .·•; · < , , , · : , ·. ..,. 

"B_óef}!· qenkt e;i: a:J.:.IJreç:tes ee11der'. mrer; al~ .zijn_,ba.l;!-s, want nu _k~n 
hij straks ooi, niet door dè tuin renne!1 9 en is ie gedoe:nd .de dag op ,_z,ijn 
matje .• in ,de v·oorgalerij door, t_e, brengen-,, iets 'Wat ie nie,t -leuk vindt. 
Hij zit liever achter de apen aan''"en hij"' kafr"'Ei"r•*mèt,.,zijll' lföndenverstand 
niet·bij, _dat .i_è 'nia,a..c 1 n g_oodgevrone ,s,tervel.ing is. en :rpet ,z ':p .poten op 
de,grorid:·moet blijven eh;die hemelb:i\yone:r::.s. niet eens~f·li11k t,E;J•Pakken,-,kan 
ri.emen·o:-:••:):r ,,,~ -~ :'Ltf.á ;1...,,:--: '•,:; ::·_-~ : .. '. "/ '.! .':' , '~.,- r:.: ·" ~""-,,·:::•_~~ · 
':;:' :Maiµ- ::i.k :dwaal a,f,. · 1;\:i,Jnhe,er de. ,Reqa.c teur, . tot. d,e. volge_nde~.keer. ,. 
· , : .En aa.11~ álle. Lens--•vrj_e:1.d,en: ~4e,lig:en voors.p,oedig 19_39 •. , , .• ~·, ., ,:-:; 

__ .. =-· .• . ,~;°'Ee}l.!:aläp h~djë.van ~i!~ .. ": .. .. :,-- ~::. __ . ;·t~,.-~-~ .. , ;: . .-.·- · .:"!:".::;.. ~ ; .t•-•· .:·~~~ · ... 3 :r:" 
---·-f- ~r--1 ih~ ;.:-· -~-::; r~·,, :z~t! :'..'.:..1•,~;. .. ~ ,-., 1r : .... rr:· Paul-_-v, Boheemen. 

·sangkyang damar . 
..,._ .. : : i {'l .... :tr.r-: .,t~_/ ~ ·! . .:;:::" ~ ·, _-•:1:,..;. .•.. " ,... _ . .,":!' • -~ .. : :"'"I ·:•_..,~-Rarikás! betOengo 

... " • • ' • <,;;,:· ;, • ; ,' ; '! ,: :, /'/ - ç{} ~~q,l~~o;;Q;•o-Ó-" o."-o.>:: ·:· : -··:;·~ ·.~a;: 1- N •_S: I • 

---·--··---~-- •-u, .;. .. ,,,.s ... __ .~ ,.~.:~ ~ ... ,., ... ·. ,'"';·_~:.-z,.,-· 
E R E W I E N E R E T O E, 'K O M T, ! i;•. ·. :-:,,. -

.. ' .. ,., .... -
;r.i,. t, -:'î .... ~ :1 

·: i.. :1' ,'I . ; :~ .. •.r.. . ,. ! .. . :t' . 
~ !i' ..... ,,_' ' • :' 

De opleving van Lens en de keurige prestatie.s van onze elftalle,1 
trekken allerwege de aandacht. -Men· sp1~eekt: "over Lens en er wordt met 
waardering over Lens geschreven. 

In eigen lering manifesteêft"zTch "die-_voörûft'ganéf'ih'·een•intenser 
clubleveno . . . ·, 1 : ;j_. """' ~ ._. ; • • ~-- t_· •· .. : : .. : ... ~:- :, 

De verrichtingen van onze•"èlft:aJ.len •.:;· speciaal 'die· van de"twee·~ 
leidende ploegen - worden met steeds grotere belangstelling gevolgd en 
er v-(Ordt. enthousiast met de strijd van .0!)-Ze jongens meegeleefd. Niet 't 
minst door onze da.mus. Ylat waren die b.v. na de laatste overwinning va:i 
he-t ie· elftal. heerlijk ui:\;ge],aten. Oclj:a,nburg.lJ."airrerde!. T.och z:eêr wel b0-
grijpelijk na de spannende weken en de spannende·strijd_van,die midqag 
tégen· onze ernstige;t{C.oiicµrrenten. Alweer,_goed gezien van ons Bestuur· om 
er ii'l Zàandam op aan.te dringen een ontmoeting tussen Lëns en R,V.y,.zo
veel 'mogelijk te bespoedige:1. De veiligheidsklep moest zijn werk hebben! 

Voor die goede result~~ten var1 onz{1 eJ:fta.lleµ heeft men mi-j reeds 
en;mle malen hulde gebracht, laatsteJ.ijk nc:,g o:p onze .St, Nicolaas-avond, 

•·Hi:>ewèl' ik zeer erkentelijk ben vgor die waardering en ,bovenal de goede 
gezindheid te mijnen opzichte op hoge :pri.jr: stel, eist de billijkheid er 
mijnerzijds de' aandacht op te vestige-a.. dat een groot deel vaµ die hulde. 
aan anderen toekomt. I:, dit verband wiJ: ik. noemen de leden van de toen
-malige" tra.inings-c_ommissie eri van de junioren-commissie.' Daarnaa.st moet 
de belangrijke hulp van B. Boortman, ··bene:relis de' materiaä.1-vèrzorging 

. van: c. Miltenburg c. s, aan de vergetelheid w'orden ontrukt •. '. · 
• , Ik zou niet vol1edig zijn, indien 'k onv-ermeld lie.t de medewerking 
en steun, welke wij bij· 011s wc:i:k van het BrJstuur mochten ondervinden. 
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Tenslotte verdienen de spelers, die aan de trainings-campagne 
deelnamen, een pluim voor hun betoonde goede wil en doorzettingsvermo
gen. Want zonder hun medewerking zou alle moeite tevergeefs zijn, ge.,. 
weest. 
; . Zij,.die indertijd tot de sceptici behoorden, mogen uit de gun-
stige resultaten intussen deze les putten, dat de tijd; besteed aan de 
opvoèring van de techniek, geenzins verloren tijd is. Integendeel! En 
bovendien wordt door de betere wedstrijdresultaten, het clubverband,. 
het verenigingsleven in niet onbelangrijke mate ten goede beinvloed. ·' 

Dat zij die les mogen verstaan en bij een volgende campagne van 
hun gewijzigde opvatting blijk mogen geven. 

H •. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

VAR IA 
__ .,.... ..... _._.... .... -~---.--

Bij een afscheid. 

Zoals een moeder haar kinderen ongaarne naar verre landen ziet 
gaan, zoals de merel met a1.gstig oog zijn kleine wormverslindertjes 
ten laatste het nest ziet verlaten, zo laat ook Lei\.ig en Snel haar le'

_den slechts noodgedwongen los. 
Zo vaak reeds moesten wij een vriend adieu toewuiven. En nu is,: 

·· er weer een kiekentje, dat de veilige vleugels van de Lens-kip gaat 
ontvluchten. · 

Henk van Rijn verlaat Den Haag; en daarmee onze velden, onzé. 
kring.· 

Zijn grote verdiensten maken het ons niet mo.eilijk zijn weggaan 
een ernstig verlies te noemen: Uitstekend voetballer en tactvol aan
voerder van het eerste elftal, zal zijn optreden binnen de lijnen wel· 
sterk worden gemist. De Pers-en Propaganda-commissie zal hem, die het 
secretariaat en het penningmeesterschap in zich verenigde, niet minder 
missen. Wij zullen er aan moeten wennen Henk van Rijn met zijn vrien
delijk voorkomen en zijn aangename manier.en niet dan zelden in ons mid
den te zien.· 

Wij hebben een troost; voor hem zelf betekent het vertrek·lots
verbeter ing. En dan: hij gaat naar een goed land: Limburg. 

. Henk, het moge je goed gaan. Onze dank voor je vriendscha.p voor 
Lens eri voor ons. ' 

En als je "in het bronsgroen eikenhout het nachtegaaltje hoort 
zingen", denk dan nog eens aan je oude club. 

' 
-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-

M E H E E R D E V E U R Z I T T,E R 

' 
Vle zijn niet bang. 
U hebt het ze zelf horen zingen. 
We zijn niet bang. 
Het was voor enige weken langs de lijn, het Lenslijntje, het al

lergezelligste lijntje van'Ockenburgh. 
Een paar honderd Lenskelen - Wimpie aan het hoofd -- maa.kten het. 

den vijand duidelijk, dat er niets te roven viel. Het Lenslegióen be
waakte zijn burcht.· 

En het werd 3-0. 
Wij zijn niet bang. 
Dat.kon je zien aan de grote kring om,het groene laken, een uur

tje later; 
En op het laatst twijfelde niemand er meer aanl!! 
Het was goed te zien: niet bang! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dapperheid groeit in Lens. 
,Op Zaterdag 17 December ligt Ockenburgh als metaal, en de 1Jz1ge 

Noordooster jaagt zelfs Christiaan, den Onverslijtbaren, den tent in. 

J 



? 

Maar ten·s is niet bang! 
Lens voetbalt. · 
Kees met een pet, Frans met een das,• Jan met ·beide gewa1)end, En 

zo dolen over .de'bevroren vlakte de dapperen., in dikke jassen gehuld, • 

Zij zijn niet bang. · 
Sannnelaar neemt een glaasjé karnemelk en kruipt wat dichter bij 

de haard. 
. . 

.. • 7 0-0-0-o-o-o-o-o-o-o-

V A N D E E L F T .A L C O M M I S S I E 

. ' ·In 
t . 

h e t 

dient nog steeds gezamenlijk te geschieden. Bij de 

· ging liet Dij. enkele elftallen weer druppelsgewijs, 
onregelmatige indruk naar buiten geeft ... 

.Sa.nnnelaar • . ' ' 

v e 1 d k o m e n 
laatste wedstrijden 
wat een slordige en 

Laten wij de <1.iscipline ook in acht némen, wanneer de buitenwe

reld op ons let, ja, juist dan is het noodzaak.· Wij moeten tegenover de 

tegértpar'tij én de lijn-mèrtsen demónstreren, dat de ploeg, die het veld 

betreedt, een eei:heid, geen loze combinatie is. 
-...... 

·- ,. 
-< ..... ' -Wedstrijd - re s u ·1 laten. 

. .. ;;,. . Ti.jdvak 2? November t,e,m;26 December • 

'Lens l - R.K. R.V .v; l 

Lena 3 - Gr. Willem_ I~ 3 
! ~ -p, . ~= 

Lehs b - G.D~A. '. b .. 
• 1. 

I • . . " . .. : 
... 
•·· 

' 

. 3 - 0 w;D,Z, b - Lens c 

4 - 3 

l 5 

•· 

·' 

Wi.lhelmus d - Lena d 

~o-0-0-0-o-o-o~o-o-o-

R . 0 N D • :o U D : E N .• N I E U W 

. 

• .. . 

l - 9 

4 - 3 

E,-co 

., '.. Onze wekelijkse taak: het samenstellen der elftálleh en het op

maken van het weekbericht,, is-achter de. rug, Er was ditmaal werkelijk 

moed voor nodig om ons niet aan die plicht te onttrekken. Vanwege de 

snijdende Noord-oostenwind en de felle kou. Met de beate wil kun je· je 

niet v90:rstellen, dat er o_ok maar de geringste kans bestaat, dat er 2e 

Kerstdag zou kunnen worden gespeeld. .. . · · . · . 

. , ··~ Evenals de E;..:co-secretaris, die ·de juniorgegevens meebrengt, ben 

je half .bevroren ter vergadering verschenen, Juist tijdig genoeg om de 

A.N.P,-omroeper n:og te horen ,zeggen: ''.:Verdere vooruitzichten: strenge 

tot matige vorst," Van de frisse! . .. - ·. ,. · 

Desondanks zetten wij ons aan de arbeid •. Je kunt immers nooit we

ten! Strenge heren. regeren niet lang! Er wordt uitgerekend, dat, wanneer 

het Woensdag mocht gaan dooien, de .. velden Maandag wel bespeelbaar zullen 

· zijn. Althàna ènze veld.en, wordt daar met·ae nodige nadruk en begrijpe-

lijke trots aan toegevoegd. · 

, • Maar U hebt al wel begrepen,' dat dit allemaal maar praatjes ZlJn, 

welke _.moeten dj.enen om. ons figuur te redden. Want we. generen ons ei_gen

lijk wel een beetje om onder zulke weersomstandigheden aan voetbal te 

"d'oen". •t Lijkt zo ongeveer op heiligschennis. 
- Bij ons vijfde kopje koffie zijn we genaderd tot de links-half-

plaata van het tweede... • • • • · - . · " · · 
,.., • 

- < 
~ • 

• • -

... Die:pge:peins .. o •••••• D -·~: • 

. · De een bladert in oude weekberichten. zonder een letter te zien. 

Een ander beproeft zijn kiezen op een potlood, terwijl een derde een 

pup.t aan zijn kin probeert te .knijpen,...... , , · • · 

· Tot opeens de stilte verbroken wordt en er een - die ·van de kin -

de opmerking maakt: "In ieder geval moet er een weekbericht uit, al zou 

' 



: het aJ.leen =ar (!) ziJn, !om.allen een_ Zalig Kerstfeest te wensen!" WaeJ.'?J? pe anderen plotseling tot de werke;Lijkheid terugkeren, den oprek:ir mei; grote_ ogen aanstaxen om zijn vondst en hem prompt bijvallen met: ·'Natuurli;:k, natuur.lijk; dat spreekt vanzelf. Dus kunnen we· dan ' evengoed de opstelling äer. elftallen er bij opnemèn." · . ,· De huichelaars! ·J"e moet anders maar op .•t idee komen(Niettemin _ is ons f~guur daarmee gered, Qzo! · ·- · · 
Nu,_Donderdagavond, ligt er een flink pak sneetiw en vrièst het"ma-t:î. g:I 

4 
•• : ·, , · ~ ; • ' 

,$ •• • • 

'k Denk aan het weekbericht en in verband daarméde aan deszelfs bezorger. Chris zal toch niet zo ••.••• met zulk weer! Hoewel ••••. waar 't Lens betreft, is hij tot alles in staat'! 
Twee lange avonden'heb ik tevergeefs.geluisterd naar de bekende ~ plof in m'n brievenbus. Toen gaf ik •t op! . . ...... c •• • ,. ,;. ••.•. H ... --~-..... Intussen werd door de radio bekend gemaakt·, dat alle wedstrijden. voor Maandag waren afgelast. _ . · · · . · . ·. . · · _ . _ .-_ • .•. Hetgeen zeggen wil, dat we in 1938 geen bal meer zullen aanraken., _Onwillekeurig ben ·je daar _ffven stil van •••••.•• --1938 ... 11 o,111 o e, ~,-

• Waarin een voetbalseizoen 'werd"bè.~ind~gd ,.; wij vciëtbàllèrs r,èlçe_nen illllllers met seizoenen en niet met kalenderjaren -; dat ons niet alles '. bracht, wat we ervan verwachtten. De fortuin liet ons daarvoor àl te · veei in de ste·ek. • • .• • • • • . 
· · :Màar"waarin wij oolc, een nieuw· èe.:i.zoen begonnen met de vaste wil~• te bereiken, wat ons een vorige maal niet lukte. Een seizoen, waarin we Vrouwe Fortuna zouden dwingen zich met, ons bezig te houden. Zij is immers doorgaans op de h~nd·vàn de sterkere! En sterk zijn we dit keer: Sterker dan het vorig seizoen en-zeker· sterk genoeg om voor geen enkele onze:i:'J§:g~llstanders bevreesd behoeven te zij_lli Ook voor het tweedè .elf-tal_ waren onze ver1717chtingen bij de· aanvang hoog gestemd, terwijl we _.. voo_r het derde op een der bovenste plaatsen rekenden. He_t vierde was eèn vraagteken, Maar wat het a,-elftal betreft.; •• . .. , Nu, bij de jmwisseling, de voorlopige rekening opmakend, stellèn we met grote voldoening vast dat de eer,ste seizoen-helft, ·welke momen-·· ·teel'achter de rug is, vrijwel aan onze verwachtingen heeft beantwoord; Het eerste en tweede elftal gaan fier aan 't hoofd van hun afdeling. Het dérde neemt een i:noo"fêpiaatS,in'. En ware" onze ziêkenli"js"t in de voor.:. bije mal3,nden niet zo groot geweest, dan zou misschien· ook het derde,;.-·.-. E f . · · ku t d · · r · -n 1n, we nnen evre en z1Jn. ~- _- .. • .. ,._., . . ...... - •. _. Het vierde elftà~ kon om verschi.llende redenen _niet" zo sterk war"" den samengesteld! als mïsschien wel wenselijk was. Voor dit elftal moest o,a; een rouleersysteem worden toegepast. T·och kunnen Miltenburg c.s. nog best wat punten vergaren, Daar ·rekenen wij -in de tvieede competitiehelft stellig op. Vooruit lui, pakt in het nieuwe jàsU' nog .eens extra __ :· aan, Een plaats in het midden van de ranglijst is toch voor jullie 'niet iets onbereikbaars ? Houden we 't daar dan maar op ? Afgesproken·! . Eerlijk gezegd hadden we van het a,-,elftal meer verwacht. Wélis:.. :-_ . waar. hebben onze jongens hun kans op het kampioenschap nog v_olkomen in eigen hand, maar we meenden van hen een groter overr1ich~ over _hun ~~gen..,. standers te mogen verwachten. Eén 6--6 en een. 4-4 zitten ons nog danig-. dwars, En 'Îva.t die Poeldijkers ons op Ockenburgh leverden.: ... -.. Dat zal· me e·en wraakoefeni?1g worden, daar in Poeldijk! _ · · 

_ 1939! Wat zàl dat jaar. ons• _brengen ? We vieten het niet. 1:7el weten we, -dat het er in 1939 om zal gaan:·-nu -of nooit! Met gerechtvaardigd vertrouwen en vol goede moed zetten we de ·eind-spurt inl \ · Door vertrek naar elders zal het eerste elftal het in het nieuwe jaar zonder de steun va.n zijn eminente aanvcerdèr Henk van Rijn· moeten atellen, Of dit vertrek -van korté of lange duur zal zijn, _weteri we op · het ogenl:ilik niet met zekerheid te ~eggen. Tussen haakjes, Henk,· goea · sucaes in je nieuwe werkkring! _ . · . Het eerste elftal - in gewijzigde formatie dus - krijgt nog een · -:iehoorlijk zwaar progra!llI!l.8' af te werken, t.w, · uit tegen de nummers 2,3, 4,en 5 van de ra..~glijst en thuis tegen de twee laagst geplaatsten, n.m. i'l.ia en St, Michaël. Toch zijn we· gerust. Bob en z'n mannen zullen zich de. prachtkans niet la.ten ontglippen. •t Zal echter zaak zijn, 'geen en..:kele\ t.egenstanJer •- zelfs de"allerzvtakst\niet -·te onderschatten, 



.. _ .. , 

. .Houdt het hoofd koel en sluit daardoor onaangename verra.§lsingen_ bij 
voorbaat uit., , 

· Hét .tweEde heeft precies de :'!elft van het aantal te spelen wedstry
den achter de rug._ Met .dien verstande echter, dat het rèeds tweemaal · 
Westland ia 2 ontmoette ( beide keren werd het een mooi.e· óverwirînirig ,) ; 
daarentegen Vac nog niet als 'tegenstander kreeg. Het resterende program
ma geeft de indruk minder zwaar te zijn dan reeds gespeeld is. v. Ven
rooy c.s. spelen nog slecht.s, driemaal uit, _waarvan alleen de match tegen 
Vogel 1 wellicht enige hoofdbrekens zal kosten,· maar die toch wel op. èen 
overwinning voor de onzen zal uitlopen, gezien het verloop van de thuis-

. beurt; Verder ·resten nog 4 thuisweq_strijden, n.l. tegen Q,uick-Stepa 3, 
Wilhelmus 2, Vac •. l en Valkeni.ers 2. · .. ·· . . .·. · • •. · · · . 

. -De twee eerstgenoemden zijn als medegegadigden v·oor ·de bovenstE:i. 
plaats aan·te merken. Tegen die tellen de punten dus dubbel! Wanneer ook 
het tweede z·'n beste beentje bli;ift voorzetten ( waarbi'j. de voorhoede 
wellicht .wat f.eller van leer zou. kunnen .trekken. ) , .dan is het .e_indresul
taat niet twijf~lachtig, Dan legt ook het twee_de beslag op .het kampioen
schap, Volhouden, lui! Het ia de moeite .. overw11.ar.d! -:,;,_.,.r.,',_ . .,,;:.··.,.~~ ··.:··<r~ 

" • w • • ~ 1" ...... ~. •* 

H~ewel hét derde o,i. momenteei geen serieuze krunpioenakfuia heè:ft, 
zal ook dit elftal:er.goed,aari doen.geen onnodige atekeri.;J.e :Laten vallen. 
Want mochten de beide wedstrijden tegen de gedoodverfde kamp1 oenen· ge"" 
wonnen worden, dan zou de·situatie zelfs plotseling opklaren. Dan zou •t 
derde de verrassing van het sE:lizoen betekenen! Wie weet!_ · · 

. . . . ' . . .. . ~ . 

Mell ziE:lt"dus,. onze jongens hebbèp zich tot nu <toe kranig geweêrçl. 
Waarvoor gaarne een pluim op .ieders h'oed. · ·, 

En als wij, ll:antled-en ( 'niet-spel.enden, donatrice.s en donàteura), 
ons tijdens. de komende wedstrijden· nu eens extra· roeren, onze spelers 
nog harder en no·g ónstuir.riiger dan .zulks tot nu toe het geval was aan..: 
moedigen, dan doen~wat we kunnep., dan dragen ook wij een steen
tje bij .tot het succes van onze jongens, dan helpen ook wij Lenig eri , 
Snel aan een voorspoedig 19~9! · 

- "; f .. . ' Hi~· 
. '.' Jl.•: • ' 

-o~-o-o-o-o;,.o-o~•o-o-o
' 

.· 
V A N .D O .E L ·. T b T D O E L· . · 1 ' 

~ -· -·· \, ., 

·-, ' . ' . . . . . " - ... /._ 

De weergoden verdrongen o.nba.rmha:rtig "King _Soccer'.'• Hun b,eerschap
plJ overheerst op niet te weerstane wijze en wij, voetballers, lijdelijk 
of mopperend, kunnen niet anders doen dan die ma_chtswelluat aanvaard.en 
en, terwijl buiten sóïns een ,weldadig zonnetje linkt, bij de J:miselijke 

, haard overpeinzen, hoe_.jammer •t is en,, .• waarom alle velçlen geen Ock:en-
burgh ziJ'n, · . : · . . ... ' 

Maar zelfs Ockenburgh is niet volmaakt. De regen werd• ve:i;drongen 
door Vorst Winter, die zijn zetel daar evengoed koos ,als elders in de 
Nederlanden. Waarmede weer is aangetoond, dat op dit ondermaanse geen 
volmaaktheid is, ook niet in de voetbalwereld. · 

Toch blijkt' wel, dat v:ooral de clubs, spelende in de D.H;V.B, ;.: 
meest terreinen bezitten, die vrijwel de hele winter geen. water kunnen 
verdragen, Indien dit het geval was als een soort bandj_ir ·de H9~lands_e. 
landlouwen cteiaterde, kon zulks niemand verwonderen. Maar n,u,. voor het 
invallen van de· kou, de regen-hoeveelheid, die op de Residentie neer
plensde; 11iet v_an abpormale grootte was, kunnen wij een her-geboorte· 
van het terrein'-vraagstuk aankondigen. · : . 

Meerdere clubs Yerwaarlozen t.eveel eén der meest· èssentiële v.oor
waa.räen om het spel goed te beoefenen, En sçhijnen jarenlang de post: 
terreinkosten meer d9-n stiefmoederlij_k te behandelen. Wij zóuderi er in 
zoverre vrede mee·kunnen hebben, indien deze·verwaarlozing ook.geheel 
ten hunne laste kwam. Doch. ook juist de verenigingen - en het is niet 
onbescheiden hieronder Lens te rubricer.en - , die v-olle aandach,t schen
ken aan,de verzorging van hun veld(en), worden in gelijke.inat.e gedu..: 
peerd, waar vastgestelde wedstrijden keer op keer· niet kunnèn doorgaan. 

Dit is de keerzijde van d.e medaille! Voetballen is mooi, de gele-• 
genheid daartoe scb.ep11en prijzenswaardig, maar dan ook als éerste verej;,f:-. 
te: _gQede velden. Noodzakelijk is, dat clubs, die overigens urgente pro--
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program:..punten pogen. te v.:irwerken,' de nummering dier punten 'wijzig~n z,, .. : 
danig, dat de te::-reiP.Y.~:i;:betE_g·it!.~ls n.9..!-1 beti te:..d kan worden: Zij be.: 
wijzen daarmee !1\ich Z'elf en hun zusterverenigingen een grote dienst, 

De Lens--lui leren uij- deze 3an;;ademige aanloop lr.1.n •terreininrinr:.-
ting te waarderen en ·,r.oi;itballers; diè mochten aarzelen zich bij· orii-aä?: 
te sluiten, te wijzen op deze permanente propaga.rda. Dit moet doorEJla_g;: 
gevend :Zijn. · · · 

Waard om in' de· annalen van de Lens-historie onui twi sbaa.r gesrift 
te war.den is de :wedstrijd va.n 

L e n i g e n S n e l l 
versus R:K. R.V.V. 1. Niet om ,;lille van de :technische hoogte; die ave-. 
rigen~,op behoorlijk peil stond; niet om wille van de totale-entourage, 
die voor en tijdens de ontmoeting de opgezlll:11elde spanning nog deed s~:.y
gen; neen, maar wel om wille van het feit, dat Lens door het winnen van 
de strijd een mijlpaa.1 plaatste. . . . 

. •t Is - of zal h.et althanS 'kunnen worden - een historisch gegcvei,: 
het innemen van de kopplaats in 2A; De gestage arbeid van Bestuur, com-. 
Missies en leden, de her-geboorte van Lens is voorlopig gekristalli -

,' seerd in de staind van Lens 1; is een eerste grenspaal op dè weg van de 
blauwwitte doelstelling: terug naar de verloren positie •. Organisato -. 
risch zijn~w1j reeds ver gevoraera, technisch op de goede weg, al z:jn 
er riog vele voetangels. en klemmen te ontwijken. •. 

Het eerste stelde niet teleur ! ! 
De spelers, overtuigd van het "gewicht" van de :inatch, wetende dat 

een negatief resultaat voorlopige illusies remmen zou, gaven alles wat 
ZlJ hadden en overwonnen met 3-0, een uitslag, die bij beheerster vee-

• tenwerk voor doel zeker hoger had kunnen zijn. , . 
In het tijdsverloop tussen wedstrijd en ve~schijning van de revue 

v:.erliest een chronologisch verslag teveel actualiteit. Meer a.rchiefwaar-• 
de heeft een zeer beknopte beschouwing omtrent spel en spelers, al die:-• 
nen w1J, met het oog op.de publicatie de voorzichtige·weg· te 'l;lewandelen. 

Door ·voorafgaande waarneming van R.V.V. 's verrichtingen kreeg de 
E.-co een leid,traad voor effectief tegenspel: zodat Lens 1, behoorli.jk 
geïnstrueerd het veld betrad. Het resultaat, waarmee de E.-co zeer te
vreden is, leest men in de uitslag. 

Het spel van de eerste blauwwitten kwam eerst na de rust tot zijn 
recht. Toen vooral bleek, dat onze spelers technisch en tactisch de_ _ 
meerderen waren van de Rustenburgers. Vooral de samenwerking van bacb, 
en halflinie viel te loven. Ze was zodanig, dat R.V.V. in de tweede .wed-
strijd-helft slecht.s één behoorlijke schietkans ontving. Stuk voor E1tuk 
demonstreerde keeper, back-en halflinie een agressief partijtje voetbaI, 
dat afdoende de weg naar doel blokkeerde. Waren Runderkamp en Walhain 
de meest beweeglijken, Boelhouwer was de onaandoenlijke, die de lfnksc• 
buiten volkoraen uitschakelde. Bontje•en v. Rijn losten op tactische ,vi.; 
ze menige moeilijke situatie op. Hoe Jimmy ondanks zijn handicap werkte, 
was boven alle lof verheven. . 

De voorhoede was als linie een stuk minder dan gewoonlijk. Benen-
lçoorts speelde waarschijnlijK wel parten. Dikwijls werd d.e aanval op 
goede wijze opgezet, werden dfa attaques afwisselend lang of kort ondet·
nomen, doch de afv1erking faalètt:l, De grondslag voor score-verhoging waG . 
steeds aanwezig, maar voor open doel gingen de ballen naast en over. 
Vermelding verdient de door G.' Roodenrijs op verrassende wijze geprodu
ceerde derde goal. 

R ,V ;V. bleek e.en goed verliezer te zijn. Het heeft een aar~ig e:..:.:
tal, waarin de halflinie het zwakste deel vormt. Fijn spel zal men 'o:ij 
hen niet ontmoeten, doch hun verre trà.JJpen en vlugge verplaatsbaa.rhc;,:,.. 

. zijn factoren, die de ploeg gevaarli,jk maken in hun aanvallen. Geduran-• 
ae een kwartier heeft R.v.v. de strijd beheerst en wel, toen v.a. Spet 
voor de finale afwerki:ig van een Lens-aanval zorgde. Felle aanvallen 
van de Rustenburgers volgden. Onze verdediging hield het hoofd echter 
koel en wist erger te voorkomen. ' 

De uitblinker bij den tegenstander is ,doelman Hijmans, die meer1l!a..
len · op buitengewone wijze zijn heiligdom verdedigde, De anderen zijn 
harde werkers, waarbij het spel en houding van rechtsback v.d. Starre 
'uit de· toon valt. · . · · · . . 

De ·leiding· van den heer Muussers, die rustig zijn fluit bespeelda, 
. ,ras correct. . 

, 
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won na _·een ,forse, nial:l.r VTie:idschappelijk gespeelde wedstrijd'•met' 4-3 y~.n 

de GrafeliJken. De 3° Cl ruststand geeft voldoe1~de aan, dà.t het derde 'in · · 

de eerste _helft'zijn '?este spel óntploo:lde. Na de thee ging het niet·meè, 

zo vlot als daarvoor, al bleven" de prestaties behoor'liJk: Eendeels' is dit 

natuurlijk het gevolg van.de fellere reactie in de tweede helf·t van··Graaf 

Willem.II 3,,,dat,alle,moeite deed de achterstand in te lopen. . 

.. "'Het eér.ste kwartier:wogen de beide ,partijen :goed j;egèn elkaar ,gp •. : 

Lieshout :z.ag daarna ·•kans 2,·:schoten .· in de hoek. te lossen-; ,die evenzovele. 

doelpunten o~lever~en, waardoor.Lena 3 met 2:.;o ~e l~iéf:ing had. ·v,i.~yoigens 

kwam Graaf Willem.in het offensief, .echter zond.er resµ],taa.t_;~Ip.tegendeel, 

,een plotselinge goede aanval van de rechtervleugel -y_an het .derde -ga.,f:,een 

•goal .. van d.e voet vi:n Li_eshou!, <iie daarmede g.e :tiatt.riçJ, ye:rrj.chj;te •. , ,:,. '-

Na de rust zit Graaf-Willem fel op de bal, zodat uit een aanval de 

achter stand; verkle1nd· wordt, I>irect na .. de aftrap-. 'is. het ecl1.te:r. 4.,.'J,., Graa::' 

,Willem komt'·steeds: meer. in de aanval· en na verschillende ·safès. van Blok 

is het spoedig 4-2, even later zelfs 4-3,"'Geluk_kig weet. _de· a,çhterhöeà.e<.: 

- v,erg.e:r ,st§.nd te~hç,ud,eP., ~n_k_,;m het derde weer een 2-punten-winst noteren . 
.,.. - - '-' . - ··~ ~.... .. ,..,, -- ··- ... , .... .,, - ... ~~ ·-• ~ --·· .... 

·.t.:..•,f•,t- ;.· .. , .,.._ .. ,., .. J.v.da Ko 
, .... .,_ •... ,., .... ..,,,-~ . .., .. \ . 

,_. ___ ; .l ·, , , ,.,._ 
. ~.. . • ·j•:;;~;t ·;:·- ·-.o:,L---·t 

N" . ~.~,., ~ ~ •. •.•••'• ~ t ,. .._• • ..., ., . • ,. ~ .,.. 
••', · ,·· #,, .;3·• ,.· .r )'"',t•,-·,.i.:~·t• :·· '. .::· •! .. t; .•• ::_.-"_; ~·~~· .... 

UI T.-~ Îl-E, T. J•U ,N I o R E·N:- K Á'M p i ;;, ,: if' ·' ,,. , rt · •• ~· :,;~- :, 
. . - " ,,_ . .. , ~ . ,. ·,, ' ' .• ., _., ~: ' .i. "è. . • - , ) ·~ • ' J • ~ --

.~ :,, ..... -- . -- . t . . . ."\ ,# ,t·.J ".:- ~ ~; .: !' .-:. ,: ~-' < r i. •. . u·.-,. ... .: "î i ~. ~r 

Dë dÓo:i.· -lfëeft. eèn' éihd .ger')a'.àkt àan;de' heersöhappij .van Koning. Wi~.,. 

ter, Hij verdiende geen beter lot: zijn manier van r.egeren :was. wel.•via.t: · 
al te f.strellg • ..: --~ -: tp·.., '-: ~. ,_ , ~ :e- ·. ..., · • l"~ • :·:i 1; ·: :· ·_. •,.or·~'." -~-c •. ,1~ r,_: ~ 

: _- '.:' Qm. :echter ~eerlijk te• oordelen} moeten wij~ hem dankbaar ~zijn_ voor; ; 

het ij s-·en :áneeuvifeest, • ·dat, h'i j' ohs •b·erei'ddè, ·In :de sneèuw naar. d.e 'N:aCJht-

mi s gaan heeft toch maar al tijd iets aantrekkelijks;.,. ~, , ;: ·'• : '1 .~· :·,, 

. ,. En welke àèhàiatsenrijder kon. thuis blijven;. toen èerr: lekker_· zonne-

tJe op Kerstdag :zio sterk naar de iJsbaan lokte ? ·,,_ 

Zeker, de winter biedt ook zijn vermaak, Dat is de pleister op de 

wond voor bevroren en gesprongen<waterleidingen,, tintelende oren en vin, 

gertoppen, paarse en rode neuzen, hoge kolenrekeningen, schaarste en 

_iluurte. in. de .groenten E)nz. Maakt .zelf het lij atje maar langer. · . 

-~~, .. , Jè,:begin.t'· dan -vanzelf" weér Lna:ar · de voetbal · éri' näà.r'.:..Ockeribtfrgh,_,:t~~: 

ver langen.:, En, mi-àsöhi 'en rïaax .. ons .• :voetbalpraa t:j é. in:. g:e_cL13p._§7r_ev:u.~·• ..'.P..a-~~-} 
zal echter, niet lang v_an stof zijn wegens. gebrek aan wedstrijden, · 

·~-=:~:·... ---·~- '~~ •:·fM<:- ~- ~ ' · .......... ·.:. .·:~;.-(._,~~-. -: ........ - ~._ ••.. _f~ •• , _ .. =~-- _,.,:+ ~,,..,.+·:::, --.... _ ,i::--.• ~r~~; 
_, ~ '" ,·,: .. ·•·· :,,"-·- Len,itg 'en' Sn.'e,l··a·; 
~ , ...... ;._ -i " r, ... . ; .. ,,. .,,r ... . - " .. . .. ~ .· .- ,.,._._;:. .,~-~··.- ,··· 

läàt niets van zich vertellen. ,Ik. moet in het grijze' verleden terugbl5:': 

ken 9m die knapen in mijn verbeelding op het veld bezig te zien. Arme 

kerels! 
_lt_ t ·:_.. .... ~ .-. ••. ,, ··:.~· L•e n- i/g . en S n ·e 1: _b ""'.' 

.,.. .. ~ "' .. . - ,,. -· . '..,_ 

dê·eêl ons èen nederlaag noteréh, .t:ègen G,D·,k. b; Dae.r,Zvalt nog wel V!?-1i,t;ll,8.ll 

t~ ~êchi:,veri. Zo· viel' het op, . dft. èni g7 ~~ sp~~-~!6 ... m7_~r~l~ri ~.e:en __ _?f._élll~\e:r. ve1-

wi J t richtten tot hun kameraden. •Zo iets is alt1Jd verkeerd, In he:L.ve.la 

hebben wij niets anders te doen dan ons in te spannen om met elkaar een 

gqèd resultaat te bereiken. :..: ., .. ~ _ . ·• : ,, · ,. -:: - · 1, 

· ; ·• 'Het spel vra.s slechts matig; De ba:!, "werd 'niet vlug à.f gespeelcl, ;V:oo"r,-

al • iri de voorhoede maakte men ziöh hieraan· schuldig, . · ~ ,:~ t. 

.~· __ De ~lf'.lirii_e_.,l;les-t;on,d.mèeätal ui_tééri man,_want nummer twee spee.7 1· 
als derde back en nummer drie als. zesdè -voorwaarts: ëen··er~stigEi"'fou,;,"'.' 

waar 2 doelpuntën uit ontstonden. · -~- · · - · --~ · •' · 

Voor de rust ging het niet slecht, Onze voorhoede kwam telkens bij 

G,D,A. op visite,• De· k(eeper daar was echter .zeer __ goed, .1;erwijl de onze:1 

• te zeer treuzelden. . · 

In de tweede helft was Lens b nergens. Over alle linies speelde 

G,P,A, sterker, De bezoekers i;naakten 5 _.goals, waarvan 2 in samenwerking 

met Kees en Gerard. Frans v. Niel. demonstreerde tot slot, hoe men een · 
" • " • - ' -~ _ .... • *•1•0 _ ..... ~-· ..... 

pena1 ty dient te nemen. Zo werd het 5-1. . ., . . . r 
f : .• 

. L e ·n · i g . ·e n · · '.S n ,e 1 .. 9. 
• , .. • ~ .... ~~ •,+ • .... - . 

wist'met'9-l tê winnen van•W-;D,Z. met een andère opstëlling, .die. :neer 

enthousiasme, samenspel en zelfvertrouwen b,racht. Kees scoorde het beg,i:::_. 
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. en het einde. van d"e lange reeks, Piet_ nam er drie voor zijn rekening,· 
Willy 2, Riny en Appie ieder.:!.. Bij~onder nuttig speelden.Kees en Frans. 
Jan was nu en dan. argstig kalm. Kijk uit, hoqr! Herman kon het tempo 
.niet bijhouden. Zijn voorzetten waren ··goed. De rennen van Tonny, zijn i 

· voorzetten en ·corners waren. subliem. Wim, de nieuwe keeper, .wekte veel 
vertrouwen. . -.. · . , . ,. · · . . .: 

, :.. L e n i g : e n . S n ' e .i ·. d · · 

verloor op het nippertje met 4-3 na drie keer in het voordeel. te· nebben 
gestaan. Den kleinen blonden 'Wilhelmus-middenvoor werd te, veel vrij ;spe·1 
gelaten, waardoor.hij'.4 doelpunten kon maken, • 

De strijd ging gelijk op, De eerste. aanval was al ràak. Jan Wal 
doelpuntte-toen Fransje goed doorgaf. Fransje wist 'zelf ook·een keer. den 
keeper te veráchalken, terwijl voor het derde doelpunt d·e "gastheren" te 
hulp kwámeri. • ' , ·· · · ·, · , · ·. . ·· · · ·., ;· 

Het spel was minder goed 'dan in de laatste wedatr.ijden. Dat mag 
toch nièt. Misschien komt het door de là,nge fietstocht, ·In elk geval, Y@fi 
het ·toch een prettig ui tatapje. · . . • - -·- - - ·- - - - - - - - - - - - - - ------ - ,.;.. - - - -

· Tot zover de wedstrijden. 
· Weldra vertelt het klokgelui over de stad, dat het ja.ar 1939 zijn 

intrede heeft gedaan in de loop der eeuwen. · 
Namens de heren van de juniorencommissie wens ik alle junioren en 

hun ouders van harte een Zalig Nieu'<'.{jaar toe,"·· .. · · · -•-. - .. -._. "·· -~·- ··:. 
Niet -voor alle jongens was het •afgelopen jaar' prettig. Wat zal het 

nieuwe geven ? Wij weten het niet. Doch jongens, ·maakt er vá.n'wat"je· ··~· 
kunt. -Heb je een .ambacht_ gekozen, bekwaam je er i_n. Probeert boven de 

· middenmaat. te._komen. · . . . . .• _ . 
· En voor verscheidene van onze. studenten klinken aanstonds de .klok

ken van pun ·exa.menjaar •. Zult ge slagen ? Die vraa,g beantwoqrd ·ik in de 
zomer van 1939.• Doch nu zeg,.ik :· Doet :j.~ beat. DenJ<t aan _j~ eigen l;le~~g 
en aan dat Val). j e oud er a. . . . . , • · , . · . , " • . . , . . : _ •.. 

•· , En. :wat. Lenig;en Snel b·e:treft, ·,blijft trouw aan, O!Ize club,. · · · 
·~i.,iJ ~-~ .. -..:~i _ -:, ... __ ,.,_ ;P .• ~ J .. ~ 

.... I!-. • • .#- ·:. 

· ·-··,,< •:1,'. L ,. ~ 'tl"',,,;. f. 4 :° . ;-"• .j' "":~~ ~--.;;-; ~:~ 

~. ~·· ... --~: · =- · 4 -:-1 ! :;·. 1 ~.L ~- ... •-·~o-o;;:..07"ö":""o~o-:..o.,..ç,-o-o- ~ \~ ............. ~·. , ~-.. • -.-. .. . - ~ .... 
""."/ '~.•~ .• .... •. hJ~, l •;· :• :: ... ·~~•!.':,.itt. -,,1'~,- -~,. ,;;. •·•, ·•,,.·~· ,,f:~:•-;;;j.,..h._:\' . , ~ ~·. 
p · O S Î t i e _, v., _a ll O n • z- è .: i: n ,- d e, •..: ~. u'.'î1 ll f n "g .. ~ Z ij ll :_ D e 

. d e e 1 f t -a 1· 1 e· n'.: i. a p~ e. r) 3I. ,D e c e m b e: r · i938·;' c , • ~~, ., • 
-•- ··••··~- ··-·.•otll••·lf 

Lena 1 • · . ; 8 7 Î O · ~15 3i-' 5 
R.v.v. 1 8 7 o ·· 1 14 27-16 
Valkeniers .1 8 · 5.~: 1 ··2 :, 11 25-16 

.• ~ j . ~. 

· -Ee~a'. 2 · · 7 · 6 O · :1 ' Î2 · 30:..{1 ·· 
Wilhelmus 3 8 6 ó 2 12 38-22 
~- Steps 3 6 4 O · 2 8 25-16 
Vogel' 1 · '.' 6' 4 - 'o: , 2: i8. •23.:.18.~ 

,_.. - .'. ,_ .. " l . :· r 
. ."l 

·• 
Ria 2 

·,, ·•·· 7. , 6•s· 0 1 '12, 30-12 ~ • P.F,C. a 7 6 1 0 13 36-8 
G.D.A.· 3 6 5 1 0 11 41- 7 : Lens a 
Lens 3 . 7 ·. 4•1."2 . 9 . 1e,;.17 Rava a 
Q,. Steps 4 . s. 2 .2 1, 6 .;:.1_6~11:\ V.V.P.a 

8 5 3 0 13 48-21 
8 4·_ 2 2 10 . 29-lf\:, 
9 3 3, 3 .. :: 9. '2,6-31._ . 

, 
.., •. ~· . -:• ·~ -

Lena 1 8 7 1 0 15 33- 5 Lena a 8 5 3 0 13. 48-21" 
Lens 2 7 6 0 1 12 30.:;11 .Lena. b · 8 3 0 ,5 '5 33-27 
Lens 3 . 7 4 1 2 ·. 9. 1s.:.17 ,. Lena C 

Lena 4 ··7 .. ,2' 1 4 5 16-35 ~ Lena d ,. 
.7 4· 1 2 9 2 !3-:,16 

9. 0 Q. 9, .·o 9-45 

Senioren 29 19 3• ? 41 · 97-68 Junioren · 32 12 :•4 16 28 116-109 
J 

• ·.,.;,T ~ t a a.1 
' • ,'!, 

61 __ 31 -7 23 
,,,, 

69 ' 213-177 

' • ,. c',•, ·• '1f .• 

. . 

.:::G_;:e_· ..:.V_;:O....::n:....::d:....·..::e....::n~-.:::Ö...;:P_·..:.o_ . ..:.c-=.k e n b .u r g .h·: .. • ' • f,; ' .~' 

• 

1. een vulpen 
,2. : een ·•·das senklemmer 

• ,.L • •• •-• .• • 1 

' · -Terug1 te .bekomen ¾ll:het a.dreê 
... 
•.. ... . 

van_P: Juffe~na, Amandelstr. 51 
"& ' .,. -

. . . !· • 

.• 
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LENIG EN SNEL D-EN HAAG 
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·Secretariaat: Soestdijk s c hek ad e 741 
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Káp."E.· Stolwijk 
.,.· 1· J.W. Dubois 

'_ .. Jac.v.d. Kley 
W;v. Boheemen 
P. Juffermans 
J.v. Venrooy 

' c. Mil tenburg, 
J. Rund er kamp 

Nieuwe leden: 

Geestelijk Adviseur 
Voorzitter 
·secretaris• 
Penningmeester 
2e Voorzitter 
2e Secretaris 
2e Penningmeester 
Commissaris 

Mutaties 

Bestuur 

Willemstraat 
Weimar straat 
Soestd. kade 
0kkernootstr. 
Amandelstraat 
v. Mierisstr • 
Elandstr. 
Gaslaan 

2 
17a 

· 741 · 
12 
51 
51 
64 
54 

Ledenlijst 

No. 120 A. Bastia.enen, geb. 29 Dec, 1927, Copernicusstraat 
No. 121 J.v,d. Zijden, geb. 19 Maart 1925, 2e Sweelinckstr, 203 -
~ •. H. Bal:I.ering, geb. 8 Maart 192?, Copernicusstr. 18. 

95 -
No. 

•·- ·---~- ~ 

Bedankt:· 
·No. 55 en 56 

.W. v. :S o~eemen Jr • 
!:' ,. • t ~ \, . 

H, en ~.v.d. Klaauw - No. 20 J, Castricum - No. 6 

M u t a t i e s D o n a t e u r s 1 ij s t 

...... ~ ......... ..., ...... _._ ... ~-.~ ............. ~ ....... ~ 
t 

-l 
1t _ No.--- 104 Mej" Gov.d. Kley, de la Reyweg 449 - Noo 105 Dbr11J~ Hup-

peretz, Regentesselaan 2 ?9 - Nö. 106 Dhr. W, v. Boheemen Jr., Keppler -
straat 322. 

Bedenkt: 
No. 52 · Dhr.. T. Jansen 

N i e u w j a a r s w e n s e n 

i 
i Voor de vel.e welgemeende wensen, die het Bestuur -bij de komst van 
• 1939 van meerdere leden mocht ontvangen, zegt het bij deze hartelyk dank, 
' 

7 A t t r a c t i e b o n n e n 

, De leden, die hun bons alle hebben geplaatst; worden verzocht het 
bèdràg te willen afdragen aan \7.v. Boheemen, 0kkernootstraat 12, Hebt U 
er nog in voorraad, benut dan iedere gelegenheid! 't Is voor Lens · ! . , ~ , 

' ...... -.... .-.1i1 ..... ........................... ~ .. ,.,,, ....... ~. -· .,..._.... ............... ............... .,.. .. ..... 'I .. 
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. Het Bestuur hoeft op voorstel van den reclacteur v:an de Lensrevue , 
d ,.e daartc,e wegens oYerè:r"Llkke ·r,srkz,;'1.2.fJheden gedvrongen was, een ui tbrei
cjing aan de Redactie van ons·@aandbla.tl gegeven. Ze bestaat nu uit de he
ren: P. Juffermans, C, Ha.llee1,, J·,v.d, Kley, Het redàctie-adres blijft: 
Arna..'1.delstraat 51, · 

3 3 6 7 1 1 

't L:i.jkt een toYcrrrommcr· 1 Di·l; kan net ook inderdaad worden ! \7an
neer ~.2.1?.Jl! maar dikwijls neergepend wordt op de daarvoor bestemde for
mulieren zal onze ervaren t.hesaurier, Uiru v. Boheemen, met het tastbaar 
ref;ultaat op de van hem beke:1de wijze wel toveren. noteert nu gelijk. het 

ostgironummer van onze verenigin : 336?11, ten name van den penningmees-
,er vari .1,enl g en Sne. ~ 1,er:noo -n ,r • .1.,, Den F.ae.g. 

Zij, die de maani'.leJJ.jkm: inning wa.t lar;tig irinden, is het nu ge
ma;kkel..ijker gemu.a.kt en ku.m1m1 nu door drie-maandelijkse, halfjaarlijkse
of .jaa:rlijlrne i:;torti;1e:en ti'J.n conti·ibut.ie voldoen, 

!~gang O c ken burg h 

Do voor leden en donateurs van de op Ockenburgh spelende, verenigin
gen toegestane soe-peJ.heid bij de controle hunner diploma' a is, zoals het 
Bestuur van de Bele.ngen-Vereniging bJ.ijl<t, niet gewaardeerd geworden. Er 
wordt door enkele leden vo.n de aangesloten clubs misbruik van gemaakt. 

. Zeer tot haar teleuroi,eJ.li:ilg heeft genoemd bestuur aan de contro-
leurs moeten opdragen een verscherpt toezicht uit te·oefenen.Om een ver
geefse gang naar het sportpark te voorkomen verzoeken wij onzen .leden en 
donateurs(tricesl zich vooraf wel te willen vergewissen of zij hun diplo
ma blj zich dragen; 

' . Fee.sta vond 

In verband met de te korte tijd0ruimte, die een serieuze voorberei
ding te zeer bele.mmert, is de P.P. genoodzaakt de voor· deze maand aange
kondigde feestavond ·o-p te schorten, mede ook met het o·og op andere facto
ren, die in een der volgende :re-;rues nader aangeduid zullen worden.· Onze 
Lens-fuif is nu uitgesteld tot na Pasen. · 

C 1 u b a v· à n d 

Het Bestuur ontving van onzen Geestelijk Adviseur de .vererende op
dracht een vastenavond-fuii'-cJ:û.bav-ond te organiseren, waarmee Z.E. de op 
Sinterklaasavond gegeven en doo:r- Lens zeer geapprecieerde belofte wil in
lossen. Deze bijeenkomst is alleen voor senioren toegankelijk, die daar
toe een speciale cohvocatie·ontvangen. 

Ook voor de jv.niorcn is wat in het vat, dat eerst in de Pa:aavacan
tie wereldkundig wordt gemaakt. 

A r c h i e T - f o r m u 1 · i"· e . r e n 

lfog steeds wachten WlJ op een vijftiental exemplaren. De ï'n de vo
rige re,rue geplaatste aansporing bleek tot dovemans-oren te zijn gericht, 
ï.;isschien dat. deze vierde oproep ee:1 bP.tere wekker zal zijn, 

--~, .. _. .......... , .... _,,,. __________ ,._,....____ ---------~---------- .. --............ -,..,..,~-·-~-... -·~---..-~-,--...-·------------

Jac. v.a. Kley 
Secretaris 

U u naar de 200 

Lena notee1·de'. in het voorbije jaar de lOOe donateur. Revue lh, 4 
·,rroeg wervers, die het nani,A,l blauwwit.te donateurs in 1939 wilden doen 
stijgffn tot 200, Een niev.w_já,:cr geeft nieuwe voornemens. lîieuwe voorne
v:·age!1 Q.§:-~~_f.:J1o E~J:a-J~tJ1~.1;,;t~1d ... 5~tgJ;~.ê.--VH" de daad: hij werf_t een ~ .. ~n~t~t;;_r, II! 
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VAN· DE REDACÏIE 

Aar.dacht voor de omslag 

Wij zijn niet altijd in staat te bewijzen dat het ons ernst is met 
oz_i~e beweringei:i over vriendschap en saamhqri gheid. De omstandighèdên 
ZlJn soms sterker dan de beste wil van de wereld. En het spreekwoord : 
"Waar een wil is, daar is een weg", gaat niet steeds op. · :: . 

Deze inleiding is slechts een_aanloopje om tot het eigenlijke doel 
van dit:schrijven te geraken; Wij zouden het kunnen •noemen:· . · · · 

1 • 

De Adverteerders en Wij. 
Misschien zouden wij dit artikeltje hiermee gelijk als beëindigd 

mogen beschouwen. Want natuurlijk heeft led.ere l_ezèr al begrepen,dat wy 
voor onze adverteerders reclame komen maken. · · 

· . · De meeste ad ver teerder s z'ien wij zelden of nooit op ons terrein, 
Dit kon voor een en ander wel eens een aanleiding zijn om hen niet bij 
onze grote Lens-familie te rekenen. En toch behoren zij er wel toe. Met 
het betalen van de advertentie-prijs maken zij ons de uitgave van de du
re Lensrevue gemakkel'ijker. Het is ons bekend, dat verscheidenén ons de
ze steun verschaffen op de eerste plaats om hun sympathie voor Lenig en 
Snel. Dat zo iets voor ons heel aangenaam is, spreekt van zelf, 

Doch da.armee is voor ons de sok niet af. Ma.ar wij dienen ook.een 
tegenprestatie te leveren, En dit kunnen wij zo gemakkelijk doen door 
onze inko:pen te doen bij de adressen uit de Revue, · 

Voor wat, hoort wat. 
De ene dienst is de andere waard, 
Het verdient ook aanbeveling bij onze inkopen de naam van Lens tf:l 

. noemen, Voor den winkelier blijft het in feite ,hetzelfde, of wij, àl of 
niet bekend maken, waaraan zij de klandizie mogen danken. Ofschoon het 
toch voor hen prettig is een klant te zien binnenkomen, dien hij, dan. 
hoort• zeggen: "Mijnheer, ik kom uit de Lens-revue. Mag ik van U .... enz. 

Dat wij op deze manier tevens propaganda maken voor Lenig en Snel, 
behoeft. geen betoog, 

Redactie • 

. . -------------------------------·-------------------------------":""--------·------- . ' 

VAN DE ·PEN P-COMMISSIE 
S te 1 t · e·e n ,daad 

U las de waardevolle tip op bladzijde 2" van dit nummer ? 
Waardevol vpor Lens, waardevo'l dus ook voor _elk lid 

Lens bewoont. ·een mooi huis. 
Le-r:is bespeelt twee prach ... -ige velden • 

. Lens he.eft nog zoveel meer, ·dat echter door geen statistische kur-
ve is aan te, geven. . . . · . 

De "goodwill" van Lens is niet. in cijfers uit te drukken.Ma~ dat 
ze hoog gewaardeerd kan worden, is buiten iedere twijfel. 

De vooruitgang kostte offers. Ook financiële! 
Vooral véél geld ! 

En wij willen vooruit ! 
Toekomstplannen bij de vleet: . 
Zomertraining ( post materiaal) - Indoortraining winter 1939 ~et 

lasten zaalhuur enz. - Onderhoud velden~( evenfüële aankoop maaimachi
ne ) - Een uiterlijk nog beter verzorgd clubblad ( drukkosten._enz, ) -.. , ..... 

Groot is nu de club! Ruim 200 werkende en ondersteunende leden 
zijn geregistreerd. ' 

Maar Lens .moet nog ~ groeien ! 
Rond en om de velden is het ons nog lang niet tè druk op de Zon-

dagmiddagen.· 

' .. 



'-1 .... 

Het moeten drol.ilL'.len worden van enthousia_ste, act;~ve blauwwitten , 
spelers en supporters, die f;,.~n dQ..ç,,,l, éé;! verlangen, een wil kennen: 

-·- .~,- ., ..• .J~-'"".e~ n_ EL.- o :;,,., w a a r t Q s t u w e n 
Nieuw jaar: ;ücl:we daden. 
Lens vraagt om Uw daad ! 

. ~. 
Tracht serieus een nieuw w0rkend lid te winnen. 
Wint een nieuwe donateur ! . 
Effent voor familie, 'kennissen ·en vriendèn het· pad na.ar Ockenburg, 
Nodig hen uit eens mee te gaa.n: :ffet);,ens - home is.gastvriJ ! 
Uw activiteit :i.s de beste waardering voor het bestuur en commis -· 

sies, die met U slechts een y,enr. koesteren: Lens ex'i:!lsior ! 
Werkt met ha-;J. mede. 
Werft leden en donateurs! 
Bedenkt daarbij weJ.: De aanhoi;.d er w:tnt ! 

... - _.,.,..,,,_. •-..- -.,..~---• ~•~..,, __ ,,,.._.. •---•-... n,.,_,.,. _,_,. •-•--.-.. .. ,._ • .,_.,., __ , ••--• ,._ ---··--.... --·-··-----·---·--------, .. -_, .. _,.._ .. _____ ............. ~----· 
•• 

LUCHTPOST 

I( r a b b e 1 s u i t J a n O o s t. ------_,, __ _ 
' 

Kom ! Laat ik hst nieuwe jaar goed beginnen en U, mijnheer de Re
dacteur, verrassen op 'n krabbel uit Jan Oost. · 

Hoe gaat 't anders in de lage landen:? Nog ''frissetjes" ? Tsjohgé! 
wat is er een kou geweest; dat was natuurlijk iedere avond kamf.er-spi-• 
ritus en glycerine voor de wlntertenen en hielen,'s-rtachts onder-'n ata,. 
pel deken1:1, en dan toch nog 's-morgens de ijspegels aan je nèu-s.Wàt een 
land! · - - - · 

Ik zag ze al lopen met oorwarmers, bouffantes, dubb'ele sökkert,kran-
-ten in de schoenen, ,iaeger--onderpantalon en borstrok, ( Wat 'n intimi -
teitenl _ -

Maar als ik eerlijk ben, Mijnheer de Redacteu:!:', dan heb ik er toch 
wel naar verlangd. Niet naar de kou, maar 'riaàr ·m•n ·schaatsen. Naar Bei-• 
en Zuiderparkvijver s, een baantje slippen met 'n aardig........... stop! 
Verdere commentaar overbodig. Een goed verstaander en 'n halve kan, b.v. 
van v., Alsem. . . 

Hier in I~dië is het nog steeds 't zelfde: ik: zeg tegen me zelf·: 
"goeie morgen" en "wel. te rusten"._ 'n E+1kele keer gebeurt het dat Boef 
me een poot komt geven, maar dat is zeldzaam. Meestal zit die vermale
dijde II jongeman" in de kampong of is op zwerftocht. En of ik nu al te-• 
gen hem zeg, da.t ie de hond is van de Doerayan anom en geen kampongh•:md, 
het helpt me niets. Hij zwerft en sluit met ieder·een vriendschap ! 

Verder zitten wij in de regentijd en op plaatsen, waar je in de 
droge tijd zou kunnen picknicken, heb je nu een roeiboot nodig.' Met die 
zware regens, buien van 100 m .. M. en meer_, kan het lelijk spciken hier.Zo 
was ik van de week op controlè en moest ik meer dan 1 Kilometer tot m'n 
knieën door het water waden, Het riviertje, dat door de onderneming . · 
loopt, banjirde en 't is een machtig gezicht zo'n woeste .str.oom te zien 
voortsnellen. Het verdronken land biedt echter anderzijds een trooste-

-loze aanblik •. 
Dat is mijn nieuws uit het warme la::id. Warm is het hier anders wel 

en ik zou het nie't zo gek vinden, als ik eens bij U 'n II koue" neus ).rnn 
komen hälen. Al :ha.ast twee jaar l:iap ik tropische lucht en •t ging niat 
al tijd even regelmetig. Ze ( lucht i:': vr. 'iTOlgens Ko enen l wàs n:i et al-
tijd even zuiver,· ze ..... ~" il •-t,"-,·•·.i -~ . .,, 

Hassan komt waarechuwen, dat m.i.jn tioep aan 't. koud warden is, 
Alle beste wensen! 

Sangbyangdamar, 20 Januari 1939. Peul v. B oheemon. · 

••~r----•••-"'•----••-----•..-...~~- _____ .,,, ____ __,.,. .. ___ _,. 
,._•••~---·-,_,..,.,..-. _ _..__,__,_,__ ___ , _ _.,._, ___ r ___ .. __ ~-..,--•~----• 
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l~ET r~ IJ PK E VAN CHRISTIAEN MII_TENBURGH 

:Myn wen ach behoede u sonder -nyt, 
· O, · kop en steel, die, .. niet shag ghevu.l t, 
De Steun van Lens in wolcken hult 
Op_Ockenburrighs groen tapijt. 
Als hij bij het ka.leken van de lijnen, 
Bij het maeien van het gras 
En als een bal dreyght met verdwijnen, 
Steets koomt als man te pas. 

1 

Gby moogl:;i' noch jaeren achter een 
Dien Helt tot vreught verstrecken, 
Zijn Lensbestaen n_och langhe recken 
Door alle. _swaerigh]1eden. heen._ 

Hoe dickwyl streekt gby onder 't karren 
Naer 't Velt van Soccer stadigh aen 
Hem voor. een d·erden pedael in 't gaen 
Tegen regen en storrem,- so barre, 
Als hij, belast van Lensrevu.e, 
~uitanties en ballen, overleent 
En onder 't lastigh Lenspack steent 

Wie dient een baes, so druck, als u ! 

Vervul noch langh uw trouwe plichten. 
D'aroma van uw costlyck ingewandt 
Omhulle tent en voetballant. 

Factotum van Lena. 

Nu waert · gby een v·oorwerp voor nzyn dichten. 

Troubadour. • 
(vrij "Het Stockske") 

--~----------:-______ .,.. ____________ _ ___ ,.. ____________________________ _ 
. . 

V A R I A 

, Op 7 Januari 1,1. stierf de heer Roemers, vader van ons medelid,Re
ne Roemers. Hij -ruste in· vrede, . 

Tot onze grote spijt heeft de eminente doelverdediger van ons eer -
ste elftal, Jim v. Castricum, de stad 's-Gravenhage en daarmee Lenig en 
Snel verlaten. Onze beste wensen vergezellen hem op zijn pad, Jim zendt· 
ons het volgende afscheidswoord; 

Lens ! 

De Lens-familie te moeten verlaten is een droeve gebeurtenis, Helaas 
ben ik er door omstandigheden toe genoodzaakt, daar ik naar Duitsland ga 
var t:rtl{keno 

Toch zal de tijd, dat ik lid was van Lens,•steeds als een herinne
ring aan ware vriendschap bij mij voort blijven leven. 

Het. is moeilijk de morele· steun te moeten ontberen, die altijd en 
onder elke omstandj,gheid zo grif gegeven werd, Evenals de spontane fi
nanciële steun bij het mij overkomen ongeval, waarvoor ik allen nog har
telijk dank zeg. Laat mijn opvolger onder de lat immer tot het eindsig
naal vechten,(fig. natuurlijk) en steeds evenals ik dat deed, dit doel 
v,oor ogen houden: !_~!'.}!g naar de I.C.V.B. ! 

J.ang leve Lens ! Met sportgroeten, Jim. 
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VAN DE ELF J ,\_L-~S)MMISSI E 
., 

Waar de ijs-, sneeuw- en regen-periode gedurende meerdere wel,en voet
bal ;onm.oge.lijk maakte.· en zo de behartiging van de vele essentiële punten 
,die een elftal ter overwinning moeten voeren, vervaagde, vragen wy,nu aan 
de voetbal-stille tijd een einde schijnt te komen en King Soccer weer zyn 
populariteit gaat herwinnen, onzen spelers op de eerste plaats hun . 

c o n c e n t r a t i e 
in de, aan-de-wedr1trijd,-voorafgaande..:week niet te verwaarlozen en goed te 
overdenken, dat alle 

i n d i v i d u a l i s m e 
uit hun spel moet verdwijnen, integendeel, dat Juist het team-werk symbo~ 
lisch de 

~~- m h. o r i g __ h e i. d 

dient aan te duiden, d:ie zich bij Lens in alle richtingen demonstreer·t.Zo 
ontwikkelen wij weer elftal-formaties, die niet alleen ui terlijk,doch ook 
in wezen een 

e e n h e i d 

,vormen: de enig juiste basis, waarop een overwinning fundeert. Laten alle 
spelers Dedenken, dat zij de dure plicht hebben te• vechten. Vechten in.de 
goede zin van het woord, verbeten maar sportief,. m~t en .voor elkaar. 

H o o g d e b l a u w w i t t e k l e u r e n ! 
v.doK" 

VAN DOEL TOT DOEL 

.Lenig en Snel 1 
, , . . . . 

kwam slechts een keer uit en wel tegen haar buurvrouwe: D.H.B. 1, dat in 
deze Ockenburgsche derby het ons leidende eerste wederom zeer lastig wou 
maken en dElarin, op· faire wijze slaagde, getuige de krappe 2--1 overwinning. 
De strijd is wel spannend, niet mooi geworden. De 5 weken stilstand deden 
hun werking voelen.,. terwijl het. smalle veld eveneens een handicap vormde 
voor onze ploeg, d•ie het· royaler gewend is. Bovendien maakte de straffe 
wind goed voetbal Dnmogelijk, 

Lens l speelde in een gewijzigde opstelling. Eykelhof verdedigde het 
heiligdom, v.Wely nam de plaats van H.v. Rijn in, terwijl v. Die-penbrugge 
R. Roemers verving. Hun debuut was niet slecht. · · 

D.H.B. l was in het begin veel sterker, hetgeen de 1-0 voorsprong.'. 
veroorzàakt d'o'or een fout van C, Bontje - uitdrukte. Tegen de rust komt 
Lena er beter in, al is het spel voor doel niet effectief genoeg. Een al• 
gemene aanval. van de 5 vooi::waartsen wordt bes.loten met een goed doelpunt 
van P.v." Diepenbrtigge. Na de rust is Lens geregeld in de aanval, gesteund 
door qe wind, die half diagonaal over het veld staat. V. Wely maakt met 
een prachtig schei; uit een afgewerkte corner 2-1. Een derde doelpunt vlak 
voor tijd geproduceerd, wordt ten onrechte niet toegekend. 

De stand' van g_ê.__nrominenten in 2e klasse A, is: 

_Leni!li e_n SneJ. 1 g 8 1 .. C 17 35 - 6 
R.K.. R. V. v. l 3 7 0 l 14 26 - 15 

. Valkeniers l 8 q l 2 11 25 - 16 
~ , . .,. ,• - ,_ 

t e 11 i g e n s n e l 2 

in naam, doch. in fei.te een ersatz-elftal bereikte slechts een 4-4 tegen 
Vac. 1. In de voorhoede konden B.v. Niel en Th, de Jongh uiteraard moei-· 
lijk'meê, hÖewel ook de voorhoede-rest zeer matig s-peelde. De middenli--
nie was de goede moot, wijl ook·de achterhoede onder,de maat bleef'. · 
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' Voo:· :ie rust., toen onze blauwbaadjes de storm méé. hadden, was de· 
camenw"rking .slecht, waaraan de lange rust en de invalle:rs niet vreemd 
v,are:2, Door een f_out •ran äe achterhoede nam,V2,c. de leiding 1-0. Daarna 
~~or1;~ en P. Jüffermar;s en K, Dubois voor een leidende Lensstand 1-2. ·Een 
"sl'ippertj'e"van den aanvoerder deed 2-2· noteren. . . . 

· . Na de. th,ee speelde J .Janssen voor· Th. · de Jongh. De re~erves kwa
men ei;- langzamerhand iets beter in. Toch zag Vac. kans" de leiding te ne
men. Weer is de reactie van Lens 'hierop gunstig en ten"tweede male kon 
voor·Vac een achterstand genoteerd worden 3-4. Het mocht echter niet tè 
mooi· zijn. Tegen· ·de verwachting in fabriceerde de college-mensen 5 min. 
-;oor tiJd · de gelijkmaker. 4-4 · ' :, · · • . ~ · .. '--. · · · 

. Pats~ de nieuwgeborene uit de afdeling van het' tweede deed haar 
naam weinig eer aan en werd, waar het zelf_ slecht patsen kon, door onze 
mannen e~ behoorlijk .uitgepatst. Het ging van een leien dákje,. omdat de 
re_serv;es ai:, grand: complet verschenen en bovendien na de. misrekening te..: 
gen Vac van sportieve wraakgevoelens bezield waren. Pats trof het. a.lzo 
niet! In de eerste helft benutte de voorhoede de kansen - en di.e waren 
e:c niet weinig - onvoldoende. -De rust kwam dan ook met een voor de meer
derheid te kleine voorsprong 3",0• B.Boortma.ri had zich in deze Periode ·. 
onderscheiden als een uitstekende spelverdeler.·. '· . · · · '_· · · · 

In het tweede gedeelte liep de Lens~machi_11e gesmeerd! 12 geldige 
deelpunten vierden er· gefokt met "schuld"van de. gehele voorhoêde.Bijna · 
·Nas oo;: de 2e aanvoerder próctucent geworden van de 16e goal, maar· ·het 
eindsign13.al. was precies 1/_J.O seconden sneller. Jammer, Piet.· ' 

- ' - • - l.. . ' .. --

De situatie van de runners in 3,r,._· i.s als volgt:_ 
. ,,i' 

,. 

· Lenig_en Snel·2 9 7 ·1 1 15 .. 49 .:.. J.5 
Wilhelnms 3 7 5 0 1 10 32 -·20 · 
Vogel 1 7 5 0 2 10 ·. 25 - 18 

' L e n i g e n s n e l 3 
' . ~ . 

kon,het tegen een .onvolledig G.D.A. 3 zelfs tot een gelijk spel niet 
brerigen:·w.v; Lieslióüt werd in de stormlinie zeer gemist. Hiettemin was 
het tempo van meerdere blauwwitten veel te le.ngzaam om tegen de.vurige 
Loosd'-!iners _succesvol op te kunnen,.· De eerste ·aanval heeft, reeds succes. 
Erberveld schiet onhoudbaar in 1-0 G.D.A. is niet ontmoedigd en maakt · 

· zqwaar bij een uitval gelijk 1--1. Schoten van de Lens-voorhoede beuken' 
daarna· lat eli palen, _à:och wonderbaarlijk gaat de rust met _ongewijzigde 
stand in .• Na de rust rieemt G.D.A. de 1·eiding 1-2, maar een penalty voor 
hands zorgt voor 2-2. Zelfs Ileemt Lens door. Boortman de leiding 3-2 •. Nu 
verslapt .de. verdediging danig en-vlugge .uitvallen van d.e·tegenpartij · 
zijn .effectief en. geven 3 goals 3-;5, waarmee het einde komt.· .. " 
. · , Het Rustenburgse R.V.V; trof het derde in een goede bui, zodat na 
10 min. het derde met 2-0 •leidt. Hiena raakt het spel meèr verdeeld•~ De 
achterhoede vergeet eens weg te schieten en. het• is 2-1. Troe deponeert 
110, 3 in de touwen 3-1, maar de R.V.V.ers zigzaggen na de aftrap en heb
ben zowaar_ succes :,3-2, Ook de gel ij lànaker blijft· ni ~t uit ·3_3, doch de 
wj.nd' blijkt een bondgenoot van Lens 3, als een voorzet in .het vijandely-
ke doe:J. "stormt" 4-3. W.v. Lieshout ,brengt de zege met een• rustige goal 
in b"houden haven 5-3. Met deze stand kwam het'eind van. een prettige ont-
moe".; ing·., - . " •, 

De _ä:..QJJ.E'f o ep in Re s. 3A is als .volgt gerangschikt: ' 

... . G. D. A.- 3 8. 7 1 0 15 54 - 13 
R. r. A. 2 8 6 0 2 12 33 _, 18 
T,,_~n ï_g_ en Sne1 3 9 5 1 3 11 26 - 25 
Q,. Steps 4 6 3 2 1 8 19 18 

Waar Lens 4 :'.nzake competitie-Y;9dstrijden nogal stiefmoederlijk be
handeld werd en zegge o·,oo wedstrijden speelde, zien wij va_n publicering 
van de stand in hun afdeling af tot de volgende revue. W\j laten nu de 
9-_it}:!}§-.E.§.ll volgen yan de matches, gespeeld tussen 27 Dec. '38 en 30 Jan. '32, 
·o.E,B.i -: Lens 1 1-2 Lens 3 - RVV.2 5-3 D.H.L. e - Lens c l-6 
V.A,C.l - Lens 2 · 4-4 Lens a -Westl.a 7-0 Lens c -· Q,. St.c 6~1 
Pats 1 · Lens 2· 0-15 v.v.P • ..:, Lens a 0-3 v_.V.P.d - Lens d 0-9 
Lens 3 G.D,A.3 3.,.5 Lens b -Valk, b 3-4 
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UIT HET JUNIORENKAMP.· 

In de rS:pporten · over de. wecintrijden, die in Januari z1Jn gespeeld; 
lees i~, dat er niet minde:," dan 4 jongens een keer niet zijn opgekomen; 

A• Je wrijft onwillekeurig je ogen uit, als er zo iets zwart op wit 
voor je ligt. Lees ik wel goed ?. Helaas, het is maar al te waar :4 juni
oren vonden het niet erg hun vereniging, hun elftal, lmn kameraden inde 
steek te laten, · , 

Stel je een·s ·voor, cia.t· Moeder tantje ·Catootje uitnodigt om gezel
lig een kopje thee te komen drinken. Tante neemt de uitnodiging gaarne 
aan. Moeder zet een goede pot _thee, koopt sprits en cacaoboontjee, zorgt 
v,oor een prettige temperatuur en verheugt zich al op de komende visite, 
Maar wat gebeurt ? Tantje ëatootje verschijnt niet, zendt ook geen bood
schap; ie helemaal niet zi_ek, maar ..... "ja, zie je", zo verklaart zy la
ter, "ik had geen zin .om de deur uit te gaan; en ik dacht zo: je zal de 
thee alleen ook wel lekker vinden",. · 

Zo'n lelijke tante Catootje, hè! 
Welnu, wie ·zond.er tijdig bericht van verhindering te zenden, niet 

bij de wedstrijd verschijnt, doet even afkeurenswaardig, De burgerlijke 
beleefdheid., sportiviteit en kameraadscba.p eisen, dat we onze eerste en 
hoogste plicht als voetballer vervullen. • · · 

Nooit mogen wij ons verschuilen achter een donkere wolk of regen
. spetje. Want -wij moeten :het. aan de _bevoegde instanties· overlaten om te 
beoordelen of de wedstrijd doorgaat of niet, Al denk je, dat het veld 
slecht is, komt toch, Dat doen je leiders ook, 

Het moest niet ·nodfg iijn, dat hët be.stuur straffen uitdeelt, Het 
bestuur heeft het rech,t om te verwachten, dat wij allert voor de volle 
honderd procent meewerken aan de goede orde, 

Laten wij dit dus doen! 

En nu nog wat over de wedstrijden nakaarten. 

Lenig -en S n e 1 a 

st~t met opge·zette borst te pralen op de 'twee gewonnen partijen. Het 
volle pond met een doelsaldo van 10 tegen O, Bravo! Dat zijn. cyrere,die 
een navolgenswaardig voorbeeld .vormen, · 

,. Op 15 Januari kwam Westland~a-op bezoek, van wie in Naaldwijk m3t 
5-3 was gewonnen, In ee.n vriendschappelijk gespeeld partijtje werd nog 
behoorlijk spel gegeven, in aanmerldng •genomen, dat de-storm-dwars-over 
het-veld een vlotte gang van zaken belemmerde, · 

Lens wint de toss en ver]:dest met wind tegen te spelen.Desondanks 
is I·ens iets sterker, wat uitgedrukt wordt in een fameus doelpunt, door 
Schaub gescoord, Ook de druivenkweker e weren zich geducht en brengen de 
Lens.-ves.te dikwijls in gevaar; doch de .achter:hoede is op haar qui-vive. 
Eens zien wij Koppelle keihard tegen de staander schieten. Enige goede 
aanvallen leveren niets op clpor te ver doorgevoerd samenspel.Na de .rust 
ie de tegenstand van de bezoekers gebroken en Scha.ub,- Koeman, Koppelle 
en Huibregtsen weten een ?-0 starid te doen noteren. 

Bij V,V.,P. mankeerde wel iets aan het materiaal, maar de prettige 
verstandhouding was oo-k hier aanwezig. Voor rust vlotte het niet al te 
beet door te peuterig spel, In de tweede helft kwam de echte "Lensgeest" 
over de ploeg met als gevolg een duidelijke meerderheid, die ons 2 doel
punten opleverde, Speciale vermelding verdient de 3e goal, die do.or Kop-• 
pelle op 30 M. afstand onhoudbaar werd ingezet. Kops miste een pracht
':.:él.r,J, maar wist later toch ook te scoren. Het werd 3-0, Het elftal toon
de e;.:,n homogenii:eit, die wel tot succes moest leiden, 

De stand in afdeling C luidt thans: 

Lenig en Snel a 10 7 3 0 l? 58 - 21 

P. F. c. a 8 ? 1 0 15 44 - 8· 
Rava a '8 4 2 2 10 29' - 16 
V, V, P, a 10 3 3 4 9 26 - 34 
v. A, c. a 5 2 1 2 5 18 - 16 
Westland ia a 8 2 0 6 4 12 - 32 

. K, R, v • c. a ? 1 0 6 2 14 - 36 
D, H, B, 6l 8 1 0 ? 2" 11 - ,;,g . 
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L e n i g e n S n e 1 b 

deed minder fraai en verloor de enige wedstrijd tegen Valkeniers met 'n 
4-3 .uitslag do9r een voorsp:r,ong van 3-1 niet e.fdoende. te beschermen.Hop · 
v.-as ziek, Andre wint c.e tos:;i. Valkeniers trapt af en zet terstond felle 
aanvallen op, die op onze achterhoede, waarin ook Wim· Hendriks een goe
de partij speelt, d'oodloopen, Na wat heen en weer trappen schiet Hoef
nagel onhoudbaar in, Kort voor rust komt helaas de gelijkmaker. Na de 
rust zetten de onzen eeri geweldig offensief in, wat door tv1ee goals be
loond wordt, Het is nu 3-l, Dit vond blijkbaar de voorhoede - vooral de 
linkerwing - voldoende en veel kansen brachten de voorwaartsen om zeep. 
Valkeniers echter komt sterk opzetten en weet met 4-3 de overwinning te 
behalen, Waar was Riny ? 

De stand in afdeling D is: 
St. Michaël a 7 5 2 0 12 30 - 15 
D, H, L, b 8 5 l 2 11 19 - 26 
Q,, Steps b 6 3 2 1 8 29 - 11 
Valkeniers b 6 3 2 1 8 22 - 18 
G, D, A. b. . 7 2 3 2 7 20 - 16 
Lenig en Snel b 9 3 0 6 6 36 - 31 
s.v. T, b 8 l 2 5 4 15 - 34 
Westlandia l:i 5 0 0 5 0 7 - 27" 

L e n i g e n S n e 1 C 

richtte zich naar het voorbeeld van a en noteerde 2 overwinningen met 
12 doelpunten tegen 2. Op 14 Januari werd D,H,L. met een bezoek vereèrd. 
Het veld waá kleiig vet. Hiervan had vooral Jan Roozenburg veel last. 
Eerst leek D.H.L, nogal sterk. Gelukkig was Kees er goed: in. Onze voor
hoede ong.~nam een reeks van aanvallen en wist ondanks den ui te.tekenden 
keeper voor rust 4 doelpunten te ma.ken. Na de thee ( ! ) bleken de onzen 
wat vermoeid door de fietstocht. Toch werd het 6-0, doch i:l;H,L.redde de 
eer uit een corner, De lat redde D.H,L. 2 keer en 3 Lensdoelpunten wer~ 
den geannuleerd. Na een emotionele thuisreis kvfamen wij weer in de . Re
sidentie, Voor fietsenmakers is aan Lens c wat te verdienen, 

. De met veel spanning tegemoet geziene match tegen Q,uick-Steps · is 
wel wat tegengevallen. De uitbeurt was heel wat moeilijker en sp?J,nnen
der. Nu waren de onzen bijna steeds in de.aanval, De 6-1 zege was onge
twijfeld verdiend. Q,uick-Steps begon goed, maar toen een back half mis
te, half raakte,. gaf v. Leeuwen goed aan Huffel, Knal 1-0, De gasten 
kwamen terug, maar de Lens-verdediging· zat er goed op~ Telkens werd de 
voorhoede aan het werk gezet, v. Leeuwen schoot drie keer tegen· de paal, 
Toch werd: voor de rust nog 3 keer gescoord. Intussen had Hi_llenaar een 
keer moeten vissen ondanks een prachtige uitval. In de tweede helft kwa
men de bezoekers er iets meer aan te pas, doch de halflinie en de backs 
speelden zeer goed. En de .Lens-voorhoede fabriceerde nog 3 doelpunten, 
1 echter juist na een fluitsignaal. Waar bleven Helmich en Stuyfzand ? 

Hier volgt de stand in afdeling I: 

V, A, C; C 8 7 0 1 14 62 - 8 
Valkeniers f 9 6 1 2 13 30 - 18 
Lenig en Snel c 8 5 1 2 11 29 - 17 
R a v a d 5 3 0 2 6 21 - 15 
Q,. Steps f 8 3 0 5 6 23 33 
W. D, z. b 7 1 0 6 2 15 - 30 
D. H. L, e 9 1 1 8 2 14 - 73 

L e n i g e n S n e 1 d 

is nu aan de beurt, Z_eg keeper, waarom huil jij zo ? Wij huilen heele
maal niet, meneer. Goed zo, jongens, Jullie weten wel, wat wij in de re
vue al eens schreven over sterke tegenstanders. Je hoeft je heus niet 
te schamen over de grote nederlaa.g, Meneer v. Venrooy spreekt met waar
d:e:r;ing over je kranig volhouden, tot het bittere eind. Minstens 4 jon-
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gens van V .V ,P, wa1•en a:!c 14 .Jaar. Zij vormden een onovcrkoombare hinder-
paal op de weg naar_hut, doel, V.V.P. bezat in äe 'Jeide èacks en in 2 van 
de voorhoede-spelers ee;:1 germ1tineerd viertal, dat de aard van de matnh 
bepaalde. De 0rele stcrralO.fH'!l van de gastheren leverden 9 doelpunt~n op, 
Tot het einde hieldeu -onze jongens. dapper vol en vooral Jan •1falsteyn -.~ag. 
kans _het v.v.P.-doel meerdere malE?n te bedreigen. Vla.ar was Tonny v.Beek'! 

. Voor h_et volgend seizoen_verwacht_ik veel goeds van de spelern;·d.ie 
nu .in het d.elftal zo'n hevige tegenstand moeten,_ondervinden. · , · 

De stand luidt in afdèling J: 

D. H. B. d 11 10 0 l . 20 44 11 
Valkeniers g 10 8 l l 17 41 12 
G, D. S. d 8 4 3 l 11 25 11 
K. R. V. C. c 10 3 l 6 7 · 22 30 
Wilhelmus d. 8 3 0 5 6 15 40 
S, V. · T. d · . 9 2 2 5 6 22 •. 25 
~. Steps g 7 2 l 4 5 12 - ·15· 
V. V. P,'d l l 0 0 2 9 .0 
Lenig en Snel·d 10 O 0 10 0 9 - 54 

•. P. --V 

====--=-===--· -- ---
·- _____ ""! ____________________ _ 

DE VLAG IN TOP 
L e n s ~ a· · w i n t. 

. De vlag in top ! Eindelijk ! De èerste zege is binnen ! Met 3-2 
moest K.R,V.C. de meerderhe5.d van Lens d erkennen, De eerste.goal was 
vérnr de bezoekers. Hun rechtsbuiten nam een ren en schoot een onhQud
'bare schuiver in, Dat was een tegenvaller. Maar de d.ers zijn niét voor 
niets beroemd om hun volhouden. En-zij- werden beloond, toen Jan Bal van 
grote afstand via de paal gelijk maakte. Met 1-1 kwam äe rust;In de 2e 
helft waren onze jongens nog sterker. Appie wist d.it. met twee doelpun
ten aan te t,;men. Met 3-1 kwam het einde in zicht. Kees en Tonny ston~ 
den als twee rotsen in de branding, Toch kwam .weer de rechtsbuiten er 
een keer ·door en wist zijn ·tweede doelpunt te scoren,· Zouden de gaste::,. 
toch nog winnen? 

Nooit ! zo luidde het eenparig antwoord ·van ·de benjaminnen.. · :. ' 
En meneer Milteri.burg moest de vlag hàlen, ··die onder luide hoera'·s 

werd gehesen; , . . . · . . 
Tot slot demonstreerde trainer Charles nog hoe je een penalty be~ 

hoort te ·nemen; 

~oot van g_~yedact~e: Bij·het ter perse gaan van dit nummer kwam· 
na een ijlbode bovenstaand ver slag op de redactie-l<amer. Hoewel beho- ·, · 
rende;tot· het overzicht van het vo·lgende _nummer aar,zelen wij. niet een 
plaatsje te ruimen voor de enthousiaste weergave der grote gebeurteriis: 
de eerste overwinning van Lenig_en Snel d, W_ij felic_iteren de jongst_c 
blauwY1i tten van harte met dit succes, dat zij . ten vollè verdiend heb oen. 
En overwegende het spreekwoord: "Als er een schàap over de dam is, vol
gen er meer, twijfelen wij niet of er zullen nu weldra meer punten'vcr-
gaard worden. 

--··---------.. -·------.. ·------· ..... ---·------·----·--·--•..------·--··--·-----_.--..... ---·-------.... 

LENS-BALANS 
i 19;s_g~ p e r 31 Janu ar 

Lens l 9 8 1 0 17 · 35 - 6 Lens a 10 7 3 0 17 58-21 · 
Lens 2 9 7 1 1 15 49 - 15 Lens b 9 3 0 6 6 3 6-;5:~ 

Lens 3. 9 5 
, 3 11 26 - 25 Lens C 8 5 1 2 11 29-17 .,_ 

I.ens 4 6 2 1 3 5 15 -· 31 Lens d 10 0 0 10 0 9~5t, 
--~--- 125 Junioren· 37 ],5 4 18 ~~4 132~ Senioren 33 22 4 7 48 ·- 77 

IE.NS 70 37 e 25. 82 257-200 
= ·r;-;·:rm 7 -= 
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K a S - C O ID ID i S S i e 
t. 

Ip de kas-co!ll!Ilissi,e is door .het vertrek van ons lid H.v. Rtjn,die 

deze functie ter beschikking moest stellen, eeh vacature ontstaan,waar

i n door het Bestuur tussentijds is voorzien. A. "dalhain heeft zi oh be

reid ver.klaard bovengenoemde commissie te completeren, 

Mede nam A. ;,:alhain zitting· in de financiële controle'-cmmnissie 

van de R.K, Haagse Voetbalbond ( District Den Haag), waarin hij onze 

vereniging vertegenwoordigt. 

Archief - ·f or mu 1 i e·r en 

Een zesde aansporing is helaas niet overbodig, Druppelsgewijs kwa-

,, men· enkele formulieren binnen. Ook de ontbrekende exemplaren - ruim een 

tiental.- hadden wij gaarrie in ons bezJ.t. Laat onze stem niet zijn eens 

roetiende in de voetbalwoestijn. Eventueel kan het ook gehaald worden ! 

:ockenburgh 

· Hogen wij nog even in herinnering brengen, dat zonder diploma Dl) 

Ockenburgh geen toegang verleend kan worden': De controleurs hebben dien-

1. aangaande strenge instructies, Brengt U zelf niet in moeilijkheden, 

i 1fode viel in de vergadering van de Belangenvereniging het besluit 

•• 

over te gaan tot de aanschaffing van een maaimachine. 't Behoeft geen 

toelichting, dat deze aankoop een belangrijke verbeteripg van het veld

onderhoud zal blijken te zijn. Toekomstig kunnen wij dus alle gedachten 

aan- en impressies van prairie en poesta laten varen. · 

hl ut at ie s Leden 1 ijst 

Weder o:pnernen lijst werkende leden:· 
N·o" 20: J" Ce~str i cu.:'n, v. Galenstraat 74, Den Haag" 
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. Adreswi.iziging: A. Troe, naar Parkweg 232, Voorburg: 
. .. 

Nu naar de 200 
. ' -:"' · .· ··,. , , ·.r, :- · . · 

N-ieuwe donateurs (tri ces\. 

No, ·107: Dhr. C.B.M. Röttgering, Jonckbloet'plein 63, Den Haag. 
'No. 108: Mej; R,v.d. Marel, Vinkensteynstraat 9B, .Den Hàag; 

Hartelijk welkom in de Léns 

_; ~ . ' 

·vA.N .. Dt~··R.E OA_ÇT !E 

familie ! Vliè vólgt ? 

: ; ,.(: .. ; __ ; :- _.; 
J.v.d .. Kley 
Secretaris 

De hoi:ger van het snelheidsrecord voor automobielen (Eys.ton?)., -ves
tigde er voor enige tijd de nadruk op, dat hij zijn titel .nooit·• b~reiki; 
zou heb_ben, indien de paardekrachten van zijn motor hem niet ·in•• éen. en 

· dezelfde-richting zouden hebben getrokken. 

l 

Deze duide.lijke waarheid was de du:i:t, die· hij in het zakje deed om. 

de mensheid aan te sporen samen te .werken teneinde vrede, voorspoed en 
geluk bevorderen. 

Het geldt ook voor ons in het streven naar beter voetbal eh. na.ar 'n 
· grotere club, Alle krachten voor·waarts naar één doel: 

. . . .• . . 

Lens s_eni1ier avanti!·~~-

Eendracht 'maakt macht ! . , - . 
Het e·ensgezind werken in één· precies bepaalde richting maakt L,en S. 

groot. 
. . Onder het waakzaam oog van den· voorzitter en zijn etaf groeit Leni; 

nog- gestadig ver.der :u,i t • 
. Zonder de trouw van ieder lid echter, en zonder diens hartelijke me-

. dehulp komen Wij niet tot ons doel. · . ·. 
· Zou iemand een mislukking willen riskeren? Neen, duizendmaal neen!' 

De Lensers weten wat betekent:• Trou- moet bli.jcken. · · · 
Red, 

~.R.i...~. 

vdor· het volgende nu!lllller. van de Lens-revue kan worden ingezonden tot er. 
met Zaterdag· 25 Maart. a.s. aan het Redactie-adres: Amandelstraat 51. 

==========-=---=-=-========= 

VAN DEN PENNINGMEESTER 

Neen, maakt U zich niet bezorgd; dit is geen aanslag op Uw beurs , 
.hoewel wij overigens gaarne onze financiën in Uw warme belangstelling ::.:'" 

ginst aanbevelen. . 
Wij hebben een ver zoek en wel het volgende: · · · 
Zoals U weet ( :misschien weet U het ook niet·\· eindigt het vereni

gingsjaar op 31 Mei. Nu betalen de meeste onzer leden .en donateurs(tric. \ 
hun l)laandelijkse bijdrage achteruit, d.w.z. per 28 Februari of begin van 
Maart betalen zij over de maand Februari. Dit nu is met het oog op de af·• 
sluiting der boeken en ter verkrijging van een juist overzicht van de fi'
nanciën van het afgelopen jaar en mede ·ter vaststelling van de begroting 
voor het komende jaar erg bezwaarlijk, zo niet onjuist. 
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\7at wi.:; van U vrage::1, is het volgende: 

Werk~. al~.:n m,:_ i,,;1.r, ~ede om d~ t be,z~aa:r. w~g, t.~. Ql;)!.!J!?):l do.or qiJ d~ komen.de 
bet~":1nge,1 de:,e a.c.h,,e"?.'star;d in te lope;a.. D1 t :>. s toch wel mogelijk en U 

bew1Jst o:1s 1:1,;.erme,:e ,~en grote diepst. Bet?-a;l.t U b.v. per e.i!ld li'ebruari 

~ot· en mes eind .~ei - 4 maanden -: telkens iets meer, indien h'et inlopen 
.ineens· ·bezwaarl1Jk .mocht .zijn.. · 

Bij voorbaat onze dank voor Uwe medewerking. 
W.v.Boheemen 

,- . 

. ' 

VAN-DE -P. EN P. COMMISSIE 

• Propagà.nda is noodzakelijk,. Op yvelk terrein wij ons ook bewege~, 
, reclame en pro-paganda; hebben haar onmisbaarheid in onze samenleving be
.. wezen. liïet alleen.voor zakepl!lensen, die middels een goed gevoerde re-

.·· .e_lê,ille-campagne de aaiidacJ'1t o'];) hun bedrijf ·vestigen, ook in ons inodern 
verenigingsleven is' propS:ga.n_da noodzákelijk, · 
.·: .. Nu is die propagándä op .ons terrein velerlei: Eerstens maakt een 
elftal, mits het door13laande successen weet ·te behalen, propaganda voor 

:•zich,-zelf, zonde:r_dat .nàar buiten hiervoor verder iets gedaan behoeft 
•· te worden. Zien wij. slechts naar· de drommen toeschouwers, die wekelijks .. 

de ti;ibunes der prominente ve:renigingen bevolken. Dit is wel de· meest 
·· go·edkope p:ropaganda, hoewel à.èht_er de schermen mèni g dubbeltje is uit--.. 

gegeven ._om dit te bereiken. Daarnaast zal elke propaganda-vo'rm · geld en 
, veel. geld kosteri. ·. . . . · . . · 

.... , Het is· zeer mOeilijk i?teeds de ·juiste· vo·rm van propaganda te ki e
.. · zeen, Vooral.-,in ve;renigingeri als .de onze, die niet over de nodige finan-

<ci.ën beschikken, . · · 
~ar wanneer wij hier ·spreken ván propaganda, dan denken wij al-

:. :1eree:t;'st ,áan hetgeen door de. leden· zelf bereikt kart worden •. Wanneer elk 
. eens. ,tr.a,.chtte .ouders, br.oers of .zusters, vrienden· of bekenden ondersteu- · 
nend li-d.van, onze vereniging te maken,. zou er reeds. veel gewonnen zijn • 
. Zeker, velen -'çl.eden flii{k hun best, ge tui. ge dé aanwas van het aantal on-
der steunendÉl leden-. in Lens. Wî j nioeten "vooruit ! :. · . 

Wij denken aan het groot getal dèr "onzen", die ondanks Bisschop
.· ·.'·.pelijke,.)Jep!:l.lingen om op de le plaats onze eigen R·.K. Sportb.eweging te· 

.·.· steurten.,.wekelijks deel.uitmaken.vah·die bovengenoemde drommen op tri
bune.s der ne:utra],en; Trachten wij hen - gij. kent-, ze allen -· bij ons -te. 
krijgen.·Wij kun~én hun.steun niet missen; anders: wij hebben.er recht 

- • - • • • t • • 

op.. . . ·. . . . 
, In onze vor.ige revue. hebt·u kennis kUnnen nemen van verschillende 

plahnen, welke overwogen worçl.en •. Hiervoor is echter ·geld nodig, zonder 
hetwelk wij aan de uitvoering niet· kunnen denken. 
· · Hoe kunnen wij p.e da?,rvoqr ben~digde middelen verkrijgen ? De vol

gende revue zal U het antwoorçl. geven! . 
v. B • 

.,_...,_._-...,,,,_.,_ ···================ 

A t t r a c t i e b o n n e ~ 

De led:m van onze. c·mnmissie ·zullen dezer, da.gen zo vrij zijn U te 

verzoeken de nog in c::.rculatie · zijnde. attractie--bonboekjes af te reke
nen. U plaatste' ze tcc11 allen ? Hebt U er nog een paar. over ? Och, die 
neemt U natuurlijk zelf. Of U plaatst ze nog vlug! Lege boekjes zijn zo 

vlug verreki::nd! Danlc yo,or d.e hulp! 
. . 

S t i 1 1 e Om g·à n .ff 

Lens zal ;;eder en grou:pe· deelrieme·n aan den Stillen Omgang.De P.P. 

wees ·als leideT aan: L. Meeuws. Bedevaartg~gers ·gelieven samen te ko
·· .. men in de.·ke:rk aan• het J3ezui_denhout en z,ich na afl_oop van den dienst 

aan te sluiten. P, P.c. 
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DIE STEM UIT AFRIKA 

Ha 1 1 or Hier Af r .ik a! 

Ja, hier is hij weer, die stem uit het zonnige Afrika. 
Het is nu hier bai e warm. En in Holland was het zo koud, hè ?Nou, 

ik weet niet meer wat ijs is, om te schaatsen althans, want ijscrème 
is hier ook genoeg, Ik zou altijd nog eens naar de kunstijsbaan in Jo' 
burg gaan, maar daar is nog niets van gekomen. Het is ook zo snaaks 
als het warm is, om dan te gaan schaatsen. 

Ik zou U nog iets vertellen over de eeuwfeestda~. Ik zal er maar 
direct aan,toevoegen, dat ik liever een Oranjedag vier. Dan kun je ten
minste plezier maken. Hier was alles meer kerkelijk en dan spreken, en 
nog eens spreken. Dat monument op Robertshoogte - nu heet het Voortrek
kershoogte - zal wel een van de prachti gate monumènten worden in Afrika, 
Het is een werk van bijna 6 jaar. Het staat boven op een berg, waar het 
eindpunt was van de grote trek vanaf Kaapstad. Dit ligt riogal dichtbij 
waar ik woon, omtrent 14 mijl. Dat is hier niets, hoor. Er waren onge
veer een 90000 mensen op 16 December·, waarvan er 40000 gekampeerd lagen 
rond het monument. Speciale wegen had men er aangelegd. Er bevonden 
zich een postkantoor en grote kramen, waar van alles te koop was, wat 
'n mens nodig kan hebben. Lange vuren waren er aangelegd van 'n 300 
voet lengte, waar men "boerewors;: kon braden, een traditie van 't Afri
kanerdom. Grote paardencommando's, waar stallen en tenten voor gebouwd 
waren om de wagens in te halen. Op 15 December kwamen er ossenwagens 
binnen uit 4 hoeken. Op Silverton arriveerden er die dag 15, waarbij er 
een van 60- en een van 50 jaar was. Geweldig interessant om te zien. 
Ma.ar van goed feest vieren, zoals in Holland geschiedt, is geen sprake. 

Wat echt Hollands was: Toen de "Reiger;' op Zwartkopjes aankwam,was 
alles van Oranje voorzien: Mijn pak is er nog van bedorven. Vooral toen 
de le piloot Scholten uit het toestel kwam, was het eerst recht gezel
lig en echt Hollands. Alle bekende moppen, die maar in de gedachten 
kwamen, werden gezongen, waarbij Scholten met een paar kinderen op zijn 
arm lustig meekweelde. En wat er natuurlijk bij hoorde: Het regende,dat 
het goot! Ja, toen dacht je weer aan het kleine Hollandje, kwam er weer 
iets in je boven: die echte Hollandse sfeer deed het. Die je hier anders 
niet vinden kan. Maar dan de natuur in; die is hier in een woord prach
tig! Veel vergeet je dan weer! 

Nu nog wat, mijnheer de Redacteur. U verzocht mij om wat prentbrief
kaarten· van mijn omgeving. Die kun je hier• echter niet vinden. Wel van 
standbeelden en historische dingen. Daar heb je echter niet veel aan. 
Ik denk er over om in November een kleurdruk-smalfilm te laten maken. U 
zult wel zeggen: Waarom in November ? .De lente b,:,;gint dan en alles staat 
in die tijd mooi in de bloei. Nu is de natuur dor van de brandende zon. 
En wat denkt U: .er van, als ik de film naar Spanje zond en de goeie Sint 
hem mee naar Lens nam ? · 

' Ik stop, want anders is er' nog ruimte tekort in de revue. Veél 
Lens-groeten van mijn vrouw en kinderen en van 

K.v,d. Boogaard.' 

DE 1-<'.APELAAN BIJ DE SENIOREN 

16 Februari: Grote drukte op de Apeldoornschelaan. . 

• 

40 Senioren gaven gehoor aan de uitnodiging van den geestelijk ad
viseur om zijn feest te komen vieren. 
Op waardige wijze heeft de viering plaats gehad. 
Sportief, zoals het Lens past. 

• Er was voor elck wat wils • 
Het groene laken en de knikkers brachten een groep in d.e sfeer van 
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van 0c kenbur gh. 
De baby's vond.en ir- de sjoelbak een toevluchtsoord. 
De bridgers za.ter, ~n 4 groepen aller e:evLi chti gat hun spel te sp1e

len, terwijl de ger.ru:.keJi.jke rut:~ in_ de wi.jsv,erige schaker.shoek. elke 
10 seconden onderbrolcen werd d opr een o ! zo voorzichtige gongslag •. 

· Met rechtmatige trots werde_n __ de mooie prijs en 'Prijzen in ont ,.. 
vangst genomen, waarbij bleek hoe het lot soms de lijn van de verwach-
ting volgt_. · · 

·. Alvorens huistoe te--~äàrï, ·barstte eerst een "Lang zalleze leven" 
los uit 40 voldane kelen. ( Men ver sta "voldaan" in göedè zïn ) 

· Aan de zee van pri.jzen, door den jubilaris ·aangebqdert; wàs de 
heer van Alsem zo vriendelijk nog een drupje toe te voegen. 

Een Feestgenoot, 

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

MENEER DE VEURZITTER 

In nummer 5 hebt U mij tevergeefs· gezocht. 
Ik hoop, dat U er niet boos om bent. Ik had het te druk. Ja, met 

de sport. 
In Februari heb ik er de voetbal aan gegeven. Dat wil zeggen:M'n 

standplaats aan de lijn, want ómzelf te trappen ben ik wel wat stijf, 
Maar nu moet U weten, dat· ik aan de rol was gegaan. De rolsport 

had mij zo hevig te pakken, dat ik van 2 sigarenkistjes en 8 garenklos
jes een paar rolschaatsen in elkaar heb gezet. 

En toen: maar rollen. U vieet ·wel: rondom het pá.noramáhuisje van 
· Bohemen. Reuzelollig wa·s dat ger·o1., ••• Aan.voetbailen dacht ik niet . 

meer ••••••• , Ik vreesde eerst nog, dat het wat raar zou staan, di'e ouwe 
Sammelaar tussen al dà.t jonge goedje •••••• Maar dat grut vond het wel 
leuk •••••• Leve Sammelaar, riepen ze. Kijk die rollen!! 

Nou, of.die rolde. Rommelderom, rommelderom, romm ! Links, rechts 
•••••••••••links •.•• r ••••• en zo duizend keer om het huisje. 

Harder, ha:r:der,. harder ! 'ilat een gerol! . .. 
Ik bleef rollen tot de klosjes versleten waren. Ik was toen pre

cies 25 keer ondersteboven gerold. Nog Juist bereikte ik mijn zilveren 
jubileumrol. 

Thuis rolde ifimand in mijn leuningstoel. Die iemand zat in-elkaar 
-gedoken als een rollade. De andere :ciorgen waren zijn botten zo stijf, 
dat hij geen been meer kon ver zetten. Mevrouw Sammelaar spotte: Zal ik 
een rolstoel voor Sammelaar kopen? 

"Laat ma.ar, vrouw", zo hield hij zich onnozel, "maar Zondag trek 
ik toch liever naar 0ckenbur.gh, langs het lijntje". 

u·vindt misschien,·meheer de Veurzitter, dat·sammelaar zwamt? 
Maar daarvoor is hij dan ook 

Sammel.aar. 

VA R A 

Oud-lid .Jan Hendriks is op 18 Febr, in het huwelijk getreden met 
Muriel Irene Uilson. Wij wensen het jonge paar veel geluk in hun eigen 
home. Nieuw adres: 4e Laan, Linden, Johannesburg, Z,Afr, Amies Jan,wij 
zullen den penningmeester verzoeken je adres te noteren, Lensgroeten ! 

' 
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' 
VAN DE ELFTALCOMMISSIE 

Lens' benjamin, 

een eretitel, die lange tijd het tl.elftal droeg, is overgegaan op het zo 

pas samengestelde e,elftal, dat bereids de competitie is aangevangen en 

met een 3-1 zegepraal meteen goed aanpakte. Lens e speelt in Afd. K van 

de Zaterdagmiddag-competitie,· · 
Mutaties, . 

. De 3e klasse A, waarin Lens 2 uitkomt, werd verblijd met de opna.!lle 

van de verenigingen S,V ,T. en P.A.T,S,, waardoor deze afdeling in totaal 

10 clubs telt. Of opname in het vergevorderde seizoen gerechtvaardigd is 

menen wij aan gerechte twijfel onderhevig. 
In afd.reserve 4e klasse A.. - äie van Lens 4 - capituleerde West

landia 3. Het resterende aantal elftallen is nu 8. 
Vogel a werd alsnog geplaatst in de afdeling van Lens b. Deze af

deling telt nu 9 elftallen. 
V e d strijd re s u 1 t aten. 

Vledstr ij dresU:l taten, verkregen in de periode van Zaterdag 28 Januari 1939 
tot en met 19 Febr. 1939: 

Valkeniers 1 - Lens 1 1 - 5 Lens 2 - Q,uick-Steps 3 2 - 1 
P. F. c. 3 - "Lens 3 3 3 ' s. N, A, Lens 2 0 7 

Lens 4 - P,F.C,4 3 - 1 Lens 4 - Vlilhelmus 5 2 - 4 

G,D.A. b - Lens b 8 - 2 _Lens C - Vac. C 0 - 2 

Lens d - K,R.V,C. C 3 - 2 Lens e - Vac. d' 3 - 1 

De standen van de verrichtingen der elftallen onder de rubrièken: 

Van Doel tot Doel en Uit het .Juniorenkamp zijn eveneens bijgewerkt t,e.m 

19 Februari 1939. 

"' 
Eo COo 

' . 
Grijpt de kans 

"Kampioen· is Lens! 11 

't Zou voor Femina, de edele dichteres van Lens'clublied, waaruit 

WlJ deze zin citeren, een onsterfelijke blamage zijn, wanneer het moge

lijk ware, dat onze voortrekkers: de eerste en tweede blauwwitten nu hun 

kans laten glippen. 
D e 1 a a t s t e 1 o o d j e s 

wegen het zwaarst. Wat zwaar· weegt, moet met kracht worden aangevat. Wij 

Lensers, verheugen ons in een samenstel van krachten, die ons de deuren 

zullen doen ontsluiten ·tot de plaats, die wij in een down-periode moes

ten pr ij sgeven, '\lij zijn van een krachtig, .i ong willen, dat wij concen

treerden, om nu . 
aan de eindstreep, 

hu Lens· 1 en·2 in de wedren van het voetbal een kampioenstitel als ere

vrijs te winnen hebben, al~es te geven om in een schitterende eindrace 

de kroon op het ~verk te zetten. De heer Herberts wees tegenover de bloem 

van lîeerlands voetbal op 3 factoren: 
S n e 1 heid , energie en in i t at ie f. 

Woorden, die wij ma.ken tot de onze. Woorden, die WlJ op 't grasveld tot 

daden te realiseren hebben. Gri.jpt de kans! Verdedig U in de str_ijd met: 

snelheid, die overrompelt 
energie, die verplettert 
initiatief, dat overwint. ' 

\ 
Hoog de blauwwitte kleuren 

J 



VAN DOEL. TOT DOEL 

Lenig en S n e ·1 l 

schudde Valkeniers 1, dat - op 'n afstand - nog theoretische kansen had, 
op resolute wijze.van zich af.Een 5-1 overwinning - te groot om twyfel 

te laten, welke club inderdaad het beste elftal had - realiseert de ze-

ge van tactiek en techniek over enthousiasme, van periodieke beheersing 
der spelkwaliteiten over populaire charging. De Hoornparkbewoners d:'.e 
a priori zich zelf een overwinning hadden toegedacht, kregen verdiend 
de kous op de kop en moesten toelaten, hoe vooral in de 2e helft een in
gespeeld Lens toonde de zege te verdienen. 

Lens·1, dat Jim Castricum weer in de gelederen had, kwam uit in 
een opstelling, die ingrijpend gewijzigd ·was, Roemers bezette de spJ.1" 
plaats, Walhain was n:;iar de rechtshalf- en·Boelhouwer naar de linkshalf

plaats verhuisd. In de voorhoede. was v. Diepenbrugge als centervoor op-
génomen. · · 

. Pluvius, _die de vriendelijke geste had tegen de aanvang der match 
te verdrogen, bleek niett.emin een ultimatum in de vorm van bed'orven doe-

_ len te hebben.- gesteld. Ook het terrein onderging zijn tirannieke. heei'
schappij. Op de modderige kleimassa zaten de Valkeniers het le kwartier 
heftig op de· bal en de blaÜ.wwitten,. die• zich aanvankelijk wat onwennig 
bwógen, lieten de eer, van het le doelpunt aan de gastheren, wier blonde 
middenvoor de bal. keurig vrij speelde en voor Jim onhoudbaar -en dat -wil 
toch wat zeggen! - doelpuntte. 1-0 

Na een half uur kwam het offensief vrij volledig aan Lens. Vlotte 
aanvallen gaven 2 doelrijpe kansen, die beiden door Hattink en Ru Roo
denrijs grandioos werden gemist. v. Diepenbrugge hield het hoofd by een 
volgende attaque koel en scoorde rustig de gelijkmaker. 1-1 

Het· spel der· geelbla.uwen was reeds enige graden gedaald, hun tem
po zakte onrustbarend en Lens gaf tot de rust de toon aan. Een uitste
kende kopbal van Janssen ging juist voorlangs het doel; Guus Roodenrij s 
gaf eens prachtig door aan Hattink, die zijn schot gekeerd zag door de!'è 
Valk. ke.e_per; De rust kwam met 1-1. · 

het 
Het. vergenoegde gezicht van den trainer voorspelde alle g9eds voo:· 

2e modderballet. 
"Yie hebben 'm in de zak! Il 
Dat .'..!!l was de o·,erwinning, weet U ! 
En hij kan het toch weten! 

Met steun van de wind opere'erde Lens in vele goede combinaties te
gen de geelblauwe defensie, die echter fel ingreep en aanvankelijk suc,. 
ces uitschakelde. Old Cas kreeg op 'n moment de bal uitstekend op zijn 
schoen, dirigeerde de globe hard naai: voren, waar v. Diepenbrugge zich 
tijdig in postuur- plaatste, 't gladde ding op tijd te pakken kreeg· en 

na snelle rush laag en hard diagonáal inschoot. 1..,.2 
De reactie van dél Hçrornparker::i was zo, dat Lens .drukke en drukken

de situaties voor doel beleefde. Maar Jillllcy bewees duidelijk de noodzaak 
van zijn a,aüwezigheid. }l:ij was de _geweldige, de man, waarop het aanvale-

quintet van Valkeniers stranden moest. 
Een·reprise van de 2e goal volgde uit een goede pass van Walhain 

naar Janssen, die, vrat naar bui ten zwenkend, onhoudbaar doelpuntte, l•-3 
Deze voltre,ffer deecl Valkeniers' tegenstand practisch breken. De 

rest van de Gtrijd was voor Lens. 
Het publiek en de spelers van Valkenfer s ondervonden de teleur -

stelling van hun :!1.o:iggester:ide verwachtingen, Zi.j zochten naar motiev(m 
-,n meenden deze te moe;;en vinden· in de leiding, die o·nbewust van 't he:,; 

· aangerekende kwaàd, Lf;11s aan de doelpunten· hielp. N•,emt er acte van,ds.t:" 
dit de Valkeniers-visie aangeeft. · 

Een goede ble:civrwitte centrum-aanval, door Roemers ingeleid, ont
wikkelde v. Diepenl1rugge ;net een pass naar Ru, die strak in doel scl:cot .. 
1-4. Tegen het einje plaatste Guus van de lijn tactisch terug en Hatt~;:k 

maakte met een goed schot de einduitslag. 1-5 

Lens 1 boekte hiermede hun· 9e overwinning in successie en gaat; ,,:;
geslagen aan de kqp in 2A, Niettemin· zou het struisvogel-politiek ,;i~r, 
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te verbergen, dat Lens een verre van sterke wedstrijd speelde. De inder

daad periodi,ek krachtige :no:r.1enten vormden echter geen ononderbroken scha

kel. Speciaal 4 puntc::i stippen wij ter overweging aan: . . ' .. , , 
1. Het. duurde t~ lar.g~ voor :"3:18 zi,in vorm vond. 
2, Het uithoudingsvermogen moet worden opgevoerd. 

_3. Het !lamenspel, de onderlinge hulpvaardigheid en in verband das:r-• 
mede het plaatsen ·was meermalen onverzorgd. 

4. Het dekken van den tegenstander bleef vrijwel achterwege: 

Het werk van Castricum we.s boven alle lof verheven. De blauwwitt':l 
backs begonnen wat onzeker en trokken zich aanvankelijk te veel op dol!J. 
terug. Na de rust kwame?J zij wel "in goede doen". Walhain was op de hem 

vreemde_halfplaats voldoende, al waren er momenten, dat hij de bal niet 

.vlug afspeelde. Boelhouwer deed zulks bijwijlen evenee:-::s en had schijn-• 

baar de lange rust tezee::- in de benen.•Roemers vertolkte meermale::i een 
tactisch partijtje. '::och was hij nog !'!iet de "oude". Ru. Roodenrij s deed 
geen groots, maar wel nuttig werk en is, als steeds, goed ingesteld op 

team-work. De samenwerking met Janssen ging beter dan in vorige wedstry

d.en. Janssen en v. Diepenbrugge waren goed en hun doelpunten bleken van 
prima kwaliteit. Guu.s Roodenrijs was de schakel en hielp zo nodig onze 
halflinie verdienstelijk. Zijn uithoudingsvermogen is nog niet op de vo-

rige hoogte. Hattink had in deze match een meer waardeerbare ·opvatting 
van zijn vleugeltaak dan gewoonlijk. Hij plaatste meer voorzetten naar 

het midden en liep zi-ch niet geregeld dood in de cornerhoek. Als hij de 
bal nog vlugger afgaf in enkele gevallen, zou zà zijn snelle spel nood
zakelijk het. ploegverband ten goe?,e komen. 

De .rangschikking van de clubs in 2A tekent zich als volgt: 

Lenig en Snel 1 10 -9: 1 0 19 40 - 7 
.1: ---

R.K. R.v.v. 1 9 7 . 1 1 15 29 - 18 

Valkeniers 1 9 5 1 3 11 26 - 11 

Wit Blauw 1 8 5 0 3 10 21 - 21 

s. B. 1 10 4 1 5 9 21 - 25 

D. H. B. 1 11 r 4 1 6 9 22 19 

R. I. A, 1 11 2 0 9 4 35 - 46 

St. Michaël 1 10 0 1 9 1 9 - 46 

L e ll i g e ::i s !l tl 1 " .:;:, 

schopte tegen Q,uick-Steps 3 in een slechte partij de volle winst bij el-•• 
kaar. Het tactloze spel der reserves. in aanmerking genomen, was de over-
winning waarschij~·ilijk iets te veel; Wel boekte Lens 2 tegen de numerie-• 

ke roodwitte minderheid, (9) een permanente meerderheid, maar een volll
dige tegenpartij voert het spel in me.er normale banen. \7aarmee· wij me.ar 

. zeggen willen, dat Lens 2 tegen 11 Q,uick-Steppers beter gespeeld .zou heb-

ben. 
Het tweede had echter de opeenhoping voor het Scheveningáche doel 

moeten vermijden door vlugge, open aanvallen. Nu bleef het spel te peu-
ter i gen te monotoon. Enkele spelers als B, Boortman, P. Juffermans en 
A.v. Wely trachtten zich te onttrekken aan de algemene malaise, ma.ar 't 
spelbeeld omtoveren was onbegonnen werk. v. Diepenbrugge werd te weinig 
1n het spel betrokken. Wim Verheggen was te eenzijdig door steeds n.a::i.1· 

opnieuw naar de r echte:rvleugel te geven. Het verrassende element: opt'-· 
nen naar links of trough-pass naar het centrum werd hierdoor ui tgeschs. 
keld. G.v. Doorn ·nas er totaal uit, \'laar hij naast goede, zeer slechtt: 
wedstrijden speelt, is zijn ,Jonce::itratie op het spel onvoldoende.Gevolg 

was tevens, dat "bijna geen voorzet de binnenspelers bereikte. Waar _ook 
K. Dubai s dit onderdee::i. verwaarloosde, werd hei te2l!l-wor k te zeer bescha
digd. Met bijna. elke ba~. ging onze rechtsbuiten alleen op doel af,zodat 

de binnenspelers steeds werkeloos moesten toezièn. Persoonlijke succes
sen moeten worden opgeofferd aan het ploegverbandl J. Bontje werkte we.L,. 

c maar verzorgde zijl1 plaatsen allerminst. De Lens--backs waren evenmin I1, 
vorm. H.v.d. Boogaardt was zelfs zeer zwak. L. Eykelhof keepte matig ,~n 
bepaalde zich niet to·t de -verri.chtingen der overigen. Hij trapte zelfo 

tijdens het spel met een .iunior. Dat kan niet door de beugel! 
Voor rust scoo·cde v. Vlely een J.istig doelpunt. P,v. D:iepe,1·:J:,:nr,e;.~ 
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~1:1-chtte in de 2e heJ.ft ZlJn beurt af, pikte een teruggespeelde bal tac-

i;isch op en gaf geen kam;, .~~en Q,.Stepti-ëooJ-i;mnt brach.t op het einde nog 

enige onzekerheid omtrm1t óe einduitslag. net bleef evenwel 2-1, 

Tegen S.N.A. l in Stompwijk !.é;l';Jtc:;:ae het tweede elftal zich met 

een eclatante overwinning van 7-0, Lens 2· speelde over het algemeen be--. 

hoorlijk,· aanzienlijk beter dan in voorgaande wedstrijden. Vier·van do 

5 blauwwitte voorwaartsen combineerdGn aardig, maar· wisten overigens na 

de rust eerst de kansen effectief te maken. Wel waren de reserves in de 

eerste helft ook in het offensief, doc:h de S.N.A.-doélman·wist doelpun

ten te voorkomen, uitgezonderd één, waaraan, volgens sonnnigen altans, 'n 

"luchtje" zat, wijl de bal de doellijn volgens hen niet gepasseerd was. 

De scheidsrechter was Lens niet ongenegen en blies 1-0. 

Met windhulp ging het na half--time vlotter, Het aantal doelpunten 

waaraan alle voorhoede-spelers "debet" waren; werd tot 7 opgevoerd, De 

mede-oorzaak hiervan was, da,t de Stompwijk se. achterhoede met het ·,or·de

ren van de tijd meer en meer de spelers dru1 de bal tot mikpunt koos. A. 

v. Wely genoot in dit verband bijzonderè attentie! 

Lens 2 rieemt een abonnement op der gelijke overwinni.ngen! 

De stand in klasse 3A luidt: 

Lenig en Snel 2 11 9 1 1 19 58 16 

Wilhelmus' 3 8 6 0 2 12 40 - 21 

V,O,G,E,L, 1 8 6 0 2 12 30 - 1,9 

V, ·A. c. 1 9 4 2· 3 10 38 ... 28 

Q,ui ck-Steps 3 8 4 0 4 8 26 20 

S. N, A. 1 9 3 0 6 6 26 - 43 

Valkeniers 2 7 2 0 5 4 21 32 

\7estlandia 2 10 1 0 9 2 23 - 57 

S. V, T, 1 2 0 1 1 .1 2 - 6 

P.A. T. s. 1 2 0 0 2 0 1 - 23 

L e n i g e n S n e l' 3 

had tegen P,F.C, 3 in Poeldijk een niet gemakkelijke uitbcurt. Lijkt de 

3-3 dan ook o'{lpervlakkig zeer bevredigend, bij nadere beschouwing van 

het ver slag zou de overwinning bij betere attentie van de achterhoede 

· zeker behaald kUnnen zijn. Een sloom moment. in de verdediging - de aan-

. voerder· spreekt van "op lauweren rusten" .. was oorzaak, dat in 10 min. 

een 3-1 voorsprong van Lens te niet ging; Vooral de laatste Westlandse 

goal was niet geboren als C.v.d. Broek de bal maar gegrepen had. Handen 

gebruiken, Cor •. 
't Was van P,F,C. niet bepaald gastvrij Lens een half uur te dcE:n 

. wachten. Maar ja, in " 't durp sting": dat de wedstrijd was afgelast.De 

Poeldijkse club bestond het de 11 derde elftallers te verzamelen, zodat 

eindelijk begonnen kon. worden. De referee kwam voor de afwi·sseling maa;;:· 

· weer eens niet op en van P.F.C. zijde moest in de schcidsrechtersvaca -

ture voorzien werden. 

In de eerste helft speeldèn de blauwwi ttert matig. De part:i.j ging 

wel ongeveer gelijk op, maar v. Wassum en v. Lj.eshout vergaten bij eriJr-:, 

· le aanvallen ook nog te scoren, welke loyaliteit P.F,C, niet op prijs 

stelde en uit een snelle aanval Lens' lankmoedigheid afstrafte. 1-0 

In de rust we:rd de min- of meerdere veer k,:ac:ht der P ,F. C .-koeken 

getest,· waarbij de diagnose was, dat die van Ockenburgh soepeler, veer-• 

· krachtiger en dus blijkbaar van jongere datum zijn. 

. De koekenparade, die Ockenburg."1.' s voortreffelij'kheid ook in dit 

opzicht bewees, inspircer,de ook de lui tot een beter benenwerk, we.shal- • 

ve Aatje v.d. Boe gaard hei; Westlandse 11E: t tr i11en deed. 1-1 Wanneer A, 

Troe de nobele gedachte heeft W,.v. Lieshout met eer, goede pass te ver

rassen, stelt de laatste dit humanistisch gebaar op hoge prijs en :~iet. 

de P,F,C. doelman voor de 2e maal de bal uit het net halen,. 1--2 . 

Wat 'n el:'tal, dat derde! Een aanval van het rechter-elftalgedeel.-

te werkte Vl. Boortman, na wat knaleffect tege,1 de staander, cor1·ect,duo 

met een doelpunt, af. 1 .• 3 
· Lens 3 leidde in het hol van d"! leeuw. 

Ed h 1 h , t rk b ·,, n e J de u·~a,,.er· n-, de+-e~··1· e ••-" 
oc , s ec ·Gs s e e e'1en ~.u:,ne, w e . ... ., , •.• ,, - "'·' v ""·' 
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Blauwwit J.i et zi cl:. door den vijand overrompelen en de rood zwarte kr.no,.:·;c:n . 

schoten in kor-~e tijd tv;ec, b::essen in onze veste. Lens 3 moest dus caf:'.--

tuleren en de vrede v1:ró. offir.·iëe.l m"t 3 3 p het 'lf 1· b • } • 

' t K?.m ver !rnr i::,r. ! 
" - o ru 1 ormu 1 er e·,, e :er .. •, .. 

De "monster~afdeling" ziet _fil'..._al<l_~s uit: 

G. D. 'A. 3 10 
R. I. A, 2 9 
Lenig en Snel3 10 
R. A. V. A. 3 8 
~uickSteps 4 8 
P, F. C, 3 10 
G, D. A. 4 9 
R. K. R.V.V, 2 9 
D. H.L. 4 7 
V. V, P. 3 6 
Wilhelmus 4 8 
Graaf Willem 3 8 

·~-,.;-.... 

8 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
l 
l 
1 

1 
0 
2 
1 
3 
1 
2 
l 
2 
l 
l 
1· 

l 
3 
3 
2 
l 
5 
4 
5 
3 
·1 
6 
6 

17 
12 
12 
11 
11 

9 
8 
7 
6 
3 
3 
3 

61 - 19 
33 - 20 
29 - 28 
26 - 17 
23 - 20 
41 - 34 
28 - 30 
19 - 35 
14 - 18 
20 - 26 
17 - 35 
20 - 49 

L e n i g e n S n e 1 4 

verraste vriend en vijand met een 3-1 zege op P.F.C. 4, _Een officieu~e 

overwinning, die wegens staken dcor d.en referee een "zaakje" wordt voo:r 

het Bondagerechtshof, welks advocaat-generaal de twee puntenvordering 

van Lens 4 wel zal toewijzen. · 

De lange rustperioede had de anders zo soepele spieren van de 4e 

elftallers zodanig doen verstijven, dat, gelijk de aanvoerder opmerkt, 

de bal te veel "geaaid" werd om gevaarlijk voor de goal van P,F .• C.te ko-,, 
n,en. Voor de rust speelden de onzen niet best - komt meer voor - en toch 

was er steeds een kleine blauwwi tte meerderheid. P.F. C. deed het dus ocJ< 

niet veel beter. Na een goede inworp - er was een half uur gespeeld -

zag het Lens-kanon: J. Erberveld · een dot van een kans en creëerde op on--

betwistbaar elegante wijze een fraai doelpunt. 1-0 · 

Èen corner door de Westlanders afgedwongen, gaf aan de kassemmen-

aen de gelijkmaker. 1-1 Tot de rust vonden geen wereldschokkende situa-

ties meer plaats, · 

Na een comfortabele kwartier-zit in de gerieflijke Lens-woning ver

scheen P.F.C. fit aan de start voor het 2e gedeelte van de titanenka,mp. 

Fel rolden de roodzwarte stormtroepen aan. Lens kwam met wat lieftall·ige 

lonkjes van de beroemde Voetbalfee zonder kleerscheuren door. het aanhou-

dende offensief. Zelfs waren de blauwwi tte uitvallen, die meest geleid 

werden over de linkerwing, vol van gevaar, zà, dat weer het "kanon" kon 

worden afgesteld en een perfecte goal de tweede voltreffer van J. Erb,:r--

veld was. ,!1 . · · • · 

Lens 4 nam dus de leiding! 2-1 
Beter, spoedig verrichtte Jantje de hattrick zonder meedogen, op 

onnavolgbare wijze. 3-1 
En toen •••••••• toen gebeurde het. 
De· wedstrijd, die tot het laatste moment van de 1-1 stand for3,,::;c,., 

ter prettig was geweest, ·ontaardde door toedoen van P.F,C. in een -gefor

ceerd charging-partijtje. Er blijven altijd mensen, die het moeilijk kun

nen verkroppen, dat het ~en ander voor de wind gaat • 

. 't Lijkt een contradictio, maar .•t is inderdaad zo: Het ging Le!,,'l, 

dat j;_egen wind speelde, _iQ_ç_h voor de wind l 

Vandaar die 3--1 voorsprong, weet U ! 

· P,F.C, reageerde op da'c vriendelijke Lens-zonnetje wat vlegelg,ch-

tig- De scheidsrechter 'lloest een J,aar Poelèi:.jkers verder medespelen out-

zeggen en na gesmoo1 de hand taste lij kheden staakte hij "dees eedler. matd!" 

't Scherm bl!.jft op: 2e bedrijf volgt: 

Onder ausl')icïën van Ockenburgh's 1:r.i.lpportier, die blijkbaar van a,-. 
le markten thuis i•; en de fluit prijzenswaardig bespeelde, deed het vier-

de alle goede voornemens varen en liet zich door i1ilhelmus met 4-2 inzG.J•

ten. 
Het wordt een reporter droef te moede, als hij schrijven moet, dti.t 

"alle verband zoek ·was". JJ"·~ d'it na ç!e "knal" 7an 29 Januari ! 
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: .. Een fout van Bosman werd afgestraft met een doelpunt. 0-1 Toen J,Er

berveld de Wi1helmus--keeper, die verre van hokvast was, verschalkte, was 

de ~taJ!d weer gelijk, 1-1 ln aanmerking genomen .het :"losse verband" een 

pehoorlijk resultaat. 
. ·._Of in.de rust plannen werden beraamd om tot meer eenheid. in het 2,., 

gedeelte te komen, vermeldt· de .historîe niet, Werd 't verband gezoclit e:n 

niet gevonden ? "Wij en weten 't niet". . 

Wilhelmus nam na de thee ( à· 8 cent ) het spel in handen, betrok .. 

er de benen bij eh stond na enige .tijd sterk favoriet met 1-4. 't Was al•• 

weer die onbe.taalbare J. Erberveld, die Lens 4 aan een goal hielp. 2·-4 

De a,ndere voorhoede-spelers wensten om onbekende redenen dit goede voor. 

beeld te negeren en zo sneefden de edele blauwwitten. 

De situatie in de Reserve 4e klas A. is nu: 

Blauw-Zwart 3 9 9 0 0 18 66 - ? 

K,.R.V. c. 3 10 6 1 3 13 41 - 28 

R. r. A, 3 9 4 1 4 ·9 49 39 

V e 1 o 3 9 3 3 3 9 16 - 24 

Wilhellml.s ·5 9 4 1 4 9 29 48 

Lenig en Snel 4 ? 2 l· 4 5 15 34, 

P. F. c. 4 ? 0 2 ·o 2 10 _,. 28 

Wit Blauw 3 7 0 2 5 2 21 .:. 39 

J.v.d.K. 

UIT HET JUNIORENKAMP 

, Samenwerking is wel het meest onmisbare voor een elftal, dat suc-

ces wil behalen in de competitie, 
Hierop de nadruk te. leggen is deze keer de bedoeling van ons ge-

bruike],ijk praatje, · . 

· Voor den egoïst is het woord samenwerking iets afschrikwekkends, 

een woord dat uit het woordenboek moest worden geschrapt. ,, 

1 · Oók voor den egoi st· op het voetbalveld. Hij kent slechts een doel: 

· goaltjes maken. Om dat te bereiken, wil hij zich uitsloven. Hij nodigt 

zijn medespelers uit de bal steeds naar.hem door te geven, doch zelf wil 

hij aan samenspel niet denken •. Heeft hij eenmaal de bal te pakken, dan 

zou. de rest van het elftal gerust kunnen blijven staan, want samenwer ,-

king is van hem niet te verwachten. · ' 

· . Natuurlijk gelukt het hem wel eens te doelpunten, Hij gaat met die 

eer strijken, de egoïst, 
Doch het ontgaat Zijne Domheid, dat het elftal bij meer samenwer

king en beter inzicht zijnerzijds niet alleen mooier spel zou kunnen :mt.•

wikkelen, doch bovendien een hoger totaal van doelpunten zou bereiken·. 

De egoïst groeit van trots, omdat hij zó knap is een goaltje te 

maken. Maar hij vergeet zich diep te schamen, als zijn geknoei - · spel is 

het niet te noemen - veel meer doelpunten verhindert. ·""-':• 

Wat is dus o·nze conclusie ? 

Wij letten tijdens de wedstrijd scherp op om te zien vraar onze :mak

. kers staan. Wi · s'[lelen vluiz en oed de bal af en. nnen liever aan een 

ander "de eer" van te doe unten dan dat wij ze f pogen fa en. 

een goe voor zl n e 

De wedstrijdenrubriek is deze·keer erg klein. B,, c., ene. s'[leel-

den ieder een keer, a en,d. in het geheel niet. Gelukkig dat; de jonge:rn 

O'[l Woensdagmiddag ook op Ockenburgh terecht kunnen, want met al dat bar

re weer en zoveel afgekeurde velden zou je het voetballen kunnen verge-

ten, · 
En dat mag toch onder geen voorwaarde! Trouwens, bij een Lens-lid 

is daar g.een s'[lrake van . .. 
. "' .. 
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L e'n i g en S n e 1 b 

moest op 29 Januari naar Loosduinen. Veel vertrouwen in een overwinning had i•k niet. De gastl:eren hebben n.l •. een vrij sterk elftal. Maar acht doelpunten is toch wel wat bar, vooral nu Otto heus niet slecht keepte. Gelukkig wisten onze•jongens nog twee keer tegen te sçoren, Dat doen wy voortaan beter, hoor. En waarom werd er al weer een penalty onbenut ge-· laten'? 

L e n i g e n S n e 1 c 

kwam op 18 Februari tegen Vac.c, in het veld. Het zag geen kans de vurigste verlangens in werkelijkheid om te zetten. Onze jongens treft echter geen schuld, want zij speelden vrij goe(l., maal'. als naar gewoonte viaren de Vac.èrs zwaarder-van bouw, vari welk voordeel zij na de rust een ruim gebruik maakten: Dat had wel wat minder gekund. Intussen was ook hun speelwijze bet'er. Vac. verdiende dus de overwinning wel; 
Voor de rust had Lens wind mee. Daardoor was het spel~erdeeld,hoewel Vac. beter speelde. Piet de Jongh probeerde enige keren op verdien·stelijke wij ze een doeli;mnt te forceren, hetgeen echter niet gelukte ,Na · de rust was het spel hoofdzakelijk op onze helft. Toch .kwam Vac. slechts aan haar 2 goals door grote fouten onzer achterhoede, De tweede goal o.a. doordat Jan Roozenburg zijn voet optilde en de bal er rustig onder?oor kon wandelen. Tegen het einde werd het spel zeer hard. 

L e n i g e n S n e 1 e 
stelde bij haar eerste optreden niet teleur. Vac,d ·werd met ledige handen naar huis gezonden. ·Er werd vrij aardig gespeeld. Tonny Lux, Flaman en v.d. Heuvel gaven zeer goed partij, Jan Ballering weerde zich kranig op de backplaats. Ook de andere spelers deden hun best, zodat met 3 - 1 de eerste overwinning werd behaald. Lux, Flaman en Balleri~g waren · de goalgetters. · ·· .' · · 

·,Ti.j laten hier de standen volgen van o;i;:;e junior-afdelingen, waarbij die van het e,elftal, omdat dit slechts een wedstrijd speelde,in de volgende revue zal worden opgenomen. 

Afdeling c. Afdeling D 
PoFoCo8, 9 8 1 0 17 46- 9 St.M, a 9· 7 2 0 16 36-18 Lens a 10 7 3 0 17 58-21 D.H.B.b 9 6 1 2 13 21-27 v.v.P.a 12' 4 ·4 4 12 29-35 G,D,A, b 9 4 3 2 19 31-19 Rava a 9 4 3 2· 11 29-16 Valken.b 8 4 2 2 10 28-24 Vac,a 6 2 . 1 3· 5 19,-18 : Q,. St. b 7 3 2 2 8 29-12 . Westl,a 9 2 0 7 4 13-35 . Lens b 10 3 0 7 6 38-39 K.R .V. C., a· 7 1 0 6 2 14-36 S,V.T,b 10 1 2 7 4 17-40 D.H.B,a 8 1 0 7 2 11-49 Vogel a 1 0 0 1 0 l-'- 2 

Vlestl.b 5 0 0 5 0 7-27 

Afdeling I. Afdelina: J. , 
Vac. c 10 9 0 1 18 · 70- 8 D,H,B.d 12 11 0 1 22 45-lJ. Valk, f 10 7 1 2 15 40-20 Valk. g 12 9 1 2 19 44-15" Lens c 9 5 1 3 11 29-19 G.D. S, d 9 5 3 1 13 26-11 Q,; Steps f 9 4 0 5 8 27-36 
Rava d 7 3 0 4 6 25-21 : 

K,R.V ,C. c 12 4 1 7 9 25-33 
Wilh, d 9 4 0 ,5 8 20-41 W.D.Z. b 9 2 0 7 4 17-37 S, V. T. d 10 2 2 6 6 24-28 

D,H.I-. e. 10 1 0 9 2 . 16-83. Q,,St. g 8 2 1 5 5 12-17 
.v.v.P. d 3 l 0 2 2 10- 6 
Lens d 11 1 0 10 2 12-56 

En hiermede zijn we aan het einde van ons voetbalbabbeltje. Wat · zal I.Iaart ons brengen ? ' · 
P, J. 

, 
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-LEI\JS BA L ,\NS 

B a 1 a n s s e n i o r ,, .... , 
\,, 1. 

Lenig en Snel 1· 10 9· 1 0 19 40 - 7 1.90 
Lenig en Snel 2 11 9 1 1 19 58 - 16 1, 73 
Lenig en .Snel 3 10 5 2 3 12 29 - 28 . 1.20 
Lenig en Snel 4 7 ·2 1 4 5 15 - 34 0. 71 

S e n i o r· e n 38 25 5 8 55 142 - 85 1.45 

B a 1 a n s Jun i o r e n 

Lenig en Snel a 10 7 3 0 . 17 58 - 21 1, 70 
Lenig en Snel b · 10 3 0 7 6 38 - 39 0,60 
Lenig en Snel C 9 5 1 3 11 29 19 1.22 
Lenig en Snel d .11 1 0. 10 2 12 - 56 0,18. 
Lenig en Snel e 1 1 0 0 2 3 1 2.00 

Jun i o r e n 41 17 4 20 38 140 -136 0,93 

B a 1 a n s L" e n s. 

S e n i o r e n 38 25 5 8 55 142 - 85 1,45 

Ju n i o r e n 41 17 4 20 38 140 -136 0. 93 

• Lenig en Snel 79 42 9 28 93 282 ·-221 - 1, l8 

Mede de 1 i ·n g 

Bij het_ "ter perse gaan" van dit nummer der revue ontvingen wij 
: van het Bestuur der Belangenvereniging "0ckenburgh" het verzoek tot 
plaatsing van de volgende annonce,· 

Het Bestuur der Belangenvereniging "0ckenburgh:: roe'{)t sollicitan
ten OlJ voor de betrel,king van Terreinknecht op het Sport'{)ark 0ckenburgJ, 

Gegad i gd~n móeten zi.jn -van onbesproken gedrag en beke11d met ben
zi neme toren en: sportvelden •. 

Leeftijd bove'n 25 jaar, Salaris .minimum F, 20.- per week, Aanstel•~ 
, , ling op Arbeidsovereenkomst, · · 

Sollicitaties onder bijvoeging van getuigschriften te z,enden voor 
10 Maart aan den Heer S,P.v. Niel, Secr. ·Penn, der Belangenvereniging, 

WAARHEDEN 
, , 

1. Elf spelers vormen een elftal, niet een speler. 
2, De bal is rond gemaakt, la.at hefil rondgaan. 
3. Zelfingenorcenheid is des voetballers grootste fout. 
4. De gedachte is de moeder van de handeling, 
·5. Denk voor je schiet, niet daarna. 
€. Gebruik geen •spirits•, leg spirit in je spel. 
7, Drijf nooit, want je loopt kans dat men je straks van het veld 

noet dragen. 
8. De toeschouwers schreeuwen, de spelers voetballen, 

1,r, E C. - clubbla,:l 
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,SPORTTECHNISC HE NC)TITIE S 

Ploeggee st en ploegverband. 

Het profspel domineert vooral in drieërlei opzicht over de ama-
teursklasse, t.w. 

1. door een uitmuntende selectie; 
2. door de irrotere dicipline van de spelers; 
3. tengevolge hiervan: beter tea.m-wor k. , 

Feitelijk is dit een drie - eenheidL 
Uij bedoelen met de d i se i -pline niet het gevoel voor orde, waar te- : 

gen baldadigen zich nog al eens vergrijpen en dan in aanraking komen 
met de strafcommissie, neen, wij bedoelen hier de discipline van het 
spel. In hun s-pel. ligt opgesloten die heerlijke ordelievendheid,die fy- · 
ne structurele opbouw, het ondergeschikt maken van de persoonlijke kwa- · 
liteiten aan het resultaat va.n de ploeg, waardoor zulk. een ploeg een 
homogeen iets vormt. Dat is discipline-in-en-door-het werk. 

Sporadisch vertonen amateurselftallen zulk een discipline. In de: 
s-port en vooral in uloegwedstri,jden spelen de ego1stische neigingen een: 
grote rol. De prof ontkomt hieraan al evenmin als de amateur ... Maar een' 
-prof moet zijn persoonlijke neiging ten bate van het geheel onderdruk- · 
ken, wil hij niet bui ten het elf tal staan. '· 

Slechts in enkele gevallen is het geoorloofd zijn ·ego1 eme bot te. 
vieren; en dàn, .. nog_geschiedt dit uitsluitend omdat 't in het ploegy__er -
band past. Een rush - een dribbel - swerve - schot enz. 

Kijkt nu eens naar de amateurs. Wanneer men hun spel vergelijkt 
met dat van de profs, i-s het opvallend hoeveel er aan te kort komt. 

Dat is nu wel niet zo erg, want dat mag men niet verwachten, Ma.ar 
wat men wel mag verwachten, is dit: dat ook zij hun spel geheel stellen 
in dienst van de ploeg waarvoor zij spelen, 

Hoeveel beter zouden de 'amateurs kunnen spelen indien ze het team
work van de profs• eens tot voorbeeld hadden gesteld; wanneer ook zi.i hun 
individuele neigingen hadden onderdrukt ten bate van het elftal. 

Met en voor elkaar strijden voor de overwinning. -
Maar al te. dikwijls kunnen wij constateren dat het succes van de 

ploeg opgeofferd wordt aan.een individueel succesje; een a-pplaus, een 
_felicitatie, enz. enz. 

. . 
De lui begrij-pen niet, .dat dit persoonlijke succes slechts een 

schi,in-succes is, waarmee ze ten slotte niets bereiken. l!en vraagt in 
de voetbalwereld niet in de eerste plaats: hoe heeft die en die speler 
gesveeld ? , maar wel: " Was het e.en goed elftal ?" 

Ploegverband is een kenmerk van het betere_,roetbal! 
Elkaar aanvoelen, elkaar helpen, positie-zoeken teneinde een me-

despeler de gelegenheid te geven een bal gemakkelijker te plaatsen. 
' ' 

Het zijn de kwaliteiten van de ploeg als_ zodanig, die de uitslFl.g 
van de wedstrijd bepalen. 

Een goede ploeggeest schept een prettige sai:1envrnrking onder de 
spelers, ze vergroot het zelfvertrouwen en formeert een gesloten een
heidsfront. 
"Uit de Sportillusstratie" R. J. de Grood. 

Maakt Uw Yrienden 

L i d o f d o -n a . t e u r. ----
1 DankU. 

' 
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LENIG en S N ç.': L De-n . Hoog -

opgericht 18 ÜQCQrnbe r 19 20 
Secretariaat: Soestdijk s c hek ad e ~41 
Red a-c tie: Ama n de 1·h tra at 103 

. . -------
~.;.._ --. 
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OFFICIEEL 

. ' 

Kap. E. Stolwijk 
J,W; Dubois 
Jac· .• v .• d'. Kley 
W.v. Boheeraen 
P, Juffermans 
J; v'. V enr o oy 
C. Milten.burg 
J. Runderkamp 

Gee steüij k Adviseur 
Voorzitter 
Secretaris 

-.• -PënnTffgmeè·sfer···-
2e 'Voor z_i tter 
2e Secretar.is 
2e Penningméester • 

, Conµni ssari s 
' ,, 

• ' 

Bestuur 

Wil.lemstraat 2 
Weimárstraat iQ7a 
Soestd. ka_de 741 
ORl.i:'e'fno·ö.t•str :·· ·, 12 
Amandelstraat 51 
v. Mierisstr. 51 

· Eland straat 64 
Gaslaan 54 

' ..... 
,. ... K-ampioen! 

:Cen historische vermeld-ing in deze.rubriek: r· . 
19 1,!aart 1939: Lenig en Snel 1 verslaat op sportieve,·doch afdoen

de wijze haar grootste rivale R.K. ·R.V.V. 1 met 5-1 ell behaalt daarmede 
na een fraai seizoen ongeslagen het kampioenschap van de 2e klasse Zuid. 

Ter gelegenheid van d•i t' gedenkwaardige feit mocht het Bestuur van 
de navolgende buur- en zusterverenigingen gelukwensen ontvangen: R.V.V., 
dé Jagers, D.H.L,, P.C.K., V,V.P., A,D.S., Q,uick-Steps, .Graaf Y!illem II, 
St. Bonifacius en D,H,B. -

Het Lens-Bestuur wil vanaf deze plaats hartelijk danken voor de 
oritve.ngen felicitaties en blijken van b_elangstelling.' 

. ,. -
P. en P.~ Co mm i s si e 

De.bestaande vacatures in bovengenoemde co!Th-nissie vu-lde het Be-
stuur aan doèir de benoeming van de heren A. Y!alhain,· K. Dubois en C. 

· Sui ,i kerbu ijk, die ber•eids hun medewerking toezegden. Volledigheidshalve 
vermelden wij hier de huidige'samenstelling, waarin W.v. Boheemen als 
bestuursgedelegeerde optreedt: 

e.v. Egmond, voorzitter - A. Walhail'l, · secretaris -·,l,v. Boheemen, 
penningmeester -'C. Bontje, J-, Janssen, L. Meeuws en c; Suijkerbuij.lc. 

· ui.j mogen we], ver klappen dat dit onmisbare vereni.gi ngsinst i tuut . 
reeds in deze revue spijkers met kop-pen slaat. De belofte, gedaan by de 
distribuering van de · · 

... 
A t t r a c t i e - b o n n e· n-

wordt ten spijt van o:pgedöken voorbariu_e berichten binnenkort ingelost. 
Lees en herlee.s in deze Revue de pennev:ruchten van onzen P.P:secréta.ris. 

. . 
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Zij zi jr het ten volle waard. 

Nieuwe juni or-leden: 

; 

M u t a t i e s I, e d e n i ij s t 1 

No. 
No, 
No; 
N'o: 

No; 

123: G, Kö"evoets Cartesiusstraat 96 Geboren: 
124: L', Mol · Beeklaan 211 

' ' 125: A. ten,D~ .. · .. Burg._Fra11coispl,eil'\.20L •. ,, 
126: B, Di:mgelii!ans·· Tienhovenschelaan~63 .. ,"·••··•·'··~•-,,, ---~ 

Wecler o'pnemen senib:r~lédeh: 
: i ' 
; 1 • 

.. Kanaalwe_g .43_ Scheveningen. 

Bedankt: 
Nol 89•: '·G.v,d, Steen 'lalkenboschlaan 252 

- . Geroyeerd: 
No. 43: L. Hoefnagel ~No._ 19!3: A, .. rho))en., .. 

12- :7_ 
5- 3-
1.:. 4-

•.,6- 6-

1926 
1924 
1926 
1922 

M,u t at ie s Donateurs lijst 

Nieuwe donateurs en donatrices. 
No. 109: Mevr. D.de Walick Hallei,straàt 28 

· No, 110: Dhr. P.· Smit Apeldoorn13chelaan 36 
iNo, 111: Dhr. 'J. Drubbel . Plá Alsem,. Apeld. laan 
'No, 112: Dhr, H. de Vries Kijkduinsêhestr. 171k 

· No, 113 :. Mej; J, Polman Herzogstraat 187 
·· No, 114: Dhr. s. Erberveld W. Beukelszoonstr·. 6 

No, 115: Dhr .• Th. Krans ·. Abe.elstraat 73 . ' . . 

Den Haag 
• Den Haag 

·· Den Haag 
Loosduinen 
D!;m Haag 
Scheveningen 
Den Haag 

1 
l 

. Een prachtige lijst, die de groei in de lente-maand symboliseert, 
Het devies voor 1939 "Nu naar de 200" blijkt geen ijdele leus te zijn ge
weest. Met belangstelling zien wij uit naar het resultaat van April.Alle 
leden zetten eens extra de schouders onder de donateur sacti el Bedenkt: de 
aanhouder wint. · · · · · 

De. nieuwe on.der steunende ledenJ1a.+:,te,;).Jj,lc d_anJ< -ep !el}rnm _ _!.n de Lens" 
familie. . ... · · . . . - . 

: . ,,.....,._,,,...,.,.µ ----· ~~ .. 

F o t o - a r c h i e f 

-
Onze ·specialist op fin. gebied, W.v. Boheemen, is eveneens een ver-, 

woed verzamelaar van foto's ,Een edele bedoeling zit bij hem voor: in de 
kleedlokaalen en ga,ngen van het Lens - home een zi cht_baàr beeld van de 
Lens - historie te ontwikkelen. Laten wij hein daarbij helpen! Iedere jon-
ge en oude. blauwwitter snuffele op een verloren avond zijn foto-verzame
_ling na, Al dan niet met afstand van eigendomsrecht, al of niet vergeeld, 

. elke kiek uit. het v.erleden en heden van Lenig en Snel is welkom. Wim en 
zijn helpers - wie_r namen t.z.t. aan de vergetelheid worden ontrukt -
zorgen -er voor, dat ze in een passende Omlijsting een fraaie wandversie
r.ing zullen vormen, Een sei·ntje naar de 0kkernootstraat 12 en het komt 
0, K. ~- •··---. 

Oproep 

. In ver.band met de geregeld_e uitbreiding van het· aantal junioren •· 
ruim vijf elftallen telt deze afdeling reeds ..: zou het Bestuur het zeer 
op prijs stellen, wannc;er enige oudere lede:1 of donateurs _zich bereid 
wilden verklaren daadwer·kelijk als junioren-leider te fungeren. Inlich
verstrekt ondergetekende gaarne, 

Jac .v.d. K]oc-v 
Secretaris 

Kent U het B,F,-300 reeds? Neen~ Deze revue licht U volkomen in !! 
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HET GROTE FEEST 

• "'li," . 

Pasen - Pascha, doi. Voorbijgang des Heren - was vroeger de her

denking van de nacht, dat de verderfengel de eerstgeborenen van de E

.· gyptenaren doodde ~n de deuren van de Joden, besprenkeld met het bloed 

van het paaslam, voorbijging, waiµ-na het Joodse volk uittrok uit Egyp-

te" · · 

·Met Pasen stond de gestorven Godmens levend en· onsterfelijk uit 

het graf op: overwinnaar van de dood. Ons Pasen is dan ook.het feest 

van de opstanding, het feest va.rt Christus' verrijzenis. . 

. Sinds de uittocht uit Egypte aten de Joden ieder jaar •het paas

lam, Maar wat doen wij.? Wel, St. Paulus zegt: "Ons Paaslam Christus 

is geslachtofferd" en de H. Kerj.{ verplicht ons te nuttigen het Lichaam 

en het Bloed van het Lam Gods, dat' de. zonden van de wereld wegneemt, 

i7ij moeten dus ons Pasen houden, d. w, z, in de Paastijd· te biecht 

en te.Communie gaan, wij zijn daartoe verplicht op zware zonde, 

Wanneer zullen wij onze paasplich":. vervullen ? VTij hebben vier 

·weken de tijd: n.l. van Passie-Zondag tot de 2e Zondag na Pasen,. Nu 

noemt de volksmond hen, die op de laatste dag hun Pasen.houden zeer 

toepasselijk: de Paasbokken, · ·. -··-·- · · · 

Ik heb nog horen vertellen door oudere priesters, dat zij de 2e 

Zaterdag na Pasen, als dus de Paastijd afliep, 's-middags om 4 uur de 

·. biec~tstoel ingingen en dan zaten tot half elf, elf uur, soms nog later. 

Dan de volgende more;en een half uur voor de eerste H. Mis weer beginnen 

en daarna nog biechthoren tot tien uur, En telkens als .de priester dan 

vroeg: "Hoe lang is Uw biecht geleden?", dan was strijk en zet het ant-

. woord: "Van verleden jaar Pasen". · 

· Hadden al die mensen nu heus niet· eerder kunnen komen? Als zij 

op het uiterste wel konden, waarom konden zij dan de weken-daarvóór 

niet; waarom konden zi'j het gehele jaar niet ? En hoe wisten zij nog, 

wat zij in een geheel jaar gedaan of misdaan hadden? En hoe zag het 

er dan uit in de tuin ·van hun ziel? Bij menigeen was het misschien 

'geen tuin meer·; maar veeleer een veld vol onkruid. 

. ., Gelukkig behoort het geslacht der paasbokken tot een steeds meer 

verd~ij~end soort. 
' ,' E -è ri a d V i e s: 

' ' i ~· . 

· · • ·, Wr.mneér zullen we dan onze paasplicht vervullen ? Wacht niet tot 

de allerlaatste dag, maar ik adviseer al onze leden reeds vóor· of· al -

. tans op het Hoogfeest hun Paascommunie te houden. Ik vind het bepaald 

geèn goede noot als iemand op Pasen zelf niet te communie gaat, Een 

mooie dag is ook Witte Donderdag, de dag van de instelling van het H. 

Sacrament. · · 

Pasen is het· feest van· de opstanding. Kan het vo~r ons viellicht 

aanleiding zijn om eindelijk een·s voorgoed op te staan uït een of an

der gebrek,. een oude kwaal of fóut, we·lke veel stuk maakt in onze ziel? 

Niet alleen in de kerk, maar ook in onze ziel moeten wij de paas

kaars, lumet?, ·christi, het iioht van Christus ontsteken en zorgen, dat 

het blijft branden. 

' 

VAN DE· REDACTIE 
. 

E,_Stolwijk pr. 
Geest, Adviseur 

W ij' z ij n d e b o u w e r s ! 

De competitie-droom werd realiteit. :Óe blauwwitte eensgezindheid, 

die .wel tot uiting kwam in de provisorische Kampioensavond op 19 Maart, 

a·roeg vruchten en zal blijvende rente afwerpen in de toekomst-.· 

"Nieuwe lente, nieuw geluid ! " 
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Dit etiket plakte een onzer buurve!'enigingen op de verrichtingen 

van haar eerste elfte.l, . 

Wij maken deze wo~rden tot_ de onze: Het le ~lf'tal bood bij het in

gaan van de Lent~ een r:ieuV' geluid: l'!et '.{a,mpi oi::ia.êct.~Jl• 

De georganiseerde Lens - mobilisatie, die alle blauwwi tte beschik

. ~are krachten formeerde tot strijdbare groepen, is tijdelijk ve;ankerd 

in de ereplaats van de 2e klasse Zuid. · · 

, Het Lens-leger, gerecruteerd uit eensgezinde werkers, die onze · 

voren~ging naar boven willen stuwen, neemt alle hinder-palen, schrijdt 

voorwaarts en strijdt onder het devies: Terug naar de R.K.F • 

.Aan dat doel willen wij bouwen! 
Het Bestuur als de stimulerende instantië;•_de ·leden en.d.onateurs 

als tro\l-we volgelingen onder de blauwwi tte vaan; .·' · · · · .. 

Zo wordt Lens een zonne-woning. • · 
De Lens-lente is inge:J.uid .I_ 

,,-. .-i: '' ' f . 

: · · Het is ons· een g~ntiegep in ;dit:~u11a/een nieuwe rubriek te kunnen 

aankondigen: ·B.F •. - 300",_Een':Paar pagina's2.rer;der treft U hem aap.;.Wij 

bevelen de intentie, nodig om tot volle·uitb-0uw te .komen,. gaarne·· aan. 

Voor deze vaste maand-:rubriek vragen wij alzo Uw vererende aandacht, 

Red, 

·In verband met.de ziekte van 9hzen redacteur-secreta.ris(zieVa.rial 

ver zoekt de .:redactie tot nader' :aankondiging alle bijdragen te willen 

. zenden aan den .heer ·c. Halleen, .Amandelstraat 103 • 
. ' '.· '• . ., . '· . 

. -

'' 

. De copie voor -het Mei-nunmfr van ons club-orgaan wordt. aan 

· genoemd adres tot ·e;-i;met Maandag 24 April gaarne ingewach~. 

. ; ,/ i;· 
... ~-- ~~-·', 

"----'-"--'-------'---'---"----.-
i" • 

. VAN· DEN· VOORZITTER 

boven

Red. 

L.en S. 1 Kam p'i oen 

. · -Drie hoera's voor onze eerste elftà.lspelÉn·s, :j; lui, de 'Vlag. in 

.top voor onze kranige elf en hunne reserves, die ·er Zondag 19 Maart in 

geslaagd zijn de laatste _sta-,in-de-weg voor het ongeslagen kampi.oen 

schap· uit de wë·i;fte ruimen. Lens 1 in 14 wedstrijden met 27 punten on

geslagen kampioen mèt 57 doelpunten voor en 9 tegen, Een prestatie,die 

hulde verdient· en waar op wij te· gelegener tijd gaa:;:-ne nog eens· terugko-

men. · · · . · . · · 

. :, . _. Hoe groot het medeleven met Lens momenteel is, getuigde het ge-

. wéldig,·enthousiasme,. waarmede honderden,het. zeer gure weer trotserend, 

· de_be~lïssende strijd volgdén, De qvatie, die·de··speler.s.na,i:1.floop in 

ontvangst hadden· t~ nemen, -was wel -ZC\ spontaan, dat er geen twijfel kan 

· bestaàn aan een bij uitstek goede geest iIJ. onze· Véreniging •. 

· · Van. tientallen en. nog· eens tientallen mochten dé spelers en.· ook 

ondergetekende h[U'telijke handdrukken ontvangen, vergezeld gaande van 

,·even hartelijke felicitaties.· . 

Mededelingen vä.h ouders van !eden werden mij gedg,_an" waa.r¾j open

lijk werd gezegd, dat hun .door hun zoons meerdere malen was ver.teld,d"lt 

er een prettige geest van óaamhorigheid in Lens heerste en zij nu zelf 

moesten erkennen veel te_ lá.~g gewacht te hebben zidh bij ons aan te · 

sluiten. Flinke· zoons, die C\ná .werk op zulk een manier naar bulten uit

.dragen, doch ook een ere-saluut voor zulke ouders, die er·prijs op stel

len te weten in weJ.ke omgeving hun kinderen de vrije tijd doorbrengen 

en hen zo 1;1teunen door ip. dezelfde vereniging als donateurs achter hen 

te staan. o, mochten alle ouders onzer leden ook in dit verband het gro

te belang .hunner kinderen begrijpen, wat zouden wij dan nog meer kunnen 

bieden. Op geva.a.r af bij dit. kampioensfestijn van sentilljenteel beschul-• 

digd te worden, moet het mij toch van· het hart, çlat er nog veel te vee::. 

van ons verwijderd blijven en zich in het neutrale kamp begeven, niet--



- 5 -

niet tegenstaande ZlJ gewetensverpli cht zlJn, zich bij ons aan te sluiten. 
Misschien is het Lens-kampioenschap een gelegenheid tot bekering. 

Aanhouden doet overwinnen, de leuze, die ook onze kampioenen tot 
de hunne hebben gemaakt met een ongeevenaard succes, 

·. Bravo; nogmaals mijn welgemeende felicitatie voor Uw volhouden, 
voor Uw grote saamhorigheid, voor het trouw opvolgen der gegeven wenken, 
voor Uw schitterend voorbeeld aan de jongeren, hetgeen gij door het be-
haalde .. resulta.at zo heerlijk beloond zag. · •, • .. 

· Doch laat dit succes U nu, niet doen denken, dat wij er al zijn, o, · 
neen, hoe mooi alles nu lijkt, •is het slechts een begin. Laat ons echter 
volhouden en blijft eensgezind als één man achter Uw bestuur en techni
schen leider staan. Blijft op de ingeslagen weg voortgaan, opdat meer
der.e successen Uw deel worden. 
· Deze korte bijdrage zou al zeer onvolledig zijn, wanneer ik hier 

niet een welgemeend dankwoord sprak tot mijn plaatsvervanger, d~n heer 
P. Juffermans, · die als de dapperste de·r dapperen ons zinkend Lens boven 
water· heeft weten te houden. Thans aan het ziekbed gekluisterd,· juist 
op het tijdstip der grootste triomfen, sporen.wij allen aan.voor het 

· welzijn van onzen beminden vice-voorzitter eeh gebed te storten, opdat 
hij wederom spoedig geheel hersteld in zijn gezin en in onze ge~ederen 
moge terugkeren. 

·· ·, Ten slotte, doch niet het minst, een buitengewoon woord van dank 
aan onzen te·chnischen Leider, den heer Halleen, voor zijn onverdroten 
ijver en onvermoeiden arbeid, _die hij heeft verricht~ 

En nu~ .••.•. u •• oo •• 

,< 

VAN' DEN PENN.\-NGMEESTER 

J. W. Dubois 
Voorzitter. 

, . 

. 
Onze oproep in de vorige revue tot U al],.en; waarbij Uw me,dewer-

. king werd gevraagd om te komen tot een juister overzicht over de finan
cieele administratie· onzer vereniging, ondervond veel ·steun.·· Namens het 
Bestuur aan allen,· die hieraan. mede,ve:rkten,- onze welgemeende dank •. · 

' ·. . . . . . . . . . . . . 

Echter niet allen voldeden aan ons verzoek om hun "achteruitbeta
ling" om te zetten ·in een "vooruitbetaling". Toch is dit noodzakeli.j k ! . . . 

··Wij .doen daarom een beroep op de ouder·s · der junioren, en diegenen 
onder onze senioren en donateurs, die hierin achtèrbieven, om bij de , , 
eerstvolgende betaling een maand in te lopen. En nogmaals: kan het niet. 
"ineens", doet U· het d'an in 2 termijnen, n.l. op 1 April en 1 Mei a.s. 

Wij r .. ekenen op U ! ! 
w;v, Boheemen. 

VAN DE P..EN P. COMMISSIE 

Het is nauwelijks 3 dagen, dat.het bestuur m1J benoemd heeft tot 
secretaris van de P.P. - reeds bij de le stemming viel de beslissing!
of ik ontvang van een onzer Lens-jongeren een briefje, dat zich kenmerkt 
door een vrijheid van optreden, die ik reeds meermalen in mijn omgang 
met de jongere generatie heb menen waar te nemen. Enfin, oordeelt zelf! 

Aan de ni~uwbenoemde sik van de P.P. Den Haag, 13 Maart 139 
A 1 h i e r. 

, , 
Geachte sik! Er zit een lek in Lens! Nog voor het nieuws van Uw 

benoeming was doorgedrongen tot de commissies, die deel uitmaken van de 
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instantie van de vereniging, was ik reeds op de hoogte van 
in .lnve~t ie! Ontvan_g ,voor Uiv!Jenoeming nog ,wel 1)1-ijn gelukwen,-

• 1 : • •• •• ,,. ! ' • ' .• , ' 

. Dat lek za:1 U ·w,11 ver\·rond'êr.~p. :Ïk weet' nog we1,<c1at iJ zich eens 
·1n zeer gewaardeerde bewoordïpgen ·hebt uitgelaten ove:11 .de _geslotenheid 
van _de her~n, die de ,vergaderingen van het bestuur Ï~n de .c.Ömmissies be
yo~~~P• UV( ,.nieµws"?ierigheid. in deze kan i~ tot mijn spi_j,t, niet be:vredi-. 
gen/ Ik heb J;ll, .mijn z:egsman op handdrtik beloofd. -hem nief te zullen ver-

·- ' ., raden. Da:t spreekt overigens· vàp. zelf(' Z·o'n nianrietje houdt men in ere ! 
Alzo mçiet ik U in _onwet.endheid .laten. omtrent de- bron-v·an· de.ze vroegtij-

- dige bekendmaking.· ·-_- _ .- . . , :- .. :· ... · . : :. ·._ · .. _ .· -_.,, -: · , 
. Uw benoeming deed mi'j oprecht genèi'e"gen. U zÜ11:- ook ncig W!j;I. weten, 

· ho_e wij vroE!ger aan.genaa.in van. gedachten wi s·selden •... 
Maar, beste sik, nu tèrzake! ,: . - ,. • . 

___ Niet alle_en U:v, blëlnoeming ,.\{vram niij ter. are,. ook d\Ï .plannen,' welke 
.. op de bewu_ste à.von,d ·een: punt van l;>espreking vermeien,_ zJjn ,mij .doqrgege-• 

,,. '·v:eµ; Malµ-" VO/;',d,~t i): rii~rover: met U ga,., spre'keJ1, moet_ il,( ,er• tegen pro- . 
. testeren, dat. op het gebied van .juniorenzorg d.ie av-ond met,. ge-en woord 

•. i 

gerept' is, ·. ·· . ., ' · .' · .. · . · · •.;·;,,.-.: -· :,-·, · 
.: Geaclite .sik!. . . . .. .· .. ' .· , . ;"·; .. ,,._ · 

, . __ !k mag U eraan· he:i;inneren, dat voor de . sen1_oren op 1,6: F'ebr,,• j 1. 
in Care Alsem een fuif gehouden is, die zo knal was, .. cla,.1:-_. alle bestaan,. 
de.normen van pr.e.t_ en jolijt overschreden werden •. _, ,._ 

, . . ,.. Het w~s eeri. zi,ttjn'g_:met gèsl.o,ten deuren~ Dank;_ zi.j d_e•;- bron, e.,chter 
waarov·er ik U reeas 'ver.telde,• bei: :ik een. en ander. dien avo.nd te"111eten 

· gekomen. De ene lekkèrnij was nog niet 6:ii' of 'de andere wer·d· opgeêl.iend. 
E.r. werd korte metten gemaakt met taarten zo groot: à1s' ifè"•Jubileumtaart 
v,90-j: · de 5000è bezoeker van de film "Pastoor Kirchfeld", waarnaar, wij, 
junioren dikwijls met begerige blikken in de geïmproviseerde etalage v. 
Capi tol gekeken hebben. Edammer kazen van 40% zijn daar ver.orberd, die 
zo groot en ,zwaar·-,war-arr'j'•"'-dat·:,b·i·j·0v.erd.:e·J:.1ng'·ondeci' 'êl'ë 35 aanwezigen elks 
aandeel nog meer dan 100 gram bedr.oeg. 

Over sigaren hadden de heren ook niet te klagen. Senioren - niet 
sigaren-rokers - zijn naar huis -getogen -met• •een· zodanig -i:ont-i·ngent si
garen, dat Papa - wel sigarenr9ker - de,.voq:q·,a.ad ·.• s: andè;rendaags\1 in 
klinkende nru.nt afkocht. - _ .. · -- · • ·. - - ·· · · · .... · -· • ., - " ............ . 

_ Ha!Ha!_ Zitti~g_met gesloten deuren! Ik zei het U toch~ Er is een 
Lek in ~ens!_De vqorzorgsmaatregelen waren OVE!rigens goed:genomen. Ook 
de gordijr.ien waren l\!tevJg dichtgeJ:l.~ald, _zop.~t Bas.je (d:at, i_s nog•ä.ltijd 
mijn,.boezemvriend ) ep. i~ onze _inspeçtietoch~, teleurgesteld .hebbén moe-
ten op·geven. · ' . 

. , G_ezien hebben we niet!j_ en ,gehoorc;l heel, _y1einig, _AJ,l,._e,en hoorden wij 
telk.ens een. bel. tingelen en Ba_S zei': "Nou .r.P~'Pén z~· 'çl_en, kelne1; _;, ~e 1:eb
ben weer ,dorst". ,,V-eel leven was er echter_ n1·et; ·d1t begrepen wlJ niet. 
De senioren staan immers nogal als luidruchtig bekend en vooral in het 
héiligdöm :van den heer van.Alsem! Tussen )1aakjes, is .c;lie n;lijnheei: al 

' ,;; • . • . . . ' • • J donateur·. ·_ · . • - -. . _ _ _ - -•, , . - ·_ _ . .. _ 
· Achtèraf - toen ik mijn gegevens vernqmeh ·had - was alles .\lli j dui

delijk.' Ik heb' Basje opgezocht én gezegëi: "Bas·, weei; je, waarom die se-
niorenavond zo'n kalm ve::-loop had ?" · 

"Nou ?"zei Bas. 
"Die lui hebben de ganse avond een leergang gevolgd in de gastrono«· 

mie!n ···.r,. '·~~-: /. "".'"":."•-,,'•• .. .-: 

"Wat is dat ?" zei Bas 
"Dat betekent fijnproeverij! Ze konden niet praten van al d~,lek

kernijen, ·die aan hun talent werden .onderw;orpen. Ja, ~r .moe:J; .er "een ge
weest zijn, die zo weinig smaakgevoel had, dat hij .eerst een 'l~l,v-e taa.1·t
tot zijn beschikking moest hebben, ·alvorens hij hei; maa.ksel ,keuren kon. 11 

11 0! 11 zei Basje. 

Geachte sik! Ik gun de heren senioren hun pret! Nou'weet ik, wat 
ik later allemaal te goed heb! M~ar nu kom ik 'terug op'het punt van uit
gang! Waar blijft de ·avond voor de junioren.? Recht is recht'! 

De grote wijsgeer iû.t Koningsbergen Emmanuel Kant moet de volgen
de woorden hebben neergeschreven: 

"Wenn die Gerechtigkeit untergeht, hat es kein Recht mehr, dasz 
die Menschen auf Erde leben". (Dit weet ik vart mijn broer, die dweept 
met filosofie) · · 

Welnu, mijnheer de secretaris, sta mij toe, dat ik dat thema als 

-· 
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volgt varieer: Indien de junioren niet b:nnenkort een feestavond krij
gen in het kader van de n:r:tü-partij van de heren senioren, dan h::ieft het' 
geen zin meer, dat v;j;j nog langer juni.o:rled:::::1 blijven. · 

• Wij verv,achten ook geen versna,:eringen a la St.Nicolaas en T:::-apa
noeli: hout bevattende chocqJ.ade-repen. Ik voel nog mijn tanden. Neen, 
wij houden wel van aardigheidje<1, maar dan zoals die op de senioren-fuif 
geponeerd werden. 

Taarten in vierkante ir.eter uitgedrukt, Slordige hoeveelheden kaas 
van 40 plus, enz. · 

Uw benoeming geeft mij moed: ~k vertrouw, dat U ons niet met een 
, tweetje het veld in zult sturen.· . . 

• Op de eerste zittingsavond der P.P., heeft het recht van de juni=. 
oren op een feestavond geen punt van overweging gevormd, Op •de 2e zit-

. tingsavond 23 Maart (wat een weet, hè) moet deze .zàak de aaµdacht heb.; 
ben van het P.P~- college, Zo niet! Dan zal voor de eerste maal de zon 
over mijn toorn onde:::-gaan, Zo ver zult U het echter niet laten komen, 
want U weet, dat ik de upreekbuis ben van de. se.hare jongelieden, die er 
trots op gaan voort te mogen schrijden onder de blauwwi tte vaan! U hebt 
de eer deze trots tè handhavdn met dank voor Uw aandacht tekent Uw toe
genegen 

Neen, ik teken nog niet! 
Ik wilde nog zeggen, dat ik met veel belangstelling kennis heb ge

nomen van dé eensgezindheid van d.e P.P. inzake de opdracht aan de heren 
L, Meeuws,· Kees Suijkerbuijk en Uw persoon, om op de volgende vergade
ring µiet definitieve plann_e:r,_'Ll?_g,r een feestavond te komen. Deze plannen 
worden omlijnd. door: , 

1. Tempo: "bliksemsnel 11 

2. Programma: ".illlck wat wils" 
3. Aantal medewerkers: "weini. g" 
4. Peil: "hoog" · 

Ik kan me met dit alles vereniger.. Onder ;:hoog peil" meen' .ik te 
verstaan, dat al het gebodene toegankelijk zal zijn voor on.ze kinder
oren, zodat ik geen kans loop plotsel.ing aan mijn vader een verklaring 
te moeten geven voor mijn lachen. · 

Als i'k ook wat mag zeggen! Wat de:nkt U van ko:i;1/e schetsen uit het 
verenigingsleven voor dé pauze en na half-time een een-acter? · . 

. Niet gek; he! Denk e1· eens over na! 
Nou teken ik heus! 
Uw toegenegen 14-jarige 

Puck. 

' Ja, koud benoemd, ontvang ik het hierboven zonder coupures afge,
drukte epi stel. 

• Mijn gevoeler:s wo.ren 'in 't begin aan..,verandering onderhevig. 
Ik was eerst nijdig over dat sik va.n de P.P. en ik was reeds van plan 
in deze stemming een brief terug te schrijven. Later gaf ik mij reken
schap van mijn vera:itwoordelijke taak, die steeds een pogen moet zijn 
leden en donateurs aan de vereniging te binden. Ik besloot het jongmens 
vrïendschappelijk tegemoe"v te ti·eden. Voor mijn benoeming wereldkundig 
was, had ik alzo reeds de eerste .officieele stap gedaan: 

Den Haag, 14 Maart '39 

Beste vriend: :Fuck! 

Met veel bela:1gstell:lng en met onverdeeld genoegen heb ik van je 
uitvoerige brief kennis ge.nomen, Het lek in Lens he:'lft mij bijzot!der 
geïnteresseerd, Je wilt je zegoman niet nomncn ? 

Pas maar o:p! 1/foet je nog het geval van de H9,agsci journalist, die 
gegijzeld '?ferd, o:r,:iat hij zich op jouw standpunt plaatste ? · . 

Ik kom op deze zaak ter11g, zofü·a ik het lek heb gestopt. 
Dan komt een p.C:.::.catie ïn de Lens-!'evuc: "De waarheid ror.dom het 

Lek in Lens". 
1~ ::-.u je '.:Jr !.ef; 
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Je verhaal over de fuif van Lens is glansrijk overdreven. Inderdaad is 
met gebak en zo rondgegaan en zijn er sigaren gepresenteerd, alles ech
ter in bescheiden mate. Het was verder nogal rustig, omdat de diverse 
spelen als schaken, bridgen enz. alle aandacht opeisten. 

De bel was de gong voor de schakers. 
Wat je verzoek om een juniorenavond aangaat; kan ik je tevreden 

stellen; hierover is geen speciale zitting nodig. , . 
Immers, het Bestuur ontving reeds de toezegging v.d. Geestelijk 

Adviseur om onmiddellijk na de vasten een filmavond te houden voor de 
junioren. Dat"iifblijkbaar nog niet doorgelekt, Die verrassingen - v.er
snaperingen, zeg je - komen ook in orde. Stel· je gerust en ook je grote 
schare junioren, die met jou voortschrijden onder de blauwwitte vaan. 
Hm!Hm! 

Verder: deheer v. Alsem is. reeds lang donateur. Bedankt voor het 
verborgen advies. Die donateurskwestie is overigens een zaak, die mij 
zeer .na aan het hart ligt. Wanneer mïjn vriend ·Puck den sik v.d. P.P. 
een plezier wil doen, dan steke hij eens hier e!].; da.ar zijn voelhorens . 
uit en tra.chte wat donateurs te winnen. Donatrices is ook goed! 

Is je broer, die filosoof, al donateur? Neen? Je moet tegen hem 
zeggen, dat de grote Chinese wijsgeer Lao~Tszè gezegd heeft: 

"Iwa Loedi lya.ng si tsjang" 
hetgeen beteker.t: , 
"Sportverenigingen verdienen een ieders geldeli,jke belangstelling~ 
Indien je broer en vele anderen aan de woorden van dezen wijzen 

man, wiens eeuwenoude spreuken tans nog richtsnoer en leiddraad vormen 
voor millioenen Oosterlingen, gevolg zouden geven, dan ••••••• , ••••• ,.,. 
Enfin, vul zelf maar in. 

Dan komt er een g1·ote feestavond voor de junioren ·met attracties, 
dan komt er een kampioensfuif, die ....... Neen! La.at ik niet uit de 
school klappen. . , 

En, zeg Puck, als je broer soms twijfelt aan de uitspraak van Lao 
Tszé, dan stuur je hem naar mijn adres, dan zal ik hem het oude vergeel
de manuscript tonen tegen acceptatie van een Lens-diploma en onder con
tante betaling van een maand donatie-geld, 

Beste Puck, je bent een pientere knaap; je moet me ook helpen met 
adressen voor raambiljetten. Stap eens bij kennissen van je de winkel 
binnen en vraag eens of ze in aanmerking willen komen voor het predi
caat: "Donateur van Lens" 

Als tegenprestatie hebben ze alleen maar een biljet in de etalage 
op te hangen. En als je met praten niet slaagt,. dan schrijf je een brief 
Dan heb je zeker succes! 

Je medewerking zie ik in je volgende brief gaarne in tastbare fei
ten opgesomd. 

Je belangstellende 
Sik v.d. Pers en Prop 

P.S. Hoe ·gaat het op de H,B.S.? Goede cijfers? 
Je ziet \<iel, ik heb. je niet met een tweetje het veld ingestuurd! 

.· Je advies voor de vulling van de feestavond is nog zo kwaad niet. 
· Ik heb er \direct met de heren Kees S. en Leo M. over gesproken. Ze vin

den het beiden ook heel goed. Dus vóór de pau~~ krijgen wij schetsen 
uit het verenigingsleven en na half-time een een-acter, Gaarne houdt 
ons driemansschap zich voor je verdere adviezen aanbevolen. 

'!-

a.bo 

\ ~ \ \ ~ \ '\ 

\ ' C ' ' \ \ 
HET LAATSTE NIEUY./S DER p p 

Wat een jongen is dat, die Puck! Wij hebben nog verschillende ke
ren van gedachten gewisseld. Zijn brieven nemen toe in belangrijkheid 
en in lengte. Op mijn ui tnodi_ging is hij zich gaan bemoeien met de fel;!st
avond. In elke brief bracht hij nieuwe ideeën na.ar voren en lanceerde , 
hij nieuwe vondsten. Openbaarmaking van deze correspomdentie werd door 
den Redacteur wegens plaatsruimte ge\veigerd. Jammer, want nu zult U ver-, 
stoken blijven van de sappige brieven van de jongste mijner vrienden. 



'' 

- 9 -

· Och wist U toch, hoe de_feestavond van 14 Mei a.s. gegroeid is in het 
·br~in van Puck. _Nooit zul·~ U horen, in hoeveel etap-pes zijn, geest de 
reis naar het e1nddoP,l heeft. afgelegd. Nooit zult U vernemen wie hem 
geinsp-ireerd ë1eeft, ' 

· · Hij bracht een volkome11 omwenteling in 01-ize -plannen• het enen 
denkbeeld verwier-p hij,direct en gaf ér een ander en bete; voor in de 
plaats, Een gehuurde een-acter verviel en hij kwam met een zelfgeschre
ven blijspel naar voren. Een toneelspel, dat s-prudelt, bruist en over-
schuimt va~ enthousiasme en dat parelt van geestigheid. · 

Puck schreef erbij: "Nu hoeft U geen auteursrechten oo_k te beta
len, want ik reken voor Lens niets",• 

'Waar die jongen al niet van weet! 

Ik heb hem ui tgenodi.gd voor een 'bespreking, "IK wilde je spreken 
over de definitieve· samenstelling van het programma;' zei ik, Programma? 

"Dat heb ik,:.a..l". En. meteen toonde hij een vel -papier, En hier, - zei-ie -
hier .is de hele uif"l;èrldng! 

Ik heb hem met. grote ogen aangezien en mijn mond gehouden, 
· Hie.,.. is het progràm: · 

· Tafereel 1 
'.l'afereel 2 

.. ·/ . .. · Tafereel 3 
,Tafereel 4 
Tafereel 5 

· November 1813 
.Juni 193? 

· Lothar i o moet hangen, 
De almachtige in Zél.andam. 
S-port is S:port; zaken zijn zaken. 

· ·Hier stelde Puck een -pauze voor van 25 minuten, 

Tafereel 6 
Tafereel ? 
Tafereel 8 
Tafereel 9 

• TafereellO 

Niet .. z9o-~O • O • OOO 

Ma.ar zo!· · 
De vergadering. 
Lenig en Snel na 25 jaren, 
A-potheose ( Tableau) 

'· 

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

Nou dit· is het! Puck tekende er nog bij aan, dat de entr'actes 
niet als'pauzes moeten worden opgevat, 

Ik heb een ti-pje opgelicht van de sluier, waaronder de juwelen van 
Puck's werkzame geest verborgen liggen. 

Op 14 Mei wordt de sluier geheel weggetrokken! Dan zult U de ju
welen zien schitteren en flonkeren. U moet vast komen. Öp dele.plaats 
degenen, die de oabaret--avond in November hebben bij gewoond, want Lens 
heeft wat goed te maken. En verder moeten komen •••• ,, •• 

Ach wat! Voorziet u tij.dig van kaarten, want het zal druk lopen!! 

A, W, 

-------------DE VL/\G IN TOP l.. 

De strijd is gestreden en de spanning gebroken, Das I,ied ist aus! 
Met een daverende overv1inning - de dertiende in successie - be

eindigäe het le elftal de competitie en legde daarmede tevens beslag 
op het· afdelingskampioenschap.·· 

Ongeslagen! Met cijfers in de eindstand die aan duidelijkheid 
niets te wensen overlaten, nl. : 

M-"'' ~ v.i:;,.. ~ 
14 13 1 0 

r-
2? 

~ ........ , ,.,_..., 
5? - 9 

Voorwaar een schitterend resultaat, dat afdoende aantoont dat in
derdaad het sterkste elftal zich kampioen mag noemen. 

Niettemin.waren er van dele competitie-dag af .kapers op de kustl(.' 
iiaar dezelfde en zo fel begeerde ereplaats: ook R.V.V. had een kranige • 
ploeg, die in staat bleek een heel seizoen lang een voortdurende bedrei-
ging te vormen voor on~e mannen. Ook R.V.V. wist Zondag -aan Zondag de · 
punten te vergaren. Slechts in de strijd tegen Lens hadden zij het hoofd 
te buigen: met eige::i. grond onder de voeten toonden de onzen zich met 3-0 
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de meerderen over de Rustenbur gers, , 
. Zo naderde voer Lens l de laatste match van hetaeizoen, tevens de 

replay tegen de e~ige ccncurrent R.v.v. De situatie was aldus: Lens had 
aan een gelijk spel v:.>ldcende om 2,i ch def ini ti cf in het bezit van de kam
pioenstitel te steller:. Behaalde R. V.v. daar en tegen de overwinning, dan 
zou tussen beide rivalen een beslissingswedstrijd nodig zijn met het kam
pioenschap als inzet, 

Zover hebben Walhain c,s. het echter niet laten komen, Al waren zy 
er terdege van overtuigd 'in die laatste krachtmeting op felle tegenstand 
'te zullen· stufte!:'., toch waren zij er gerust op uiteindelijk als overwin

, naar uit het strijdperk te treden. 
Dat het moreel van de plo~~ voorbeeldig was, bleeK wel overduide

lijk tijdens de "samenspraak" voor de wedstrijd: niet alleen dat op dit 
voor hun club zo belangrijkemoment de ~pelers stuk voor stui hun verant
woordelijkheid voelden, doch zij waren~aarénboven volkomen hun eigen 
kracht bewust en wisten hun ploeg ·superieur aan die van hun tegenstre
vers. Vandaar dat zij blaakten van strijdlust, 

_ Reed:;i daár bij v. Alsem was 't ons d\üdelijk, dat zo'n ploeg zelfs 
met een· gelijk spel geen genoegen zou nemen, maar de volle buit zou op
ei sen. R_eeds dààr werd nàar onze mening het kampioenschap behaald! 

En: ..... R.V,V, v1erd geëlimineerd! Volgens het"plan van de arbeidi: 
onder de voet gèlopen, Met 5-1 eenvoudig weggevaagd! · . 

Hulde aan de kranige· elf voor deze schitterende prestatie. Hulde 
vooral voor de wijze waarop zij deze competitie gespeeld hebben: eerlijk 
en sportief, zó spelend heeft sportbeoefening zin en een kampioenschap 
waarde, Waarde èn voor de betrokken spelers èn voor de club wier kleu
ren zij verdedigen. Va:n zo•n·club lid te zijn: een eer en"?{(enoegen, 

· Met dit kampioenschap hebben de ·betrokken spelers, ja de hele club 
loon naar werken gekregen, Het vormt de beloning voor gestage training . 
en volharding in de strijd van vele maanden; voor de wil-tot-opbouw van 
Bestuur en leden, van donateurs en donatri_ces, We mogen gerust zeggen,. 
dat heel Len.s aan dit kampioenschap heeft medegewerkt. Daarom: aan de 
hele Lens-familie onze hartelijke gelukwe·nsen! 

c. Halleen 

i;i0UWF0NDS .300 

B o uw 
B o uw 
B 0 UW 

0 UW B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
:s 
B 
B 

ouw 
0 UW 

0 UW 
0 UW 
0 UW 
0 UW 
0 U "1/{ 

0 UW 
0 UW 
0 UW 
0 UW 

f o n d s 
f o ·n· d s 
f o n d s 
f o n d s 
f o n d s 
f o n d s 
f o n d s 
f o n d s 
f o n d s 
f o n d s 
f o n d s 
f o n d s 
f o n d s 
f o n d s 
f o n d s 

300 
300 
300. 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

D è oplossing. 

De auto vliegt over de weg! Een jongen, on
bewust van het dreigende gevaar, steekt 
plotseling over! Iedereen vermoedt een yre
selij k ongel12lt, Maar gelukkig...... op het 
laatste moment knarsen de remmen en de auto 
stopt juist.voor den knaap, 

Remme~ kan zeer nuttig zijn! 
. 

Maar de Lens-penningmeester wil van rem
men niet horen.- En dat is maar goed, ook! 

Lens wil zijn opgang niet geremd zien. 
In de vorige revues ·werd aangegeven, dat wij 
een mooi huis bewonen. Zeker, een mooi huis, 
maar ook •••••• eer. duur huis. Bovendien wil 

1,et Bestuur de vluugels ui talaan. Wij moete:1 voorwaarts, steeds meer aan 
de leden bieden! Als, ja, als er toch maar illeer duitjes waren. De meeste 
blauwwi tten wisten tot nu totl moeilijk è.e juiste manier te vinden om de -
linkerhand niet te laten wet,3n, wat de rechter doen wil. Die manier bie
den wij U tans aan. Luistert! 

• · Wi_j b,ieden U hier het Bouwfonds aan. 
Bou'l'!fonds 300 !!! 
UvÏ:i.lt graag wetën, ·wat die 300 betekent.'n No •• dat I t 300$ll; =); 

geeft?Ueen, y,~1_ bouwde het Bestuur de vereniging uit, mae..r het deed toe 
heden geen extra beroep 0:9 Uw portemonnaie. 



Dat· moet het Bestuur nu wel doen 
Kijk, die zaak zit zÓ: 
Revue 5 en 6 introduceerden nieuwe plannen, die het Bestuur op z'n 

verlanglijstje heeft otaan. 
' · •Plannen, die noodzakelijk .zijn, maar zonder meer uit de gewone kas-

middelen niet bestreden kunnen worden.. · 
. : :~n als_ Wim v. Boheemen, ~e overbekende Lens-geld-adviseur, die· con

clusie op de Bestuursver.gader1ng poneert, dan kunt U veilig aannemen, 
dat er geen speld tussen kan. . • 

Jfie vliegen wil, heeft ruimte nodig, · · 
.. Wie bouwen wil, dient zich te voorzien ·van grondstoffen.· 

Waarheden als koeien! . \'t/ · · · · 
. '.. En als de leden_prijs st~~J.enyvoortschri.i.,dende groei, dan zullen 
ZlJ het .. ~estu~~- ook in staat willen stellen 'k~n plannen te funderen op 
hechte _f1nanc1ele bases. . · · .· : · 

. Wij komen er eerlijk vooruit: het gaat nu om ·uw portemonnaie ! 
. Onverplicht ·natuurlijk,· -hoewel het-bestuur er op rekent, dat alle 

leden. het als een ereplicht zullen beschouwen hun steun te· geven. · 
_· .. Bouwfonds 300 is een titel, die, hopen wij, volgend jaar April uit 

de revue verdwenen is. . .. 
Driehonderd gulden is het bedrag, waarmede Lens haar verlanglijst 

kan bevredigen. , , . . . . .. 
• 

1 t Lijkt zo veel, _maar als de gehele blauwwi tte familie een steen-
tje bijdraagt, maken die vele kleintjes spoedig een hele grote, · 

· .Onze voorzitter heeft op de kampioensavond van .19 Maart het Bouw-
fonds kernachtig ingeleid. Het resultaat was prachtig. , · 

Als iedere blauvmi tter of blauwwi tster zich nu voorneemt een klein 
bedragje maandelijks àan de contributie of donatie toe te voegen, zijn 
we ·op de goede weg, · . . . . . . 

U kunt natuurlijk om van de last af te zijn ook een gift, ineens aan 
onzen penningmeester doen toekomen! U kent zi.jn gironummer: 336711 (ten 
name van den penningm. van L. en S,) . 

Ook aan de redactie-adressen: •.Amandelstr. 103 en Soestdijkschekade 
741 kunt U een slordig duitje kwijt. 

De verantwoording geschiedt maandelijks in deze revue. 
Ste],t nu het Bestuur, dat voor al de Lens-belangen op de bres staat, 

niet te~leur, Geeft met de wetenschap, dat uw geld goed besteedt wordt. 
Hier gaat de eerste verantwoording: 

B O U W F O N D S - 300 

, Opbrengst collecte k8.!Jlpioensavond 19-3- 1 39 · 
Gift ontvangen van Dhr. V. 
Van C.H. als maandel, bijdrage 
Van W,v.B, als maandel. bijdrage 
Van J,K •. 

Totaal 
Bouwfonds 300 

Nog te. kort 

F, 13,67½ 
10,-
0,25 

F, 
F. 

. F • 
F, 

. 0,25 
0.25 

F. 24. 42-} 
F.300,-

F, 2 75. 5 ?i· 

Wie wil in de volgende aflevering? Niet dringen! 

V.A RIA 

Onze eminente vice-voorzitter, die.- het mag wel eens aan de grote 
klok hangen - ontzettend vèel voor Lens heeft gedaan, is in het R. K. Zie
kénhui s opgenomen. Een aanvankelijk onschuldig lijkende griep maakte op
name van Piet Juffermans in het ziekenhuis noodzakelijk. Waren de eerste 
berichten_ nîet erg bemoedigend, gelukkig kunnen wij nu melden, dat hij . 
'zeer goed vooruitgaat. Hij moge overtuigd zijn· van het medeleven van he81 
Lens, dat vurig verlangt naar zijn algeheel en spoedig he.t· à.tel, 

•. 



• 

• 

----------·---·--·· 
Y A N D E · E L l' T l!. · J', J O M M I S S I E 
. , __ , . -----------·-· 

'17at nu? 

Partir c' est mourir un. peu ! We zijn zó gewend geraakt aan de· emo-:

tievolle strijd, aan de opwindende en zenuwspann·ende race van het le elf .. 

ta:L naar de ereplaats, dat we nog wat onwennig staan, .nu ,de spanning ge

weken is, We missen de sfeer waarin we maandenlang geleefd hebben als 

ie~s waarvan vre zijn gaan houden, 
Ma.ar de rust - een betrekkelijke rust! - zal ons goed doen: de boog 

kan niet altijd gespannen zijn. Een korte pauze zal het slechts zijn, 

want we moeten ons weer spoedig opmaken en pre-pareren voor een volgende 

- hopelijk even attractieve -·race, de slotrace van dit seizoen. 

Want weet het wel, Lensers! Weet hot 'rnoral, le elftallers: we zy:r.. 

niet slechts deze competitie ingegaan om een kampioenscha-p te ·veroveren, 

maar onze grens ligt aan de ••••••• eh •• , ... we bedoelen: 

YH.j. zi.jn in deze competitie gestart met de intentie fill de vaste wil het 

.si.~rsteklasseschap te heroveren! . · ·· . . 

Het eerste en enige obstakel - het kampioenschap - is met glans . 

·genomen. De weg is dus vrij! Laten wij nu ook alle krachten ~ concen-

treren ter bereiking van dat einddoel! · - . 

Den betrokken spelers geven wij de raad in "de beweging" te blij

ven door Zaterdags een balletje t-3 komen trappen ·en Zondags aanwezig te 

zijh bij de wedstrijden van de overige·elftallen. Speciaal bij die van 

het 2e elftal. Want ook dat is "en· route" naar het kampioenschap en zal 

daarbij de aanmoedigingen van zijn "grotere broer" tenzeerste o-p :prijs 

stellen, ·_;oe .E.co zal intussen trachten "-passende" oefenwedstrijden te 

krijgen. Wedstrijden waarin men zich weer eens onbezorgd kan uitleven. 

Opdat met een frisse geest en een uitgeruste, doch niettemin getrainde 

body de promotie-wedstrijden zullen' worden gespeeld. 
. H. 

Wedstrijd re s u 1 t aten 

verkregen door Lens in de periode van Zaterdag 25-2-1939 tot en met Zon

dag 26-3.-1939: 

Lens 1 Ria 1 2-1 Lens 2. - Valkeniers 2 3-1 

WitBlauw 1 - Lens 1 o".r1 Lens 2 - s.v.T.1 5-0 

Lens. 1 - St.Michaël 1 3-0 Le?).S 3 - G.D.A,. 4 1-1 

R,K. R.V.V.l - Lens 1 I-5 Rava 3 - Lens .3 9-0 

Velo 3 - Lens 4 1-4 Lens 3 - P.F.C. 3 2-0 

Lens 4 - 'W'i. tBlauw 3 8-0 

D,'H.B. a - Lens a 0-4 Q,. Steps b - Lens b 3-3 

Lens a Vac a 0-1 Lens b - St. Michaël a· 1-4 

K.R.V.C.a - Lens a 1-6 W.D.Z. b - Lens C 5-2 

D. H,B. d - Lens d w.r.gest. 2-1 Lens C - Rava c 4-1 

G,D. S. d Lens d 1-6 Wilhelmus e - Lens e 1-5 

D,H.B. d Lens d 3-0 Lens e - v.v.P. e 0-7 

N o o t v a n d e R e d a c t i e 

. r· . . 
Zeer tot onze spijt moeten WlJ de wed •Jtr i jdrubr ie ken "Van D.oel 

tot Doel" en"Uit het ju::iorenkamp" aanzienlijk bekorten, Niet gaar-ne be

snoeien wij het moeizame werk van onze medewerkers. Doch nood breekt 

niet alleen wetten, doch ook eer, aangename traditie, Plaatsgebrek door 

overvloed· van copie noodzaken ons helaas, · · • 

Het ons toegez~mden ui·tvoerige verslag van de voornaamste wed.stryd 

R .v ;v. 1 - Lens 1 hopen wij in de volgende revue te kunnen bespreken,wyl 

deze match de laatste schakel is, die het kampioenschap tot een voldon-

gen feit maakte. · 
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VAN DOEL. TOT DOEI_ 
Lenig .en Snel l 

• bracht tegen Rial ons, lïjnmensen, de stuipen op het lijf, Ria, dat zo
waar · in de le helft de leiding kon nemen, verdedigde daarna met succes, 
Wat onze jongens ook probeerden, niets lukte, Het was reeds een eind in 
de tweede helft, toen de gelijkmaker kwam. Ieder verzoende zich uiteinde-. 
lïjk met een gelijk spel, maar A,v. Wely, die zulks al meer lapte, ko
gelde in de laatste minuut onhoudbaar in, 2-1 Krapjes, maar toch binnen! 

De match tegen WitBlauw.liep als gesmeerd, Roem- en kansloos gin
gen de vroegere Vap-mensen tenonder met 7-0 

Thuis versus St •. Michaël - ook al een zwakke - werd erbarmelijk 
gespeeld. St. Mich,, was nog een haartje minder en verloor met 3-0. 

· Ten slotte de big-partij! De Lens-ploeg speelt als herboren, re
gelt na een kwartier de wedstrijd naar eigen believen, geeft tempo en 
overwicht aan en overwint_ met· 5-1, Prachtig! · 

Lenig en S n e 1 2 
moest tegen Valkèniers• aanvankelijk een overwicht der geelblauwen aan -
vaarden, zelfs een 1-0 achterstand, Nadat de rust een gelijk spel 1-1 
te aal:lschouwen had gegeven, kwamen de·res'erves iri de 2e helft los, sco9r,., 
drie goals - waarbij de laatste uit een prachtige pass van Dubois naar 
Lieshqut _vermeljiJng vel'.dient - en ble,ren alzo behoorlijk in de running. 

· ··· Ook de wedstrijd tegen S.V.T .• 1 wisten de reserves in hun voor-
deel t.ë -beëindigen, Overwegende meerderhe'id werd uitgedrukt met· 5-0, 

.Het kampioenschap wenkt! 'Houdt de kans vast! · 
L e n i g en S n e l 3 

kon. tegen G,D.A, 4 sle.chts een draw bereiken. 1-1 Voor de rust waren er 
· voor de zege goede perspectieven, maar daarna werd er verre van goed ge

speeld. Bo;vendien plaatste men een schutter als W. Boortman pal tegen 
· den wind; waardoor het effect van scblltter stal enten vrijwel verloren. 

ginge~ •. Het was zaak geweest hem of rechtsbinnen of midvoor te .plaatsen, 
Waarschijnlijk hadden de 3e elftallers de zege dan in de wacht. gesleept, 

. De wedstrijd tegen Rava 3 blijft een· zwarte bladzijde in de his-
·torie van Lens 3 ten jare 1939. 9-0 is in 'geen enkel opzicht te verdedi--
gen. Jaim:ner ! · · 

· Een rehabllitatie volgde op 19 Maart: de· glorie-dag van Lens. Het 
'3e· sloeg het vrij sterke· P.F.c. 3 met 2-0. Een ·mooi resultaat!' 

Lenig en S n e 1 4 
sl.,oeg, • wel enigszins tegen de verwachting in, maar daarom juist des te 
eervoller, Velo 3 in eigen huis met 4-1. Verdiend was de overwinning na 
geregelde meerderhèdd ten volle, ocik al was er aan hef 2e doelpunt een 
luchtje, · · . 

Op 2(? Maart boekte het vierde weder een overwinning, Prachtige 
· voornemens, .die .voor de resterende wedstrijden maar gehandhaafd moeten 
blijvenJ WitBlauw, dat met een incompleet elftal verscheen, st:ierf een 
roemloze 8,-0 dood, 

.K. 

============•===== 

UIT · HET J.UNIORENKAMP 

De vaaxdige pen van de gebruikelijke verzorger heeft deze keer 
rust· gehad,° De oorzaak - natuurlijk algemeen bekend - ligt in de ern
stige ziekte. van den· heer Juffermans. Gelukkig blijkt de ziekte een 
'gunstige wending te nemen. Ik denk, dat al onze junioren met verlang,::n 
het ogenblik tegemoet zien, dat de nu rustende pen weer in werking zal 
treden. Namens alle junioren aari den heer Juffermans een spoedig en al
geheel _her·stel, 

Lenig en S n: e 1 a! 
onze voortrekkers traden driemaa!. tussen de lijnen. Op 26 Febr, waren 
zij te gaàt bij de b1J.u:r D.H.B. a, dat met. rust 1-0 achterstond.· In de 

f 

. . 
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2e helft kwamen de invallers-bui tenspeJ.er s er goed in, het spel werd nu; 
·· goed opengehonde11 et Adrie.an liet het D.H,B,-net liefst 3 maal ·trillen.;, 

. Tegen Vac. a ging de behoorlijke kainp5.oenskans voor de oudste ju-! 
· ~1oren ve~1ore'1, Nierrux.d' b:},oeft z.i.cl: iets te v-erwijten, daar vrouwe. \ 

lio·rtuna die maddag Ler.s a 1n de steek liet) Het spel was aan beide kan- l 
ten zeer behoorlijk met de blauwwitten een graadje beter. 1-6 was de uit'
slag. Lens a droeg de nederlaag zeer sportief. Zo hoort het ook! · , 

. Een der zwakke b~oederen, K,R.V,C. a werd in een matige strijd'mët 
6-1 ingemaakt,. waarna 1n de hoogste ver,snelling naar Lens 1 aan de Hout..;· 
weg werd gereden, dat deze attentie zeer ·waardeerde! · 

L e n i g en S n e 1 . b :, 

" haalde het sterke staaltje uit.Q, •. St;- b in eigen huis te bedwingen·. Het ~ 
ve~toonde spel was zeer behoorlijk: er werd ook niet gepraatl De uit - ~ 

. blinkers wat'en wel Huffel,. Hop en v, Dijck. . · t 
Waar de r~serves o-p zich lieten wa~, kon b, tegenover de lei- r 

ders- St. Michaël slechts 10 man opstellen. Toch kwam de rust met een ' 
1 .• 0 voorsprong. Daarna speelde de wind met de "binken" mede, die met ,, 
4-,1 naar Kwintsheul gingen, · · ?. 

Lenig en S n e 1 C 
, 

ging na.ar de Kruisvaarders om te •. : ..• verliezen. Dat 
gedacht, Naar de latere uitslagen te oordelen heeft 
prediker de kruisvaarders tot her!li euwde activiteit 
werd 5.:..2, · · 

had niemand toch ge-" 
een of andere boete-~ 
aangespoord. Het · 

· Tegen Rava d, dat jammer genoeg niet volledig uitkwam,' werd met 
4-1 dé zege bèvochtén. 

' Lenig en Snel df ~-=--=--=-..u..--==---="--'---'~~~ ., 
' . 

boekte een 2-1 achterstand, toen na 23 min. de match werd gestaakt we
gens regen. 

Op Hoornpark ging D.· nieuwe lauweren oogsten. Een der ·sterksten 
werd daE!,I' eenvoudig,met 6-1· afgeslacht. De nieuwe aanwinst, Joost, vier--\ 
de zijn debuut met 3 goals, Jan Walsteyn goochelde er ook 2 in enAppie 1 
fokte de zesde. J,v. Wèsting liet zijn elftal in_ de steE?k, Weinig fraai!' 

· Tègen•D.H.B, werd op 25 Maart overgespeeld. Jannner, dat Joost v,d,' 
'zijden er niet was. De nederlaait was 3-0, hoewel de penalty veel te · 
zwaar· 15estraft was. · · -

"'1,'-·-'e--"n'--'i'-'g""··-e""naa...--=S~n'-·-=e--=l-------e .' 

won weer en wel tegen Wilhelmu·s·: De u~ tslag wá.s 5-1. Ja!Illller, dat e •. aan 
deze overwinning voor de ranglijst weinig, heeft, omdat WilhellllUs zich 
heeft teruggetrokken. . . ; 

De l'èiders, V,V,V. e, te bedwingen was voor e. een te zware opgaaf.; 
Tegen de meerend~els grotere jongens viel n:et te vechten met.enige kans: 
op succes.· In de V,V,P.-voorhoede moest alles van den flinken midvoor · 
komen, maar deze deed het dan ook opperbest. De punten gingen met 7-0· 
naar de rood-zwarten. Volgende keer beter, jongens, 

, ' 

De Lens-balans en de standen van de diverse eJftallen moeten wegens 
te weinig plaatsruimte blijven liggen tot het volgende nummer. 

Red • 

. Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons van de Eco,_ de ' 
. ·\Terheugcnde mededeling, dat lvbr.i.ndag 2e Paasdag in het Zuiderpark, tussen: 
V.V.P. 1:en het eerste ,ilftal van Lenig en Snel een wedstrijd gespeeld 
zal woröen ten bate van de Missionaris, broeder Vermeule. Dit evenement 
verdient ieders belangstelling, eerstens omdat door bezoek steun wordt 
verleend aan de Miss~e, tweedens, wijl het voor de eerste blauwwittp! 

. ,'een :prettige la·achtmeting zal zijn tegen de sportieve V.V.P. ers. Zo be
zien is o.i. een e;:.nbeveling overbodig. Voor het overige is de toegangs
prijs zeer matig en het Zuider:pa.rk gemakkelijk voor ieder, te berE:iken • 

. Op de gehele Len1:i-aanhang wordt gerekend.• 
Red. 
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OFFICIEEL 

' ; '· 

Bestuur 

Willemstraat 2 
Weimar straat · 1 ?a 
Soestd. kàdè ?41 

-·,·,,. .Kap. E. Stolwijk 
· J.W. Dubois 

Jac.v.d', Kley 
W.v. Boheemen 
P. Juffermana 
J.v. Venrooy· 
C. Miltenburg 
J •. Runderkamp 

Geestelijk Advis.eur 
· Voorzitter 
· Secretaris· 

Penningmeester 
2e Voorzitter• 
2e Secretaris· 
2e Penningmeester 
Commissaris 

· Okkernootstr·. 12 
Amandelstraat 51 

·V. Mietisstr; 51 
Eland straat 64 
Gaslaan 54 

Lens-'T en u e 

. Wij publiceren hier t.er. herinnering nog eens het officiële èlubte- · 
-~ korenblauw shirt met witte kraag en manchetten· - witte pantalon -
korenblauwe kousen met witte boord. •· · · 

Er zijn leden, die .zich enige vrijheid in de f)amenstelling van hun 
.sportkleding veroorloven. Ter wille van de uniformi tei't v:an het clubcos

··· -tmim .:;: .. de ee.r.ste, .dus .belangr.ijke indruk naar buiten - verzoekt het Be
stuur aan deze leden hun virtuositeit dienaangaande te beperken en tenue 

Jp overeenstemming te willen brengen met bovengenoemd .off.iciëel voor-
schrift. · • . . . . . · ' 

Tevens maken wij van de:i:e gelegenheid gebruik er op te wij zen, dat 
eµk_ele j1,1nioreti: hun pantalon in een wedstrijd dragen gel.ijk zij hem bij 
een vorige gelegenheid in. de koffer pakten. Deze handel wijze verdient 
afkeuring, doet schade aan het betreffende elftal en aan de vereniging, 
terwijl het mede voor de andere spelers, die wel hut} kleding in keurige 
staat houden, verre van aangenaam is. 

Het Bestuur verzoekt den ·juniorenleiders opgave van hen, die aan 
de gegeven nalatigheid laborer,~n. 

F e e s t à v o n d · 

· Meer dan normale attentie verzoekt het Bestuur voor de buitenge-
""wörie" ·activiteit van de Pers- en Propaganda-commissie, die ditmaal op 

de a.s. feestavond iets anders, iets beters w~l geven_dan·,de vorige keer 
door anderen werd opgediend. Een progralilma. van··eigen origine, met e.ige:q_ 
krachten, dus geheel door en voor Lens, ver?_ient .. extra.belangstelling. 

: .. :.. < .· 
In aansluiting hierop is het de bezóekeis misschien :mogelijk reke-

ning te houden met het volgende: . . 
Wij, residentiër s, behorende toch tcit' 'de goe.de gemeentenaren, heb

. ben -· de ·goeden niet te na gesproken - een"schromelijke 11
• nalatigheid.De 

Lens-familie lijdt_ ten dele ook aan dit euvel. We bedoelen: het beroemde 
uur van .aanvang •. 

' ·,·•· .... ~ -·· 
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Weer prijkt op de programma's ( U bent toch al voorzien?): Ä~;: , __ 
vang 8 uur! .Een gemeenplaats, die elk progrannna voor eèn feestavond 

draagt. Tot nu toe stond het er vrijwel als versiering. Een ·vlot ver~ 

loop echter van datgene, wat dfl Lens-toneelgr.oep bieden zal, eist het 

op tijd beginnen. Laat de Lens:.:farnflie gaarne aan het nadrukkelijk ver-

zoek van de P.P. gehoor geven. · 

··· ·····••Wilt u"alzo .. nie.:l;s van het program missen, komt dan op ti.id, wan~ 

klokslag 8 uur zal onze ·:vopr·zitter, de.· avond openen. 
1 . • • 

' ! .:, ~' :, , 

! 
.. -·., , T . o e: g ?- n g Ockenburg,h 

' 
.. :P/,.tpegang van ~p-eiers"'tëit hei"'terrëi'n"en"kleëdldkäl'ëh' kan alleen

worëié:ii v'èrleend, indien de lei.der van het elftal ofwel een bestuur slîd 

aanwezi'g ï's. Dit geldt zowel voor de· ·Zondagen :als ·:OP. de ~-o~nsdag- e_n' 

·Zaterdagmiddagen,------_- .... · ...... : .:. . . .. . .. · . .. ... ' .... . 

i.Ï. r"",cï :h. i e f 

Er.is geconstateerd, dat uit het archief een -paar stÜïék.en Ü{t ·11 da-

..... gert'. .. van·;weleer" door onbekende oorz.3;1<,e,n,,.zijn zoekgeraakt. Begrij-pelij

kerwijs zou he.t Bestuur er weer gaarne in het bezit van gesteld worden 

ter cCJinplètèring van dè'·Le·ns-liistorie~ Laten' vooral de oudere leden en 

oud-lèderi hun:·boekenkast e.d. ·eens nasnuffelen ! Ook-vroeger.e·.lidmaat

scµ.i;.1)sbewi;jzeh, contributiekaarten, nens-revues, enz. z.ijn_welkom ! 

• . • . • .'. ~. _.: ; ' 1 '._: , • ' • ' • : • , : •• 

. '. 

.·_,,. P. · en P. C o m .. m i . s s i e ! ! 
. . , .. ; ; . 

. . . . 

Bif de vermelding van de' totale samenstelling van dezè Óo11miissie 

viel .helaas de naam van K, Dubois uit; Wij haasten ons dit verzuim in 

èieze. revue_ :t.e. herstellen, · · · · · · 

· : · .. Tevens:..volgt hier het adres van den P,P,- secretari's: A, Walhäin, 

·Herman .. Costerstraat 249, 
,, · · 

', -·--' 

'. _: ·, ;: ; . 

-. . . : . '. ·~' . , .. '.·. 

Ni eu,v~ 1idè~i':: .. ·· 
·110;127 'A.: Hendriks·. · 
·Nó:;-128 , ::J,.·. Alla.rel· 
No.130 G. Gelauff 

, Mu t a t i e s, L- é.d 'é n 1. :i,j Ï3 t 

... . .. ,.._. ... ,~·-
j . 

· .. Wilhelminast~a-àt 
, .. Newtonplein 75 . 

Cartesiusstr, 121 

34 ·r. . 
'' 

·'· Gebo:ten: 2-ll-Î927 

;. .· •. '>_" .... 

Áan gelileld a;l s 1 i.d : · 

, , • H. en B.; w~·s1aricie:i: . 
Ph. -de E:eer. ·.: . 
w. HÜ:ij iirriaris 

Bedankt: 

No.86 C.v; Santvoord 

' . . r· 

v. 8windenstraat ·2 
Paulus Pótter str .11 

' ··v; ·: Ostààe.straa t 443 

No,111 J.v. Rossen 

,. ·, .' .~ .. 

L~osdU:.inen:. ~. ,. : 

Mutaties Donateurs 1 ijst· 

Nieuwe donateurs (trices): ~ 

No.116 Dhr. L.v.d. Berg Loosduinschekade 246 

•No.117 .Dhr,, I'., ·yollebregt .. '.'. ... Thomsonlaan :).30·. 

No;11s • Mej;;:lf • .-Westenbroek ... _. Èrnest Staasstraat 28 · 

Bedankt: .Dhr., Ij... Knijff 

.... 

Jac. v.d. Kley 
Secretaris • 

14 Mei a.s.: R e u n i e v a n d e L e n s - f a m i 1 i e r ! , 
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Z e 1:f v,e r w.i,j t,· 

wat een zelfverwijt zal 
dat zijn ! ! Als dat no-

·. bele Bouwfonds was vol
tekend ·en U ••••••••• had 
zelf geen koperke in de 
Lena-uitbouw-zak gede
poneerd ! 
U kunt ons niets, maar 
dan ook'niets yèrwyten! 
Wij hebben U ti.jdig ge
waarschuwd! 

· Mu •is het dè ti.jd om Uw 
steentje bij :te dragen, 

·Uw offertje te cleponeren! U had het zich in dè maand Aprilreeds.voorge
nomen, natuurlijR! Maar, ja,. we ·weten, hoe het gaat! DageliJkse beslom
meringen doen ,vélë nuttige dingen in het vergeetboek ra.ken .• Laat echter 
nu iP. de· ~eim:aand ook Uvi vo6rnemens tot daden r i,jpen ! Talint nietT 

,. . Wij vragen geen grote sommen en b~dragen; 
.. ~ · .. Zi.j. zijn. natU:ur-li.jk.welkom! Des te v.lugge:i: zijn we ·•aan •t eind van 
de drie:tionderd-weg. · . . ·. . . . .. . .. 

. . •. De#kt niet·1 mijn kleine Qijdrage maandelijks. zet gèen .zoden aan de 
dijJ;c•. · ·. · ... ,: '. '· ·: · ·• . ·.. . . . . · · , · '·' . : . · 

· . Ál'Ëî alle• tenser"a 'zà denken 1 blijft Wim v. Bohèèmen starèn op een 
• jui at· bedekt bodempj'e. · · · · 
~ . .,,'., .•. Al-s ~ehter heel.Blauwwit de kleintjes '):>ij ons pot, ja, dan zijn 
we er; En .juist dé idee: voor; maar óók door: Lens.is zo prachtig! . 

.... . 
,.Of alleen spelers het Fonds kunnen helpen ? 
Wis ën zeker niet ! ! • . . .. •· . .· . 
Zou het niet bedroevend zijn, 'al onze trouwe donatêurs ,en donatr.i-

oes van ons mooie werk uit te sluiten ? ·· · · 
De gedachte alleen reeds doet ons huivéren. 
Trouwens, het Bestuur heeft ,juist op·'de bloem 'van Lens gerekend .! 

· .Als de dames voorgaan, komt de zaak·vast O.K. ! · · · ··· · · · · . . . 

. Geeft! poe het nu! U weet de adressen: Okkernootstr. 12; bureau 
Lena-revue: Amandelstraat 103; Soestdijkschekade ?41-.,, .• ,, , . .,, ,,.,,,, 

De. rente vervalt nimmer! · 
· ·,. .. • -D.ie wordt geïnvesteerd in een. gezond, bloeiend clubleven! 

. Helpt mee,, zonder uitzondering, aan onze uitbouw! ·-

( 

Hier volgt de 2e verantwoording: 

Ontvangen in April· - ,le verantw. 
J. R. ·- . 
Ma.andelï.jkse bi.jdragen van: 
C.H. 
W.v. B,· 
J. K. 

.. Aov-.d. K. 
J. V. V. 
C. M •.. 

-.· A. T. 
.. Fam.v.d. K. 

J. -•D-. ,.. 
. ·H.v. R. 

Totaal leen 2è verantwoording: 

' 
Bouwfonds 

Resteert 

300: 

- -~~ .. --..;.. - .., ... ..., 

B O U W F ·o N D S - 300 

F. 24.42½ 
F •. 1,00 

F. 0.25. 
F. 0.25 
F. 0.25 · 
F. 0. 25 
F. -0.25 
F, O. 25 
F, . 0.85 
F. 0.20 
F. O. 50 
F. 0.25' 

F •. 28. ?2½ 

F.300.00 

F.2?1.2?½ 

, Ç:'(\·' . 
i~/-~ 

i' f 
/ ·,::,_ ë' i 

, I.J r. I 
.' 1 

·~ 30,0 \\ 

( l 
"- / 

Wilt U meer omtrent Lens' toekomst weten ? De avond van 14 Mei onthult 't; 
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VAN DE REDACTIE 
..... 

S. amen thuis, samen uit 

''Samen thuis, maar ook samen uit" • 
. . Rotterdam.! Schiedam? Ik gá, mee·! 

Al matchste het eerste ook tegen de Eskimo's in Groenland of tegen 
de Nieuw-Zeelanders in Australië, ik ging vast mee ! . . . 

Misschien dat deze snoepreisjes voor de blauwwitte generatie toe-' 
kol!lstig zijn_weggelegd - waarschijnli;jk l:idJ.t tafereel 9 de sJ,uier pp -
nu blijft Lens dichter bij hµi·s.. · 

· .: , Onze vereniging heeft ten opz.j,chte van wedstrijden buiten de stad 
· een traditie te verdedigen. Lens was· om zijn°-tocli:ten•·per t:r,-e'in •of ·bus 

··beroemd! Dan was het: Gezelligheid kerit geen tijd, 
De promotie-wedstrijden,. die ons·hopelijk het begeerde le klasse,.. 

schap brengen zullen, . .staan v,oor de deu_r,. Of liever, zij zijn reeds bin.;" 
ne~geslopen, want Lens 1 - Activitas 1 is al voorbij. 

Dat Acti vi tas geen katje is om zonder hand·schoenen aan te vatten, 
bleek wel·, -De energieke wijze waarop -zij een'hçipeloze. a.chte.rstand tien 
~inuten voor het einde wisten in te lopen, zegt ons wel iets, 

. Toch is daarmee niet vastgesteld, dat -zij Lens volkomen gelykwaa.r--· 
dig zijn. Neen; als de eerste blauwwi tten van de z. f?;• R .V. V .-geest 1Jlyk' 
geven ( om de woorden .van den trainer te gebruiken J ;··zich dus van hun 
kracht bewust zijn, dan is er om met de volksmond- te ·spreken "geen kra-
ken aan de :pit"•• · . · · · 

•.. IJ1: d~ ongetwijfèld. lastige i,ii.tl:i.e.urten .lèan .Lenig en Snel. dè steun 
van de li,jnmensen niet missen. . . · · · ··· · · · · · · 

Naar Rótterdam en waarschijnlijk naar Schiedam mo.et een formele 
Lens-uittochtplaatsvinden.· · · • ·. , . · · 

Onze trouwe supportersschare:volgde··tijdens de ·afgelopen competi
tie bijna wedstrijd op wedstrijd. · 

Zou zij nu willen ontbreken? 
'.'En lllas·sa"· gaan we mee ! . '-~ ...,~4 ,.. 

". 
Voorlopige aanmelding bij het secreta.ri.aat of opgave aan de be

. stuur sleden •. Wacht niet ·tot het laatste moment. · 
.· Red. 

. ' . Copîe· 

voor h,t Juni.:.nunnner van de Lens-revue wordt tot 27 Mei aan het redac
tîeburêäû-: Anîandels'traat 51 ingewacht~ 

VAN DEN PENNINGtvlEESTEI~ 
• 

. ... 
Wij hebben reeds middels de vorige revue, via de weekberich\en 'en 

\ 
• 

ook: wederom in dit nummer kennis kunnen nemen van de grote kampioene- • 
feestviering op Zondag 14 Mei a.s. .. . . 

Het is niet .onze bedoeling hier verder in te gaan op de ui i;voer ing 
der plannen enz.; dit laten wij gaarne voor rekening van den "sik" v~ 
de P.P. en F.Cie. Wat wij echter wel wil•len accentueren en waarvoor wij 
Uw aller medewer-king. vragen is: de kaartverkoop! 

De zaal kan 350 mensen bevátten. en laten wij er allen nu· aan mede- ,. 
werken, dat wij •kaar-ten te kort komem. En dat kan! Er is reeds veel be
langstelling en wij raden den leden, _donateurs(trices) en :verder allen 
belangstellenden .aan .zich tijdig-van toegangsbewij zèn te voorzien • 

. Voor de ouders van onze leden is dit een mooie gelegenheid eens 
met onze verëniging kennis te maken; vooral zij zijn van harte welkom! 
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.~ .: •i. . ...... -,• .. ·~. 
,, '.l'oont dui/Uw :,vaardering voor het ijverig streven der P,P, en F.Cie 

en laa:. deze avond ir. s-.J.le ,J:pzichten een ges}.aagde avond zi.jn • 
. · ·, Ten slo·;;te willen wi,i niet nalate;1 on'ze erk:mteli~kheid uit te 
sprèken voor de bijna. va.n allen ön3e;:vonden meûewerking bij de omzetting 
der contributie- en donatiebetalingen van "ac;1.teruit" in "vooruit" 

. ' . ., i• , 

. j 

'. 
-- . ' 

. , .V.A,t'>I e.D.E-- ·· J-:.:e-n".P;..,.,C OJ\tt~Al$S IE :... :·'"'·. ~ . , . 

.' Hebt U ge'en ·telefÓon ?? 
· Be;t. dan op ••• ,334010 l ! . 

Wilt U naar een genoeglyke avond? 
Komt dan 14 Mei op ons feest! 

- .. ____ .:...; _______ .. ___ : _,~ -~ . -- . ___ ., . __ . --------. --------------··-----·- ----------
Reclame maakt' iédereen ! Zelfs ov-orheidsinstellingen l Kortgeleden 

lazen wij. op een 'dienstauto v-an de Haagse Telefoondienst een tweedelige 
slagzin, waarvan het ene deel met het andere in strijd was.· 

Hebt U geen telefoon 1 Bel da;1 op.;., •• 334010 ! 

L'enig en Snel ma.a:kt_ ook reÓlame, o.a. ·1,oor de grote feestavond op 
14 Mei a.s. met·eigen medewerkers en met een heel eigen repertoire.Lenig 
en Snel heeft ook eon tweedelige slagzin i Deze luidt: · · · 

· ~•iet U uit naar een genoegelij_ls_e_ avond ?? 
Komt da.--i l4 Me:i on ons feest ! · ·· ' 
Maar onze slagzin klopt precies ! Hier is gee,1 tegenspraak'! 

Wat .. brengt Lenig en Snel U dièn avond ? Zij 'brengt U schatsen,waar
onder flits.en en fragmenten uit Lens' verleden, heden en toekoml'lt !' Hoe· 

. zal tle feestavond zijn ?? · 

A 1 g.e meen.van opzet 

Mensen, vpor-wie d.e naam Lenig en Snel·een nieU:we.klank is, kunnen 
er komef! en·zij zullen zich a:nuseren, omlat geef! kennis; ,van het vereni
gingsleven voor het volgen van de ElChe.tser. vereist is. -

Elck _wat'wils 

Inderdaad !. Ee·2 ieder zal vinden, wat hij wenst ! B.i.,j .een ieder 
· zal :de avond in de· smáà.k val:èen. Alleen n~et l:ïi"j""bèili";" die gooi-- en ern;yt
partijen verlangt ! Hem zullen wij teleur moeter. stellen. W.ant onze a
vónd zal 

.§ __ e e n b o m b a s t 

zijn •• .,VTij kennen immeJ:s· onze begunstigers. Wij: zouden hen tekort doen, 
indien wij hen op enigerJ.ei wijze zouden herinneren aa.vi d.e laatste ca-• 

~baretavond. 

·-~ 

Dit is HET kernnerk van de av-ond. Fa;1tasie en werkelijkh1:dd zullen 
el·kander opvolgen. U zu.lt glimlach,311 en sc:haterlachen. Spe.nr::ing zal er 
zijn en opluchting. lüeuwsgi or i gheid e:-a ·oevrediging. Het zal een bo:'.lte 
avond woràen .' Bovenó.ien origineel ! 

U moet koJ!!en __ ~_;,~er~oeken of 011~~--êl?,gzii, waarheid bevat r 

.... Ziet U u5.t naar een genoeglijke avond ??? · 

Komt dan 14 Mei 012. ons F·eest l r ! 
i 
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Het Le-vens venster 

De men::i ~eeft ontspanr:ing n.pdig ! · 
Het is een behoefte van den mens om na gedane arbeid het oog _te 

laten gaan over een ander hoekje van het leven. 
Weest hierbij echter voorzichtig !l 
Zoekt voor het oog het juiste panorama! 
Zoekt voor Uw geest het juiste voedsel! 
Dit zou geen probleem meer voor U zijn, indien U in het bezit was 

van een lidmaatachapsbèwijs van onze vereniging ! 
Want dan ! · 
Dan zou U zich een venster openen met uitzicht op de sportvelden 

van Ockenburgh ! 
' ... " . ·-····--•· 

Ockenburgli ! Met zijt} uitgea:\;re.lçte.panqrama's .. en zijn ver:re.hori
zonten ! 

Ockenburgh ! Waar het hart klopt van onze jeugd ! 
In de aanblik van dat alles zou Uw geest zich verjongen en ver -

frissen ! En in de nieuwe werkweek zou U het maximum presteren ! 

Ook year U is in het huis van Lenig~ 
S n e l n o g p l a a t s ~ a n p e t v e n s t e r 

W o r d t d o n a t e u r · o f · ·a· o n a t r i c e 

A: W. 

V :A 1~ A 

Op de eerste plaats onze harte_lijke gelukwens aan onzen 2e voor
zitter, P. Juffermans; die weer iri 'zijn gezin is teruggekeerd, alsmede 
aan zijn vrouw. Het doet Lens oprecht genoegen, dat zijn ernstige:ziek-
te zo'n gelukkige wending heeft genomen. . 

·. • Wij zijn hem.persoonlijk gaan opzoeken, teneinde ons te overtuigen 
van zijn vooruitgang. Te midden van de vele bloemstukken, .die getuigenis 
afleggen van de ·grote· sympathie voor "de "huisarts" van Blauwwit, was het 
ons alras duidelijk,, dat hij weer spoedig dè lloude" zal· zijn, Waar hij 
.door den dokter'·van ligg·end-, tot lopend patiënt is gepromoveerci, zullen 
wij Piet bij _wat mi_lder weer binnenkort onder de Ockenburghse zon mogen 
verwelkomen. :.. · 

Van ons oud-1-id.J'.v. Wees .ontvingen wij• een uitvoerig schrijven, 
de.t tèrii.i cómplinienteert met het p~achtig behäa,ldè 'kä.IiJ.pîoenschap. _Tevens 
:fe steert hij de voortrekkèr s-, die Lena· in. haar jarenloop telde en be -
treurt niet meer in.het actieve verenigingsleven te sta9:n. (Er_ is nog 
_plaats aan het Lens-venster, Jan! Red.) . • 

Een opwekking aan alle· leden om de principiële sport trouw te bly
ven en het predicaat R. K •. ook later, als de voetbalschoenen "aan de heg, 
hangen" te continueren in het maatschappelijke leven, besluit deze en-

.. thousiaste uiting. · • 
• . , fo 

Ook van het oud-bestuurslid Fr. Verhoer, Beringenatr~ 14, Venlo, 
gewerd ons een harte1ijke gelukwen·s: Het doet goed te horen, dat• in het 
zonnige Zuid.en het week:ieric:ht en de Lens-revue welkome, ja, onontbeer
lijke gasten zijn. 

Bij het gezin van ons oud-lid Wim W'e.sting werd een zoon Tonny ge
deponeerd, Wij feliciteren de gelukkige ouders met dit heuglijke feit, 
en vertrouwen, dat Tonny later de voetbalschoen even handig mag hante
ren als vroeger. zijn i;iapa ! 

Oud--lid W.v. Liempt zond ons een felicitatie met het kampioenschap 
van de eerste blauwwitten. Zijn poëtische aandrang, die vroeger in de 

.. 
~ ' ,;.. t ,. 

•• 
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Lens-revue tot volle wasdom kwam, deed hem ook nu zijn gelu]cwens 'in dich

. terlijke, bewoordingen aanJ)ieden~ 

Ons lid Henk Rie·nt.ies, spelend·e in het vierde elftal en trouwe me,.. 

destrijder van den penningmeester,· die het heengaan van zijn assistent 

wel zeer betreuren zal, gaat •in ·de -echaduw van den Dom te Utrecht het Ne-

derlandse leger ver sterken, · 
"Das Vaterlant kann ruhig sein! 11 

Nog zij op deze plaats aan dé vergetelheid ontrukt, dat de vlaggen

'pàrade van de Lens-supporters .op het R.V.V. terrein Ot) 19 Maart j,l. mo

gelijk was gemaakt door de acti vi tei t van onze donatr icè Mevr. G. Janssen, 

die blijk gaf het volle vertrouwen ""in de Lens-ploeg te ·hebben, evenals 

ons lid C. Suijkerbuijk, die een krans offreerde. 

Red! 

UIT DE WERELD VAN DE FILM ' 

Vrijdagavond, 14 April 1939" Kwa,rt over zeven._ 
Druk beweeg in de anders zo stille Willemstr.aat, _ 
Geldt dit het inhalen van een of andere nieuw ontdekte ster aan 

het film-firmament ? . . ·.· · 

Niets, mijnheer, de Lens.:junioren krifgei!)-,bioscoop ! 

De blauwwitte toekomsthope dringt zich voor de ingang van de ge-
improviseerde bioscoopzaal, · · ·. _ 

. Voorzitter en secretaris arriveren --hébben voorrang - gaan vast· 

náar binnen, waar ze verwelkomd worden:door den filmoperateur, Kap. E. 

Stolwijk, Lens' Geestelijk .Adviseur. · · · 
Keurig ingericht, gezellig zaaltje in warm terra, met stl'al,<gespan

nen doek voor het tonee;i., waar straks de filmhelden en - misschien: -

heldïnnen op hutitielen zµllen. · 
Klokslag half ach_~ ! . 

· Het jonge blauwviitte leven golft hinein. ! 
Bruisende leverislu'st van jonge knafén geeft stimmung, zonder te

rughouding. 
Dhr; Dubois. sçhouwt QVel'_?;ijn junioren, die met "lustigkeit" het 

·inleidenO: woord opnemen ..... -.:~ .. : ... '\'• .... _.:. •. · -: :. . 

· Daarna .worden. we -_opgenomen. ·;ip. het licht-:. e:rï schaduwspel van het 
witte doek. · .- ·· ----.--· · .... - --· ·. 

' ' . He'\: gebru.ikelij ke nonsenéikal:e.: twèe-ac.ter,tj e, .. dat elke. hoofdfilm 
voorafgii,at, is No;l van het programma. .· 

· ·· De evoluties van ·een onhandigen veehouder in druk Amerikaans stads-

gewoel. en zijn wederwaardigheden in een Russisch operrette-gezelschap 

met e~n ·kozakken-uiterlijk-,hebbende manager, .waarbij het boertje zich 

zelfs tot tsaar aller -Russen ziet gemetamorfoseerd, brengt de lachspie

ren. in de knel. · 
Zodanig, dat een paar knapen zich al te weelderig gaan voelen en 

dpor den voorzitter voor deraillement worden behoed.· · 
· · Dan 11 gaat" de clou van de avond. . . 

De hoofdfilm, een drama in 7 acten, laat Wolf· zijn Rin-t-in-tin

gaven demonstreren. Een aangrijpend gebeuren, dat in de mensenwereld het 

recht over .onrecht doet zegevieren, stoffe·ert de intelligente gaven, die 

-···=·--:: ,Wolf ons toont. 

. ,. 

Spontaan applaus is na afloop de dank van de jonge blauwwitten aan 

.~ .. çl~J;l . .G~_estelijk Adviseu_r, die hen deze avond bereidde. -

z • 

Vergeet het Bouwfonds toch niet 

l.rI_.o ,g e n '!L.1l. 1!_ b i.j d e 3e v e r an t w o o r d i n g noteren? 
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. .., 

DEN Tl~AINEF( 

Lens 1 speelde i-n de zo ·juist beeindigde "èoµrpetitie 14 wecl.st"rij

den. Daarvan werd ·de èërste -.:. uft t·egèn s.B~ - gélijk gespeeld; de o-

verige ontmoetingen leverden even.zovele ovè'rwinriingen op, · · · 

Ons eerste bleef dus ongeslageri ! Een fràaie ~restatie, met als 

welverdiende beloning_ de verovering van het afdelingskampioenschap. 

'···, .. ' Voor a:ll'e ze).{erheid· gèvén hier ·nogmaiµ.s de eindstand: die mocht 

U eens ontgaan. zijh ! · · ': · . : · · . . .. . ·:·. . . . 

Lens 1 
'· g6spe'eld 

14 = 

gewonnen 
13 = 

Fenomenaal, nietwaa~? 

· e;eii.i•k ·-·verloren 

i o 
= 

doelpunten.
. voor_ .. · tegen 

57,._;;: -t;,g· 

lviaar.o•&,0000 ·., , I .... , 

De ene .. 'dàéf·1 s ae · lëermè"éstèr vàri ··èfë .. 'arrd·ër è.' Váridàà.r dqt we hier 

samen deze wedstrijdenreeks eens zullen nagaan om te zien-:wàt,,.daaruit 

V'oor onze Blauwwitten wel te leren valt. •: · •,,; , 

Bekijken we daartoe de uitsl:agenlijst wat nader (hiè~Öri'è!:er :-vindt 

U ei.ie, ..;it:i twee groepen gesplitst,' v·ermeld) ·,' dan komen we tot·· q:'è verras

sende ontdekking, dat .iuist tegen- de ·sterkste tegenstanders; ·ae,·b·e·ste 

resultaten werden verkregen ! "Hoe is dat nu mogelijk?" hc:iQr;'.:'k al 

vragen, . . . . · -;r .. 
Toch is de beantwoording· van die vraag'minder ingewikkeJ!d :aan men 

.pf?ensc,p.ijn:\,ijk, zou .m\:)nen._Om de eenvolJ:_dig~ :r;,ci~,7n, _d<;1-t het f'geh7im" _van ''. 

die opvallend-hoge scores slechts (!) gelegen 1s 1n de omstand1ghe1d, 

dat tegen de hier oedoe.lde tegenstanders - en uitf?liütend tegen dié! - . 

. in de juiste steimning··is gesp.eeld~'.Men· ging de wedstrijd in met·de idee: 

·"Jongens, a.ls·we viillen winnen, zullen vi'ij-hard m.oeteh aanpakken; geen 

.· .. gekh~id dus, maar sp;len ! " · · · . ·· · . . , . 

·· · .:,: Er werd dan orik_~teeds·gespeeld. E11.hoe ! 

Ziet hier de resultaten:· · :. . 
,-· .. :·•.: 

\· 

tegen: thuis: .fil.i.:. Totaal-score: 

R.v.v. 3-'Ü 5-1 / 8-1 

Valkeniers 3-0 5-1 8-1 

Wit-Blauw 6.:.1 1.7-0 ·. 13-1 

... ·S.B;' .. ·4-0 - 4-0 

Ria 5-1 5-1 

.·:.' St.· :Michaël 8--0 8-0 

16-1 30-3 ·.' 415!:.4 
: 

•· 
Een gemiddelde score dus van 5 doelpunten per .wedstrijd ! 

Ernstig en ambitieus spelen:;· .met· a·e"wi1_·oin· t~ ze_gevierêri 1 heeft 
: .... -: 

ons in dezè kampen de' overwinning gebracht~ Prachtig· ! 

. 'zettèn we daar. nu 'è'èn~ tegenover' dé Wedstrijden :tègen :de zwakke

ren van de. afdeling,. of de "toen zwakker 'geàchten·:: d$ ?lèd"str:Î:jden,. die . 

bij voorbaat als gewonnen wèrder{ be·séi1ouwd; . . . . . . .· ". . , ...... , ' 

In de resultaten, _daarin bereikt, komt de zo gevaa.r:Lijke ::. daar

om dus v·erkeerde · - mèntali tei t vàn: dat winnen. wij_ op O):lz·e. s],öffen, zon-

nneklaa.r tot uitdrukking: · ·. 

Men oor dele: 

tegen: 
S. B; 
D, H.B. 
!\ia 
St. Michaël 

2-1 
2-1 
3-0 
7-2 

uit: 
2-2 
2-1 

4-3 

·Totaal-score: 
2-2 
4-2 

-2-1 
3-0 

11-5 

Nu slecht fu ···e·én gemiddëlde van· evërr·2 doèipunten per wedstr i.id ! 

Wel0-~t"povertje·s .. v.ergèl.eken bij de overige_ uitslagen,Zoµ ·_;ik men~n 

·.:·:. 
\ 

·'. 

. I·• 
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Hieruit ·blijkt weer eens te meer, dat een wedstrijd s11elen .iets 

I 
anders' is dan een rekenkundig vraagstuk oplos"seh ! :Vandaar ook, :.dat men·· 
van het "wisselvallige" voetbalspel,1: Daarbij kome·n st_ee_cls _ançle;r e .. facto-

}.~ rep dan alleen kracht een woord'j-e meespreken, nö·g áf gezien van de tech-
nische vaardigheid. En als men in de overtuiging leeft in een bepaalde 
wedstrijd wel een gemakkelijke overwinning te zullen behalen, dan maakt 
men meestal de grote fout met die "andere factoren", die de kracht van 

: ... : .. ·een ·tegenstander belangrijk kunnen vergroten, ge.en rekening.te· houden. 
. Wil men dus. een wedstrijd winnen; dan moet men die ernstig opvat-

. ten; daarbij de tegenparti.j als een volwaardige concurrent naar· d·e zege• 
oeschouwen. Doet men. dit _niet, dan.loopt men grote kans een nederlaag 
tegemoet te gaàn. 

Men moet dus nooit een tegenstander ·.onderschatten! 
En zeker niet, als men in voorgaande ontmoetingen het ene succes 

op het andere stapelde. Want dat prikkelt tot extra verzet en verhoogt 
in niet onbelangrijke mate het weerstandsvermogen·:van volgende tes;en
standers. Laten die zich al onder "normale" omstandigheden niet z.o on
der de voet loperi - ook de zwaksten niet - wanneer· zij' daarenboven in 

v~ een bepaalde wedstrijd voor de eervolle taak worden gesteld· te .trachten 
een zegetocht te stuiten, een ongeslagen recor·d. té·breken, dan is dit· 
voor· hen een stimulans om zich vol ambitie in de strijd te werpen •••.•• 

•· en spreken die "andere factoren" een duchtig woord.ie_ mee ! 

... 

-i 

. ' 

Een zeér duideli.jk en leerzaam voorbeeld .van een strijq_, waarin 
onze le elftallers hun tegenstanders onderschatten en daardeor niet tot 
hun gewone spel konden komen, vormt de thuiswedstrijd tegen Ria. 

.. _ .. Een narrow-escapa, een ontsnapping op het nippertje ! De zwaarste 
wedstrijd van het seizoen. · 

. Nimmer. nog waren wi.i dichter bi.j de nederlaag en schier bovenmen
selijke:insparinihg-}:J.eeft. het· tóen gekost de wedstrijdûit het·.vuui:: · te 

· slepen! . . · ·· . · . . . . ; · ; · · - · . : · 
: · Het spelletje van: dat winnen, we toch, bezorgde ons spoedig eên -

a.chter:stand, -die tot 10 min. voor het einde -de hele Lens-aanhang in 
·a.ngsi; en vreze- deed afwachten • 
. -,... . . .,, .. 

• .• !. ; 

: .. 
. . ~ 

Si:>eelt steeds voor wat .je waard bent ! . 
. · · Put deze· les, jonge: .en· ouder.e blauwwi t,ten,_ .. ui t .. het•·. bov'éhstaande ! 

•·- ~ ; -· . . . .-~ ·~ .. '····t··.· ''.'. 

... H. 

. . . . 
•••~•••~•OM ,.~--•·•~k -•~ ...... ,, ' .. ! .. ;,.: • ········-- •... ~ 

1.._ ·-·. ·.' . '')··· . 

··•-··"'-- -- ---• - . 

GOEDE l~AAD 
•. -- _,_., ~- :·~ ,.. ~ •• 1 

. Een speler met vee.l fantasie z?-1 gemakkelijker· een goede raad ac-
·ce:pterep clan· 13en s:p~ler, die, steeds maar· aan_ zichzelf, zijn naam e;n zyn 
eer_, detikt; ei:ï. dàärdöor;- ·zeër 1foppig is;··Té. Parkhéad;· het stadióh van Cel
tic (Glasgow), hangt vlak bij de kleedkamer van de Celtiè!3pelers een . 
grote plaat. De ,spele.rs, die het t'errein.op wil;Len g~!:J.n,. mo.et,en,.deze 
plaat. passerën: ën· -kunnëii het vo;Lgendè lezen: . · ... · : . . , , · , ' · 

. ' . 

Als .je denkt, 'dat je verslagen bent, ben .ie het !. 

·.Als .je denkt, dat .je iets niet kunt, kun· .je •t niet ! . 
·' • •• ,v0 

;Wil .ie. wi.rmen, denk dan slechts ciat ·.je het kunt ! 

,_,. En vi.iftig tegen een, dc.t .je wint ! . . . . -"' · 

. De resultaten van· Céltic in çle Schotse competitie en de Cup gedu
rende ,al de· jaren van. haar bestaan tonen voldoende aan, dat. zij steeds 
over ;,ipèlers·be'schikt·hëeft, die voor goedè.raad toegankelijt zijp.· . 

· .. 
Uit: De ·Man.ridagmorgen. 
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VAN Dç: ELFTALCOMMISSIE 

,·.,, .. ,· .. . ... · :. W e d s . t r · ij d r e s u l t a ·t e n 

:verkrege.n in de· peri.ode. van Zate'rdag. 1 April. t,e.m. .. -~ .. ·.. . . . . .. ', .. . 
.V. V .P. 1 
Lens 1. · 

Lens 2· 
Vogel,l 

• 'L ·1'··. 1 '4 .T ·3 .,·.- .ens . ·.:,.,. ·~ .. .wens>' .. :, .. 
· ·.- Activitas·· ·,i.: 5 - 5 :,,:G.D;A. 4· · 

. '.::-: .W:i.11).elmus 3 
... ·· -:'-'_-Le·ns 2 · · 
•.· •. ,1.,' .. . . '. 

- G.D.A.' 3 
5 - 1 Lens' 3 
2 ·.:. 2 ... · ... ,c. 

Zondag ::l3 Apr , 193 9, 
. ; ~. 

Q,, Steps 4 · l - 3 
Lens,3 3 3 

- Lens 3 7 - 2 
.., v.v.P. 3 3 - 3 

:în:zw. 3 .. ~. 1 . -- ,· ' .. ;,:. :, .1::. , •.. ~- . .·• .•.. ·:• .. L'ens 4 
··- .3.:.2 ~---. - .. ~ ..... ,, .. ' 

4 

5 
2 
0 

.. ;P ;F·;c· •. :13, ,: .. .. :·:·;;.··Lens· à· 
.... , . .•.. _. .... :.·,: .. •,.·.:.,·:~.·.:·. ,' ..... : :: .. ' 
. ' ' . . .. ,,• J,, ·,. _.- t ._._. 

· Rava .d :.:;· . : . -' Lens c 
·. Valkeniers f _,;;._ Le.na c 

D.H.L,, e'. · .. _;, L~ns 'c 

ien~: á:'=. ·.,'; 
s.v.T. d 

~,;_Y·. v .• P ;., d 
Lens cl . 

: '~-. ., . . . 

1 ::. 2 
7 -~ i 

'2 . 3 

Westlandia ·b 
'D.H.L; b 

Lens b 

Lens b 
Lens b · 
Vogeï á 

·G.D,A. d · Lens e 
5 ,....,,2 ,_;. D:ll.:!3.• e ,•.>·"';-.Lens Et-.· ... 
3 - 4 · Valkeniers h:.:1;eris e 

·Ü 
4 
2 

4 
2 
3 

0 
2 
1 

~ ~;·-~:~ r z ö e k 

_ Bij enkele L~?}s-elftallen wei'd geèonstateer.d., dat'._çii.' goede· gewoon-
.te om _gezamelijk voor de wedstrijd het terrein te be.treden enigszins is 
veronachtzaamd. Het eerste elftal .inaa:kt hier een ·loffel:i,jke ui tzoude -
ring. Wij verzoeken de heren aanvoerders en·iëfèi.ei::"ii'.:i.n'ä:ezë·àttent te 
):>lijven. · .. 

' 
à f s •.C. ·h r ij v e n 

Het gebeurt herhaaldelijk dat afschrijvingen aan onjuiste adres -
.·. sen worden gedaan. Speciaal de•'junioren zijn .i.n.-clit_ opzi.cht:nogal onat

tent. Het gevolg is 'meestal dat· de verhindering niet : tér· }üTster plaat
se komt en er dus geen invaller wordt aangewezen, waardoor het betrok -
ken elftal incompleet de wedstrijd moet spelen. ,, .\ 

. • Ter vermijding van boete vragen wij de leden alleen bericht van 
verhindering te· -zenden aan de adre ssen,_.ç..te .0J1. de, w..~èkber i::ht-enveloppe 
vermeld staan; opgaaf van reden dient eveneens te geschieden. Dit dient 
te worden opgevat als een kleine beleefdheid ten opzichte van de betrok
ken Junioren- en Elftalcommissie, di.<:l .beo~r.delen· inoeten of een afschrij-
ving al dan niet reglementair is ge,~cl,lied. -, .. _.- .... ·: ... ··_· · ::·:·.:--_-...... . 

···p r·-o·m·o tie 

·Het··eerste was niet genoeg o/ z•·n qui-vive ... 
De strijd tegen Activita:s:was niet door het resultaat· teleurstel

lend, altans niet in hoofdzaak·, Indien het gelijke spel bevochten was 
na ·felle kàmp · tussen gelijkwaardige. plo.egen zou ieder èr hoogst tevre
den mee zijn geweest. 'Maar .nu.,.• .•• gaf he·t. eerste niet alles, wat kon 
gegeven worden. Wij kregen in het geheél niet de indruk,• dat de·· Maas
stadbewoner s,. al hebben .zi-j een" flink el:fFtal ;" tegen, 0 een,-Lens 1 dat in 
goede vorm.speelt, gelijke kansen oj een 'zege zouden kunnen hebb~n. 

Wi;j"vét keren· in -de ge·lukki·ér.eff·omstandigheid--e.en.,paral-lel te kunnen 
trekken tussen het begin de.::- competitie· en dat der· promotie-serie .De le 
compet i tie~we.ds:t:r î jd t·egen··S~·B. ··was·• eveneens -- een •kle ine,-t(;l-leur stelling. 
:Ma.ar daarna. .. • • • • .. • . • - "' 

zà moet het ook nu !"En°zo za:i:"het ooknnu-,·!- N' , .... N•"'"' 
Wij gaan naar Rotterdam, bàar Schiédàm. of wá.ai:- · ook"heen met een 

._flitsende voorhoede, met een prachtig steunende halflinie, met een hecht 
.ge sloten achterhoede. Spelers var_i het eerste, jullie willen en moeten, 
niet al je beschikbare capaciteiten1 Lens brengen _op de plaats wa:ar het 
thuis hoort: in dele klasse D.H,V.B. En dari •••• ;. 

Jullie• hebt het lot van Lens in handen ! Blijft onversaagd strij
den en binnen enkèle weken kunnen wij juichE.:n ! 

E,co 
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VAN DOEL TOT· DOEL 

Het wreede corrtgeerpotlood van de· redactie was oorzaak, dat in de 
vorige revue het verslag van de titanenkamp'R.K.R.v.v. 1 - Lens 1 moest 
vervallen. Hieronder lossen wij de belofte het alsnog te plaatsen in. De 
historische wàarde kan te groot blijken dart dat wij het aan de revue en 
da~cfoor aan de geachte lézersschare zouden mogen ·onttrekken.·De·aanvoer
der ontiast·'·als volgt zijn gemoed: 

Le n i .g en S n e 1 1 

trapt tegen wind af en onderneemt de eerste aanvallen, Door zenuwachtig 
spel verknoeit de ·-,toorhoede tot driemaal toe opgelegde kansen. Na 1o'min. 
_volgt een bliksemsnelle ui tYal van de R. V.V. -voorhoede, Door swerving v, 
1. bui ten, 1, binnen en mfdvoor wordt de achterhoede en de rechtshalf in 
de war· gebracht, Een voor zet van rechts over' de grond volgt en de mid
woor doelpunt. 1-0 Het onbeheerste gejuich van.de schaarse R_.V.V.suppor
ters bewijst het onverdiende van deze voorsprong, In fel tempo worden de 

·aanvallen dan opgebouwd. Het -vijá.ndelijl, doel-wordt zwaar belegerd.Lens 
maakt zich geen. zorgen. De R.v.v·.-veste zal zich nu vlug moeten overgeven 

·onder· het dringen van de· stormlinie en onder het gestook van de Yoor -
waart sen. De verdedigers beginnen reeds tekenen van vermoëidheid te· ge
.ven. 

-Het isde aalsnelle.Janssen, di~ een keurig solospel bésluit met 
een rustig schot onder de rellende keeper door. Er ·is thans 25 min. ge
speeld; de aanhang der kampî oenen geeft. uiting aan zijn geestdrift, 

R.V,V. begint zich tans te .weren, De toonaang(!y~nde PSitJj .is zij 
echter niet. Het tempo van de wedstri.id is he.t tempo van de Blauwwitten. 
( Mocht het st.eeds zo zijn ! K.) . · . . · ·. . . 

De beide .. wingspelers leiden de R,V,V.aailvallen. Ze zijn zeer ge
vaarlijk.In. zijn enthousiasme waagt H.v. Rijn. zich soms. te ver n'aar vo
ren; telkens volgde dan een snelle aanval van. rechts, waarbij Castricum 
dan de gelegenheid krijgt zijn collega aan de. andere zijde te tonen, dat 
ook hi.i zijn plaats in de houten omlij.sting waard is. 

J. Runderkamp ziet het gevaar van rechts en opereert meer in de 
buurt van de rechtsbui tén. Roemers heeft zich :hersteld van een matte pc

.· r'iode in de· aànvàilg,· Het rechterverded.igingsblok houdt de linker aanvals-
vleugel van de gestreepten i_n bedwang. ' · 

Het st,andenborc, verspringt nog voor de rus:b in het voordeel van 
Lens. . . . . .. 

Roemers krijgt in het 1I1iddenveld de bal toegespeeld; ·hij sahiet- en 
door· de straffe wind wordt het leder hoog opgenomen. Terwijl de. bal in 

· het luchtruim zweeft snelt Janssen d_e backs voorbij en-ontvangt de neer
komende bal. Een schot volgt. 20 1 · Cngernotiveerde R.V,V.protesten ! 

:be R. V, V. keeper spot tot de rust met de ·voetbalwoeáe van Janssen 
en zijn 4 trawanten, v. Die-penbrugge weet hem echter.nog-te fop-pen. 3~1 

Onder de rustperiode laten wij het vertoonde ·spel van R,V.V. aan 
onze geest voörb_ij gaan en komen dan tot de ,volgende typering: : 

1, kee-per van superklasse. · · 
2. achterhoede bepaald slecht. 
3, Halfspe],ers onvoldoeµde: geen linie· •. 
4. Voorhoede goed me·t voldoende kracht om uit elke aanval een 

,,ugoal--·te"produceren; ' •. •'' '"" .... -•,--·,N' •· 

Over·de :peri'ode na·half-t'i:me·v·a1t"nie·t veel·te zeggen; Janssen 
bevestigt met eèn mooi doelpunt het kampioenschap na 15 min. R.V.V, 
zakt äan··•ineen,' · over· 'innerlijke· kracht -'schijnen onze,rivalen niet te ·oe
schikken. Castricum kreeg van de R.V.V. midvoor een gevaarlijke omhaal 
te :verwerken; zijn optreden in deze stempelde hem wederom.tot de keeper 

, der. keepers. De voorhoede scoorde nog eenmaal, maar ,hE:t had ook, 4 of 5 
.keer kunnen zijn. · 

R.V.V. 's houding was onberispelij.k. De·scheidsrechter.had het fi
guur V?,n Sancho Panza, maar was overigens een ras,-echt Amsterdammer. 

Zo werden de woorden van Femina bewaarheid: 
"Al wat maar zingen kan,· 
Kampioen is Lens ! " 

, 
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Een :f'riend_ly game met liefqadige inslag_?_peelde Lens 1 tegen V.V.P., 
dat vrijviel kansloos tegen ons eerste ten onder g:iµf. ·_"Eéif tè" lichte· op
vatting ... cl.ie o,m. bleek uit het feit, da:t.:voor_de wèdstrijd meerdere 
rood-zwarten ing. goaltje kickten: een demonstra:tïë,· die·een··zeer slordi
ge .indruk wekte - .waè voor een goed deel de oorzaak, Onze halflinie ver
toonde èen rirac?tige partij, _de v·erdediging e~ keeper war.en eveneens goed 
terwijl de_ vo.orhoedG goede met"' zwakke momenten wi::,selde, waarbij 't slor-
dige schieten o:rivi-ël; :Pe uitslag was: 4-1 : · _. ___ ·_ . - · - · 

-De _daarop volgei;id~ wedstrijd was :van ·groot 1:>elang; Lens 1 ::. Activi
tas ! De rustige toon viel· in de ploeg ,van dé eerste blauwwi tten niet te 
constateren. Bovendien hielden enke:le spelers: zich niet aan. de. opdracht 

__ _.y~n den trainer. De kanthalfs hadden, toen hèt gevaar van de A.wingspe-
. lers""•zeèr öpvallend·'1ras, deze snelle men1oen moeten schaduvren. Dit zou 't 

e:(fect-iève resultaat gehad heè>ben, dat de Rotterdamse storrnlinie voor een 
groot gedeél te lam ·.zou geweest zi.jn •. Vla;:i,r bovendien de samenwerking tus
sen de backs minder was qal:} gev1oorilijk en na .de rust 'dé ·rectiterd~fensie 

.op zijn lauweren rustte, behoeft het geen vel;'wonde·ring te baren,·dat Act. 
· een punt Winst kon boeken. · _ _ _ _ . . _ 
· Maar, ja, alles kan ·niet altijd '. eveU: vlot en: gemàkkelij lc gaan.Waar-
\ie heeft alleen het moeizaam· veroverde. :bat Lens 1 de promotie •niet ca
deau zal krijgen, behoeft geen uitleg, doch zal een reden temeer zijn om 

-- .. de drie :volgend_è wedstrijdEc:n ·al het kunnen, alle energie in samenwerking 
met elkaar aan te wenden. :De'·•laatste:·_schakel in de Lens~opgahg•.van dit 
seizoen moet. in de volgende weken gesmeed worden. Eerste elftallers, hon;
derden blauwwitten zi.in in gespannen, hoopvolle verwachting. naar Uwe ko-l 
mende prestaties ! Stelt hen ni-et _teleur_ ! / -

Lens 1 beeindigde de conrpetitie- aldus: i 

Lenig en Snel 1 
R.K.-R.v.v. 1 
Valkeniers 1 
Wit Blauw l 

_D. H.B, 1 
S. B. 1 
R. r.·A. 1 
St. Michaël 1 · 

14 
12 
12 -
14 
14 
13" . 
14-
13" 

·., 

13 1 : 0 2 7 5 7. _; 9 . 
9 1 . 2 · - 19 · 40 .:. 27 

; - t - -l: ·:··: 'i~- .:. : .g~ :_ ~~ 
4 2 : 8· _ 10 '29 31 
4 1 - 8 9:. 22 29. 
3 ' 0 · 11 _6 :44 - 57 
1 1 .· 11 3 17 56 

L e n i g · e n ·· ---S n e 1 2 
. . 

tikte het bekende eitje in de vorm van S.V.T. 1 met 5-0. Een koude noor-, 
denwind deed de bl.w.achterhoede verstijven. Ho-é·de heren ontdooiden,ver
meldt de aanvoerder niet. S.V.T. achtte_ 9'man voldöende •. ·En dat tegen 
een runners-ploeg ! De zachte belediging werd u'i tgeWist .met 5 goals, die,• 
in le instantie meer ende els baseerden op de k;wali tei t van Verhe,ggen' s ' 

· i3pel. :Jen wed,strij'd.overigens, die je Zondagavond glad vergeten bent. 
- Lens 2 -· •Wilhelmus 3· ! De concurrenten zonder ·weerga ! _Die· wedstrijd 

zou klinken als- een klo};:, om Ïf\ a1le'iiérbiè&i,gheid ·een van VoorzJtters 
geykte woordspelingen te bezï gen. -Ëdoch, wat een tEHeur stelling ! De a.s. 
kampioenen, die naar de na&'ll Lens.2. luisteren, ·toond-en hun ongenaak• ?:re 

· suprematie. De Oc,kenburghse voetbal weide -gaf geen beeld van een heroi[sche 
strijd, integendeel, de or;isingeJing was ëen· kwestie van k.omen, zien en 
overwinnen. Scheidsrechter Kleyn lEèverde de match>weer wat rommelig af, 
hetgeen ui teindel ijk resulteerde in'' een bots'ing van v • Wely. met een Uilh. 

,. kanonnier, die daarop beiden de ijle ruimten ïn het kleedlokaal mochten 
· gaan vullen. · ·1 · · •. 

Bij de le aanval l<nalde v, Diepenbruggé· reeds 1-0 op het scorings
bord. Zuiderwijk _toonde zijn geweldige keeperstalenten, maakte een ware 
uitval in doel en stopte prachtig, Gedachtig de spreuk: nemen en geven 

'mocht W~lh. de penalty benutten. v: Diepenbr.· en v. Wely zorgden met rust 
voor· 3-1, Twee goede d_oelpunten besloten het "drama" ·met 5-1, -

In Pluvius' "armen" met o,oo supporters - een eenzàrne_ reserve ·werd 
volkomen opgeslokt door de Noofdorpse familie - liet· voor: I.en;, 2_ weinig 
hope. Maar het 2e toonde wat waard te zijn. Grimmig bonden. de reserves 
de strijd tegen spelers èn publiek aan; Bijna was de over.-rinning nog uit 
het vuur gesleept, ·want eerst in, de laatste minuut maakte_ Vogel gelijk ! 
Een prachtige prestatie van de reserves, wier ploeg onder deze ongunsti
ge omstandigheden ruggegraat bleek te bezi tteh. Vlat een moreell :Cen pluim 
verdienen deze blauwwitten voor hun kranig _werk ! -

De invallers A. Blok en Koppelle .blie>zèn hun partij zeer goed ! 
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De fraate positie• van het 2é Lens bli.i'kt uit deze stand: 

Lenig__ en Snel 2 15 12 ·2 1 2!:j 2~ go 
w1lhëlmus 3 14 11 0 3 22 67 - 31 
V 0 g e_ 1 1 • 12 9 1 2 19 48 - 23 
V a c, 1 15 6 2 7 14 50 - 49 
Valkeniers 2 13 6 0 7 12 37 - 39 
Q. Steps 3 14 5 :: 0 9 10 .36 39 p a t s . 1 10 · 4 0 6 8 34 - 48 s. N. A. 1 9 3· 0 6 6 26 - 43 
Westlandia 2 ,,, 16 3, 0 · 13 .. .'6 · · ·34 90 s. v. T. 1 8 1 ·1 6" 3 9 _:32 

L e n i g e n s n e 1 3 
opende haar lijvig programma tegen Q.Steps onderleiding van een referee, 
die grondige repetitie van de spelregels verwaarloost. W.v. Lieshout 
scoort lustig na een i min. Eerste gewin: kattengespin ! · De Lens-achter
hoede is daarna even "geestelijk afwezig", waardoor Q. St. langs de star
re schaduwen flitst·en 3 goals fokt. In de-2e.helft loopt "iemand" bij 
Lens naar adem te happen, de voorlinie ontvangt nu te weinig st·eun en de 
Scheveningers• (?) weten de match bij het eiridgelui met 3-1 in hun voor-
deel. ·· · · · 

G,D.A. 4 - Lens 3 ! Lieshout, de fÜhrer in cie aanval~ vm.i:i:if, weér 
v:lug een "zittende" kogel 0-1. G.D.A. wordt sterker, ,maar nu backt het 
Lens-o:µo onweer sta:anbaar. Nog valt .een dnelpJJn.i; __ ?,an iedere zijde en de 
bl. witten mogen mèt een 2-1 voor sprong hun vérmoeicli ''.Ledematen in .een 
rietfauteuil vlijen. Na de rust ontstaat een onontwarbare puzzle.Als 
ik het ,goed begr 1jp, maken beide elftall,en" met :"moeder aárge "- kei.1ni s.De
ze beleefdheïdsfraze levert Lens eep vrije trap. De· 11·voetjes 11 • van den 

. aanvoerder scoren 3-1. G.D.A. spant cië ·spferbü.11d·e1s èn maakt du,s het te
re 3e confuus. Zo wordt het 3-3. De brilleglazen van W. Middelkoop zijn 
zelfs nog een onderwerp van discussie. Ein.de 3-3. ··· ·· 
. . . De week daarop schouwt de Loosduinse kerktotert weèr iri subtiele 

. rust op de derde blauwwitten, .die een retourtje naar G,D.A. 3; de ka.'ll
pioenen, namen. Het werd 7-1. Zo'n grote uitslag ·val't wel tegen. Hier 
ging o.m. Cor niet vrij uit. Hij leek soniir genageld· ! 'ilat meer furore 
zijnerzijds had de nederlaag eervoller dóen:zijn. . 

V.V. P. 3 bezocht het derde in ei gen hol op OckenbU:r g.11. Lens 3 was 
diverse -p-er ioden goed op. dreef. en had vlak vóor _het. einde een 3-1 voor
sprong •. Maar de achterhoede .zonk plotseling ineen ·(figuurlijk, hoor) · en 
met 3-3 -- in 3 min. - · kon Lens de matten oproll'en ! . . . . 

Lens 3 · groepeert zier. met zi.in g8zelschap · als "volgt: 

.G.D,A.3 17. 14 2 1 ·30 92~·25 
Q., Steps 4 14 · 9 4 1 • · 22 42 ·'" •26 
Ria 2 14 10 O 4 · 20 57 .~'26 
R a v a 3 · 13 9 · ·· l 3 · 19. 50 - 23 
Lenig en Snel 3 1'7 . t3 ,5 5 ·· 17 ·41 -,54 

·' G, :0, A. 4 ls· 5 5 i3 15 4.5 - 53 
P,F,C,3 17· 6 2 9 ·.14 .59. 66. 
Gr. Willem II' 3 ' 16 · · 5 2 .. · 9 · ··' 12 . · 4$ 72 
D, H, L, 4 . 1.4 ,. 4 .2 8 10, 24 39 
V. V. P. 3 . 13 3 · 2 · 7 8 , 34 44 
R.K. R.v.v. 2 '13' 3 1 9 7 22 55. · 
Wilhelmus 4. 13 J._ ·2 · 10 · 4·· 26 56. 

L e n i g e n S n e 1 4 
is van de Bond. een echt stiefkind. Een wedstrijd in 4 weken i. s weinig 
v1eelde. En als je dan nog,in die ene partij de kampioenen op bezoek zal 
krijgen, komt een me,ewari_g,,gevoelover je. De herinnering aan de korf
balnederlaag, destijds op Wassenaar I s gronden, ligt nog vers in het ge-· 
heugen. · . ,, . · 

· Maar ...... het vierde kwam als herboren in de ring ! De 4-1 knock
·out demonstreert helaas niet het harde werken vari de bLwitte half- en 
backlini e, de· pech van Koppelle' s sèhoten en de tactiek der andere storm-
gastën. Kampioenen waardig bleef .BLZwart meester van het veld, . 
, · Indien de lezer omtrent de evoluties van ons vierde elftal me0r t.e 

weten ·wil komen,· hij raadplege de stand op pagina 16 dezer revue ! 
J.v.d,K. 
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"B a 1 a n s s e n i o r e i1 
Lenig en Snel ·1 · • ""15·" 13 2 0 28 62 14 Lenig en Snel '2 15 12 ·2 1 26 73 - 20 
Lenig en Sne.l _3 17 6 5 6 17 41 - 54 · 
Lenig en Snel .4 10 4 1 5 9 28 39 
s e n i o r e n 5 '1 35 10 12 80 204 -127 

B a 1 a n S· Jun i o r e n 
Lenig en Snel a 14 9 3 2 21 70 - 26 
Lenig en Snel b 15 5 1 9 11 51 - 50 
Lenig en Snel· C 14 8 1 5 17 41 - 35 
Lenig en• Snel d 15 4 0 11 8 

:. 1 

27 - 65 
Lenig en Snel e 5 1 1 '· 3 3 6 17 
Ju n i o r -e n 63 27 6. 30 60 195 -193 

,, 
Lenig en .Snel 120 62 · 16 , 42 140 399 -320 

t.: 1 î. 1~ E T JUN 10 r:;; EN~< A M F' 

Ons junioren-getal breidt zich steeds uit. Larigz~am maar gestadig gaat het voorwaarts. Dit is een gelukkig verschijnsel, want voor de bloei van onze ver.eniging hebben wij dit nodig. Voor het omhoogvoeren van onze club beslist echter niet alleen de kwantiteit.-: dus het aantalmaar, en dit vooral, de kwaliteit. En nu bedoelen wij hiermee in hoofdzaak niet ·de kwaliteit van het vertoonde spel, maar wel de kwaliteit van het gedrag. en het optreden. 
' Het is algemeen bekend, dat dit bij .I.ens altijd op een ·zeer hqog peil heeft gestaan. Gelukkig is hierin nog ·geen verandering •. Onder. ons groeiend juniorenaantal zijn er een Paar, die hier niet altijd aan denken, Ee'n elftal - ook een juniórelftal - moet een vriendenkring zijn.Dit is noodzakelijk om succes te bereiken, en gewenst, omdat .alle jongens nu eenmaal voor hun plezier komen voetballen. 

Een geval, dat Jantje liever een kans verknoeid dan de bal aan zijn nevenman Pietje te geven _of dat de keeper na de wedstrijd een standje kan krijgen, omdat hij een bal heeft doorgelaten, mag bij ons niet voorkomen. Ook mag het niet· voorkomen, dat een leider met. klachten aan moet komen. Een le~der offert zijn vrije tijd op om mee te gaan; Hij doet dit graag, anders was hij er niet aan begonnen. Hij zal dit graag blijven doen als de jllnioren door eendrachtig en ple:.i'ierig spel zijn moeite belonen. Hij za:]. er een tegenzin in krij.gen, als er- een paar de goede en prettige geest komen bederven. Wij hopen dan ook, dat de enkele junioren. die bij het îe.zen hiervan een meer of minder schuldig gevoel over zich krijgen, hun houding zo zullen wijzigen, dat ook zij mee gaan helpen de vriendenband te versterken en onze vereniging steeds hoger op te voeren, 

·Lenig en: S n e 1 a 
speelde tegen P.F.C,a z1Jn laatste competitiewedstrijd in Poeldijk. Dit had de.big-match.van het seizoen kunnen zijn, als de a.ers hun kansen niet ontijdig verspeeld haaden. Niettemin werd de wat forse P.F.C.achterhoede voor lastig_e problemen geste;J.d. Koppelle maakte 1-0. Andere 
kansen werden niet benut, zodat de rust met 1-0 inging. In de 2e helft maakte de Poeldijkse middenvoor 2-1. Onze jongens bleve)'l het-meest aanvallen en Koppelle z-orgde voor 2-2. Toen de omstanders dachten, dat J,ens 3-2 :?ou maken,. gebeurde dit door een misverstand aan de andere kant. Dit . was het laatste doelpunt van de strijd, zodat a. tegen de kampioenen met 3-2 eervo.l sneefde. Aan de spelers vim het a. elftal een pluim· op ,de hoed voor de prachtige 2e plaats in de af.deling, vooral waar een ·zeer goede 
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geest in het elftal heerste, zodat het voor eeri îeder een genoegen was 
het aan de _gang te · zien. 

--De stand in de·afdeling van het a. elftal luidt: 
'• 

P. ]'o c. a 13. 12 .1 0 25 65 11 
Lenig Snel 

•:·,., 

14" 9 ·3 2 21 ?0 26 en a._ 
v. v. P. a · 14 6 4 4 16 41 38 
R a V a a 12 6- _3:· 3 15 - ... . 3? - 20 
V a C a 12 ? 1 4 15 42 - 2? 
D. H. B. a 14 .._ 3 ·Ó 11 6. 20 - 81 
i'lestlÏ:i.ndia 13 

.. 
2 ·o 11 16 51 a 4 -

K. R. v. c. a 14 2 0 12 4 23 60 

L e n i g e n s n e 1 b 

bezocht W'estlandia b. De scheidsrechter liet verstek gaan, zodat Dhr. P, 
Miltenburg de fluit hanteerde. Voor de rust ging het zo goed, dat een 
4-0 voorsprong genoteerd kon worden. Na de rust bemoeiden sommige j oi::t
gens zich met andere dingen dan juist de bal, zodat er maar een goal by 
k11am. :l!,r.v. Niel en A.- Hoefnagel waren de goalgetters.· ·... ·· · 

. Qp_2e Paasdag werd er tegen de leiders, D.H.L. b hard gewerkt. 
Rust ging zelfs in met een 2-0 voorsprong. D,H.L. werd in .de 2e helft 

- door de wind geholpen en wist met ·4-2 ·verdiend t.e wirinen. 
Op 16 April kwamen jonge Nootdorpertjes op bezoek onder.de naam 

van Vogel a. Deze vogels konden echter gekortwiekt worden, want met een 
2-0 nederlaag moesten zij de verre thuisreis aanvaarden. We menen, dat 
Piet Hop de verzorger was van de b,eide .goals_; een uit 'n JJ.erialty. )Tog 1 
wedstrijd, dan is ook hier de kous af.· 

De stand in deze afdeling luidt: 

D. H, t. .. b 15 10 3 2 23 - 36 - 35 
St. }Jiic,1aël a 14 8 5 1 2l 46 - 2?_ 
Q,. Steps b 14 ? 5 2 19 .. 4?. - 23 
Valkeniers b l4 ?, 4 3 18 43 - 32 
G. D. .A. b . 14 6 3 . 5 15 45 30 
Lenig en Snel b 15 5 1 9 11 51 50. 
s. V , ... T. b 15 3 3 9 9 2_6 - 48_ 
V 0 g e 1 a 7 .0 1 6 1 7 - 23 
Westlandia b 10 0 .1 9 1 10 - 43 

L e n i g e n S n e 1 c 

gelukte het in een zeer goed gespeelde wedstrijd - de laatste - tegen 
Rava d te winnen. Er waren geen zwakke plaatsen in het el;ftal, wel ster
ke ! En dan denken wij vooral ·aan het stoere verdedigen van . .Kees Bierhui
zen .• Van he.t begin af had Lens een veldmeerderheid. De lage score moet 
dan 'bok aan het bui tengewon·e keepen van Rava' s d·oelman gewet_en worden. 

Ook het c.elftal heeft' dé competitie met een mooie plaats -- de 3e
·beeindigd, en vooral ook gezien deze laatste wedstrijd past ook. voor hen 
een luid Bravo,.! , , ..... , , .,.. .. . .. .. ...... _ 

De kleine comp. deed de behoefte aan een aparte na-comp. ,gevoelen. 
Dit ·is een· halve· comp., ·dus 6 wedstrijden. De eerste ging tegen Valke
niers e,- dat het. Ónvoitallige Lens een weinig inmaakte. 

· De 2e 6.ntmoeting bràcht· hen op 22-'4 in Delft tegen D.H.L. e. Een 
ontistellende veldmeerderheid had .door. een beetje eigenwijs spel en on
gunstige weersfá.ctoren slechts •een 3-2 overwinning tengevolge. 

De competitie eindigde voor Lens c. in deze stand: 

V 12 9 l 2 19 
:.:,-. 75 14 a C C 

Valkeniers f 12 8 l 3 17 45 24 
Lenig en Snel C 12 7 l 4 15 · 37 - 26 

Q,' Steps f. 12 5 1 6 .11 34 45 
R av a- d 12 ·6 0 6; 12 3? - 33 
W. Do~· Zo b 12 4 0 8 8 28 - 42" 
D. · H. -L. e 12 ·l 0 11 2 17 _. 89 

L e n i g ·e n s n e 1 d 

wist de onderste plaats te verlaten. De peri oede der nederlagen is voor-· 
bij ! 2 Yledstrijden leverden 2 overwinningen op. Score 9-5.- Van de ne
gen doelpunten nam Jo_ost_v.d. Zijden er 7 voor zijn rekening. Hij is 
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' 
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dus nu al de schrik der achterhoeden., Ook V .V oP, a werd aan de zegekar 
gebondeno 5-2 De - deze k~er kleinere V o V o Po er's :.. hielden het lang kra-
nig volo .. ...... . 

. Van SoVoTod werd met 4-3 gewonneno Joost maakte ze allen. Alle an
deren hielpen hem dapper, waarbij Jan Wal voor de voorzetten en Jan Bal 
voor de bewaking van den gevaarlijken SoVoT,midvoor zorgde •. • 

Lens 1i staat er nu aldus bi.i: 

Do Ho ï3. d 18 .15 1 2 31 66 14 
Valkeniers g 16 13 1 2 27 6'] - 16 · • 
G. D •. S. · d 14 7 .4 3. 18 43 - .22 . 

' s. v .. T. d 16 6 2 8 14 51 -, 38. 
Ko R. V, C.c 17 6 2 9 14 42 - 48 · 
ç, 0 Steps g 13 5 ·. 1 7 11 26 - 26 
Lenig · en · Snel è. . 15 4 0 1.1 8 27 - 65 
':'Tilhelmu.s. d 15 4 0 12 8 '"' 21 -102 
v. V • p; d 12 3 0 '9 6 . 30 41 
,fit Blaüw d 3 l 1 l 

,, 
4 5 " 

ie n i g en s·n e 1 e· 

· kreeg een 4~0 nederlaag van G.D.A, 'd. Tie gevaarlijkste schutter in de : 
G,DoA,voorhöede· zorgde.voor de goals, hoewel de strijd ongeveer gelijk; . 
opgingo··Drie doclpt,.nten werden tegen het eind pas gemaakt, toen Jan Bal: 
ui tv iel. . . , . 

. . · Tegen D.ILBo werd met ·enige invallers gespeeld, maar dit was eer-. 
der een ver sterking. De uitslag was een puntenverdelingo Een der inval-: 
lers, een zekere Fr.v. Niel maakte beide goalso . · . . ' 

Onder toezicht van Hollands weermacht, op Ypenburg thuishorende, , 
werd aan Vall<;eniers een bezoek gebrachto Met rust boekte eo een 2-0 ach-: 
terstando: De geestelijke pil, in cle rust geslikt, had• disrect een tegen-. 
punt tengevolge •. Ook daarna ging het veel beter dan voor d.e rusto Toch , 
scoorde de 'Valko nog een goal, zodat de tri11unebewoners Lens met 3-1 za
gen' verliezèno Iedere wedstr:.jd flink aanpakken, dan komen meer punten ! 

De stand in de afdeling van eo is: 

V. V •. Po e 
V o A •. C. d 
Valkeniers h 
Do H. B. e 

. ~-·Steps h 
·o, D. A. d. 
S. V. T. e 
Lenig en' .Snel e 

12 
13 
13 
13 
11 
12 

9 
5 

10 0 
9 1 
5 2 
5 1 
3 'Z 

L) 

3 2 
3 0 
1 1 

2 20 
3 19 
6 12 
7 11 
5 9 
7 8 
6 6 
3 3 

. Nog wensen· WlJ aan den 
is thuisgekomen, name11s al1.e. 

Heer Juffermans, dï.e 
junioren een spoedig 

·, 

A 't t 

·52 13· 
64 - 21 
30 - 40 
22 - 37 
25 26 
30 45 
11 - 36 

6 - 17 

pas uit het z·iekenhui s 
her stel. 

Jov,V. 

.. 
r a C t i e - b 0 n s 

had ik toch nog wel wat vdllen hebben, zal menige verzuchting zijn op de 
··Lens-feestavond. Want als U vi1st hoe en wat de attracties zijn •.• o .• o ! ! ! 

Dan v 1 o o • g U naar de ·vkkernootstr. 12 om de kleine voorraad weg te · 
gritsen ! -'t Ze.1·ae moeite wa9.rd _zijn! 

Hier volgt nog de situatie in de afdeling va.n het vieril.e: 

Bl. Zwart 3 13 13 0 0 26 91 - 10. 
K. R. v. C. 3 13 8 1 4 17 62 - 35 
V e 1 0 3 13 4 4 5 12 21 - 38 -
Wilhelmus 5 11 5 1 5 11 32 - 6Q 
R i a 3 12 4 2 6 10 58 - 55 
Lenig en Snel 4 10 4 1 5 9 28 - 3Q 
P. F. c. · 4 · 12. 1 3 8 5 26 47 
'Ji t ;s1auw 3 10 1 2 7 4· 1'1 - 48 

..-..,-:-. 
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· Amandelstraat • 51 
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Bestuur 

Geèsteiijk Adviseur;· Kap; E.· Stolwijk, Willemstràat 2··"'" Voorzitter: J.W. 
,Dubois - ~ecretaris: Jac.v.11. Kley, Soestdijksc}:lekade 741 - Penningl!iees
ter: w.v. Boheemen, giro: 336711 - 2e Voorzitter·: P.· Ju.ffermans• .;.,::ie Se

·cretaria: .J.v. Venrooy,- 2e Penningmeester: C. Miltenburg -.J;leatuurscom-
missa.ris:. 'J. Runderkamp. · ' · · · · · · ·. ''"' 

, . 
. ~:~· ' ., ,. ·, ' 

L e n a 2 · K· à:-m p .f o .e n 
. . ' 

· ·' Een ··:Îii at~rische •ver~elding in deze ~ubr iek: 
Pinkster-Maandag 29 Mei 1939: Lenig en Snel 2.yerslaat in Voorburg •t 

Haagse s.v.T .. l met 6-l en behaalt daarmede na.,èen fraai seizoen,waa.rin 
Slechts één wèdstrijd werd vèrloren, het kampioenschap van de 3e klasse 
A •. der D.H.V;B. · ~ . - . . , ,, 

Het Lens-Bestuur ~ankt vanaf deze plaats hàr~elijk voor de ~ntvangen 
gelukwensen. · ·. · 

. ~ . 
A t t r a c t· i e b o :n n e n 

I 

Nogmaals publi~eren v,:i.j de nummers, waarop dè bi•jvermelde prijzen op 
de kampioensfuif geval:J.en ziji;i. Dé ,nog niet afgehàalde prijzen blijven 
tot l Augustus a.s. ter beschikking van de winnaa.ra(es'sen)·, :die ze tot 
die datum bij W.v. Boheemen kunnen afhalen. · · · · 

• - • > • • -. • - • J •• 

Stofzuiger . · No. 3167 Burea.ü.la.JJ).p . 
Schemerlamp No. 2625 Electr. Strijkijzer 
.Schemerlamp .No •. 1643 . Wandlamp . · ' 

· No. 1762 
No, 541 
No •'2617 . ·-. 

1.. · .• • 

I , _,••.'.:<·: ... . .. .. ' 

j: 
f 

f 
,1 
1, ., 
1 
:ï 
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• 
Op l Juni j .1. ging het nieuwe verenigingsjaar ·j,n,_ Een. d:e~èr .dagen 

zal met de distributie van ·de nieuwe diploma's een aanvang wordèl'f'_ge
. maakt;; IÏe li&nàatáchapsbewij zen zijn ·op ver zoek ·van. dé Belahgenver'éni
ging - ter .onder scheiding aan de controle - .;voorzien van een 'jà_a.r.~:tem-
pel. , · · . . . . . . . . .. -

.··: 'M~êl.è v;rt!Cll.ijnen J:?,ie'uwe ledenlijsten, die tot 1 Juni 1939 zijn bijge
werkt. De betrokken afdelings- en commissiessecretarissen, die zo spoe-

. · dig mogelijk exemplàren zullen: ontvangen, geliev.en e;r ~ota v~ _ te nemen, 
dat de in dit nuimn_er · opgenoinen mu:\:,aties geh~el. i:n:·de :l;lj stj:l_n zijn ver-
werkt. · :. : , .... 

... · .. --

Clubbladen 

In dank ontvangen de ma.a"ldbl;:i,deri van Graaf Willem 2, D.H.L., Jagers 
en .ll.<itivitas~ è:,·:: .· . , · :::.;_ 

- ._-__ ._,._ 
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Gaarne ontvingen wij drie pasfoto, s, !\~dig voó:r: het· iêgi timáti~ - be- : 
wijs van de D,H.V,B., van de navolg.snde °leden: Ge'lirs. Waslanger, Gèbrs~ .. i 
Hoppenbrouwer s, Ph. v.d. Veèn · en L. U;!.ler s. 

Voor inlevering van hun legitimatie-bewijs moeten zorgen: J, Willems, 
W. Hitijsmans, J, All~d :en Tli.v. Wijk. 

' 

Mutaties i e'd en 1··iJ ~•t 

• •. ,I; ' 

Nieuwe leden. 
:Senioren: H. Waslander 

· ' .. B. Waslander 
W. 'I-Iu.ijsma:ns · 
L. Ullers . 
J. Hoppenbrouwers 
Ad.Hoppenbroµwers 
J. Willems 
Ph.v.d. Veen 

_,....,,..-,--

v. Swindenstraat 2 · 
v •. Svr.ind.enstraa.t 2 ' 
v; Ostadèstrá.à.t '443 
Zuiderparklaan 220 
Nieuwediepstraat 1i · 
Nicuwediepstraat 11 
v. Hogenhoucklaan 37 
Heelsumstraat.185 

. . ':.:i;, 

Junioren: Th.v. Wijle · Mient 224 Geboren: 27-3-1925 .. 

Bedankt:· J.· e~ Tli.· Janssen:.. zie Mutaties donateurslijst·~ 
H. Rientjes, W.· Stuijfzand, 

Afgevoerd :H. Boelhouwer 
Geroyeerd: J, lpgberts en J, de Groot. 

~'· . . . •' 
··-··-· •• # ........ ··-

M. u: t a t i e s D o n a t e u r s l ij s t 

. NieuV:e '.Doriateur·s ( triceS) ·. •· 
, Dhr.· J', ]3oögert, < · · · 

.Mej. A. Verheul· . 
·. · Mej • T. Verineuleri· 
• Dhr. H, G, Br inkel 

Dhf~ H, Meu·ldijk 
Dhr. J, J. v. Lu.-<e:mbur g 
Dhr. J, Janssen. 
Mej. W. Saalbach_ 

,,Mevr,J. Halleen - v •. We.es 
Dhr.· J. lieinz 
Dhr. Th.· Janssen 
Mej. W. Mooteh _ 
Mevr.W."V'.d. Kléy ._· v. Wees 
Dhr. F. Theuni s s.èn 

.Bl6emfçnteinstraat .96 ..... . 
, Zutfenscheétraat 20 · Scheveningen~ 
Huij gens·park ''19 ·. · . · · · · · · 
Regentesselaan 383 .... · ·.:...-:.:,:-. ·,::. 
Loosduinscheweg 685-
Copernicusstraat 56 
Beeklaan 178 
Assenschestraat 4 
Amandelstraat 103 
Maystraat 15 • 
Beeklaan 101 
Beeklaan· 140. · 

Scheveningen 

Soestdij.kschekade 741 · 
Valkenbos·chplein 9 

· Een :r,ecord-li.Jst, die a1Ïé worigen qvertr.eft! 
Prachtig resultaat in de bloei-maand ! 

. ·. Alle donatrices en donateurs hartelijk dank voor hun steun aan 
mooie.vereniging en welkom in het Lens - gezin! 

·· Wiè.-weik:t mèdé aan de Juni - lijst ? . . 

onze 

Het, parool voor 19-.39·: __ "Nu naar de 200" l_ 
', 

. Bedankt: A. Peper ~a.mp, 4,. 
Afgevoerd' Mevr. de Walick 

'., . . . ·. 

Dhr·. W.· Verhóef., 
Dhr. Th.·v·. Boheemen· .. 
Dhr. J, Bontje· 

. l'-

,. ' 
-----•-•,=,,=,= -~.. ---~- -.,.. ............... 

Hoef:qagels, ·Mej. fr.: r'ourney; '.Me~:Soinerert. 

:A d r e s vi ij :z i g i n g·"e n: ·--~------=-------=-,---,--· 
Anemoon.straat 45 
Abrikozenplein 53· ·· 
Loosduinscheka~.e 456 

Ja:c •. v. d. Kley 
Secretaris 

De P.en P.- heeft weer wat in het-vat!! Een snoepreisje na~ •••••• : ••• ?-? . . . 
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VAN DE REDACTiE 

D ..::.._s t r ij d g e s t r e d e n ! 

. . 
Het pleit is beslecht ! 
Activi tas zal; behoudens- éen niet te verwacp.ten misstap tegen S, G. V. 

de le klasse binnengaan. · . , . · · ' . . . . • 

· •Ons eerste elftal is voor de deur gestruikeld, Mocht het zijn, dat 

Lens l eventueel toch nog in de gelegenheid gest?ld wordt volgend sei

zoen in een hogere klas uit te komen - de promotiebepalingen laten ruim

te daarvoor - dan zal Blauwwit dit zeer waarderen, omdat onze ploeg on

getwijfeld: ·in hogere regionen thuishoort. Maar. voldaan zouden wij in 

dat geval niet zijn. · 

Gaarne haël.den wij ons .kra.-iig ei:::·tal de ])romotie zelf zien verdienen 

na al die opoffering en zorgen, . . · · ·.. . · · . 

Gaarne had de Redactie .van dit nummer een ,iubelblad gemaakt, waàrin. 

de blauwwitte expansie--dra.rig was uitgeluid. . • · . . .. 

Gaarne. zouden w5.j .in deze- revur, onze spelers gefêteerd hebben, he.t

geen een verdiende beloning voor 'hCJt prachtige seizoen zou. geweest zyn. 

· E'?n b'eloning voor de. training vmi vm.;ig jaar, voor de ingehouden·· 

spanning gedurende een reeks' van maanden, voor de geeiste,'córicentrat,ie 

op .eigen;. en ploegprestaties; · ·· · · · , .. 

·":ji:s. hat nicht sollen sein !." 

. : ;_ ~aar al is er begrijpelijkerwijs tel~rstelliil,g bij ieder .lid· ·van 

de ·Len·s-familie; die hu,n favoriet en zagen sneuvelen' na ;zo'n staat:: van 

Cillienst,: teleur stelling bij ieder, .die Lens begr·ijpt, Lens z.ou Lens •:niet 

zijn, wanneer het bij de pakken neerzat. · ·· · 

• . Wij zijn wel gèslagen, maar niet vèrslagen 
Teleurljes,teld.z ma.ar niet ontmoedigd ! · ·• 

. . . ·Lens' clubgeesi is ster·k ! . . . . . . 

· · .De •wijze; ·waarop de le blauwwi.tten de nederlaag droegen, waà onbe

_!:isif.elijk en getuigde vroi de war.e=s,IJortïvi tei t, <lie onze jongens be:.: . 

zielt. Want het, kost moeite· om in-zulke situatie een .1ederlaag·zonder 

:m:eer te, aànväarden. •. ' . . ·· , . . . . . · .. · · 

. . .Prachtig was. de houding-van onze supporters,. die ondanks het·néga

tieve. resµltaat onzen. :spelers een riem onder het ha:;-t stakeni · 

. . · En wie met .ons na afloop'bij y; Alsem de geest· beluisterde, ·zal tot 

deze conclusie' komen, dat, mag het resultaat een leert çiponthoud be_teke

. nen, Lens sterl<er uit dit voetbal.leed 'zal treden • 
... · '.Koppen op· ! ! 

Redactie. 

----=-=======c'7., ===-::: .. ::.a ===== 
C o·p. ie 

voor het .Juni-nunnner van de revue wordt gaarne tot 26 .Juni a~ s. · . :1-nge

gewacht. aan-het a!l;res van de Redactie: Amandelstraat 51. 

. Met v;reugde .a.11rioncerèn wij hi'er: weer. het bekende adres, wijl' ,het 

. eert bewijs is vo·or het· gelukkige· herstel van onzen Redacteur-Secretaris, 

d;i.e o.m, in . .de .ru_briek "Varia" het .woord neemt,. 

. '• 

De heer W.L,A. 
Buitenland) heeft 
~aar Anèinoonstraat 

Van onze Adverteerders: -·-•------·-·--•-·-------~~~.-·--·-
Verhoef ( Begraf.enissen en Transporten in Binnen- en 

zijn kantoor .verplaatst -.ran Antonie Heinsiusstraat 
45~ Telefoon 3920?4 - 3323?0 '" ., 

-~..--•-< ---'-'•-"·- ---···-·------
Mèt kleine stenen blouwt men machtige p2,leizen ! ! . 

Het Bouwfonds - 300 wacht op Uw steentje, Daarmede willen wij.Lens 

. uitbouwen tot een krachtige î(ath. organisatie. Geeft en bouwt ~ee ! ! ! ! . 
. . . . 
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VAN PE P. EN P. COl\1tv11SSIE 

Elk landschap heeft zijn bekoring. 
Oisterwijk en zijn vennen zeker • 

• 
De· P.èn P. Commissie bereidt een tocht voor naar de OisterwiJksche 

vennen 9P een Z_ondag in eind .Juli of begin Auguàtus. · . · ,, 

Het bos-restauraYJ.t "Groot - Speijck" hebben wij vastgesteld als een 
pûnt van rust, en ent spanning. . · 

Een ieder, die eens een dagje doorbracht in de bossen vàn Oisterwijk, 

zal zich met genoegen "Groot - Speijck11 
- het centrum van het tourisme, 

temidd,en van prachtig natuur schoon - her inner en. · · . "'."· ' .. -

Was hij jong, dan zal hij nog weten 1 hoe hij met een blozend Brabants 

boerinnetje danste onder het zware pla.9-erd§k van de lindeboom en hoe hij 

- ·plotseling eigen J.n een vreemde streek - een klompendans uitvoerde op 

het handgeklap van de dorpsschonen ••••••••• ; 
Was hij" wat ouder, d;3,n zal hij zich de heèrlijke rust herinneren, die 

hij genoot op een warme zomerdag onder het dikke lover. op een luie lig-
. stoel . ., . o • • · · .. · ~ ·· . . · 

Oisterwijk met zijn vennenpracht ! Een idylle in Brabant ! Een weten

schappelijk raadseJ. ! Omtrent het ontstaan van de vennen zijn drie theo

riën opgebouwd; niemand weet met zekerheid, waaraan die mysterieuze, 

lichtende watervlakken temidden v·an de droge zandgrond. van Brabant hun 

ontstaan te danken hebben. · · 

Oisterwijk met· zijn vennen en -zijn ui tge·strekte bossen hebben wij uit--

gekozen voor- onze tr5.p 1939. . . . 
Indien Hilversum en 't Gooi in 1938 ónze belangstelling hadden, dan 

zijn wij ervan overtuigd:, dat Oisterwijk en zijn omgevi?J.g, dat oritegen

zeggel~j k typïsche:r, karakteristieker ~tl .. r~Jt!".L ~.l'.l=a'.;E ~:;J~1;r~.~~~on zeer 
zeker indruk op ons zal maken. · . · • . · 

Dit is het plan van onze commissie. 
Als onderdelen verinelden wij nog: . 
Een: ··toetbalmatch op Brabantse-,:bodem .. en"e.er,t.,diner in de Raadskelder te 

D 
B h . . .,.. ....... •·>1--, .. ,,,.___...~,. .....L.l;'•v-.·.,....v" .... 

en osc • '"'~ s .,,.,. ,t,-,4:i!:f.W_- IJél•~u,~~l .\ 't)c•~""--"' ; • , 
,..,., •• ',J .,-..~~-·'" ~ ,. ,- ., 

Deze laatste punte::i moeten nog worden besproken en nagegaan,' Een ding 

is echter zeker: l'ifj.,j_gaan naar Oisterwi.ilf.t. naar een ongerept stu~je na

tuur schoon, naar een charmant oord op eigen vaderlandse bodem. 
De prijs zal meevallen. Om de gedachte te bepalen: Rekent U niet meer 

dan de kosten van de trip naat' Hilversum ! · · 

De P.en P. laat meer van zich horen als de plannen geheel ontwikkeld 

· zijn. Gaarne zouden w:tj ons een denkb,E!e;L9,- ;yp_:i::l_ll~n _omt7,ent het áantal. deel

nemers (sters) : G;;eft u daarom voorlopig en geheêl'-vrijbl"i;ive'rid' op aa:1 

de leden van de P.m1 P, 
A. 'lf. 

···----============ 

' 
NU:OVER DE.f?ENP. 

Na het kampioensfeest van 14 Mei j.1, is het niet meer dan bi~lijk, 

dat na de rubriek "Van de P.en P.commissie" bij uitzondering-ook e·ens 

~~ de P.en P. wordt geschreven. 
· Iedere. bezoéker van •ónze prachtige fuif zal begrijpen weJ,k een 

aantai ure:r; arbeid verdisconteerd zijn in de voorbereiding van zulk een 

programma,' dat ·door• eigen krachten geconstrueerd en verwerkt is •. Een in-• 

si der heeft" echter geen behoefte aan een specificatie dier arbeid, · even-• 

min als de P.en P., zelf, die maar het liefst onopvallend haar werk ver

richt. 
Er zijn echter 

ties~ dit etiket 
momente~, waarop plicht gebiedt uitzonderlijke 
past op het gebodene - een speciale vermelding 

ven. , 
1 - . ' 

presta
te ge:. 

'·zo'n momei!t is het nu 
De in majeur gestelde i:.1drukken treft U elders in dit nunnner. 17y :,:1J~--
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willen de leden b!.j:...or..uer w.qzen op de belangrijke taak, die de P.en P. 
te verrichten heeft: intensi•e~roP-aga,;:;,da en het. stimuler'en van .de . • 
clubgeest., . .. . . · - · · · 

· De feestavond get.v.i gt,' dat de blauwwi tte P. en P •. een ·perfecte uit-
werking. van baar opdracht heeft bereikt. · . · 

- Ni,ets is aangenamer als ä.i t te k!-1hr-en constátë;ren en tevens van dè ge-
legenheid gebruik té • mogen makèn alle· conimi ssieleden en hunnê dames staf 
on.ze erkentelijkheid aa."l te bieden voor hun geweldige :actiyi tei t. · · 
· ·, Bovendien ·zal het niema."ld verbazen, 5.ndien wij qnzl:l hooggestl:lmdè dank 

_betuigen aan Bob Walhain, die ·zonder ·overdri.jving als de "geestelijke, 
vader" van het geheel mag vierden beséhouwd, alsmed.e aan Dhr. Schouten en 
zijn assistent, die op vlotte, kunstzinnige wijze. de enscgnering wisten 
'.te,.verzorge_n. .._,...... ,!I ••.1.-" • ••. !. • . .•. -~r· .. 

Hei; Bestuµr 

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

' ' ',\t'. -
DE p E N· A L T y 

De zwaarste taak 'bij het sroétbalspel 
··Is voor Len1;3 :t.et nemen va:1 'n penalty wel.· 

Het lijkt zo ,eer,voudig: 
Op 11 meter ligt de bal: . 
Een fluit,·.; •• drie pas ••• ·,eèn knal ! · 
Maar toch wordt het bij Lens vaak gehoord, 

· Dat de penalty niet werd gescoord. 
· Soms vliegt de bal met gierend geluid 
Juist boven de doellat-uit,, ·•··--· ~- •·--, •· , ... , 
Een ander keer lukt het haast, 
Want de bal gaat een halve duim naast, 
Vaak ook is de trari zo slecht, 
Dat de bal bij den keeper ·komt· terecht.· · 

. Het is goed dit even te overdenken 
En er veel aandacht aan te schenken; 
Want, waarde Leneers, met die vrijgevigheid 

,Raakt men zijn ka.rapioenskans kwijt. 
· Menige strijd werd reeds -verloren, 
Daa:r mèn de stra:fschop ni·et kon scoren 
En daarom zou ilc menen: 

... Trainen,. traine4., train~ ·!+! -•,'-~ '·· · ., .. 
~ •' 

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

LUCHTPOST 
. , ...:.'.~ . ' 

. ' 

~-:w ......... ~ . .. 
·- - ........... _..,.°""'.'_ ... __ _ 

- P. 

..... . .. Sanghyang damar, . 23. Mèi 1939 

Als het goed is ~~et ïk.eigenlijk beginnen met mijn"excuses te maken 
aan den redacteur van de Lens-revue voor 't "doofstommetje". ,spelen, wat 
ik nu al een paar maanden volhoud. . .. . , 

Maas toch voel ik daar weer niet zo veel voor om d,e do.od:èenvoudige 
reden, dat ik mij niet zo sclruldig ac_ht e-n 'n "peccavi!' dan ook ·moeilyk 
kan stamelen. Ik heb het namelij 1, de laatste maanden ang!3tig ,.druk. gehad 

· en• ~t·be-etje· tijd wat er .overb.leef heb ik trachten te.benutten met m'n 
; Scie'ndariese ~aalstudie en mijn vast.e. qorrespondentiè .naar_ Holland. 

Ja ! Die taal ! Meermalen gebeurt het, dat een koelie me iets-vraagt 
· . · eri .als hij _dan ·met- vP-el. o!l)haal ei:'.l.deJ.ijk bij. de zaak komt waar het· om 

gaat··:.. wat nie_e:.:- rijst,• 'n voorschc,t, omdat ie gaat trouwen .of omdat zyn 
,.· vader·, moeder: of .broer gestorven ;;_ s .- begrijp' ik alleen d.è redl:ln en het 
· -doel va:1 zijn gesprf,k, oaar de fran;i 0 ·, die :!15.j. er aan va_,;it knO.()P,t, is· 

.. , . . . . - . ., ' ' , . , . 
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is grieks v9or me. . . 
Ik zeg hèin ·, s- middags maà~'.' 'ns terug te komen. 
Als 's- middags de zo:: zakt, de .P•isang op mijn erf een lange schaduw 

trekt, het helle 15.cht van de tropendag is getemperd, dan hurkt Kromà by 

·.me op dë voorgalerij. Met neergeslagen ogen vertelt hij, dat er een Ha

metan gegeven moet worden voor zijn broer, die gestorven fs en .of ik 'm 
niet wat geld ·kan lenen. · . · 

•. Ik vraag mijn bruine broeder of dèze broer dèzelfde is, die ·;3 weken 

gele<'len ook ·gestorven is, want Kromo komt meer op visitel Natuurlijk heb 

il{ het mis_; ik geef_ Kromo z'n 50 cent, hij stamelt iets en sjokt '!!'eg.Aan 

zijn sobats in de kampong vertelt hij, dat ie __ d_e doerayan anoin we.er eens 

te pakken heeft gehad. 
Er komen meer mensen op dat uur van de dag. Sarin heeft een kapwond 

en krijgt een jodium-behandeling; een ander komt kinine-pillen of'aspy

rin h;l.len; mandoers brengen rapport uit. 
Als dan de nitiskieten komen, de krekels hun fluitconcert beginnen en 

kikkers om het hardst kwaken, is het theetijd. Ik duik achter mijn krant 

en deel intussen links en rechts klappen uit, mishandel mezelf om de 

muskieten, die een aanval op mij doen naar de "muggen-hemel" te helpen • 
. . 

Terwijl ik pieker wat nog meer neer te pennen, fluit ik onwillekeurig 

het Lens-clublied, hetgeen voor mij een vingerwijzing is. 
Ah, meneer de Redacteur, U vangt mij ! · 
Nu toch: Ex:cusez-un-peu ! . _ · . 

· Onvergeeflijk dat het mij aan het begin van dit epistel ontschoten is. 

De hele· Lens - familie, van voorzitter tot het jongste broekje toe, 

van harte proficiat met het behaalde ongeslagen kampioenschap· ! . 

Dat goeie, oude Lena ! ! · · 
Tabee, hoor ! 

P.v. Boheemen 

LENS - FUIF 

Mèn kan fuiven èn fuiven! . . 
Als je met verveeld "aan.gelaat" .een sterk-vibrerende soubrett·e Amor's 

manipulatiès in de zoveelste. variatie op een wereldoud thema- hoort· kwe

len en je aan het zoetelijk einde aan de zoveelste geeuw bent.; 
_ als een hocus-pocus-meneer in rok, met pommade-,haar en goud-beringde 

vingers, 'aan in beleefdheids-spanning gehouden zaal gezochte parodiën 
· toef.luistert; 

als daarbij een saxophoon zijn monotone klanken laat kruipen tegen de 

zaal wand en, · 
dan spreekt men van een fuif ! ! 

Zo was de Lens-fuif niet op 14 Mei 

Als vlot gespeelde trekjes, spontaan ontsproten uit rijk voetballeven 

de toeschouwers zo uit het hart gegrepen zijn; 
als dappere. toneelmensen met sober ongedwongen spel laaiend enthousi

a·sme kweken bij de luisteraars, ,die gelijkgestemde gevoelens op humoris-

tîsche wijze gerea;t.is_eerd zien: · 
. . ,P, • • • 
als toneel en zaal een ziJn, 

· dan fuift· men inderdaad! -- --....----~--:---
'\ . : : ' 

Zo was de Lens-fUif op 14 Mei 

De auteur yan de taferelen, Lens-;inan .in hart en nieren, bóorde ong![l-. 

·twijfe:_l.d de· blauwwitte bron aan, waaruit warm-getint levenscoloriet zo 

opspoot. . . . 
l'rachtige mo_menten kwamen tot en over· ons. Momenten uit voorbije ja-

. ren. naast• die van pure werkelij khidd en· flitsen v~n- parelende fantasie 

werden ons vmorgetove:rd .en met gulle lach ert ontvankelijk gemoed opgeno

men ·door- de Lens-schare. Elke episode deed het enthousiasme -toenemen.De 

\ 



-- ? ... 

ene climax otápelde zich op de andere., 
Zo ontworstelde de Lens-famil.ie zich aan de dageli,jks~. sl_eur, · zoars 

de auteur naar waarheid had toegezegd.. 

·.. Aa.:1 mijn ,schrijftafel voel ik de voor mij onmogelijke taak U de ta-
fërelen in Uw geest· terug te toveren. Bij voorbaat moet ik alzo Uw cle
mentie vragen, .als ik mij hier bepalen zal tot een enkele .aanduiding 
ener kleine select:.e van die ,taferelen, die een zeer bijzonder karakter 
droegen. . . . .. • • • .. 

,. , Ik noem_ .allereerst schets No. 1, welke een greep uit de vad~rland'se 
. historie met. ingehouden toon weergaf. Zij was een waa:c:dige .~n ·syiµbol~..: 

sche inleiding tot het 2e tafereel, dat het voorspel gaf voor de komst 
van Dhr. Dubai s in de blauviwi tte kring. · ' · ·, · · .,, " · 
_·,-- Eê'n geweldig succes was schets No.5, waari~ met veel verve een blik 
werd gegund in een zeer bekend Lens-milieu. Ook ta.fereel 8, hoe. eenvou
dig van opzet en toneel--aankleding, bleek vooral door de uitstekende ·· 
crea'tie van een zekerè!1 Old •••• dcor de zaal ·teó zeer'áte geappreèiéerd, 

Heel fijn was schets No,9 uitgewerkt, De abaisse-pe_riode" van. Lens, 
was. zeer suggestief beha..'1.deld. :P;:-2.chtig was de muzikale omlijsting en 
de clima.xale. overgang tot_ het 2e deel: hulde aan de kampioenen, waarin 
de triomftocht van Lenig en Snel :t?: het, afgelopen sei"zoen werd uitge-
beeld, . . . . . . .. . . 

. De toekomstdroom van tafereel 10 wa,;_ f~1tasti sch gevond'en, De~ zeer. 
aannemelijke intrige werd sterk gespeeld, · · · · · · '.· · · · 
, .,_ Ter oriëntering werd elk tafereel door den auteur persoonlijk inge-

·1uid~ . ·. . ''. .. . 
·. De· unieke versiering aan de zaal wanden stoffeerde. het geheel op 

,·p~s$en.de,-wihjze. · . ,. 
'. 

'·-Het verdiende da:1kwoord van den voorzitter werd door d.e toeschouwers 
met lu_id applaus onder str ëept. · · 

• ·rnt.iem ei\ gezellig bleef· J1et Le:::is .... gez.in tot een zeer ~aat uur .bijeen. 

---===·==·--
,;·.. ..., .... , 

V AR I A 

on;'e·donateur, de Heér'H.v, .Al'sem, mocht onder grote.belangstelling 
het 7-jarig bestaan van zijn zaak: Café-Restaurant ".Alsem" herdenken •. 

· ·Bovendien is 'het· bekende Lens--pleister-huis. inwendig geheel gerestau
reerd en geeft met de. mooie, in- zachte tinten gehouden kleurëncomgina,--
tie:s een rustige sfeer.· Veel succes ! · 

Een onzer .trouwe supporsters, Mej. N. Dubois, heëft, ria eèn op~ratie 
te hebben ondergaan, bere:i.ds het ziekenhuis weer verlate:p. om verder- in 
huiselijke kring g~heel te herstellen. Onze gelukwensen. 

,. On·ze 2e voorzitter,, P. Ju:ffcrmä..?J.s,' die weer vol inter·esse de -~frrich: 
tingen van ·onze· elftallen persoonlijk volgt, zond ons ·ter 'publicat_ie 't 
volgend stukje, bestemd voor de :Lens-familie. . 

E en ' . dankwoord 

Ziek z1Jn verveelt gauw. 
Maar als de zieke met liefde verpleet;,--d en met alle zorg omringd wordt 

en de 'belangstelli::;g ondervindt van zijn vr5.e:iden- ·en bekenden, dan vindt 
hij in dit alles een grote troost. . 
.. Lenig en Snel heeft mij die trqost in ru.ime mate geschonken. In aller

lei' vorm hebben de leden -,ra,.'l lmi-:: bela:.:1gstell:L:1g bJ.ijk gegeven. 'Het was 
té veel· ,om op té noemen. . . · · . 

. Voor alles betuig ik m'ijn ha.:rtelijke" da.."lk, voor de gebeden, dê vr ien
delijke woor_den in de revue,· voor de, bloemen en versnaperingen, v_oor, de 
post, de bezoeken en·voora.l voor _het hartelijke medeleven • 
. ·; Zieken troosten· is een ;nooi · werk va."1 naasteliefde •· · --' · , 

Gc1 zal er U VJoor zegenen ! · P •. Jüfferîná.ns 
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VAN DE ELFTAL.COl\~rv1/SSIE 

Wedstrijd re s u 1 t aten 

-• ' .. 
v,erkregen in çle periode van Zaterdag 27 A:eril · t. e. mo Zondag 4 Jûni 1939 . 
A. ·V. v. 1 .. Lens 1. 2.:.4 (vr.) Lens 2 - v. A. c. 1 6.;.l 
,S., G, v. l· Lens ]. 1.:.6 Lens 2 - Pats l 12 .• 1 
I.éns 1 ' .:. s. G, v • 1 6.:.0 ·s. V.· T. 1 - •Lens 2 1-6 
'Activi tas 1 - Lens 1 2~1 ., 

.R.'v. Lens 
. . 

v. 2 3', 2-5 R, I, A. 3 ,;. Lens 4', ' 3-1 
, Gr, Wi llem.1I3 - Lens 3 1 .• 3 w. Blauw. 3 - Lens 4· ,2-1, 

D. H., L. 4 Lens 3 3-0 K.R.v.c. 3 Lens 4 . 8-,l 

Vogel ,a Lens b ::. ... 2 w. Blauw d Len,s d 4-2 

:Lensc - Rava d 2-3 Lena e - G. D. A, d 1-2 
1 Q.. Steps f .. Lens C 2 •. 0 ,, · Lens· e - D. H. B. e· . 0-3 
. Lens C ~- w. D .• z. b 8-1 v. v. P. e Lens e . 9-0 

Lens C -· VIII A~ c. C 11--1 

Lens 2 Kam Ei o é_!!__ 

Met een eir.d:spurt, die een goal-productie opleverde van ni.et minder 

dan 24, terwijl er slechts 3 doelpunten in het Lens-_doel werd gescoord, 

·• besloot het tweede elftal de competitie als kampioeri .van. 9:.e 3,il klasse A, 

, .•. Beschouwen wij de verovering van de le plaats in deze afde:i,ing wat 

nader; dan kunnen wij niet anders dan bewondering hebben. voor de kranige 

verrichtingen van onze reserves, die slechts één wedstrijd met de oneven 

· · goal verloren. . 
Waarom bewondering '?. • ,. _ 

Primo: De 3~ klasse· A. is samengestelGl: uit z. g; s.tandaardelftallen 

en reserveelftallen. Het is een bekend feit, dat in dergelijk geformeer

de afdelingen in doorsnee de reserve-ploegen weinig öf geen kans hebben 

voor de erepalm, 
He·t tweede spotte echter met alle axioma's en wisten juist tegen 

hun naaste concurrenten de meeste punten te ·vergaren., 
. · Secundo: Dikwijls moest het 2e elftal spelers afsta.an aan het eerste 

waardoor natuurlijk de ploeg doorgaans gehandicapt werd. . 

_ Tertio: De reserves moesten veelal de belangstelling van een grote 

~c~e supporters afstaa..'1 voor het eerste elftal. _ 

.. · En toch, zonder. de morele steun van eigen publiek ging Lens 2 rustig 

· .en.. _e.rnstig zijn wegi nam alle hinderpalen op 1 na (maar het beste pa11,rd 
át:rnikelt wel· eens et\ verkreeg het kampioenschap. · , 

: , .J{ul~~Il...Q!!L~kç,mpio.Jm,áeJf_j;al ! !_ 

De.promotiewedstrijden voor de reserve 2e klasse vragen nu onze aan

d9:cht·. G:elijk op .Hemelvaartsdag, toen vrijwel allen, die voor Lens voe

len, de wedstrijd Lens 2 •· Fats volgden, zulien de 'Lensers en Lenseressen 

. h~t 2e hun lijnsteu:n in de zware promotiereeks niet onthouden. 

Tweède blauwwi tten, benut de kans ! 
Succés ! · 

1 

1'.L~_t . .:r:n. i_!,t,,g 

• . Wij schreven het reeds zo dikwijls, dat goed gefundeerde training, 't 

enige niiddèl is om s:ç,ortte.::hnisch op peil te blijven en de prestat~es te 

y,erhogen. Waar op het gebied va."l training z.g. beunhazen meer kwaad dan 

goelij: doen, mag Lens zich gel'.lkkig prijzen in Dhr. Halleen een puike oefen

meester te bezitten, Verwerkt daar O!ll ue oefeningen met de nodige ernst e."l 

b.ezoekt'regelmatig de avonde:1. De resultaten van dit jaaY.' zijn er,om te 

bewijzen, .wat serieuze training vermag! v.d. K. 
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' 
VAN. DOEL TOT.DOEL. . . ~ - . . . - ,, 

L e n i. · g é . n · à n e 1 ' 1 

· zette dë. IJromótie na de t(:lleurste.l.lend~ draw tegen Activitas ;oort tegen 
S.G. V. 1 in Schiedam. Het behél.àlde 6-1 resultaat behoeft bijna geen cq_m

: mentaar •. WC:ll brak de rust aan met gelijke stand, waar eigenlijk een.2-.0 
.. • voorflprêng .eei-lij~e ha;r:ten .het ,meest bevredigd zou hebben. Maar ook . de 

ref'eree spreekt een woordje mee en dus was het 1-1. De 2e helft gaf een 
bla.uvl\'iitte supprematie,• Vf8-a:pia enige Schiedammers hun begrijpelijke te-

. :).eur stelling op, onsportieve wij ze uitten. · · . . · . ,._ 
De returnmatch op Ockenburgh verliep zonder incidenten. Deze wedstrijd 

was' weer voor S.G.V. kansloos. Van deze 'èmtmoeting "an sich11 zal men la-
. ter ·.tegenover zijn• kleinkinderen ,niet verhalen, 

... . . . 
•' . 

. · H e· t r o . c o r d · ·g . e b r . o k e n 

Zo was Lens 1 genaderd tot de beslissende· ;tri.id: Activi tas. ·- Lens. 
Hi(:l:i:'gold het: de prom9:tie. Vier autobussenme.t spelers.en.supporters 

·. trokken v,ol goede moed naar Rotterdam,· . . · 
.Edoch, Lens 1, dat zich ni·et .dan uît het verre ve:-:-leden e'eri néderlaag 

· lierinnetde, sneefde met de oneven goal. Twee ongelukkige morp.en·ten van c. 
Bontje, l.eidden tot een spel"".depr:i,matie; die de basis vormde voor de ne--

. der laago . - . 1
, ~ • 

Een mooie strijd is het hetaa.s niet geworden, zoals dikwijls het·ge-
val-' is, wanneer er veel op het spel staat. Het spel van beide elftallen > week i'h niet onbelangrijke mate af van dat uit de competitie. Zelden kon 

.. van. een vast. verband spreken, terwijl bepaald mooie stáal tjee .voetbal. 
· sporadisch voorkwamen. .. · · •. 

.. Ik zal hier geen chronologis'ch verslag geven vari de strijd. !{et •is . 
.. m. i~ actueler te trachten factoren ·te constateren,· ei.ie hebben bijgedra

gen: tot het betrekkelijk falen van· dè ·ploeg, zonder daarmede a priori de 
nederlaag te willen vergoeilijken. . 

Vooropgesteld zij, dat alle Lens-spelers gewerkt, de meesten zelfs 
hard gewerkt hebben. Gewerkt, zeg ik, maàr, •· ;niet gespeeld. Spelers,· die 

. blijk.hebben gegevén oyer een.behoorlijk tactisch hersemsarsenaal te be-,, 
c; .. s(lhikken, gaven plotseling een kick- and rush-systeem, Dit verklaart,' 
·, .waarom.de mef:l~derhei.d na rust. wegens te doorzichtig spel. geen doelpunten 

op:).everde. · . · · · · . 
Na vastgesteld te hebbe,1, dat •n. systeem bij beide elftallen vrijwel 

zo·ek·w~s, lef:lk mij ~e verricl:J,ting'van Activitas meer doortastend, meer 
verbeten. De Rotterdammers vochten om een duimbreeds. grond, Lens niet, 
Zöáls gezegd: hard gewerkt? maar ,geen felheid !, . . . • 

De 2è, zeer nadelige factor was de tóestand vàn het veld •. 't. Was te 
'merken~ dat_Activitas geregeld op een derg. terrein-moet tobben; Hoge . 
ballen lieten zij doorgaans niet stuiten, de Lensers wel. Is op een be
hoorlijk vlak terrein de hoek van inval gelijk aan ci.ie·van uitval, ~on
dag j .1. werd deze wiskundige zekerheid opgeheven. Geyolg, dat na het. 
neerkomen der bal, de blauwwitten deze in een andere dan de verwachte 
richting zagen verdwijnen. Bovendien geeft een en a..'lder. tempo-verlies~ 

Onze spelers zijn op Ockenburgh verwend. Op een.,oehoorlijk ,veld' .komt 
de tactische- en technische kwaliteit, die ik vooral·wat d.e la!;l.tste.be
be.~r'C:lft i~twát hoger aansla dan van. A., meer tot zijn recht. · 
.•·.In.de, ner,veuz0 spapning· werd door: onze. spelers niet genoeg gereali-

. • seerd, dat laag spelen bij wind een eerste· noodzakelijkheid is. Activi
t~á werkte in dit. ·;opzicht mee:,; e;ffîci~ht, · hoewel ver.re van volmaakt. 
, ·. Het. uitvallen van H •. Janssen ,rooi al handic'a.pte onze ploeg zeer.· Na 
de rust zou hij met zijn agressi•r.iteit de te'gen het eind moe gespeelde 
A.achterhoede knap verontrust hebben. 

Een _bijkom0nde factor was nog het zeer slechte r'èserve-b-almate_r~aál. 
'. 11 Het wilde niet ! 11 Deze stereotiepe uitdrukking bev'atte Zondag j .1. 

een grote kern van waarheid, · . - · 
Rest nog te vermelden, dat A. zich zeer ·sportief gedroeg door zonder 

commentaar de invallers toe te laten.·_ . . . · . · 
J. Runderkamp, die vrijwél zijn compcti tie..:vorm benaderde, ·was. bij 

Lens de sterkste ma."1.. Bij A. · heeft' de midhalf be.rgen,werk verzet; ter
wijl de vleugelspelers een doorlÓpend ·gevaar vormde;;;; in tegenstélling 
met die van de blauwwitten·. Dhr. Muussers leidde vrijwel onber_ispelijk. . . . . -. . ', 

) 
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L e n i .g . e n _ .S n e 1 . 2 

·heeft in deze -periode -drie grote overwinningen op zijn credit staan, waar 

·. vooral de 12--1 tegen Pats opvalt, een wedstrijd die onverdeeld gemakkelyk 

tegemoet werd· gezien. De goals gingen er echter in als koek. 

Ook de zege tegen S,V.T., die het kampioenschàp móe·st brengen, waá geen 

ogenblik in gevaar. Het trof voor de reserves niet bij ster, dat juist die 

middag Lens 1 een promotiewedstrijd moest spelen·, waardoor de belangstel

ling vanzelf beneden het nivèau bleef. Wat.dit aangaat werd _het later . by . 

van Alsem dunnetjes over gedaan. · · · . 

Houdt in.de promotie-competitie het hoofd kpel en.vecht, jà, veèht voor-'

al om de 2e klas. Want de tegenstanders, G.D.A.3 en vermoedelijk Il.H.L.3 

yerkopen hun huid niet zonder meerl · 
. ten i g en s•rt el· 3 

"boerde." niet kwaad in deze periodè én bevocht ruime overwinningen tegen 

·R.K. R.v.:v.2· in eeri zeer goedE,J wedstrijd en tegen Gr, Willem II3, resp. 

met 5~2 en 3-1. Dat de laatste wedstrijd in Delft geen punt opleverde 

·. behoeft geen verwondering te baren, als men weet· dat verschillende 3e 

èlftallers of als speler dan wel als reserve ::içidig waren bij de hogere 

elftallen, De wil was overigens goed, maar q.e techniek liet: 110g _wel wat 

te wensen over. Trainen,' trainen, herert ! · . · · 

Gegeven de omstandigheden .! afstaan van spelers aan het 2e en bedanken 

van o,:in, Gebrs. v.d. Klaauw - nemen dè derde blauwwitten een zeer gç,_ede 

.plaats in op .de monsterlij at van deze te grote afdeling, 

L e n i g e n S n e 1 4 
. 

verdient ·met de drie nederlagen geen pluim, 'al waren er twee op het kan

tj.e a:f. Verzachtende omstandigheden gelden echter ook ·voor· het 4e elf tai, 

dàt niet regelmatig ,in de oude opstelling kon ver schijnen, Ook voor L. 

en __ s. 4 is de sok1af in deze competitie. Nu maar oefenen ! 
J. v.d~K • 

• 

M e d e d e 1 i n g 

Wegens groot gebrek ·aan plaatsruimte kunnen WlJ tot· on.ze spijt de ru

briek:. Uit het Junioren-kamp niet opnemen. Ook dé diverse standenlij sten 

.moeten wachten tot }?.et volgend nummer. · . . .. 

Waár voor Zaterdag en Zondag 10 en 11 Juni ·geen yn;idstrijd,en zijn vast- • 

. ' 

gesteliif, verschijnt in deze week geen weekbericht. · .. 
Zondag 18 Juni a, s. is voor Lens 2 vastges.i;eld de le promotieontmoe

ting: _Lens 2 _; G.D.A. 3. 
Red • 

. ,. ,: 

. Een slechte tijd voor h~t Bouwfonds ! De promotie van 1, · het kampioen

schap van 2, al die gezellige uurtjes bij van Alsem, ja, een slechte· 

· tijiif. Nu we echter weer wat tot ons zelf komen, zullen wij nu nog ach

.ter blijven ? Bijdragen worden ingewacht bij het Secretariaat en bij de 

. Lens. - tllesaJJ.rier. Een klein maandelijks bedTag bij Uw. contributie en 't 

is O,K. · 

Vorige verantwoor.ding 
Opl:>r:èrigst Kleed Fam, E. 
Maandelijkse bijdrage: 
C, -H: • . . F, 0, 25 
W~v. B. ~ 0.25 
:.1.v~d.·K ,;., 0.25 
A.v.d•~ ·K. .:. 0.25 
J.v. v.-·· .:. 0.25 
·:r.·v. W. 2m, .., o. 50 

C. M. F, 
A. T •. 

Fani.v.d.K. .. 
:r. D. ;. 
H.v.R. ..,. 

· P. J. 3m -

F. 28.'72t 
F. 5"15 

0.25 
0.85 
0.20 
0.50 
0.25 
o. 75 F. .4.55 

'!; 
Totaal F. 38.43 

::. 
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"Achter de wolken •schijnt de zon ! 11 

. • 

De wolk van voetbalwee, die na de. Rotterdamsche strijd een schaduw 

gaf over de ka.mpioensglorie, trok voorbij, . 
',In de tweede promotie-competitie z·etten onze jongens zich over 'de 

voorafgaande teleurstelling heen en baánde zich met 2 eclatante uit-· 

slagen over R.V .c. de weg naar de le kl,asse. · .. 
Waar de blauwwitten om getrapt, gestreden en· gewe.rkt hebben maan-

denlang is 'bereikt, · · · · 

Wij moet'èn er nog evên aan ,wennen, dat Lens zich vanaf 2 Juli 1939 

- de gedénkWaardi ge data stapelf:ln. zfch: "- de titel: 
. ·- . ~ 

' ~--

' ·K .. LASSER 
. ,' 

eigen. dient te maken'. !t Is nog zo vers. 
' ·op de promotie had Lèns wel morele rechten. . . . . 

Onze prachtige club, die zich momeriteeltiit het actieve ledental 

eén formatie van 9 à 10 elftallen kan veroorloven is _; altans voorlo-

pig - in h~ expansiedrang bevredigd, De 2e klasse was beneden onze 

"standing"; nu is er 1wg .slechts één stap - zij het '·n grote ,.. nodig 
om de I.C,V,B. te betreden. • 
. Bij diè promotie. stippelen ·onze. gedachten onwillekeurig de wèg uit, 

die Lens in de. voetbalwere·ld als' een zig-,zag b.ewandelde, · 
• In het begin der twintiger jaren steeg Blauwwit tot het katolieke 

dorado: de .le klasse I.V.C.B. De 2e lijn ging .snel afW!;!-arts: den Weg 

· ztirück. De 3e .faze trad in :rµet volle ,ontplooiing van latente organisa-

. torische- en technische kwaliteiten: de weg opwaarts ! ·· · 

Voorlop_ig zijn· wij voldaan, · . , 
.Spannen wij nu alle krachten in om te tonen, dat·Lerïs d'è nieuwe ti-

tel waard-ig is. . , . .. , 
Het oude seizoen is voorbij, het nieuwe komt in zicht, Als w.e maar 

even de competitie ruiken, dan.moeten wij paraat zijn om~ als het moge.-

., l(j k is - onweer staan baar voor de dag te konien. . · 
"Let op U'P( saeck · ! 11 · 

Tot nu toe ging alles best. Maar hebben wij die garantie voor het 

volgende seizoen ? Lens moet hoger door aller ins annin • Laten we dus 

het zomerseizoen gebruiken om e rachten onze capacitei op te voeren., 

Ten stotte biedt de Lens-revue-redaètie haar welgemeende gelukwen-

sen aan het Be stuur. en het kranige eerste elftal. · 

' . Redàc,tie. 

·\ 

\ 
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OFFICIEEL 

Nieuwe seniorleden: 

,J Ph, de Heer. 
•.. . ; . 
',, Iri Ballotage;_ 

. ,r •. de Kok 
·. J. Broug . 
P. de Neut· 

Bedankt: 

,J H. v, Laar hoven, junfor -

'" .. A. I~endr ik~,. seni _or 

Adreswi.j ziging: 

2 -

-Mutaties.Lede ri I ij s t 

Paulus Potterstr, 11 

Nieliweweg 14 
v. Galenstr, 42 
Cartêsiusstr. 253 • 

Lo_osduinen 

Loosduinen 

. ' 

,/ P. Driessen naar Ba.dhuisstr. 136 Tel, 551741 

Nieuwe. donateurs: 

. ::ii. .. E;nippenberg 
' - ~ ' ' '_.• ..... ~-,-.,.; ~ .-~-.. "" 

G, Visser· · 
:P.v, Boheemen 

Bedankt: 

Vlierboomstraat 98 · 
Soestdijkschekade 741 
Sangbyang damar, Java, Ned. O.I. 

. A. Klokgieters ;_ Mej. R.v. Groeningei} ~ Mej. W, Ariaans: 

Rectifice,ti e donateur sli.i st·: 

'F. Hubeek, adres moet zijn 
' 

Nunspëetlaan' 4?8 • l •• 

De boog kan niet' altijd -gespannen ·.zijn ! Na. de record-lijsten 'van 

nieuwe actieve leden· ên nieuwe· donateurs uit de vorige revue is de op

gave nu heel wat bescheidener, De volgende maand vertrouwen wij echter 

weer ten volle op de activiteit van de Lens-fainiliè-, Laten vooral de 

junioren, die tot heden een te bescheiden rol in dé aanwerving van le

den en donateurs speelde??-, eens hun best doe·n om hun ouders, broer of 

zuster aan·. onze ve::-en.iging te binden, Een kleine "tip" aan het· Bestuur 

is reeds waardevol.-Doet jebest.' 1 ·· 

• , , J a a r v è · r g a d e r i ·n g 

Wij releveren hter kort de voornaamste besluiten van de. Algemene 

1. Samenstelling van Bestuur en· Çommissies blijft ongewijzigd:. . 

?, _Indien de Lens-revue in dr_uk gaat verschijnen per 1 Octo.ber a.s. ko

men de .le.den in de kost'en tegemoet door een bijdrage' van 5c,. per 

maand. Tips voor e.dvertenties worden gaarne aanvaard,· · 

3. In·het a.s. seizoen zal Léris_'·een aanvang maken met de z.g. Indoor 

training, · · · · 

r 
. Degenen, die de Jaarvergadering zonder bericht van verhindering._ 

verzuimden, zijn.overeenkomstig hetbepaalde in het reglement, hetgeen 

tevens op de .convocatie vermeld stond, beboet voor 25 c,, welke boete 

bij• de Ju:1:l;..-_ of ,Au.gustuscontr i biit ie volcla?Jl .. dient te worden, . · · . 

J, v. ei. Kley 
·• . 

- ""' .. 

Leef?_ 

en herlees de dàverende Trip-mededeling. Ze is het volop waard! De ac

tieve P.P. biecit weer wat goeds. En waar pag. 3 reeds te· voren was "ge

.. ,zet", melden wij vanaf deze plaats, da1' de definitieve datum op 6 Au

gustus is gesteld en de reiskosten F.4.- bedragen. Geeft U spoedig o.E_! 



VAN DE P. EN P co~.A!v11 ss IE ·•· 
. ' 

.~• }',\. . " 
Onze ·tocht naar Ofstèrwijk !' 

Naar· het land der vennen en bossèh ! • •' M • c, • • ' ~ '• / ----------------------------------. . , ... ,,, . ' ... 
De plannen, welke w1J in de vorige revue óntvóuwden, hebb.~n sindsdièn vaster.e vorin gekregen. 
Vanzelfsprekend zijn wij er op uit ge,veest om J.age prijzen te pa--ren aan een maximum van comfort en attracties.. · · 
De· onderhandel~ngen hiertoe hebben tegen onze. zin nogal wat tijd · in beslag genomen en zodoen·de zijn wij waarschijnlijk eerst over enkele dagen in de gelegenheid om de· definitieve prijs en de ;rolledige agenda vàn 'de tocht bekend te maken. ·. .. ·· 
De gegevens,. waarover wij tans reeds beschikken, do.en ons vermoeden, · dat. onze trip 1939 naa:r het onvolprezen Oisterwijk iets duurder uit zal komên dan·•onze tocht naar Hilversum in Juli van het vorig .jaar. .· . . Dit zal echter niemand verwonderen indien hij het hieronder volgend voorlopig program van· onze trip zal hebben ingezien. 
Hbogstwaar schijnlijk zullen de onkosten omstreeks F. 4.- bedragen. Màar. hiervoor is dan .Q_ok ~en tocht vastgèsteld zó vol afwisseling .. en zo ri.jk van samenstelling, dat wij ervan overtuigd zijn, dat het minimum aantal deelnemers, waarop wij bi-j onze begroting gerek·ena" }iéóben, belangrijk zal worden overschreden. . 

·De datum van ·onze uitgaansdag is 6 of 13 Augustus • 

• ~\ Het. voorlopig programna ziet er als volgt uit: 
' • . .. • 

'5,45· uur H, Mis in de kerk aan de Elandstraat. 
' 7.oo· 

9.30 

. . 10-11.00 ~..: 
., . 11.00. -- ~ , ' ' 

.. 12'-13 .oo 

13.00 

14.00 -
16.30. -

1a.oo -
19.00 -

. 20.00 
21.3.0 
22.30 

' .. .. . , . 

Vertrek met luxe reiswagens. 
Aankomst in Oisterwijk; Kopje koffie in eeri bosres
taurant temidden der vennen • 
.Oriënterings--wandeling door dE: bossen en vennen. . Brabantse, zeer· uitg·ebreide koffietafel in een bbs-
restaurant. . 
Verdere wandeltocht; eventueel bezoek aàn het 
tuurbad en het openlucht-theater. Gelegenheid 
vermaak, Openlucht.,.dancing, speeltuin, .. enz. 

na.:. 
tot 

Vertrek naar Tilbµrg en bezoek aan het schilderach
tige dorp Oisterwijk. 
Voetbalwedstri.id R.K. T.v.v. 1 - L.en S.l te Tilburg. Vertrek naar den Bosch door het prachtige Brabantse · 
landschap. 
Aanbieding consumptie in den Bosch. 
Vertrek naar Utrecht over de nieuwe bruggen over de· 
Maas en de Waal. · 
Diner bij Heek in, Utrecht •. 
Vertrek naar Den Haag. 

· · · Aankomst in Den: Haag. 

Dit is het voorlopig program, dat in geen geval zal worden ingekrompen; integendeel: eerder uit gebreid.: 
Geeft U zich thans reeds voor deze veelbolovend.e .dag o:p bij de le.,. den van de .P.en P. Als inschrijfgeld gelleve U bij aanmelding F.1.- te voldoen. Het overige bedrag kunt U in termijnen na~r eigen ke\,\ze bepa"len. Er scheiden ons tans nog 5 weken van de datum; indien U na aanmelding• geregeld elke v1eek F. 0,60 aan den Penningmeester van de P.en P, Dhr. W.v. Boheemen, · Okkernootstr. 12, of aan een der andere -leden der commissie ter hand stelt, hebt U zich zonder veel moeite een uitgaansdag verzek;erd, ·die bij medewerking van het weer een succesdag zal wor.a. den. •Geeft U direct 011!_ Wij noteren U gaarne!. . , . 

---------------------T è r n a v o l_JLt.1L.€Ll.. . Van een onzer: ni"èuwe leden ontving de - . P.en P. 1 een.bericht van inschrijving.met vermelding, dat op zi-jn kosten een werkloos lid de ·tocht kon meemaken" Een derg. geste waard.eren w~j; het .stempelt zo. iemand behà.lv:e tot· een onbaàtzuchtig mens ook tot een. waar ·lid van onz-~ vereniging. 
A. W. 
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LUCHTPOST 

Ik vind 't niet mis. •t Eerste - en tweede elftal hebben het er 
toch maar netjes afgebracht. Als ilc 't cîoor mijn Indische bril bekijk 
krijg ik het alleen al warm bij de gedachte om 2 maal 3 kwartier ach-
ter die bal aan te sjouwen. "· ---.~... . •.. 

· Ik heb m'n handen al vol als ik de 220 treden op moet hijsen. om, 
hier van .de fabriek naar mijn berghut te komen. ·· · ' 
· · 0-p dit ogenblik is het hier heerlijk koel; zo'n temperatuur .. die 
je op een zomeravond in Holland kan hebben. In de voorgalerij., waar 
ik deze krabbel pleeg bij het licht van. een schemerlamp {welk een 

.luxe in· Java's rimboe!!), hangt de rust van de tropennacht, ,De shêva-

. lures in de bloembak kwispelen in de avondwind en waar hµn _schadµw OP-:'., 
houdt begint .de diepe duisternis van een maanloze avond.. · 

Zo'n tropenavond met de _vele geluiden, het gesjirp en· -gekwaak van 
krekels en boomkikkers, het gekras van nachtvogels, het kiagend geluid 

_van :de gamEllang ui( de ondernemings-bedding, het geronk van'de fa;.·· · 
'brieksmotor èn het uurslag van den· waker bij de drooghuizen, dit' a.lle_s 
wordt samengeweven en vastgehouden door die diepe duisternis. Deze. 
syinphonie van geluiden, dit hoorspel .is het laatste nummer van· het 
dagprogram, · 

De mystieke duisternis van een tropennacht spreekt tot je Westerse: 
verbeelding en fantasie. Wat begrijp ik van het kampongléven, wat van 
de flegmatieke inlander in zijn fatalisme. : ·· · 

Als er betaling is geweest en ik maak •s~avonds de ronde door de 
ondernemingskampong, wat begrijp ik dan van een gánielang, o.ie als ke
telllnlziek tot mij komt; maar Kromo hurkt en luistert tot ·diep in de 
nacht. Of wat zegt mij een wajang-voorstelling, waar dezelfde· Krçmo 
gebypnotiseerd naar staart tot in de vroege ochtend? 

En toch bElnijd ik al die mensen om hun. door niets geschokt bestaan; 
die onontwikkèlde tani leeft op en. van zijn sawàh, die z;_n belasting 
bij elkaar scharrelt (2 of .3 gulden), zijn f!:l;roo~je_ rookt en die leeft 
in "na ons de zondvloed". 

Jan Oost, Jurii 1939. P. v. Bohèemen. 

DE GROTE 

Dat is natuurlijk onze jaarlijks terugkerende algemene vergadering. 
Die is groot, zowel in opzet als in afwerking. De praeses toonde zich 
weer de man van het vak, de verslagen - terecht in majeur - ~erden·met 
veel verve voorgedragen, de punctualiteit van de samenstellers sprak 
uit iedere l'ettergreep en bovendien =ntte de rondvraag uit door een 
keur van sprekers. . . 

Alles verklappen wat er werd gesproken doe ik niet. Dat· zou ·een 
hele bibliotheek beslaan, 

Wilt U toch iets vernemen, vriendelijke lezer ? Welnu, een paar 
puntjes, zo maar in het kort. . . 

1, Er zijn plannen voor l.!!Q_oortraipiug_~ Of deze doorgang vindt, 
hangt af van de lede::i zelf, Indien zij willen, wordt deze binnenkamer
oefening een succes. · . . · 

2. Groot nieuws. Uw dierbare Lens-revue gaat in .druk verschijnen. 
Niet als een krant, waar morgen spinazie of krop13la'in gedraaid wordt, 
Neen, als een boekdeel, als een lux tijdschrift. Zo wordt Uw Lens-re
vue', lezer: De.leden betalen er per maand 5 centjes voor, Da's ·nie ... 
veul, .hoorde ik een donateur zeggen. En hij wilde ook meedoen, 'De;;;e . 
onbetaalbare donateur voo;r;kwam ons verzoek, Aan al zi.jn collega's. in 
Lens vragen wij hetzelfde .te wi.llen doen, Ook aan de ouder·s van de .ju~ 

,. 



,C:". ...... 

- 5' -

od1t·~~~~a~·;;ud~-r~:·,;~;; d; ,j;ïiîoreri ;oi:'dt het vêrzoek ~;richt 5'çe,ntj~~c--
J te "'willen offeren;.~-·.:.;;. , . :· · ·• / -- ·· ·_ . · . - , ". -

·3.~ Neen;,JJJeneer;:u kunt•geeÎi v:oorzitter meer worden~-De 11,eer Dubois 
te).<ende ::weer voor .twée /jàar bij. Ook de, andere. her.en bieken sto.elv,ast,; · 
Jammer .. voor· U ,· maar komt U -eens- praten met de juniorencommissie. Die 
kan nog een'm!lilnetje plaatsen. ·· .. ; , : . , .- . , ·; .. :. ~ . , , -~ . ::. , 
.. 4. 9, ·was U, niét '_qp· de._vergadering ? Da,t i'.s ongehoord; ;Overigen_s ::.:· 

war,en ·er· nog._ een' paar plaatsen onbezet. Mag ik U even. de les lezen,?··• 
·welnu: ·een goed-lid vergeet de vergadering nièt; . . .. ,-. . · • " • 

· \5. Buitengewoon· welkom waren de aanwezige d·onateurs. Mógen ei' 'een 
volgende keer aanmerkelijk meer zijn. 

Ver gaderling. 
' ,.., ... -

,,. ,, . i . -~ :. J ,.,, 
V A 1~ ·1 ·: A v· , ·· · ..... •·J"",, ,- ·~ 

,;_ _______ . - * 

'• , ' . i= ~ . ,,. 

Vfeinige dagen na een bericht van onzen.~ iend en 'oud-1:fo Joost Bon 
uit Brazilië, dat zijn vader wel niet lang meer·. zou leven, lazen wij 
in de Res 'bode, dat hij was overleden. ·· - '"~ · ··' · · ,:-·_· · · ·•· , 

O;a. bij de opening van Ockenburgh in -1937 toonde de heer G. Bon 
zijn belangstelling voor Lens door zijn aanwezigheid. , · ·. · '~ 

Bij ruste in vrede. , . ;.. . · •-· •. 

De keeper onder de keepers, o~z; be
1

~te Jim Castricum/ is· op 5 Juii 
1.1. naar N,O,I. vertrokken per H.M._s.s. ,Johan de,Witt. Wij slui.ten 
ons aan bij de hulde, die hem door onzen voorzitter is gebracht tijdens 
de rust bij Lens-R,V,C, en later bij v. Alsem, Moge het hem goed ga(ill, 
Wij hopen, dat zijn keeperstalentèn · door zijn schr,ijversve:rnuft izal wor-
den overtroffen. (Zie tevens Troubadoûr) · .. ·· .· ,·. ·. , . 

Inmiddels heeft hij zich verloofá met onze don~trice,- mej. Thea. 
Broug. Onze welgemeende gelukwensen. · · · • 

. . 
Op de jaarvergadering deed de Voorzitter reeds de prettige medede

ling, dat het getal van onze gediplomeerden weer vergroot .-is. 
Wim Boortman was zo gelukkig de akte Lichamelijke Oefening M.O.-, te 

behalen. · · • · · 
Voor het Mulo-diploma slaagden Hans,Berntsen, Alex v. Deelen, Jan 

Huibregtsen en Henk Kops, : '. .. ·· · .... _ -- • 
Wij verheugen ons met hen nu zij er '1n geslaagd zijn aan te tonen 

dat studie en sport elkanders vriend.en kunn·en 'zijn. · · 
Sport is sport, zaken zijn. zakenl ·. · · •· · .. , . . 

'"' Red. 

·,·..i 

• ,. 

. ' ~ 

MEHEER DE VOORZIT TER 
-·... . ; . 

11'' ... 
~ .... :: .. :.;'. 

Als trouw lid van Lens .was ook Sammelaar op onze algemene. Hij ge
noot in stilte van de verslagen, die -zo duidelijk de groei 'demonstreer
den van onze club. Complimentjes en vermaningen werden met kwistige, 
hand uitgedeeld. Op een pluim had Sa.mmèlaa.rtje niet gerekend, Hij ·~el

·de de minuten en verheugde zich re'é"ds ·nog geen berisp~ng i;e 'hebben op
gelopen. Toen echter stond een meneer' op· en gaf mij zo'n venijnige. pr ik, 
dat ik er van sidderde op mijn steunpilare?l, Dié meneer klaagde over U 
en mij en over iedereen, omdat de Redactie van de Lens-revue steeds ,_. 
maar naar copie kon, fluiten. Hij noemde wel geen riàmen, maar toch begon 
mijn geweten te kriebelen. En toch is het die~ meneer zijn eigen schuld, 
meheer de veurzitter. Immers in de Lens-revue heeft iemand de gelegen-
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gelegenheid gekregen. om over het Lens-venster te. :práten en hij nodigde 
een ieder uit aan dat ráam :plaats te riemen, Nou, dacht Sammelaar, in de. 
revue staan niets da."l wijze woorden; dus ga ik ook eens voor dat ven " 
ster zitten. Maar, meheer de vetirzitter, het toèhtte daar hèvig, ik 
werd er verkouden ván. En daardoór ontbrak Sammelaar in een _:paar revues. 
Zou U dat zó willèn uitleggen aan de Redactie ? Maar denkt U. ook om dat 
tochtige Lens-venster. Dat is van groot }:>eJ.ang,Mijn vriend .. Jan was 
laatst ook niet helemaal in orde. Om echter eerlijk te zijn; kàn ik .er 
geen eed: o:p• doen dat het verkólidheid was',"'áan het '.Lèns:..venster opge-d~n. 
Heel zeker weet ik het niet, maal' het leek er toch wel o:p. Uw dankbafe 

Sammelaar. 

' . 

LENS PRAET ----------·- ten Vertrecken van keeper JiDlll\Y.' 

Jimmy, die Lens' voetbalpalen. 
Van de Ockenburghsche buert · · j 
Vele matches, onbegrepen,(=~ 
Onverwonnen heéft bestuert; . · 
Jimmy, die ons door: de baren· 
Van soa menigh ·tegen ~ ty · 
Voor de wind heeft l'à:'ren varen, 

- Er was haast geen verliespunt by-:_ 

Jimmy, keeper sonder weer.....::.:ga:e·, 
Die sijn' onverwinlickheit · 
Vfaer de Sonn op, waer· ·sy neer gae, · · 

1 T'aller oeren heeft gepreit; (., ~J 
Jimmy, die de goal te nauw hiel 
Voor ·sijn sprongen en sijn hand, . 
Hij, die steets den bal te gau viel 
Op de kleigrond of op sand, 

. Jimmy is thans heengelopen 
Want na wekenlange tocht 

· Wacht hem nu de vreught der hope · 
· Op een toekomst sijns gedocht. 
Spelers en bestuurders riepen: 
Och, de groote keeper, _och ! 
Wat sou 't schaên, of. wij all sliepen, 
Waeckte keeper Jimmy noch ! . 

Keeper Jimmy, maer je leghter, 
Maer je leghtèr het bijltje bij ·neer, 
Stout verweerer, sterke vechter 
O:p het groene veld van eer. 
Kijck, de netten en.de palen 
En de vlàggen en het veld , 
·Staen en pruylen sombrer tale 
Om hun dappre voetbalheld. 

l'ruylen ? d~nckt de Lensschaer, pruylen ? 
Stille, Maets,' een toontje min: 
Pruylen ?. dat was om te l).4ylen. , 
Wy• blyven sterck, want een van ~in. 
Wy . hebben vaak om Noord en Zuyen · 
Onze Jim in doel sien staen 
En de West~nwind en haegelbuyen 
Oyer. syne muts: sien .g~en. 

I . 
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Het SE.l zyn afsche'.d wel verlichten 

Als aa..'1 vlagge:1;. te:1t er. veld 
Troubadour, die t'.it lied dichtte, 
Van J1mrn_y' s dader, heeft verteld, 
Moge dan ·oy sijn ve:rtrecken · 

Na.er Nee:cland ginder in de Oost 

Syn )!loed'en vècht:lust ~altijd streaken 

Tot. eëff-v,oó:i:beeld·:•'<da'-s-JillllI'.y' s troost. 

Vrij naar · "Sche e.p spr ae t". 

BOU\/1,~FONDS 300 

3e vèrantwoording. 

Nagekomen aanvullingen: 

J.W,D. F. 0,50 
J.v. v. 0.25 
P. D,.· 0.25 

·· Fam.v,d,K, 0,20 · 
P.D. 0.25 
C. M.. 0.25 
Q.v. Ej --~ 1.35-
G,v, .D. 0,25 · 
A, ~. 0,20 

4e ver antwoord ing: 

Maandelijkse 

W.v. B. 
P.D. 
J. D, 
·c •. H. 

bijdragen 

F. 0~~5 

... . .. , 

van: 

Transport F. 5.55. 
A.B. ~ 0.10 
Ad. H. 0.25 
J. H. 0.25 
Ph.v.a.v. - o.50 
Th,de J. - 0,25 
L, U, 0.35 

Troubadour · 

F. 38.43 

Ji'. · 3,50 

A.v.d. K. 
J.vodo K. 
Fam.·v,d, K. 
C, M. 
H.v,R,,·· 

- 0,25 
0,50 
0.25 
0,25 
0.25 
0,20 
0,25 
0.25 
o. 85 
0.25 
0,25 
0.25 
0.25 
0,25 
0.25 
o. 25 
0.25 

W0 V ~1{. 0;··10·"• ,,,_...,,.,.. , .. -J ... ....... ., ..... v ....... ._, 

A. T. 
J. '\T • V • 
J,v. W. 
P, J. 
J; B • 
J. A; 
W. H. 
R. R ,· 
C, D, 

·. A. W. 

• 

Transport 

Va:..1 R.R. 

- .o. 25 
·- ,., -, .. "5 

.l:!o 1:)oV 

N, Z, 0,20 
A. B, 0,20 

·w.v. L. - 0.20 
C. N. 0.10 
B.v. L. - 0.25 
C, B ....... ~ ... 0.25 
B.v. A. - 0,25 
Fr. T. 0.25 
Mevr. S. 0, 10 
C, H. - 0,35 
.H. J, -'='-~?.P. F. 9 .• 75 

· - _.,.,.,.~~ .. .1• ""-'"'"'·~...,,.."''' .---. t";"'t~"""~,, .. r-,qo.u'> ,.,,i"' 

Totaal 
B,F •.. 300 
Rest nog 

F. 0,25 
F. 51,93 
F. 300. 
Ji'.248.07 

' 
. - ., ' ' 

DL"sJ l:iJ s·t ov-ei:trei't al onze verwachtingen. Prachtig ! . Zo gaat het 

Bmr:.t'onds· de go'ede kant op. Allen onze hartelijke dank ! 

Voor )?.en, die nog achterbleven,. moet dit voorbeeld trekken ! Aar

z1:,lt niet, maar bouwt ook mee. Neemt óok per ma.and een, steentje op en 

Lens, dat nog vele onvervulbare 'verlangens koestert, kan u_itbouwen.· 

, ' . 
. . 

r 
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VAN .DE"ELFTAL_CCl~_iît,4'1$SIE. 
·---i-------·--·----·--·----

net Activiaanse juk afgeworpen 
L e 11 s 1 alsnog J.e klasser 

Na z1Jn escapades tegen Activitas heeft het eerste elftal zich vol
komen gerehabi.liteerd door 111 de herkansing het 11.eeuwijkse R.V.C. geen 
schijn of .schaduw van een kans te geven. Tot tweemaal toe - in Reeuwijk 
met. 6-1 en op 0ckenburgh zelfs met 6-·o - werd deze concurrent overwon
nen met het gevolg~ dat ons eerste het volgend seizoen toch neig in de 
le klasse zal mogen·uitkómenl · 

Zich zè .te herstellen van de hevige Rotterdamse teleurstelling is 
)9:'a.nig werk !_ · 

Van harte proficiat. eerste elftallers 
H.;_ 

Het eerst -e e 1 f t a 1 

heeft een schitterend §_eizoen achter de rup;_,_ Ieder die lcennis genomen 
heeft van de resultaten, welke het le elftal sedert Augustus 1938 -· het 
tijdstip waarop de trainingscampagne beeindigd en met het spelen van de 
oef:enwedstrijden werd aangevangeP.:'-- ber-eikt heeft', zal het met ons eens 
zijn, dat die inderdaad schitterend genoemd ·mogen worden en dat dé pro-
motie alle"szins verdiend mag heten. · 

Die oefenwedstrijden werden zonder uitzondering tegen hoger geclas
seerde elftallen gespeeld en hadden tot resultáat, dat van de 7,wedstry
d~l'} er 6 werden gewennen en 1 gelijk gespeeld. Het aantal doelpunten 
voor bedroeg 41, terwijl onze keeper slechts 12 maal gepasseerd werd. 

De gedetailleerde uitslagen luiden: 
Lens - E,M,M. {le klás I,V.C,B.J 3 - 3 
Lens - Zw. Blauw (2e klas. I.V .c.B.) 5 - 3 
Lens Gr, W,II . (2e klas I.V ,C.B.) 6 1 
Lens - G,D.S, (le klas D,H.V,B.) 4 ·- 1 
Lens -· K.R.V,C, (le klas D.H,V ,B.) 7 1 
Lens - Q.. Steps (le klas D,H,V ,B.) 7 - 2 . 
Bovendien werd in de loop van het seizoen een Missiéwedstrijd ge-,. 

speeld tegen de 2e klas I.C.V,B,er V,V.P., welke door de on:zenmet 4-.L 
werd gewonnen. · 

De volledige scoringslijst ziet et als volgt uit; 
Lens 1: 
Competitie 14 13 ·1 0 -57 9 27 
Promotie 4 2 l•' ·1 18 8 5 
Extra Prom" 2 2 0 0 12 1 4 
Buiten de comp, 8 7 l 0 · 45 - 13 lB 

....___,... ___ ., .. ~--·---··-~---~·. -·---·-· 
28 24 3 1 132 31 51 

H. 

E i n d s t an d e 11 

Lèns 
.. 

1 14 13 l O· 27 57- 9 Lens 2 l" J.3 2 1 28 86-22 ., 
. R,K.R.v.v. 14 10 1 3 21 47-30 Vogel 1 16 12 2 2 26 68-,28 
Valkeniers 14 s 2, 4 18 37-26 Wilh. 3 16 13 0 3 .26 70-30 
Wit Blauw 14 8 0 6· 16 37-39 Vac. 1 16 6 2 8 14 51--55 
s. B. 14 5 1 8 11 23-39 Valk. 2 16 6 0 10 12 38--48 
D. H. B • , 14: 4 2 8 10 29-31 Q.. St,3 16 6 0 10 12 38-49 
R, I. A. 14 3 0 11 6 44-57 Pats 1 15 5 1 9 il 48-73 
St. Mich, 14 1 1 12 3· 17-60· i:7estl. 2 15 3 0 12 6 27-78 

S.V.T.l 14 2 1 11 5 13-56 
S.!î.A; Teruggetrokken • 

. 
Bij de nu; volgende _stand van hét de1·de elftal zij opgemerkt,· dat de 

elftallen van P,F.C. en V.V.P. zijn terugg(;ltrokken en G,D.A.· 4 2 winst-· 
·punten wegens n.p. verloor, 

,~; 
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G.D ,A.3 19 15 4, 0 34 104-28 Bl.Zw,3 12 12 0 0 24 85-6 
Q,. Steps 4 ,16 10. 5 l 25 55-29 K,R.V,C.3 12. 8 0 4 16 58-31 
Rava 3 15 . 10 2 3 22 62-30 Wilh,5 12 5 2 5 12, 41-63 
Ria 2 18 11 3 4 25 · .. 59-33 Ria 3 . 12 4 l 7 9 58~56 
Lens. 3 ... 18 7 4 7 18." 44_'57 Velo 3 12 3 3 6. 9 18-49 
G~D.A,4 ' 43:..52 . 18 . 5 5 8 13 Lens 4 12 3 1 8 7 28-51 
D .H.L. 4-. 18 5 3. 10 13 32-50 WitbL3 12 2 3 7 7 15-47 
Gr,W,II3 17 5 2 10 12 47-72 
V,V,P, 3 15 4 2 9· 10 39-59 In d.e afdeling van het vierdè zi,jn 
R.V ,V,- 2 18 2 13 31-73 3 8 P,F,C, 4 en Westlandia _3 terugge-: 
Wilh. · 4 . 16 2 2 12. 6 32-65. trokken. 

P,F.C,a 14 13. 1. 0 27 67-11 St,M.a. 16 10 5 1 •'25" 53.:.2 71 
Lens a 14 9 3 ·2' 21 70-26 D.H.L.b 16 11 3 2 · .. 25 •39-35 
Rava a ,14 7 3 4· 17 41-23 Q,,Steps b 15 8 5 2· 21 54-23 
Vac a 14 8 1 5 17 50-31 Valk, ·b 16 8 5 3 21 5"4-36 
v;v,P, a 14 6 4· 4 16 41-38 G,D.A, b 16 8 3 5 19 59-32 
D.H.lha. 14 3 . 0 .11 6 20-81 Lens b 16 6 1 9 13 "53-51 
K,R,V,C,a 14 2 ó 12 4 23..:50 s.v.T.b 15 3 3 9 9 26-48 
Westl.a 14 2 0 12 4 16-58 Westl, b 15 1 1 i3 3 14-60 

·vogel a 13 0 2 11 2 14-54 
. 

Vac c · 12 9 1 2 19 75.!14 D,H,B,d 16 14 1 1 29 63-12 
Valk, f 12 8 1 3 17 45-24 Valk, g 16 13 1 2 27 67-16 
Lèns· C · 12 7 1· 4 15 37-26 G,D,S,d 16 8 5 .3 21 50-23 
Rairad 12 6 0 6 12 37-33 Q,, St. g 16 7 1 8 15 . 32-31 
Q,, St,f 12 5 1 5· "11· "34-45 S,Y.,,T, d. -~ 16. :, ,.6 , .. 2," ;~ , J4.," 51.;-3 8 
W,D,Z,b 12 4 0 8 • 8 28-42 K,R,V,C,c 16 · 6 l . 9 13 40-48 
D,H,L,e 12 1 0 11 2· 17-89 Lens d / . 16 5 0 11 10 . 31-66 

Wilh, d 16 4 , 0 12 8.· 21-102 
V,V.P,d 16 3 1 12 7 33-53 

Waf!,r Lens dit . elftal e in afd. K bui ten mededinging werd ingedèeld is 
in de off", bands-standenlijst . niet opgenomen, waarom publicatie dezer 
afdeling in dé revue achterwegè moet blijven.· 

-

VAN DOEL _lbr DOEL 

·. Een. hi star~. 9che __ vermelding: 

Lenig en.Snel 1 verslaat op Zondag 2 Juli 1939 het Reeûwijkse elf

tal R,V,C, 1 met 6-0 op Ockenburgh en promoveert daardoor naär de eer-
, ste klasse D,H,V.B. · · · 

. · :f{et eerste paste in. de 2.e promotiereeks beter op haar tellen eh · 

wist met 12-1 .in twee wedstrijden de meerdere te blijven. Het vias voor 

ieder, die beide elftallen: ±n de eerste match te Reeuwijk gedurende 1 

kwartier in de ring zag, duidelijk dat Lens voor de tegenpartij een or.

gelijke, te stèrke mededinger was, Een en ander was meer te wijten aan 

het zeer primitieve spel van· Iy, V .-c., dat. zonder verrassende momenten 

geen ogenblik.·de aandacht vermocht te trekken, danwel aan een ser.ieuze 

exhibition van de eerste blauwwitten·. Lens behoefde trouwens niet·een 

sterk spel te· spelen, Bovendien ontbrak de inspiratie, Voor ·óns elftal, 

dat na een eherverend,competitie-verloop,(en· bovendien in het voor

j.aar verschillende malen• o.i. onnodig ·geä.urende enkele Zondagen werd 

vrijge·steld van VT3dstrijden) vanaf 19 Maart e.en onrustige tijd meemaak

te·, was het vertoonde spel voldoende te noemen. Er ·zijn momenten waar

op_ de spanning te groot wordt en het spel niet meer die hoogte. kan be

reiken van de vo.orbije competitie. Dit overwegende mogen wij tevreden 

2:"ijn. De là.a;tste 2 wedstrijden ·waren qua spanning en technische .kwali

teit niet zà dat het ons no.ad.zakelijk voorkomt ze aan .een bespreking 
• 1 • ,, •• , ' - • 
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·bespreking te onderwer,pen. Wi.J willen· ons hier bepalen tot het neerleg~ 

gen van onze hulde aan de voeten van hen, die op welke wijze ook hunne 

ambitie en activiteit aanwendden tot het bereiken van het fraaie resul~ 

taat. Met na.men noemen loopt je altijd kans te vergèten~ 

, . Uitzonderingen hierbij maken is soms wens el ijk, dikwijls noodz~kelyk. 

Dit laatste is het geval wanneer wij hier Dhr. Halleen menen te me-eten 

noemei:i. Wars van alle vertoon ,moest hij hèt over zich laten-gaan b.oe de 

voorzitter en de aa.--ivoe:rlder van Lens l .tijdens het gezellig samenzijn 

na d_e wedstrijd tegen R.v.c. l hem verdiend huldigden. Dit ook hier te 

·doen ligt echter niet in onze bedoeling en bovendien zouden wij er den 

trainer geen plezier mede doen. Alleen willen wij vastst'ellen, dat die 

_ dank voortsproot uit werkelijke verdiensten zijnerzijds •. 

· , yrant denken wij er wel eens aan, dat een trainer nooit een slapp~ of 

zelfs maar kalme periode kent? Dat hij gedurende het seizoen de elftal

len moet volgen, zi-ch meer dan wie ook op de verrichtingen :van eigen en 

v.oóral vreemde spelers moet concentreren, medewerkt aan het samenstel-

len ,der elftallen, enz.,enz. ? , . · _. 

Dat hij ook de,s zomers week in week uit de training moet v~rzorgen ? 
.... ·' .. . . ) . . ,. . . . ' ... 

Wordt dit· wel voldoende overwogen ? ,, ,, 

U begrij:pt misschien reeds, waar wij heen willen. Dank verlangt onze 

oefenmeester niet, wel waardering, die de leden tonen moetei;i. door de 

:trainingscampagne onvoorwaardelijk mede. te maken zonder alle mogelijke 

reden_ of redenen te bedenken die hen van hun trainingsplicht kunnen ont

heffen! 
· B)schouwt de training als' het wed.strijdwezen ! -. 

1:l1t merkte zeer terecht onze 2e voorzitter ter Algemene op. 

, Gelukkig traint er Dinsdag.en Donderdag een behoorlijk contingent 

spelers. , · _ . , 

Enkelen zijn door blessures of late werkzaamheden verhinderd.· 

_Maar anderen blijven halstarrig in hun absenteïsme . 

. Zelfs oproepen in het weekbericht,. Lensrevue, aanschrijvïngen,door 

. het se·cretariaat kloppen aan dov!;lmans oren. De bedoeldèri blijven onvind-' 

baar. Wij achten deze houding èn voor de andere spelers, èn voor ,het be-

stuur èn voor den trainer weinig êorrect. · · 

· Dè onschuldige lezer ver geve ons deze uitweiding. Ze ïs echter nodig. 

Hulde aan het groot getal dat v1eek aan week het werk van den trainer 

weet te waarderen. ' 

L e n i g e n S n e l 2 

ons 2e · ;kampioenselftal wist de le promotiewedstrijd met prachtige. 

c~jfers in zijn voordeel te eindigen. G,D.A. 3 moest met 8--2 de meer::::. , 

derheid van de blauwwitten erkennen, Het' tweede speelde z·eer behoorlÎjk. 

In de achterhoede was H.v,d, Boogaardt er vooral -uitstekend in; B,Boort

man viel op door zijn grote productivite:i.t.als,-centerhalf,. ter.V(i_jl Zui

wijk zijn dekkingstaak goed verrièhtte. De. door G.J?,A, gem,aakte fouten 

buitte de voorhoede onder v. Wely _geweldig uit. · · · · · 

. De uitslag in .cijfers ïs zeker iets geflatteerd, hoewel de-· overwiri-:

ning ten volle verdiend was. De Loosduiners hebben·de oorzaak van hun 

falen bij •zich ,zelf te zoeken. Enkele spelers uitgezonderd tracht.ten 

de overigen de wedstrijd een v_oor hen gunstiger wending te geven door 

met ruw 13:pei Lens 2 ·te willen intimideren. 't Resultaat was natuurlyl<": 

dat .zulks vplledig werd afgestraft. . , . 

Jannner, dat wij dit in onze kolommen, die vrijwel·steeds voor derg. 

uitingen gesloten bleven, meenden te inoeteri. 'vermelden in dit geval. 

Betreffende ,de ,match meldt de aanvoerder het volgende:· 

• Nà een gelijkopgaand begin• weet v. Doorn na 10 min, de bal ·pr,à.chtig 

vrij te spelen en te doelpunten •. G,D,.A. dringt nu de onzen terug. Toch 

Vf_ordt ónze ·voorsprprig~_ergroot als Bep Boortip.an van 25 meter een vrije 

schop inschiet. Het nu volgend gedeelte toont èen G;D.A. meerderheid, 

··waarin, zij weten te do.elpunten. · ·. · . · 

Onmiddellijk na rust - met mee\vind - ·.zet v. Wely een van den keep.er 

terugspringende bà.l in. 3-1 Eykelhof .verwondt zich daarna aan ·een ge, 

spijkerde schoen en middellijk hierdoor wordt het 3-2. Boörtmà.ri lost 

dan een forlllidabel !3 chat, dat doel tref't. Even later benut hij eerr pe-

nal ty. Daarna komt de v. Wely-periode. V!ID de vele missers in de G.D.4 . 

. : . ._._ 
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G,D.A.- achterhced.e maakt ·hij gebruik of biedt een aJ!éjer niet te missen 
kansen, Zo wordt het 8-2 

De returnmatch in Loosduinen was teleursteJ:lend. Met 5-2 nam G.D.Á.. 
revanche. Jammerlijk moe·st, het tweede onvolledig ver schijnen. N, Zui
derwij k. speelde die middag in het eerste, H.v,d. Boogaa.rdt en A.v. VTe-

· ly waren door werkzjáWnheden-yei,h~nçierfl, Inderdaad e:,n geweldige handi
cap, die zo op de tweede blauwvvi.tteri Ïmver·kten, dat de wedstrijd reeds 
te voren verloren was. Met te weinig zelfvertrouwen worät geen wed
strijd gewonnen. In het veld bleek de reactie op de vurige acties van . 
de Loosduiners te traag, het tempo te langzaam en de voorzichtigheid 
te groot. Geen speler ·wist zich boven het middelmatige te verheffen en 
waar bovendien de Lens-keeper ditmaal een paar me,.al verkeerd beoordeel
de, was een.3-0 achterstaJ!d spoedig een feit, TeYens duwde de kleine 
·orkaan Lens in de verdediging. De uitvallen waren wel geYaarlijk,maar 
het binnentrio miste elke schotvaardii;rheid en doortastendheid, Tot 10 
minuten voor tijd wal:! de stand nog steeds 3-0, In de laatste :periode 
v;ielen echter liefst 4 doelpunten" 2 (è.5:,, elke zijde, zodat äc eindui t
slag 5-,2 luidde. De leiding was oncordeelkctnd:,. g e::i onte,cti sch" 

Waar·de re~erves alles nog in eigen handen hebben, is het maar te 
hopen, dat in de volgende wedstrijden de volledige ploeg kan worden op-
gesteld. · · · 

V. d .K • 
. .. : '• ·: . 

... ·•' ' . ;,!', 

. UIT HET JUNIORENKAMP 

\. -:-

Na mijn zié,kté-_ben 'ik nu al weer enige keren des Zaterdags .op het 
veld een kij'~j e gaan nemen om lllle. ,itsl. vergewissen van de voorui tgaJ!g van 
de junioren •. Sind·s enkele wekè1-:i' is nl. de training weer ~aan de gang, 
Uit eigen waarneming en ook uit.de ·r·apporten van de leide::.:s kom ik:.'\;ot 
de prettige çonclusie, dat vele junioren zich met ambitie aan de trai
ning geven •. De resultaten zullen evenredig zijn met je eigen. inspan
ning. Het duurt nog wel een paar maanden voor wij de elftallen voor . 
1939-1940 gaan samenstellen, maar de jongelui snappen wel, dat de cc>in-
missie ogen en oren open houdt. Doet dus je best, jongens. · · 

Onbegrijpelijk, is voor mij de permanente afwezigheid VaJ! -sommige· 
junioren. Zo ken. ï"li: er twee, die op eigen gelegenheid ergens op een 
landje gaan schoppen •. Nu kan dit wel prettig zijn, maar het is toch 
geen verstandige daad, ·en ook geen bewijs van clubliefde, De leiders 
offeren hun tijd niet om ~liegen te vangen. Als je dit beseft, jongens, 
handèl t er d'àiî'"ö"o'k'. 'riää.r ," 'Af ge sproken ? ' ·., '. 'C . ,: 

De ,;1elbewuste oefeningen zullen je handigheid leren·:en sne:p1eid en 
balcontrol'e, allemaál eigenschappen, die je later in 'Lehs J. zullen 
brengen, O zo ! :',•.;. · 

1:-·• ~,.:. 

,.,, .,_. 

P, J •. 
·:1,;rl·r . .. . . .,'~•_;, .. 

P. S, Hebben jullie er al eens aan gedacht .hoe mooi ·hçt zou zijn, a.J:s · 
opk de junioren (a;I.lemaall) aan het Bouwfonds iets van hun ·zakgeld by
droegen ? 1 c, per week en per junior zQu al F.25 a F,30, opbrengen ! · 

-~- . ' 

Lens i ·n de at h 1 et ie k 

Op het Docoa-terrein te Leiden ontpopten onze junioren v. Deelen en. 
Huibregtsen .zich als veelbelovénde athleten,. Men zie het P.nder1:1taancle 
lijstje: . 

: BO M. grasbaan 
balwerpen · 

· vers pr in gen ,. ~. ' - ' . 

v·. Deelen 
ll. 2 sec, 

51 m.· • 
4,41 m. 

' . ,, 

Huibregtsen 
11,4 sec, 

50 m. 
4,41 m.·. 
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De groep kreeg ·de ~e 'Pl'-ij11 van do 1~, t.oen 1:1~ <Ie esta:f'-eti:e liep, 
Twee klasgenoten liepen. toen met Alex en Huib, Er waren liefst 35 

groepen deelnemers, zodat de 5e prijs een prachtig resultaat is. 

Frans I.u:x:emburg werd 3e op de nieuwe Haagse aintelhaR.n. 7.i.in pr,;i:J .• 
taties waren als volgt: 

80 m, sintelbaan 10, 2 sec. · ' . 
· verspringen 4,99 m. 

;r·-· P.J. 

N ~ g e k o m e n O f f i c i ë e l 

Het Bestuur mocht bij het behalen van het eerste klasserschap door 
het eerste elftal gelukwensen in ontvangst nemen van: 

vele leden, donateurs en donatrices; 
• Dhr. W.v, Liempt, oud-lid, nu secretaris District Gouda; 
Dhr. de Haan, voorzitter echeidsrechtercommissie, 

Scheidsrechter H, Zom; 
Bestuur District Den Haag (telefonisch) 
R,K, Sportverenigingen Activitas, R.K. R.V,V., Rava, Weetlandia. 
Sportvereniging de Jagers, · 
Op deze plaat1;1 zegt het Bestuur hiervoor hartelijk dank, 

In dank ontvangen de clubbladen van de Jagers, Activitae en Exeleior. 

. •·'' 

L.e den werft leden'!! 

·· Deze slagzin d.eed· vroeger in Lens-kringen veel opgang •• · 11:t.raakt Uw . 
vrienden lid of donateur" heet het nu, Niet te reali eer en is. het ·ge-· . 
tal leden dat door activiteit van blauwwi tten tot Lena toetrad. Neemt 
slechts het resu.ltaat van de actie van vorig jaar: een bijna verdub-
beld ledental. . 

Maar een vereniging krui nooit te groot worden. Nemen wij in de rij 
der R. K. Haagse Sportverenigingen een respectabele plaats in, wij wil.;; 
len st"eeds verder, Vergroting van ledenta:j. ie daarbij het eer~t,e mid-d l . ' - . . . 

e • . . ·• - ... 
Propageer Lens daarom bij Uw vrienden: 'Eëli goed wo·ord·op·d·e juiste 

plaats en juist moment doet zo veel. Wijst op de goede sfeer, wijst op 
de behoo:r;lijke organisatie, op de prachtige terreininrichting, op de 
-kleedgelegenheid met ideale wasinrichting, op de training, op de ko~en:.. 
de ind.oortrainihg, op de a.s. verbetering van ons clubblad, j a,·wij_st. · · 
op ~lle·s, wat Lens stempelt tot een prettige vereniging, onder welker 

. kleuren het go.ed voetballen is. . · 
.. Nu is het de tijd daarvoor ! Brengt vrienden, kennissèn en ouders 

mede naar de training of wedstrijden. Zo'n eerste kenl)-ismaking leidt. 
veelal tot een blijvende, Voorbeelden te over om dit te bewijzen. Kunt 
ge ·om persoonlijke reden of 8J'!derzins daartoe niet overgaan, het Be
etuur reikt gaarne de helpende hand, ·. 

· ·Bij voorbaat hartelij]f dank. · Red • 

V e_ t .e r a n e n 
. , , , . 
voor!! 

.• ~ ': ... 
Van meerdere zijden werd' de wens te kennen gegeven o~ te kom:en ·tot 

de à8Jllenstelling van een z.g. veteranenploeg. Zeer graag ondersteunt 
het Lens-bestuur deze poging,. Woensdag 24. Juli a.s. noemen wij hier 
als voorlopige datum der eerste wedstrijd, Wij verzoeken de "oud~" ac
'tieve leden met dit plan hun adhe sie · te willen betuigen door opgave 
of het zenden van een visitekaartje aan het Secretariaat:. Boeetd.kade 
'141. Nadere, definitieve b'iJ zonder heden volgen dan daarna, · 

.- . 

. \ 

' 
. ' . . , 
• 
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Rond' en om· de P r. o m o ;t; i e 

Wij z1Jn genoodzaakt in dit nu=er van de "Lens-revue" terug. te 
komen op de promotie van het eerste .elftal. . . . - ' ., . r ~ 

Het_is n •. m.,.;,gebleken,_dat,.,J:mitenstaanders, altans mensen, die L. 
en S, slechts. op 'n af.stand kenrien of gadeslaan, de volwaardigheid 
Önzer ;gromotie in twijfel trekken. Zij geven daarmede olijk geen oog 
te hebben voor de r eali tei t of het zonlicht .geheel te wi11er. a·o sorbe
ren in eigen voetbalwereld, Ons ontgaat de attractiviteit die· er ligt 
in het wetens onder schatten van andermans kwaliteiten. , 

Binnenskamers wordt de v.oorstelling aangedikt, dat Lenig en Snel 
de plaatsing in de eerste klasse op een presenteerblad werd aange
reikt. _ . 

Een der grote levenswaarhede)'.I zè~t,· dat het beter is benijd. dan . 
beklaagd_ te worden. Al schijnt bovendien het adjectief "fair" ih di,,. · 
vèrse graden te circuleren, de doorsnee voetballer kan de nuances on-. 

if mogelijk doorschouwen en laat zich.:. ·zij het onbewust - ten ongunsté. 
" · beïnvloeden. 

'• ., 
' 
" ,, 
i, 
I' 

F 

1. 
' t 
1 

L 

Vandaar het volgende. 

Hoe luidde de promotie-regeling in de 2e klasse Zuid '? ·. . . · · , • 
"Het laaggeplaatste elftal van de le klasse A. speelt met ·1campi'oe

nen· van 2e kl'l,s se A. en B. ( Lens· en Activi tas . Rèd. l om 1, zo nodig· , 
2 plaatsen• in de le · klasse· A. 11 ., .' • 

Hetgeen in bovenstaande alinea v6ór de kol1llila staat, werd afge
~=~~!-~~~:!~,-·~:G,\T~,, Ac:tivitas en D~Big en Snel met het door U •geken-

Wat: àchter de komma onderstreept_ is aangegeven: "zo nodig 2 plaat-
sen in d'ê' le klasse A, was na de le promotie-competitie eén urgent 
vraagstuk, Juist trachtte het Lens-b~stuur zich te dezer zake· te w.á.J.-• 
l:eu oriënteren, toen een ·.schrijven vä.n. het :D·.H~V .;e .• ,1;l.e stuur inkwam, aan
gevende, dat"ten behoeve van de·· promotie naar de le klasse Zuid om 1 
plaats in deze klasse gespeeld moest'· worden". . · · 

Het was dus nodig inplaats van· 1, twee· plaatsen in de _le· klasse t.e 
bezetten. Oordelende volgens de redactie van voornoemde regeling· ~d 
Lens als no. 2 in ·de promotiecompeti tie. in aanmerking moeten k9men., .. om .. 

! d!=! 2e vacan_te plaats te bezetten. Deze 'conclusie verliest niets·van t haa:r waarde door het feit, dat Lens niettegenstaande aan een tweede 
r · promotiestrijd tegen R.V,C, .begon. Onze verenig-ing vervulde daarmede 
, een opdracht van het bondsbestuur. · . .. . , _ ~-·~- .. ,,',' 

'~

' · .· -Een andere vraag is of het niet beter was geweèst R.V.C; in de' ·1e 
promotîecompeti tie in tè ·schakelen.'· Inderdaad lag- zulke o.i. voor. de'. 

.. 
4 
:1 

! . . 

• . .. - -- ' . ' .' ' . ' . ~- . ' 1 ' .• -· 

hand, Maar ook dan zoutlen dt:l blauwwitten, afgaande op de· sterk apr_e("· · 
kende b_ehaalde resultaten, ·.zeker . i dà · twe'ede plaats en' dus dé pr'bmo-
tié verkregen hebben. ,·: . . · · '" · ,i,t , , · · ' · 

,. • . • .. . .. ' - . •, . ' i 

He'j; prflsenteiµ,blii.al:l;Ïe blijve ru~~ig ,in de bazar ! 
. R~d • 

. •·: 
",: . 
' 
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10 F F IC IE EL 

,, . 

Nieuwe leden 

v J, de Kok 
·,· 

'' 

"C. Hoppenbrouwers 
"T. de Wilde 

In ballotage 
J. Broug • 
Pov.·d·o Neut 

Bedankt 

Mutaties Leden 1 ijst 

Nieuweweg 24 Lsd. Corresp, adres: 2e Comp. 

Spec, Reg, Gr. (T.A,G.) Oude Alex. kazerne. 

Nieuwediepstr. 11 
Anna v, ·Buerenstr. ·202 Junior. 

v. Galenstraat.42 
Cartesi•usstraat 253 

1/ L. Eykelhof A. Troe ( zie donateurslijst) 

Adreswi.iziging 

,J G.v. Doorn , 

Nieuwe donateurs 

Mej. M. Benninck 
_:Qllr, •• W~J;it,ey]l . ;., 
.Dllr, A, T:roe 

Bedankt 

Dhr. J. Knijff 

.. 
Newton.plein 31 

. •tr:. 

Thorbeckelà.an 243 
Soestdijkschekade 235 

.. PiÛ'kwèg 232 . Voorburg 

Rectificatie donateursli.jst 

Dhr. G, Visser SoestdiJkschekàde 71 

r 

Hartelijk welkom aan de nieuwe actieve- en ondersteunende leden! 

Foto 's 

Zo spoedig mogelijk worden aan het Secretariaat drie pasfoto's in

gewacht van: Fr. Bosman, W,v. Lieshout, P. Miltenburg, Ph.v.d. Veen, L. 

Uller s, B. Was lander en J. Alla.r:d, 

In dank ontv@gen de cl~bb~a!len van de "Jagers", Excelsior, D. H. L 

en Activitas. . · ,. . • . · . 

Dhr, A, Hubaty, D.H.V.B.~bestuuralid, zond een gelukwens bij de 

promotie van het eerste, waarvoor hartelijk dank. """" 

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

J.v;d. Kley 
Secretaris 

..... . .. 
: ,_:;: __ ================ 

VAN DEN VOORZITTER . 
En nu ... 

Nu de reeds zo lang gekoesterde wens dan eindelijk in vervulling 

is gegaan, nu jong en oud van de Lens-f~ilie heeft meegejubeld bij 't 

mooie succes, nu velen .onzer Senioren en Junioren genieten van een wel

verdiende. vacantie, nu de tweede blauwwitten zq juist de promotieóom-pe-

titie heeft afgewerkt, nu •• ,,,. , . · '. . . . ·. · ·• 

Nu is het Lena-bestuur alwller vol_op in actie om bij het nieuwe· 

. , 
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nieuwe seizoen 1939-1940 weer behoorlijk voor de dag te kunnen komen. 
Veel, zeer veèl vraagstukken ei sen weer hun volle aandacht en worden 

( met tact en wijs beleid afgehandeld om toch vooral maar te kunnen be
werkstelligen, _dat· onze elftallen het komende seizoen, dat nog slechts 
enkele weken van ons is gescheiden, in alle opzichten een goed figuur 
zullen slaan. · 

Ongetwijfeld zullen wij, gezien ;het zeer gewaardeerde .medewerken 
van het merendeel van onze leden, in het streven van ons Bestuur sla
gen, Laten wij de zaken echter niet te licht schatten. Vergeten .wij 
niet, dat het a, s. seizoen ons tegenstanders brengt van' betere. en ho
gere spelkwalï tei t, Toch kunnen wij vol hoop en goede moed de toekomst 
tegemoet gaan, indien wij bezield met een ernstige wil op de eerste 
plaats de zo nodige en practisc)1e trainingsavonden niet ongebruikt la
ten ;voorbijgaan. Maakt dus·van de nog te bieden gelegenheid om te trai
nen gebrui.t<;:-: bpdat wij, wanneer ydj · straks weer opgér oepen worden om 
de blauwwitte kleuren te verdedigen, .met een zo groot mogelijke kans 
voor het front kunnen treden, 

Zondag 10 September a.s. ztillén.reeds de officiële openingswed-
str ï'jcten op 11 oêk:enburgh" plaats hebben met de match·tegen. "Graaf .. -
Willem Il" om de Alsemcup •. Die dag"zarer 's morgens een H. Mis,. waar-· 
onder een Algemene H, · Communi.e, voor alle led·en: en donateurs onzer ver
eniging worden bpgedragen:.om Gbds ·zegen af te. smeken voor het nieuwe 
seizoen. Wij vertrouwen, dat wij .. op ;onze helè Lens-familiè kunnen re
kenen en dat die morgen een grootse' :manifestatie moge worden voor ons 
R.K. verenigingsleven, in:·het bijzonder .voor ons dierbaar Lens. 

---~---'-----"----------· VAN DE F. EN P COMMIS $JE y, 

. 

J',W, Dubois 
Voorzitter 

Wïj staan. aan de vooravond van de Lens-vacantie-tocht · ! 
Naar de Pa.rel van Brabant, het land der vennen en bossen 
Het aantal deelnemers passeerde·reeds ruim dat van vorig jaar.Een 

succes; dat ons enthousiasme rechtvaardigde, 
De dag van Lens. · ... • 
De P,P, zal haar belofte: U een ·genoeglij1';e dag in ongedwongen 

stemming aan te bieden, inlossen, mits U en ook het zonnetje meewerkt. 
Nogmaals vragen wij vriendelijk de aanwijzingen van de leiders ten 

volle op te volgen. Voor een goed verloop is dit noodzakelijk. Lastig 
zullen wij niet zijn ! · · 

Op naar, Bra.bant ... , . 
.r -•:·~4•(1.": t . .:.r,: 

Na de Trip. zullen' ·;_v'f.:f·'··c1e. 'V&räere plannen van onze commissie wereld:.. 
. • . - . .. , , ,·.•· r ._ - •. . 

ku;rid.ig maken. 'n G_eslotën· ·s•ei,z_o'en kent de P.P. niet.i;Jr.9:1~_W_EW,_s_,,Qri_s _nog 
af té"werken programma zou in"-'de war. gestuurd worden. En dit dient tot 
elke pr ijs verhinderd ! · ··· 

, Erkentelijk voor de grote plaatsruimte, die ons in weekbericht en 
vorige Léns-revue werd toegestaan, voldoen wij nu gaarne aan het ver
zoek van de Redactie onze mededelingen in dit zomernunnner tot de hoogst: 
noodzakelijke te willen bepér~eh, . ..~. ·, ··, 

. . .. ·.. :: ··.,.P.P. 
:., ·. ~ . : ·:: ... 

'<·'r 

-· M EHE El~ DE V EUR Z ITTER ! 
. 1·• 

. ,·. ,~--
. . . . 

,• . 
. ' ' 

. . _' . . 'rj~ . "- . . . ·:4•• , . 

Het levenspad van· de heren, die,'de I!edactie-ra.ad vormen, s·chijnt 
niet over rozen te gaan, Innners zo ga.uw zij mijn neue maar zien, vra
gen ze inè om een bijdrage voor onze :f{~vue • . ' 
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Zo ook gisteren. Toevalligerwijze wan.délde ik langs het water van de Soestäijkschekade, Ik ben dol op water, En de geduldige vissers aan de kant hadden meer mijn aandacht dan het redactie-lid, dat daar woont. Deze greep echter Sammelaar bij zijn kraag en troonde hèm naar binnen, '.'En, Sam; heb. je al"wat ? Want, weet je, we hebben juist vanavond vergadering met ons driéen".. .· _ · Ja, ineheer· de veur zl tter, zó werd ik voor het feit geplaa tet.Maar ik had niets. En z'onder die vergadering zou ik nog niets hebben, want' de voetballers leven nu in de komkolIIlllertijd, Dat zei ik ook tegen den ijverigen redacteur, die er echter slecht. over te spreken was. En ik' bereidde mij al' o:p .een strafpredicatie voor,' toen de bel verlossing bracht. Dat doen bellen wel mee·r. , · · · · "Dàar zul je ze al hebben",'. Waarlijk; de twee· andere heren van dé·. j} .... • , .• redactie bleken inderdaad de verl~ssende ,'t,el. te hebben gelµid. Dat was mooi van ze. Doch, weet_ U, W!!,t nog mooier was ? Ik' ga het U vertellen:_ ~• .- ·· . . . . · .· B'eide heren drt>egeli een prachti-gè veldboeket bij zich ·en boden de-• ·ze met een-'passend' woord ·de vrouw des huizes aan, Deze stond er tot -schreieiut toe lJewogen bij.,. zo hartroerend wàs de·plè-èhtigheicl;·-:·_.,. ·. __ _l31:_~l.JJ,__ygor,._.Om .. de.veelvuJ,dig genoten 'gástvrijheid bood _de eerste spreker de wilde zuring van zijn, dapkbaarheid·aan,-éeri''at·evrge''duizend-, blad van zijn vriendschap en het:.hèrderstasje van zijn schrijversfan.:. tas ie. ·· ·•·: · 
De andere, die een dÎ.erenvriencl ... is, reikte een bos luismelde aan met hier en daar wat steenraket om' een tegenprestatie te leveren, zo sprak hij, voor de talloze ·koekjes en kopjes thee en voor de v1eggepa.f-te· si·garen. -• ' · · · · . -·' En ik,•meheer de veürzitter, stond ·er sprakeloos bij en begreep de stille tranen, waarmtle de bloemen welhaast besprenkeld werden, -~k denk er oyer ook eens een ruikertje te gaan plukken, want het "Laat bloemen Uw tolk zijn" is geen ijdele leus gebleken. Zou iJw vrouw iets :voelen voor de brandnetel. van mijn iron~e of voor de distel van speelse spot? 
Zf ja,_, da;n, kan zij die verwachten va.n Uw trouwen vriend 

Se.mmelaa.r 

' 
DE _FIETS EN DE VOETBAL 

• 

. · ·-De Tour de France leert ons hóe goed het is· eendrachtig naàr het te bereiken doel te• streven. Onze Nederlandse renners hielden steeds v.oor ogen, dat zij met elkaar te helpen het a.lge:neen_ b.~lang dienden_.Joris v.d. Bergh stelde zich als leider eveneens op deze .regel ini , Eendracht maakt maêht. ; . . · -~ 
. , Zo deden· ook de A. en B, wielrenvoetbalploegen die op 23 Juli naar het land van de druivenkrenters toerden om Westlandia te bekampen.· Om beurten namen de deelnemers de kop om de krachtige wind te overwinnen. Gedachtig de bekende zegswijze, die ons vertelt, dat he'!; venijn altijd in de staart schuilt, was er een lievig gedrang na.ar de lcpp, behalve van de. enkele venijnige achterb:i,ijver?, 9-ie maling hebben•~ ,alle spreek.,.. woorden, behalve aan "Lest best". ·r · , •' ·. Maar men bereikte Naaldwijk. · · 

· Het A. elftal maakte reeds bij het bi.nnentreden zulke indruk, dat Westland ia het voor ons eerste aanzag en het huldigde, nîçt bloemen eµ schone woorden om het behaalde eerste-klasserschap. Aanvoerder Ullers · schrok. Het was de eerste keer, di;i.t i,lc hem zag schri,lcken. Toch wi.st hij de schone woorden met een even sch'one dankspeech te beantwoorden.· Wat een woorden heeft die man ! · ~. · '· ' · De wedstrijden werden beide gewonnen resp. met 5.-4 en 3-1, doch dft was bijzaak. De hoofdzaak was de goede sfeer, · 
Druiventoerist 
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•·V'·A R IA \., .... 

• 

• ~. • ,-: J 

.... 
. . . . De kr~·n_g ve.rt bollèbozen werd ·n.ós uitgebreid .door j1et ·g~slaagd' 
~lo-examen van A. Koppell!S, onze gelukwensen en v.eel, ,e!,U?.c.~e bij de 
verdere etuèli e. _ · ·· · '· · · · · · '. ' ~ · · .. ·; , . ; ... . 

, . . ', .. ·." · :\, ... :.,_' .•.: ,,· ', :···,• _. · --~l',..',; .• ~~~ ,,·
1'_,.:_>.i.'.;;,:-,,-•:;·r,·~ • 

. . Dhr. A. Runderkanil) .en lvlej. Ani, Sa.ur braohtën ter o_nzer kennis_ 
da:t zij op lQ Augustus .in het huwelijk treden tijd'ens de H. Mis van· 

· Lo uur in de Brand.tstraa.tkerk, :Als oud-juniorenleider:, als. donateur 
. als vriend heeft Dhr. Ru~derk~p onze belangstelling~ Wij wensen hem 

en ~ijn bruid_ een gelukkig :leven·;ên .~:ods beste zegen toe. . · . . ., · ' . . .· .·_ -. :·· ,·- '- .. , <.~~-:•"~-·~~·.'· , ... · .... ·.··; .·· .· ,' ... . 
. De heer J. W. Duboi s werd op de' jaarvërgadër ing van _de Belangen

vereniging herk,ozên als voorzitter. Dit geschi~dde met .algemene stem
men; .waaruit wel de waardering blijkt·, d~e men.ook daar voor het werk 
van den voorzitter heeft. Meti· stak dit trouwens n-iet onder ·stoelen of 
banken .• · ~ .·, ~- ·,.. · ...... _ .-.-.~-•~ ':'~-';",..,.~O•i_; ·<1-:,,J!'i' ~î.~1-' .. 1 J;..:... ....... _..-~: ..... •· .·• ,", • 
' . '., . . . . - - ' . ' ,. ' . . 

• ;'":: ••• 1. -.,. ·':' ""'.',..,-:"°':•'~~~ 1;s.ö .. '..:•:;--.,:,. '"J""J ,,. -~-.~~ ..,.-.~. , ~--. • _, 

Uit· ontvangen 'kaar'ten .is gèblékën dat de 3 hei;en Janaser,i een be
zoek aan Luik-brachten tijdens de zangërspotvertering tèneil}de hun~ .. 
moe gezongen kelen wat rust te· gup.~e'l}, . · ,, 

.·.,•· .... 

. -•De·hee~~e~· m~vrouw v. Boheemeri~zijn de sten'en stad o~t'V'lucht-;~ 
al thans •NÓor·,eni ge, tijd - en maken nu de heuvelen rond Valkenburg- on-
veilig. · · · · 

'' Jan ·Huibregtsen verteert zijn s·paarpenningen in Dui taland e.n · 
Fr.a.ns Lux ,mocht met. zijn broer Kees mee naar hun. lieve tante. in· ~~s-
sum. -· ' 

' 
Alles ·gaat maar uit. ';: 
l¼ài 1vij., arme samenateller.s 'vàn 

om Uw cluoblad te verzorgen. 
de Lens-revuè,. blijven thuis 

Rêd •. 

_,_ ... ·.. ' . 
........ ~· - '.... . 

... , ~ . 

'' r, . 
..; _ .. - . . ..... 

GÊ·Ä·CHTE SAMMEL.AAR 
-• I • : .,, . 

''' ' Met genoegen lieb ik 'we'er gezien dat Je geheèl hersteld bent van' 
je.ópgedáne·kou·.a:an het Lens - venster ·en weer in staat bent je graag-" 

. gelezen bijdrage in de Lens-revue te schrijven. 
· ·· Telkens en telkens wanneer ik je stukjes lees en herlees; be-won.
der ik je enthousiasmê voor onze mooie roómse voetbalsport; en dat. op . 
jouw hoge •leeftijd, " '· - . ·· .... • .. · , . . . . : . · •. · ,, . 

. 1· . Ik dank je ,intussen voor je wijze tip om te denken aan het Lena
v:enster.- Jammer genoeg kwam _die tip ê'en beetje laat, want ik had de . 
kou reeds te :pakken en wel zod.ani g dat ik bij enkele Lens-revues ver-. ·. 
· stek moest iatep gaan·. · / · · · · •. ,.t, ·· · • : · · , .· • . . . · , .. 

". Je zult echter 'I_Vel bemerken, ,dat ik weer ~ardig aan de beterende 
hand ben; Ik hoop, :aat vfe elkand.e.r nog dikwijls _aan het Lens-venster 

. \ . zullen treffen en nog menig Lens-babbeltje zullen mogen. maken. Iloch, ... 
:Laten wij ·elkander' daif• beloven;· dat wij O!}S vri~waren voor:. kouvatten,· · 

.want. dàà.r worden de Le'nsrevue en met ·de'revµe de lezers de dupe van ·en 
wij'.nog'meer: :pi.te VO?,rtaanhet yeh·ste:r..di_gtt. '. ' -- , . 

. - ;, .A:fgespro!fen, j~~? Tot volge:ide 'keer ~,~n. , ,, 
C ,-~=-: • 0 • ·~ 

j' • ... ·. ; • ~- •• ·p ', 

".f. 
... 

. , 

·, 
' ' 

' ' 
',• 

· :be Veurzi tt.er ... ~ . : : 
. ' '. ; . ' 

.· · .. •·.-:-:·::' ~ ; . 

' ' 

.. ... 
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B O U.W F O I\J D S " . 

. ·:· De 4e verantwoording bedroeg F. 51,93 
• \'✓,· • 

: . 5e verantwoording: 

Maandelijkse bijdragen van· 
·w.v. B, F. 0,25 

.. , P. D. · 0.25 
J.W. D. 0,50 
C, H, - 0,,25 
,A.v.d.K - 0,25 
J,v.d.K - 0,25 
Fam,K, 0,20 
C. ,M. 0,25 

,. H.v. R. - 0,25 
J.v. V. - 0.25 
J.v. W. 0,25 
P 0 Jo Üo25 
J. B, - 0,25 

·Transport 
A. B. 
Ad, H. 
J • H,. 
Ph.v ,d. V, 
Tl;J.;. de J; 
L, U. 
W.v. M. 
N. z. 
A, B, 
C, N, 
H.v. L. 
C. B. 

F. 4,70 
0.10 
0,25 
0,25 
0,50 
0,25 

- 0,35 
- 0.10 

0,20 
0,20 
0,10 ·. 
0,25· 
0,25 

J, A, 0, 25 ·· H. ·f~ A, 0,25 .... · · 
0,25 W, H, - 0,25 

R, R, - 0,25 
C. D, -· 0,25 
A, .Vf, · - 0.2q_ 

Fr~ T. ""ll -

Mevr. s. 
C, H, 
H. J • 

0,10 
0.35 
0,25 F. 8,?0 

Transport 4. 70 
4e Vèrantw.- 51.93 

.. . . ' •• <·, : ·,,'. .. ,;-.,,• ~- Totaal F. 60. 63 

· 'Ha.ttelij k dank aan degenen, die weer trouw hun bijdragen stortten. · 
Maar ••• ,,wij zijn nog niet waar wij wezen moeten. 

, .. •t Aantal milp.e gevers kan aamp.erl<elijk groter •zijn, Ja, kan min- ; . 
_;stens het dubbele van nu worde11, Kom, lui, blijft niet langer ach- · 
.ter. Een duppie of kwartje per ma.and is toch geen bezwaar •. 

. Wie volgt ? 

' 
Red·. 

... ••: 

--VAN DÊ E LFT,6-LCOMMISSI E 
.·, ., 

w e d s t r ij d r e B U 1 t a t e n 

9 Juli · 16. Juli 
•.Lens-Comb. G.D,S.-Comb, 8-0 L 2 ' D. H, L. 3 2-3 

. 
- e n B -

23 Juli 23 Juli 
·. Westlandia l. - Lens-Comb, 4-5 R,K, R.V,V. b - L e 11 B b 0-10 

. Westlandia 2 - Lens-Comb • l-3 R,K. R,V,V. 0 .. Le n s 0 2-6 
R;K. R.v.v. a - L e.n s a 0-8 R,K, R.v.v. d - L e n· s d l--3 

30 Juli 
D, H. L. 3 L e n a 2 

De E, co is druk doende om met ingang van 13 Augustus a •. e. over te -' 
kUnnen _gaan tot het spelen van oefenwedstrijden. zoal.e ook-vo;rig jaar 

is geschied, Beurtelings zullen dan' de ve.rechilleride senior- en ju~ïor" 
.•elftallen tot het a.s. seizoen in.actie komen •.. · } · 

· .Wij kunnen n-..i. reeds mededelen;. dat op Zondag 27 Augustüs onze vereni
ging met enkele elftallen een wedstrijddl:l.g houdt tegen Ra.va in het be

kende Zuiderpe,.i:-k. 0:p 10 Sep temb~er heeft de Belangenvereniging een 
groots plan. Alle op 0ckenburgh gevestigde verenigingen komen die dag 
in het veld. De hoofdschotel voor de plauwwitten bestaat in de match: 

• 

,:\ 
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match: Lenig en Snel l - Graaf-W~llem II lom de fraaïe Alsemcup.Voor 
de overige data zijn nog onderhandelingen gaande. 
· · De E.co hech_t er grote waarde aan, dat de combinaties, die zi.j na. 
rijp beraad het veld inzendt, ook uitkomen zoals geannonceerd wordt in 
het weekbericht. Schrijft dus niet af en v:oorkomt zo dat ongedachte wy
zigingen de oorspronkelijke bedoeling van een bepaalde ópstelling ver-

. vagen. · 
· Tevêns zag zij .gaarne, dat de spelers geen· gevolgtrekkingen uit be.:. 

paalde formati_es :maken _ten opzichte van hun opstelling voor de a.s.com
:petitie. Weest·overtuig~,. dat de commissie op rechtvaardige, objectie
ve wijze van iederen spêler de individuele spelkwaliteiten - zowel goe
de als slechte,- op de juiste w13,arde taxeert, alsmede zijn werk in .het 
ploegverband, .animo en trainingsresultaat. : ·: · . . • · 

Ten slotte zij er op-gewezen,. dát ieder op zijne wijs medewerkt aan·; 
~et belang van onze vereniging. Of _dit n_u geschiedt ~n Lens 1 of 4 is 
. o.i .• ·van secondair belang. Hoofdzaak blijft:·• sportieve spelbeoefening 
~n prettige êl:Çta.llen·. 

J.v.a:K. 

VAN DOEL TOT DOEL 

Ten spijt van alle_vacantie, ten spijt van het z_.g. gesloten sei
zoen, t.rapte 

L e n i g e n S n e 1 2 

" door in de promotiecompetitie reserve 2e klas Zuid, noodgedwongen. Op 
16.:Juli bezoch,ten de Delftse Leeuwen Ockenburgh en hoefden geen spijt 
te heblien van l)lln uitstapje naar de voet der blanke duinen. Een ·3-2 
overwinning was voor hen een zoete pleister op de wonde van de tegen 
G •. ~.A. geleden thuis-nederlaag. Op 30 Juli trok het tweede met de bes
te _;voornemens bezield .naar de aardewerk- en oliestad, wist, dat slechts:. 
een· zege voor het behoud der kansen afdoende zou zijn, doch moest• aan, 
de laan van Vollering met een punt genoegen-nemen. HiE):rdoor bleef D.H.L 
voor de res, 2e klas behouden. 

Jarmner' i/'oor onze jongens, die na een fraai seizoen een teleurstel
lende promoti ereeks speelden. Hoofdzakelijk kan de oor zaak daarvan war..: 
gezocht in de omstandigheid, dat in d'e· laatste wedstrijden ·enkele SPl!l
ler s ver stek moe sten laten gaan doordat seizoenwerk op a,nder terrein , 
hen opeiste. Tevens· traden bij enkele spelers blessures op, waardoor z:r 
slechts op halve kracht voort kl-nden. ·Deze ongewilde factoren gaven een 
druk op het spel van Lens 2 met hèf gevolg dat. wedstrijden, die met wat 
veine ze·ker gewonnen hadéiên kul!nen worden-zoals de laatste ontmoeting 
in Delft, toen Lens tot drie~aal toe de leiding nam,-nu negatief of met 
een draw eindigden. . 

· Zo is een fraai seizoen niet bekroond geworden; . ·· ·· 
Het werd trouwens ti'Jd dat aan· de voetbailer~J een einde kwam; Waa:r 

half Augustus.: toch :wel me_t .de proefwedstrijden een aanvang gema.a.kt"mag 
worden hebben ver schillende onzer spelers practi sch geen of te weinig 
rust. Wanneer zal een gesloten seizoen nu eens niet alleen op papier 
worden aangegeven,· maar ook metterdaad worden geproclameerd ? Wijl .de· 
ervaring leert, dat zulks blijkbaar zeer moeilijk is door te voeren, is 
afschaffing,vàn· .dé' :promotie- en degradatiewedstrijden o.i. een oplos- · 
sing, die vrijwel' afdoenêie is, daargelaten nog de grote voordelen in 

-~d~re opzich:tèn hi_eraa;n verbonden. Maar de beschouwing hiervan ·ligt 
'buiten het bestek. van deze rubriek. ' · . . .. 

. Rest nog te vermelden dat' onie combinaties, waarin véle nieuwe-
"iingen gelegenheid· ontvingen hun vaardigheid te demonstreren, succes
volle r.esul taten ,bereikten in prettige wedstrijden resp. tegen G.D. s. 
en Westlandia. · · - · 

J.v.d •. K. , 
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UIT HET JUNIORENKAMP 
. . 

Het was een goe:'le '.gedachte van R ,K. R, V.V. om onze juni or en voor 
een voetba1dag uit te P..odigen als inleiding tot haar 10 ja;rig jubileum. 

23 Juli heeft aan acht elftallei;i eer. -prettige middag bcz.:irgd. Wij 

mer..en ril. dat ook de jonge gastheren zich c,:da.nks de nederlagen wel 
hebben geamuseerd. ·· · 

Het terrein was in zeer goede staat, zoals dat 's zomers in de 
polder steeds het geval is. Het ·vele ble.uw en het heldere wit vormden 
met de weidekleur onder de stralende zomerzon een vrolijk geheel. Al
les werkte mee tot de aangename s:Ç,eer , die dikwijls ro11-d een jun:i.or,en-' 
tournooi wordt opgemerkt. · · · . 

Er' was een beker uitgeloofd als -prijs voor die vereniging, die de 

meeste van de ·s te verdienen punten behaalde, Alle wedstrijden werden 
door Lenig en Snel gewonnen, zodat de beker in ons bezit is gekomen. 

Daar de R.v.v. e;rs merendeels wat te klein van stuk waren, viel 
het onze jongens niet al te moeil-ljk zelf de uitslag in hun voordeel 
te bepalen. Het d. elftal won met 3 .• 1, c. met 6-2, b. met 10-0, ter
wijl a. met 8-0 de zege bevocht. 

Wij ,danken het R.V.V.-bestuur voor de uitnocliging en houden ons 
voor het volgend jaar aanbevolen. Moge de tegenstand dan moeilijker te 
overwinnen zijn. · 

,,d ·.•. 
F. J. 

• •• '< k < ,•,•, 
C o p i e 

voor het Septembernummer van de ·:d~ns-revue wordt gaarne ingewacht tot 
tot Woensdag 30 Augustus a.s. aan het Redactie-adres: Amandelstraat 51. 

Mede houdt de redao·cie zich aanbevolen ke.arten uit diverse vacan

tieoordens waar leden van de Lens-familie zich bevinden, te ontvangen. 
van trips en tochtjes een aankondiging te~zender., terwijl tevens leuke 

foto's uitgaande Lens-leden zeer ~gewa.arde.erd zullen worden. ,. 

' 

V e t e r a n e n, v o o r 1 

:De oproe-p in de Juli-revue heeft wel resultaat gehad. Echter wor
den nog meer opgaven van· spelende veteranen verwacht, Achteraf blijkt· 

'"dat enkelen nogal moei te ·hadden met het opsporen van schoenen en kle
ding. Dit kan echter onderling géregeld en opgelost worden. Geeft U 

maar op bij het secretariaat en de rest komt vanzelf. 
Mogen wij ui tel'J.ci'j k• deze -week ber ioht hebben,.,? ... ~ 

• 

11D i n k hu i z e n" .. 

Het is Zaterdagmiddag gebeurd in. een Zaterda.gmiddagcompeti tie. Eén 

reserve-elftal stond met 10 spelers. Een elfde man had geen costuum by 
zich en leende nu van den één een kous, van den ander een broekje, ,van 

weer een·aader een shirtje, men kent dat wel, zodat zo'n sl)eler er -uit 
-ga.at zien aJ.s ."Dink..rmizen". En l!\9 gebeurde ook nu. Al spoedig•werd _de,:

ze speler .betiteld met Dinkhuizen. Hetgeen voor de tegenpartij reden 
was na o.::loop het fo:rmt,J.i er te. onderzoeken of er wel een speler o-p · ·. · 
voor:,we.m, J.ui.storm.:ide 1~0.a1' die naam. Toen dit niet het geval bleek, •, 
werd den oom;,. leid.er ·,erzocht deze zaak te onder:?.oek'en. Altans, zei 
vertelde me11 ons ....... ". , ;;B:portkr~: ... 
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Wijziging bestu~sfo:rmatie . •'-· 

.• Door d~Am~~11:1.'satie~~aatrélgel13n zijn twee bestuurslei1eil, · t. vi. de '" 

heren Jac. Vod~ KJ.ey en 0hr. •Miltenburg,. in militai;re diënst. opgeroepen. 

Hoewel· zij vanzelfsprekend :l.n· he-t bestuur gehandhaafd blijven, zullen 

zij •hun tot nu toe voor-de vereniging betoonde activiteit·grote beper.:. 

kingen moeten opleggen. om in de daaJ:door ontstane leell,lte te voorzien, 

heéft het Bestuur Dh;r. Ant .· Walhain be_i;eid gevonden opnieuw zitting te 

nemen, zodat het bestuur thans· als yo;I.gt_,is sámenge~teld: · · : 
• < 

• , 
• ' ' • 

• .. t: 

Kap. E.· Stolwijk · G-eestelijk Adviseur Willëmstraat 2 , 

J.W. Dubois . ,.. ,. VoorzitteJ.' Weimarstraat 17a, ,. 

J. ·van Ve=oóy .. • SeoJ:etaris Van Mierisstraat 51 

W. van Boheemen Penningmeester. 0kkernootstráat 12 

· P. JuffeJ:mans 2e Voorzitter · Amandelstraat 51 

J. v. d, Kley ) . So~stdijksohekade 71.j.1 

o. MiltenbuJ:g ~) 0ommissarïssen EJ.andstraat 61.j. · · 

J. Runderk;amp Gaslaan 54 . 

A. Vlalhain . . ·. Hl3rma:n 0.osterstraa t 249 · 

' • $ : .j,;, ,. •. Mu t a.t ie s L_e d_e_n 1 ijst 

Nieuwe leden 

, i18. ·J. Boll!.. " · · ... 

v 119. · S. ·Kroon 
NewtonstJ:aat 339 
Kon. Emma.kade 16 
Apeldoornschelaan 25 
Van Imhoffstrant 1 
Ela.ndr;traat 146 . 

4-12- 1 21.j. , 
30-3- 1 24 

t 120: . H. Jacobi, 
" . 121. J. 0rul 
" 122. H. Meip.e!'S. •. 
~ 123. F. _Verschuren Van EgmondstJ:aat 115 

A~~evoerd: No. 20 L. v.d. Broek 

Nieuwe Dona.teurs -120. Dhr. 
121. Mevr. 
122. Mej. 
123. Mev!'. 
121.j., Dh!'. 

· 125. Dhr. 
126; Mej. 

---
J. HoppenbJ:ouwers. 
.jl.. Hoppenbrouwer.s 
s. Kerkvliet 
Kexkvliet · ·· -· 
B. Kerkvliet 
P.N. Luiten.· 

·Lekke!' 

Nieuwed:lepstraat 11 
· · idem . 

HulshoJ:ststJ:aat 67 .· 
• . •. ~ . ide!ll. • 

idem 
Van ZeggeJ.en1aa.n 105 
Paul Krugerlaan 181 
Fahrenheitstra.at 378 

... .... .. -· .... 

127. Dh!'. 
128. Mej. 
129, Dhr. 
130,. Dh:r~ 
131. .Dhi:. 

0. Paardenkoopet 
L. Meeuws 
Ä,·van Egmond Sr. 

. A, Nieuwe;nhui zen 
K. He.vermans . 

.. Reinkenstraat 77 · 
Noo:rderbeekdwa!'eàtJ:aat 222 

Jaarsveldstra.a,t 212 _ •"' 
WeimaJ:st:caat 35::i" 

132. Dhr. A. Juniè!' Van-de!' Neers~raat 23 
. . 

Afgevoerd: Dh!'. F. Ploegmakers · en Mej. Van de Mare 1· . . 

...... 

'-· 
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!1,dresw:i.j zig~.ng ::Jona·t;1;~S~ 
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Dhr. A. Rundel'ko.mp De Mouoher,)ns·traG. t 97 
Dhr. Hubeek Van de Wu.tezingelaan 204, Voorburg 
Dhr. J. Ots . Arch:!.?nedesstraat 117 

"•; ,4 Tt, 

Een hartelijk welkom :i.n de. Lens-fa.'11:!.lie aan aJ.:i.e nieuwe werkende en 
ondersteunende leden! 

' 

. Tot ènze.äpi~t maakten wij in de vorige revue geen melding van de 
gelukwensen, .die 11 De Residentiebode" . ons deed toekomen bij het behalen 
van het kampioenschap. \Vj.j herstellen hier deze fout -en doen dit gaarne 
cm de· grote bela!lgsteJ.l::.ng d.::.e het F.aagse b:;.ad steeds voor ons be·l;oont. 

De goede orde in onze vereniging e::.st, dat het niet mogelijk is 
tussent:ljds voor het J.ü!maatschap te bedanken. Het verenigj,ngsjaar loopt 
van l Juni tot en met 31 Me:~; wo:r:dt of is men lid van Lenig en Snel, dan 
houdt zulks :ln, dat men zijn ve:r:pl~.chtingen minstens tot het einde van· 
het lopende veren.:.g·lngsjau:r: nakomt. Dit geldt zowel voor het spelen van 
wedstrijden als voo.c he·!; bezoeken van vergaderj_ngen, het volgen van de 
trairîirig en het voldoen van de contributie, . 

·· · .. -He~ Bestuur heeft tot taak deze orde ez:i in het belang van de vere
. I_J.iging en: ten gerieve van d.e spelers te handhaven. 

• ' '. Op Zondag l October a.s .. wordt in 'de St. Agnes-kerk aa~ de Beek-•, 
laan om 7½ uur; een H. M:l.s gelezên. vooJ: de leden en overleden leden van 
Lenig en Snel; De bedoeling is, dut al onze actieve en ondersteunende 
leden daarbij tegenwoordig zj.jn en zoveel mogelijk de H. Col111\lunie ont
vangen.• -

J: van Ven.1'ooy, Secretaris • . . 
' 

------- --- . 

HET-KOMENDE SEIZOEN -----··------------
De wedstrijden voor het seizoen 1939-1940 -- een noodcompeti tie dit-

ma::i.l - zullen waa:::schijnlijkop 1 October aanvangen. · 
Aan deze competitie is dan geen.promotie of degradatie verbonden. 

Dit houdt echter geenszins in, ·dat de spelers nu op hun lauweren mogen 
gaan rusten. Juist nu kan de ware sportiviteit beter dah ooit uit elke 
wedstrijd blijken. Een goed sportman geeft steeds partij. Hij is dit 
aan zichzelf en aan zijn sportieven tegenstander verplicht. 

Onze slagzin: 11 Lens t~ru.g jn de I.'V.G.B. 11 verdient onze blijvende 
aandacht. Laat e1k 1:1.d d.i t goed bedenken! 

====~--===== 

G L U B G O S T U U M 
Ons clubcostuur.1, ten vorig_en jare doo:r. een bestuursbesluit gecorn

pleteerd met korenblauwe kousen-met--wi tte-q_oo;;.<!., vormt een bij zonder 
mooie qombinat:1.e, die·-· de pr·n.ct:i.Jk wees hcTuTt - grote propagandisti-
ec:"le w:i.ardc Yoor ons heeft. . . 

Het is daarom i,p:tjt:tg te constateren, dat sommige van onze spelers 
zich op dit punt enige vrljhEdd vcroo::-loven. Deze leden verliezen maar 
n.l te zeer uit het oog, d:i;t ,iij daarmede afbreuk. doen aan de goede indruk 
welke wij met ons mooie oluboostmun ku,,nen maken. Waarmede zij hun· eigen 
vereniging een aleohte dienst bewijzen. .·. · 

Het Bestuur verv;a,cht dan ook ten stelligste, dat. alle spelers met 
j_ngang van het nieuwe· se:I 11:cen het cogi.:e_J,_e~. clubcos tuum zull~n d7agen: .. 
OJ:1 het '\l'ere:nigingsbeJ.ang n:ag me::i I.üch e·~·entuecl wel een klein f1nanc::.1:;el 
offer getroostenl 
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Zes Augustüs. 1939;;·•·d~ ::ê.ag:vun: oi;,.ze "sû:ëoe.8'\i"olle tr'fp ,nä:a;;.• de, Oh1te1: -
wijkse vennen," 'l:i.gt achter ons-en wlj-•voelen ons,aan de,beteken:Ls·:v:in · 
dezen dag verplio~t -te b:r.eken"met on~;e gewoonte<en thans,· in plaa';f;s:van 
Uw aandacht te :vragen voor· hèt" nieuwg •en he'G kor.ie'nde, ;_ nqg heel ev'ert: st:1.1 
te staan bij de .z~sde van.G1·ae1nao.nd:,•-- -' •. :.:: :-"-,- ~ ,4,,;., ,A 

Wij dei :~~.1 e:r· eoh·~er niet•· ari.n. ö~·•een koud. chi-onoJ;ogicsch,.vers:t,,g te 
geven van de feiten· en de gsbeµrtenleisen, wan·t.-een ,;od.an:i.ge besö)J.oui'dng 
zou niet passem :bij de gen:oeäe:tijklietd, .. de ge,;elLtgheidien~de vrolj.'jlme:Ld 
die deze dag ,;i'j:h,bj,jzo:r.:>:cle:i:-rku:r.akte:ri,-;e:rJ.eend.:hebbe:n.·':;~- - .,!tt ,:, · 

Het is slechts de· bed.c,eli'ög c,m !te traohtcn,mèt enkf!le •loss'é .geda.oh-
ten' de sfeer -;ari. onze t:d.p te,}.;reff~n"en c'laarmede 'iets .van,dezetd:ig..;vr;.s·l; 
t l ,., r · , · • s .• " • ... '..J e. eggen-. i,""'- ;,:: . • ·1,i,. ~:,...,•-••· ..... ., .... -~ ..... ,.. .,:'11,..·41, 
.-, ,:: onze tocht"'.p.n.ri:r7à.e,;-p~e,tsn:'n~.jk'.se;;Vèi1ne1 •• i!J. m§er g~vi~~sii dq,µ,•~f!J,§en · 
een propaganda-r~:i,s Yoo:t' Lenig en Snel. Op uè a:[.lereerste p~aa:ts,denken 
.w~j,~aan de, maa tachapp,~lij

1
ke b~teke.~is. van. !ie uj_.tgaan.s.~g'..vo'of···d,e · ~ónderd. 

deelnemer.s· zelf, tWant aan• veJ.eii, ·.rcraoha.:f·te-deze' dag• p.e ,wèJ.kome • gele~en" 
.'lfe;i:d 'bl)l te breken met. de sJ.eut' van-het gewone leven, oin frisse ideeen 
. ;op::t,e do~n,,. 9..m.:nj,e:'we. !3nerg;e.,t~,J/ut-J;en, om de geest te vernieuwen in 
·-a:e·, aanblik ·van· de J.ll!lller· mooie deco:;:s van het Brabantse J.andaohap, Het 
''P,;raclitige. weer,. p.e, (:l?JIICnsteJ.J.iug en he'.; verloop van het programma, het 
comfort van: de-reiswàgens, de prettige tocht, de spannende voetbalmatcl:. 

::zi'jn.:de f~otoren, die deze dag r.o bj.jzonde:e hebben doeh slagen • 
...... , , ... I.!1" Groot-Speyq~_ hEfr,ben. !ij, .. _ l]uch]!e):e"" Iiol~?,!l9;ers, :pl,ot~~~ing de~al
·; ;,;.:I.ures aangenom!3n :'.an· cl~ ,ge!llo~deJJ:J~e ~_ra~n!2~s~-qev9.lI5i1:1g;: ~9:r·;.cie ko:ff::.e-

.. -, tafel h~bben 'l(i;j BP,rekers· _gehpord{?'.~ie; ~I)qnta~n~uittng.;~av~n ,;va.~ h~:!; 
"'~- warme tintelende· leY\:JP.,' ;<;J.ay~l:et. gezelsd:~P ~1?ezt,elde;; \'fl.J');eb.ben •ge~1:-b

beld met de Brabant.se'boe:i::tnnetJes also:c•z1J buurmeisJeà.·waren.,~en·a.e 
nieuwe Lens-vrienden onder. de feestgangers waren spoedig in het gèzeJ.
schap opgenomen. De J1s,t"u,u,t:Lie;fhe1:)p_e:i:.s . .:.t.r.9½~?.Pc/Jll.~.~~op de wandelingen 
door de bossen en om beurten gingen Z~L_j,,!,~n_.pr§.§ctj,e ,m_êck_en..Jllet_. ci_eP-.. ~J:i,~er . 
Melis -;an de R. K. T.V. V.,. die zo v:riendeJ_.i-jk wa~ ~n,s ;op.d, t~ ~.ejiden sn 
op de mooiste punten onze aandacht veE!:tJgde ·,-Af!._Il. tet. bez.9ilk .:3:~n .. {ifl~ .. Na· · 
tu);lrba':1. "Het S~?,alherg;-Ven'.! - en,het op_enluqr:t-:-theater, bewat:er: vyij '. J.e 

· _pre".bt,igàte~)?.e~1n!).e·rJngen'!" :,.- "'~~"':.: .. -.;.,.~•:r:~·-·~-: rl-.: ' .. ;•"~~'é',,.1,o:.;· .. ~~.~ .. -:.·:· :~:~~,.: .; ~.'~ 
· ' : " '~•--Wij" kunnen wandelen rn Meij endel; wij kuririen' een tocht makèn~doo:r 

onze. :duin'ënl ,ind.a:f;wij zulten' de' na·(;ui.i.:r. ,niet lliJln ,i.oa.ls :•wij. dj.e .. ·zägc.b ~-r~ 
. . de, bossen :van Óister1't1D·K,' me:t, zijn vênr:.en en watei'leJ.ies-; .. me:fi z':i:;;n .W8CJ.• · 

ä.erige plänteng:i:oei;·.met, zijn ,heide en -i.i0n geurenäe :dennenbossen,' ;,~5.jn 
•-. neldere, verge'zichten:.é11 zijn plätgetreden pa'àdj es .• ;.; t. ,:;, 'I::. ,; '..' ·:~ :·:·> 

:>1 ·. De'ächterbl:i.j•ve·rs in G:roo·tc,-Speyëk .hèbbeb.,. ~1:Lch. êvèneens geànmsÈ,lel'd. 
Zij hebben gedanst, gezongen en gesprongen, z:lch vermaäk:t:, :i:n".de :-speeJ.tu.1.n 

"()f !ó:nd:er v:rolijk:gepraát elkana.ers gezelachap.'.gêzocht op het terras. of . 
zich. lûi''U:i:tgeat:rekt: öp dè · ligstoelén, -n : :,._ ', . :;r ' . . · · 
·: >"Dè vöetbälmätch oreef in,;resultnät.,niet achter bij de overige pro•• 

~:'grámîna-punten:. I:lët werd eert nederlaa:g.,(2,-"-l)-;·.maar·'een nederlaag, die rle 
· Technise Coiiuniaeie moed ·gaf voor het nfouwè eei1:;oen, en dat is· belang~-
. ,....,...,i_ k' 1 t . , " • - • , . . •. .. ... , . -r J . ,. .... ' .·, ... ~ -- f .••· . • -~~- : ' ... , ..... ' --~ •• ~ .... ..... r . ~ .,.:.,. ... 

,,, · ·<1 Ih dè f'éesteI:c}k:versiérde ·ouáse:p,. •zijn,wi'j: dan in noordelijke i:ich-· 
. • :tJn~ ,ye.:r;-j;~_Q!t:lq~n,:,en; lwb,be,:q. af ~9)\.e,ld~ gl:mo!!leJ,1-"{antp.e-J;: ge~~].:J,._ig~ BraÏJf.1.~!, 
'· :'\'làa_rin' W:iJ: ondai;i.ks 9-e0• d,:.:1,,1.:lcte. va.n p.e d_g.g_; ·t_ooh tot. r;ul3t Wa_!e_n· gekomen; . 

_waarin wij. e],kander;beter, hebbe:n 1-eren waard.eren; waa.xin wij even b.eboen 
gèdacht, aan Ifousséau' s ::-oep: '.''l;'e':rug" naar 'de· Natuui.-! ~- en ons hebben,. a:fe;e-.. 
viaagd .of, in. zijn -leuze 'n;ei1_ een zekere wai1:r.he_id school·.:·:::;_~:;, ·.;· • ·~ 

;_ ~· Er; yrerd•geeh '.ç;h~mpagne ge13ch9nken 'aa::i hE;t •dJ.ner tn Utrecht,\ma:_i.~ . 
met chrunpagne had d_e · !j!temmlng' nié•i; be.ter kunnen zijn! ~-H;j.er hebben _WJ.J · 
_elkfiar de· beli:Elr gerEli~•.t ;· over schuimend_ van ple: zier,'. erî o,rigadvipngen pret; 
hier we~kt~ !~der,e Ja_ch aanste~~lijk;·_ ~ie/-' ;wu.s -ni,Elts gemaakt[r;~ ne?.n in.-• 
tegendeel: ic'.l·les eqh·~, ,natuurJ.J.Jk; .v:r.:...J !'.: ... ~:··, ,:' --~ •:; ;··~·-,;'.A;:•.,~:i.~ 

,· . Utrl;lobt-Den· Haag! Nog 60 }CM,! En _deze hebben' wij. benut ·om v:roJ.:i.jke 
'wij'~je~s eh :vaderlandse. 1:le'd'?ren: ,te J._~,ten JcJ.:i.nken·'als een laatste Yerre 
.groet aa,n de plaa.tseJ,1, waar _wj_j_ vertoefd hadden!··. . . 
· .:·•~ En thuJ.S dacht.en' wij aan .het ·.woord ;run. _He,i11e; dat wij hierboven 2.f·

. drukten: Zo· is het! Jd.Ieen de' :çi"èri1,1nering biijft oyer! Maar de gevolgen. 
van de. zesde Augustnq beJ.even wij nu nog 'in ·o.e vo:rm_ van een hechtere_ P.T, 
h.e:rnjeuwcle vrj_endsch.::.p, in een rijker ve:re::ll-gingsleven. En zo reJ.kE:n 
verleden en heq.en f\lkan,:r de l1and ! · A. W, 

........ 
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BOUWFONDS ·1 
1 

- . 

De vijfde ver!:l,Iltwoording sloot met een totaal bedrag vaa .. f 60,63 
6e verantwoording: 

• 
W.v.B. f -,25 .:Transport f 3,20 Transport f 5, 75 " 
P.D. - ~,25 J.B. ~,25 N.Z. - ~,20 . ' 
J.WiD. ·- ~,50 J.A. - ~,25 ·A.B.. - -,20 - . 
C.H. ~ -,25 W.H. ~ -,25 C.N.. - ~,10 -~ .. 
A.v,d.K. -.-,25 R.R. - -,25 H.v.L. ~.-,25 .. • 
J.v.d,K. - -,25 C.D. - -,25 O.B. - -,25 '•! ; 

Fam. K. ~ -,20 A.W. - ~,25 H.A. - ~,25 • • 
O.M. - . .,..,,25 ... A.B. - -,10 F.T. - -,25 
H,v,R. - -,25,· A.d.H. - -,25 Mevr. S. - -,10 . . ' . 
J.v.V.. -.:-,25 Th.de J. -,25 O.H. .- -,35 .: . 
J.v.,W. --,25 L.U. -,35 .H.J. ,--,25,.·•-.· ; .• .t 
P.J. - -,25 W.v.M. -,10 A.B. 2x ,- -,lb •.. 
Transp,' f 3,20 · Transp. · f 5,75 Totaal f 8,05 - 8,05 

' Bijdragen ineens van: .. 
A._v.W. _f 2,- ; W~B. f -,10; J.B. f -,50; J.R •. f 1,-; Samen,•. - '3;60 

, . :· f 72, 28 
Af: teveel geplaatst J,v;v:- -,50 . 

• 
.. ! 'Blijft to~aal f Zl,78 

Den miÏden. gevers hartelijk 
0

dank! Intussen blijven wij ;a~ me~ing, ~t · 
deze lijst belangrijk groter kan zijn. Onze hoop is nu_ gevestigd op de 
komende competitie, die het contact met de leden weer verstevigt en het 
clubleven intensiever maakt! Wervers vóór 1 ! ! ! ! ! ! · · · . . - ; , 

... . . -, .. ':- -•-

' De D. H. V '; B. en WIJ . , '!, .. - .. , .... 
' . 

In het Twintigste Jaarverslag (1938-1939) van de D.H.V.B •. leiien 
wij een en ander, dat wei waard is aan onze lezers te worden voorgelegd, 
I. Onder de titel 11Algemeen Overzicht 11 legt de samenstell.er nÖg ee_n!3 
het doel van de Katholieke sportbeweging.vast, n,l.: .den kathqltekep. 
jongen :te voeren door de branding yan sport-enthousiasme en .sportver
goding naar de rustige vlakte van sportbeoefening, zeer zeker tot o~t
spanning en ont_wikkeling van het lichaaJ!l, maar vooral tot . hei-liging 
van: de ziel.· · · 

Juist o~dat onze princ.ipiël_e sport:t,eweging zulk· e_en 
hoog doel nastreeft, achten wij het onze plicht, de 
middelen daartoe in de sportwereld _zoveel mogelijk 
te vervolmaken. Daarom trachten wij goede leiding te 
geven. Daarom vinden wij goed spelmateriaal noodza
kelijk. Daarom kWeken wij het gevoel van saamhorig-

.• heid aan. Bij .dit drietal laten Wij ·h!;l'(; even .. (Red.) 
II. 11 De praotijk leert, dat de verbeteringen van terreinen èn acoomo

·datie meestal leiden tot uitbreiding van het aantal beoèfenaars. 11 

. _ 1 Hierover spreekt 11 0okenburgh11 boekdelen.•. (Reel.) _ 
III. Over het spelpeil in de D.H.V.B. wordt opgemerkt, dat de goede' 
resultaten;·welke de D.H.V.B.-kampioenen van het vorig jaar ditmaal in 
I.V.C.B.-ve:i;band behaalden en het feit, dat de laagstgeklasseerde. IVCB
er in de zo,.juist beëindigde prom./degrad.wedstrijden kansloos ten .on
der ging tegen de DHVB-kampioenen, in dit opzicht wel een duidelijke 
taal spreken. Vervolgens wordt er op gewezen, dat ook in de làgere 
klassen dikWijls reeds knap voetbal, wordt gespeeld. . . . , . 

· ·· _.:.._, _.Weaherinneren ons· nog levendig de resultaten - ooi!: 
en vooral· bui t·en oompeti tieverband behaald - van on
ze leen 2e elftallen. Ook het 3e mocht er zijn, ter-' 
wijl de junioren grote verwachtingen doen koesteren 
voor .de toekomst.: (Red.) . •· .··. ··. 

1 
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IV. Het aantaJ. strafï.<1ken JJ :lp o).., --run 135 tot 1",'5; het aantà.Î schorsin-

gen van 187 tot 266. . . . 

- noo.i.c:;., geen 1..,.J. we.,.d ges,.:horst, noch in een· of ·an-. l!n ~':;~n enkel~ st1·:fzaat: "lve:r.d de naa.m,.va·n.·Lens _ge..: 

der.e ·ç,n.rm ·,rei:rcaa.nd. ( Red. ) · · · · · . ;_ · " · ·, · 

·. V.: D.e Exploitatie ... reken.i.ng Yerme:Ldt; een bedrag van f 17~4-,:10' aan ~nt,•• 

vangen boeten, wat: de~ samensteller het volgende, doet opme:~l!;eri:· 

11 Wij bètreu.xen, d9.t een zo beJ.ung:r:i.jke bn.t.e moet word_en VE!rkregen -uit 

. ' 

· .de post 11 Boeten11 • Te wensen ware, dat de veren:'..gingen,. vre_lke. ~ulks· ~aan-• 

gáat; hieraan nog eens· hun beErl.e a.n.ndtwht sohenken. :i:~~ers een funötlo•

. naris•, die, tegenover de bon<lsadJnj_niatro:t.ie fouten maakt, zal ocik; zijri 

ander werk nj.et feilloos verric:htcn, hetgeen soms nog -verdere schade· 

voor de verE!niging in kwest·;_e met z~ch brengt." . , • ~;; · .·:-:-~· 

.~ . 'De Lèns-Penningmeestcr behoefde niet een cent· boete 

,. : · · · . te sto~"i;en, <l"1n]< :,;·i) het. fe:iJ.loos we:r.~e;n _van d;e· 

versûh.1.llende func-tJ.one.r.1.ssen. (R$d.).. - : , , , ·• 

:àij hét bo·,rnnstaande plar.tsen wij nog gaarne een r~lgemene opmer-

king:. · ., . . · · ~ , . 

; • •Bij-passende· gelegenheden; zoals jaarvergaderingèn,., feest- en· · 

o'.l.ub-?,vonden e:d. wezen wij wel eenn op onze goede orgáiiisatie .. We .de-

den. d.it met.enige -~:rots, Wijl we e:c ons over verheugden, dat onfl .werk 

n:i.:et, vruohtèloàs pas. Uit de . commentaren, die wij plaatsten bij ·· de. bo-· 

:venvermelde_ver?,uohtingen van het Jaarve:cslag blijkt-wel ~oiineklaar, 

dat çnze trots. op Lens niet ijdel is; dat onze beweringen 'geen ·gele-.: 

ge:riheidswoordeµ, dpch wel degelijk g<3fi.mdeerd waren. · : ; -- , : - -~ ,· 

, , Wij bouwen verder, bestuu:cders en leden i:n'eendraoht'îg"streven . 

verenigd, vo9i;à.l nu de druk van deze _duister:e dagen-· álles bedreigt wat 

bloeien wJ:L •... : • . ., .:''..·,- •· • _ • ·t . · 

. . . 
======·= -" =.m==i==-==-=a 

• --------- .. 
TEKORTKOMINGEN VAiJ DEN NEDERLANDSEN VOETBALLER 

•,•, 
·-· ' 

... Redactie •. 

• 

• 
' .• .. 

< :,.·: , 

. ., 

. . . 'Als ·verJ.engstu.k van het jaarverslag van de Technische _commissie 

koppelde de Keuze--Commissie van de K.lL V.B. daa:caan - cl.er gewoonte 

. getrouw - enige bela:ngw<Jkker..c1.e beschouwingen. vast. Ook :0iroor· éîns valt 

·. d,aarui t .veel te J.eren. Vando.ar dat we. de meest intereFisá"YJ.te-. gedeelten 

n.1.: de opmerkingen ovP.r de tekortkom:i.ngen, v-á.n den Nederlandsen :voet

. baller. en het hoofdstuk over het benu'.;ten -,an doelkanèen, · hi'er ,volle

dig óvernemeri zoals wtj die in de Sportkroniek van 1o·Augustus vonden 

afgedrukt, en dj_e ln de bijzondere aandacht van al ónze J:eden tenzeer-• 

ate aanbevelen. 
Men veroorlove ons daarbij de volgende opmerk:i.ng: 

Sommigen van hen, die de training volgen, zullen - naar wij hopen -

na kennisname van een en ander een juister inzicht hebben gekregen 

omtrent de noodzakelij1"..heid en de doelmatigheid van bepaalde oefe

ningen. En dat betere begrj_p moge dan hun animo ten goede kotl)en! ~-

Laten we nu het woo1·d aan ä.e Keuze-Commissie:· ·· • ~ 
•";•• . 

~- .. , ....... . 
, .·11Iie onderbouw ·,an het Nederlar.dsohe .voetbal :wi.jst _tekortkomingen 

·aan, ~elke ook later.in hoger geklasseerd spel niet,ol}opgemerkt blij

·. ven. Er· zijn kleine fouten, Wa'l.rbij wij stellig ook w_illen wij zen op 

het ONVOLDOENDE GEBRUIK VAN INGOOI-BALLEN, dochhelaaf:l klev;en,ons !-Ie-

• derländs spel ook ande:r.c en grotere gebreken aan. ,Met _num!3 HET PLAAT·· 

- SEN VAN DE BAL laat overal ;;,;eer ·te wensèn over en toch is dat van zo 

, ·; .1 n enorme betekenis voor de opbouw van het spel .. Nu wétèI_l. ~e wel .,... 

. zeer zeker mag dit niet v-e:r.?.wegen worde~1. ... dat in het OJ;Jen Nederla1~ds 

speltype aan het juiste plsatsen van de bal hoge eisen worden gesteld, 

, vooral,· omdat het zeer snel dient te gesohieden. Toch is, he,t in iede

re wedstrijd weer opnieuw c,pvo.llend, DAT SPELONJPLOOIING VAl'f DE VOOR

HOEDE BELEMMERD WORDT JOOH V'li:RY..EERD AAllGEVElr:-"De ba.rwordt of te laat 

geplaatst, of wordt zodanig afgespeeld, dut de ontvangende speler ér 

zeer veel moei te uede heeft om het .leer verder te. ye:r.wcrken, maar ook· 

gebeurt het he1:hao.lè.elijk, da-'.; een gepJ.aa.tste bn.l di:reot in het bezit 

wordi; gespeeld van de teger.pa:rtij, Hie:~ Yoo:rn.l wreken zj_ch de jeugd·-
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fou·ten en op dit punt mcet-;;n 1s.J.len e1kaar ontmoeten, die geroepen z:i.Jn 
in de verenigingen zich b&z:' .. g ttl ho'L.:.ten met training. en speJ.pe:Llverbete-
ring. HET GOEDE PL.11.b.TSEN VAN DE BAL OVF:R J.,ANGE AFSTAMDEN, HET SPELEN VAN 
DE BAL IN DE VRIJE H.UIMTE, !~ODA'l.' Hl:,J GföHDDELL:CJK DOORGEGEVEN KAl~ WORDÊl':f 
IS EEN SPEL-ONDERDEEL,. DA'l.1 EVENVEEL, ZO NIET MEER ZORG VEREIST DAN ANDE-~ 
RE SPEL-EIGENSCHAPPEN. Geldt zulks in het bijzonder. voor middenspelers 
en voorwaartsen, voor onze achterspelers wJ.J.len wij eerde.r de klassieke 
9pvatting aanbevelen, DAT EEN AC!ITERSPELER BEHOORLIJK MOET KUNNEN OP-:
RUIMEN. Uit de aard van de ?.aak moet men hieraan niet de betekenis ge
ven· van een onbeheerste trap in het wi:::.d.e weg; ve:r. van dat.· Toch zien 
wij dit haast nog liever, dun dat een auh!;e:rapele:r als regel de bal, zo 
gèzegd wèlgeplaatst, speelt naar middenspelers. Deze spel-opvátting vin
den wij· voor de snelheid van ä.e spel--orr~plooiing, waarj.n een ·der l;{rach
tigste wapenen ligt van 1 t Nederlandse speltype, een,oudig funest. 

Al is er enige verbeter:ing te bespeuren, OOK EET KOPPEN MOET nr I T 
!fEDERLANDS VOETBAL WORDEN VERBET:B;RD. Vooropstellende, dat men alleen 
dàn moet koppen, indien een and.ere wijze va,1 b1:l.lbehandeling niet moge
lijk of ogenblikkelijk minde:!.' gewenst ls, hebben wij al eens eerder be
toogd,· dat ook AAN DE MANIER VAN KOPPEN bij de meeste spelers nog zeer 
veel ontbreekt. Ook hier j_s de fout terug te voeren naar de jeugdoplei
ding, waarbij voorheen onvoldoende gerealiseerd is, dat er een enorm 
verschil bestaat in het koppen van een voorhoedespeler of',van-een ach
terspeler. HET GROS VAN ONZE VOORHOEDESPELERS IS SLECHTS BIJ MACHTE DE 
BAL. TE KOPPEN, ZOALS DIT GEDAAN MOET WORDEN DOOR EEN ACHTERSPÉLER. Een 
verdèdiger·kan zonder bezwaar het leer een eind met zi'jn hoofd wegsto
ten, hoe verder hoe liever. Of de bal daarbij een meter te hoog gaat, 
ia niet zo erg. Een middenspeler daarentegen dient bij zijn ·kóppeil zorg 
te besteden aan het plaatsen van de bal en moet dus streven deze de 
'juiste richting te geven. Allerbelangrijkst echter ia het goed koppên 
voor een voorhoedespeler en menige kans heeft men verloren zien gaan, 
omdat óp dat spel-onderdeel het onze aanvallers aan techn1.ek .ontbreekt. 
Zo vaak ziet men een bal hoog ove.r de doellat koppen, even zovele malen 
betekent dit het om'zeep brengen van een kans, welke niet onbenut zou 
zijn geweest, wanneer de be·treffende apeJ.er geleerd had anders te kop
pen, dan.er zich mee te vergenoegen de bal op zijn hoofd op te vangen 
op hoop van zegen! IEDERE SPELHANDELING VAN EEN VOORHOEDESPELER MOET 
DOELBEWUST EN BEHEERST ZIJN, uiteindelijk streven naar direct succes. 
De taak van alle voorhoedespelers is van begin tot einde gèlégen' ·in 
productiviteit. Alle spelhandelingen, welke daarmede in strijd zijn, 
moeten als fout veroordeeld worden. Wij geven alle oefenmeesters,de 
raad,, dè techniek van het koppen -.oortaan gescheiden te behándei'en:, 
voor achterspelers anders dan voo::: voorhoedespelers. Aan çieze laatste 
categorie ,moet absoluut afgeleerd worden de ba). in de hoogte te stoten. 
_Voorhoedesp'elera moeten z:l.ch aanwennen bij een kops toot op het.' doel zo 
hoog op te springen, dat zij de bal onder de lat l:u.nnen slaan •.. 

('slot volgt) •. 

-' .. 
' ' 

,· .. 

0 N Z E G E M O B I L I S E E R D E N 
----,.---·---- ·--'-------

Het oorlogsmonster moge zijn ruige klauwen dan al niet naar ons 
dierbaar vaderland geslagen hebben, de mo1:>:i.lisat.J.e hee:ft reeds genoeg 
teleurstelling gewekt. Ook onze .rijen werden gedund. Op het eerste te-• 
ken verwisselden dertien Lenaers hun voetbalbroekje met de al-' of niet-
bereden broek ( vakterm! ) van de Nederlandse weermacht. ., · ·. 

Bij honderden zien wij de soldaten door de straten van onze stad 
marcheren. Wij weten, dat zo ook onze eigen Lenaj ongena ergens in Ne-
derland op post staan, wa,1t het vade:.:land heeft ze nodig. ·En dan moet 
Lena afstand van hen doen. Lens offert met heel Nederland mee!· · 

· Wel heel zwaar ·zullen wij onze bestuu.-rsleden á.e heren v. d; · Kle 
en 1&1.l'tënburgk m:l.aaen. Mogen ziJ · och, evenals trouwens ie er gemo :i. j.-
seerd &.id, el e mogel:l'.jkheid benutten cm Lens ·l;oc.h nog te dienen. Want 
Lens wil blijven groeien! · .• . ., .. : · · • · 

Houdt je goed, lui! En ".ict spoed:Ce; wede.L's'ó:lenl · · 
Redacî;Jê. 
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VAN D È E L_F TAL c·o MM Is s IE . " - ; 

--------'--'-----·-- --· -·- ; 

Gemobiliseerden,. attentie! · .': · •· 

On~e leá.en, die onder de wapenen zijn,· worden vriendelijk ,verzocht 

hun correspondentie-adres op te geveri aan het Eco-secretariaat, .v. Mie

risstraat 51, met gelijktijdige vermelding of men al of p.iet aan-.de 'ko

mende competi t:ie zal kunnen p,eelnemen. · · · · . ~ • • . . 

Met het oog op het naderend seizoen, waardoor een j.uist overzicht 

van het beschikbare spelersmateriaal gewenst is, zal spoedige opgave . 

. ten zeerste op prijs worden gesteld •. ,.,. 

Keuze aanvoerders. 
, , . . 

' . ,.. . 

Voor dè·aanvang van de eerste competitie-wedstrijd kiezen de elf

tallen - met gebrullcrnaking van door de Eco te verstrekken stembriefjes 

- hun aanvoerder en diens plaatsverva_nger·. . _ _· · · . · : • • , 

De gekozen aárivèerders doen tenspoedigste · mededeling van dè'• uit-

slag van de gehouden· stem1J1irig aan het Eoo-·secretariaät. . · 

· . Het lijkt ons niet ondienstig er den .betr,okken spelers· nog eens· 

. n13:drukkelijk · ·op te wijzen, dat, het succes van een elftal· voo_r een be;

. l!l,ngrijk deel afhankelijk ,is van de geschiktheid van. zijn aanvoerder· 

· als zod,anig. Het kiezen van een captain is dus een ernstige zaak,· ,die 

waard is serieus· te- worden behandeld. · · · ' / ... 
. ·• J 

' - ·" -:-
. ,, ' 

• ; • < • 

Afschrijvingen. " · 

:Een goed clubman schrijft alleen af indi.en hij daartoe ef?n' drin

gende reden heeft en doet d,it dan zodra hij ,de zekerheid .hee.ft niet te 

kunnen uitkomen, opdat de Eco· tijdig de nodige maatregelen zal_~en 

nemen. ·t ,_ .. '\, - . ~ • ' • ~ ' " , . ' . ~ r • ,·~. . . 

B~richt van verhinder:Liig van senioren wordt uitsluitend 'ingeviächt 

.bij het Ecio-aecretariaat, · Van Mier.iSstraat 51. . · · ... -~ : ,· ._ ~--· . · 

Indoor-trainin~ 

Op een daartoe door ons Bestuur gedaan verzoek hebben wij van Ge

meentewege de beschikking gekregen over het gymnastieklokaal aan de 

Kepplèratraat, No. 30;1.. En wel voor het tijdvak 1 Oot. '3& ;.. • 31 Mrt .. '40. 

Daarmede. is. de sedert lang gekoesterde wens,· om ge ureni{e de win- . 

terraaanden :\.ndoor-training te. kunnen toepassen, in vervulling gegaan en 

voegt Lena zich bij het nog kleine groepje-Katholieke clubs.dat een · 

dergelijke oefengelegenheid voor zijn leden openstelt.• •,, · 

· . · We gaan dus -,indoor-trainen; Voor de eerste maal in de Lenshistorie! 

. Zoals b_ekénd r.1ag wordeA ·veronderaleld, · is het doel• van indoor.--t:r:aining -

vari oefening binnenshu:j:s - het verkrijgen van een zo goed .. mogelijke li•-

. chàmelijke conditie. Waaronder wij verst~n: de nodige lenigheiq._en 

·stevigheid, een behoorlijke lichaamscontrole, voldoende anelhe;l.d en 

een flink ui thoudingavermogen. Deze simpele opsomming maakt -het :r:eeda 

aanstonds duidelijk, dat er deze winter dooi' de deelnemers hard zal 

dienen te wo;rden aangepakt om het ·gestelde doel maar enigermate te be- · 

naderen, gezien de conditie van het gros van. onze spelers. Daa'ronder . 

zijn er niet veel die zich op l:let l>!!!2it van een wer:Iteli.jk goe.;l. getrai.r,

'3.e body kunnen beroer.1en. Er zal dan ook weJ. n:;.emand onder hen, gevonden 

worden, die met recht zou durven beweren·deze zaaltraining niet nodig 

');e hebben. : , · · · , , 

Du,bbel jammer ia het daarom, dat niet aansto_nda. alle spelers kun

·nen worden toegelaten. Te vrezen valt n.l., dat in de eeJ;ste tijd het 

nieuwe en ong·ewon~ van de oefeningen een vlot verloop al te zeer in de 

weg zullen·staàn, zodat aan splitsing .in groepen - gezien de.beschik

bare, ~ijd c. niet ·te denken valt. Om dezelfde reden heeft .. ook de vorming 

van een grote groep zijn bezwaren. Vandaar dat besloten is voorlopig 

alleen de·. SP.elera van de eerste. drie elftallen aan deze training te la

;!ien .deelp.emen.: Deze zullen• nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen. · 

J 
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In een der' weekberlohten ,hebben we al eens áä'ngegëven; dat de' '.:iejf:Î 
nemers a.an .de zaaltrain:l.ng het best .kunnen ,,,-ersohïjnen in hun ·gewone':, ~i~; · 
voetbalplunj e. A~.s er,ige ej s moe"'; daarbij worden gesteld: het· gebruj k ~'.)· 

van gymschoenen. Zonder die zal men niet aan de oefeningen mogen de0J.--~]l'::,,' 

nemen. . . · . · _ . · . · , ·i,;1 
· ·. . Tenslotte zij nog medegedeeld, dat de oefeningen z,u')..len worà.en ·ge\J]! 
houden elke Woensdagavond van 20 tot 22 uur,· voor de eerste maal op i+ 'Ê'i:r, 

. October a. 'il. . · • · · · . ·, , ,:,.,. • 

Men zorge er steèds ,ïOor, tijdig aanwezig te zijn! irJ 
. . ·;/(1:•.i -------- --------------~-- --- , . f :i~,/ 

U I T HE T 'J U N I OR E N KAMP .: j!,,, 

---•·----'--- ~---- ----- . :_J ! 
. Een- oorlogscorrespondent moge dan in enig - ,,betreurenswaa:rrij.g - . ~-, / 

op2:icht _in. zijn nop.jes zijn bij. de huidige gang van zaken, wij" zijn ·hs;, .i 

zeker niet. Ook bij het samenstèllen van de revue ondervindt men de~· t';! 
weerslag 'van het oorlogsrumoer. · · · · · : . . . ·· · · · ~ji.j 

Daar echter het gewone· leven zoveel mogelijk zijn dagelijkse gan~;'f 
getje moet gaan, blijft het bestuur van Lenig en Snel niet achter en l,'l' 
laa,t ,het de bal weer röllen. ,_· , • . · · . · ·: .. · · , ·,. · t·, 

.. Met drie elftallen waren wij op·17 September de gast van D.H.B., ~r-' 
dat. in het kàdèr van haar 10-jarig bestaan .weer een D.H.B .. - Lens-dag !Ct 
had georganiseerd. • , . . , · . . -'. ,. . J;,) 

Wij langs de lijn hebben genoten van q,i'.ie prettige wedstrijden, Jf,:i,ji 
die voor de naderende competitie een goede generale repetitie war~!l- -~:t 

Er werd goede strijd geleverd om op de prijzen - twee lauwertak--:1!• 

ke_n en een spo;i:tbeeldje - beslag te kunnen leggen, wa1;i in,,alle geval-·ÏliJ 

len aan de' onzen is gelûkt.·Met 7-2, 4-2 en 4-2 wisten-onze·c;:_b_,,eil a{i"' 
elftallen te ·overwinnen. Vooral het b--elftal heeft in de eerste helft $îlf 
uitnemend partij gegev~n. Vlug ging q,e bal van man tot man. Zo moet h{fJ, 

ook, want men voetbalt in een match met 10 anderen.,,, • ·. ;, ~/;,/ 

· • vóór de hoofdw~dstr:l.jd hield de heer Klein_ een kort· toespràakje, {l•: 

waarop de heer Dubo:i.s eveneens kort maar -krachtig antwoordde. De here~•· 

brachten de wenselijlrJ1eid naar voren van eën ,harteli.ike 1 · sportieve ve.Ji','ll:· 

houding tussen beide verenigj.ngen. Moge het zo zijn! ;;'ç, 
-------------- . ~ ·i_;{.-: 

~ ~ . .... ;, ...... ~ .. ~ -~~-_;:.,.'!,..;,~~ - ·lil 

.. , ~, §1~1 
• 1 Ootober. · .. . . . · · .··· ·. • il" 

Elders. in de 'revue kondigden wij reed.s aan, dat ih ·de S•t .: À.gnes-ái\ 

• · kerk op 1 October om half acht een. H: Mis wordt geiezen vqor ónze· ovef'![] 

ledenen en voor alle leden en dona_teurs van Lenig en Snel. • ·. : 51~ 
, Wij komell er hier nog even op terug-. Wij zouden zo ga<l,rne z-ien, lii' 

· dat drommen Lensers deze H. Mis bijwonen. Bij al onze zorg en al ons ,i-è,; 
strevên naar be.ter blijft het -toch_ Gods zegen, die wij het allermeest1r: 

behoeven. Daarvan doordrongen,· heeft het Bestuur besloten ieder jaa-r -~1·•., 
· een H. Mis te doen lezen om zo de _hele Lenàfamilie bij O.J.,. H~er te ';,'' 

• verenigen, bij Hem,. aan Wien wij onze belangen het 'pest J.çunnen ;,o:: ,, -,~!,• 
trouwen. · . .. . · · · . · . . . · ' · · ; : l;; 

. . ii 
't 1€. '·1 

,.~ fJ. ,· 

; '' , , ; .. ·.: · ,~, VARIA 
'- ,, • ~"' .... . .~ [111 .. -, 

We mochten van Ant. Walhain een prachtige kaart. ontvangèn van h1~L,; 

eiland Capri, dat :i,n het Noorden van de ',['yrreense Zee ligt al,:, "'""1 ·,:Û ' 
de 1/'ele_ Italiaanse _:::c;hoo'nheden. De wrede oorlog kwam hera ~ar eèh·1;e;J 'j 

zijn genoegens storen. . · , . • . ·._ . · - . . .if:;, ·: 
. .ran Walsteijn b:t"acht zijn vacant ie door· in Boxtel. Wim de VJ.f.l.m1,,, "1 

i:n,aakte de bossen bij Epe onveilig, terwijl Anton v.d, .Heuvel een·kaa ! 

stuurde· van de pa:t"ade te Blerick. ··. . · , . . · U- '. ! 
De familie Bep Janssen koos Buàsum tot 'vaéantie-,oord" II?'Ge~a'l\.•;;:ï 1 

, vermocht de belangstelling te -wekken va?J. onzen tegenwoordigen s~srl';~)·Jtll 

· ·· · •Ma.ar de kroon :spande ditmaal toch wel Tonny Rul'lderkamp, d:!.e 01~~ 

kennis stelde van de geboorte van baar broertje Willy. Proficiat, •r,\ ·· 
~~ 
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.i1BRANDSTOFFEN11,., 

'. . AN.,EGMOND&ZN 

VOOIIAM~ W 
heeH de zaak die dë bèsfe kwaliteit 
voert- en de aflevering tot in de ; 
punt jes verzorgt. , 

-__ Bestel_ daaro~ -.Uw BRANDSTOFFEN , 
. ,. bij -de .. firma van EGMOND, want ~ · 

_ dat· is een GOED ADRES. , · 1 

. \,' ,. ~~· Wij geven gratis advies om te komen tot zuinig stoken·.' _ .·, ... 

f 

.;j Brandslolfenhcindel A. N. VAN EGMOND & Zn.· : .. , , 
~I - NOORDERBEEK.DWARSSTRAAT 222-224 
•'I . , . DRIEBERGENSTRAAT 73 

TELEFOON 332707 
~-~· ·--~ '-'' ---+---------...... ----,---------------------1 - ~~ ,·f, 

:·B t~JK\!,N 157"159 
- : 11 TELEFOON 33 34 67 

: iiETfü\.DRES VOOR 

:SEDRIJFSKLEEDING 
Ï~VERALLS, SLAGERS.-, KRUIDENIERS.-
: ;! -. - - EN STOFJASSEN 

Vool' elk vak 
een Werkpak 

·-· 
.;-~., ... ,. -_ ,

' . 

Sigarenhandel F. MENSINK 
Columbusstraat 50 Tel. 330593- · 

~;._~ .. 
Speciaàl adres voor het merk Edelman· :· 
Havana Bureau 6-8-10-12 et. iets aparts 

- Wie mijn kwaliteiten kent, zoekt niet. 

BIJ IEDERE GELEGENHEID 

WILMER' s gebak · 
GROOTE SORTEERING BOTERK.OEK.JES. 
SPECIALITEIT IN ZOETE K.RAKELINGEN, 

THEOD. WILMER 
BANKETBAKKER 

Beeklaan 176 t.o. Carfesiussfraal 
. Drukkerij J, B, de Beer, van Ostadestraat 79, Telel, ll,36.16 

. . . 

.. 
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UVIMDTtlU 
KNUF 

DENIE\lw.ïlE 
.SNUF 

MODER·NE KLEEDING EN: 
HEEREN-MODE~ARTIKELEN: . . . . 

. .. -
' fWIMA !Aa Wm IINlWJJf cl (Coa· 

GEVESTIGD r,m11 11H111m™111t1AA, ,o 
SINDS 

1898 Ilv1POR TEUR VAN SIMPSON'S DAKS TROUSERS. 
1-......... -------:--·---------=----------

WOLFRAAD's 
OLYMPIA 

. Schrijfmachines ·. 
? K~lfermachinesvanaff65.

Ook leverbaar op gemakkelijke 
,, belaling condilies. 

N.V. 
G. C. Vroegh's 
Wijn hand e 1 
,,DE KROON" 
-·-·-·---·-·-·-·-·-··-

L.ens-Leden! 

. NIEUWSTE COUPE? i . . . 
LOOYESTIJ N ' 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

t . · PRINSEGRACHT 1 lf 2 a 
WEIMARSTRAAT 198-204 

Telefoon 334223 Regentesselaan 387 

/ 

TELEFOON 331574 

'Vraag! vrijblijvend demonslralie! . . 

ZUID•BUITENSINGEL 288 
Telefoon 330075 Telefoon 33 57 53 

1--,,----·------.....----------.:.-----------
VooR uw 

. -Sportuitrustingen en 

.. Officieele Kleeding . 
NAAR: 

·· Sporthuis "Weimar" 
Weimarstr. Sa, Tel. 336181 
· (bij Koningsplein) 
GROOTSTE SORTEERING 

PRIMA KWALITEITEN. 
· Leden bekende Korting 

, (uUgezonderd merkartikelen). 

· Voor 

. W/OIIIDINl~IIHJII 
IIAA.110111 m11 

THOMSONLAAN 120 1 

FREDERIK HENDRIKLAAN 288 
THERESIASTRAAT 91A 

. DIERENSCHELAAN 47 . 
REINKENSTRAAT 15 

OOK · UW ADRES VOOR PRIMA KAAS . 

Meubelverkoophuis TETTERO 
' Reparatien en 

Nieuw werk 
bij: 

PIET HEINSTRAAT 70 
Telefoon 332569 

Filiaal: KANAALWEG 43 

In- en verkoop van het 
betere genre 2e hands
meubelen. 

Wast --

j. VESTER 
Horlogerie-Opticien 

STEIJNLAAN 165 
:DEN HAAG 

Te bereiken met lijnen 6 en 12 

Steeds wisselende voor
raad in onze ca. 250 M2 

grote toonzalen. 
J. A. KOPPELLE 

Beëdigd Makelaar & Taxateur 

Stoomt / 
! 

/ 
' 

Verf 
,f' · 1-.. ------------·-----------,------i:• ·. Koopt bij onze Adverteerders, zij bevoordeelen ook ons. [ ·---------------,-------·-----....,;•' 
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