
' 

ORGAAN V kN DE HAAGSE ,· 
'· 

.) 
R. K. SPORTVERENIGING 

. LENIG EN SNEL 
} 

.I 

~ E IJ ER i 
. J 

..._.EEKLAAN 157-15~; 
· . · TEL. 3334.67 

HET ADRES VOOR · · 1_ 
BE D RIJ F S K L E D I N G -" 

\ . 0 VERA L L S, SLAGERS·, KRUIDENIERS
. EN STOFJASSEN l . 

, 

,; 



• 

··MODERNE KLEDING 
- . 

EN HEREN-MODE-ARTIKELEN 
1 

. FIRMA A. 1. KNUF & Co. i 
PIET HEINSTRAAT 90 
GEVESTIGD SINDS 1898 ( . . 

. /·• •· 
:l.ttt,p,oJt,tavt IUUt Si,,npA,oo! ó-~ [j~ 

F.· tvf ENS IN K 
COLUMBUSSTRAAT 50 

TEL. 330593 

S I G A R E N H ~~~ D E L 

Il EDELMAN~ 
VOOR VERFIJNDE REUK EN SMAAK 

.LA CALMA" voor fijnproevers. 6 en 8 et. Iets bu~ngewoons 1 

SPORTHUIS .,EXCELSIOR" 
Weimarstraat 118 ·• Telefoon 336709 

(tussen Beeklaan en Regentesseplein) 

HET ADRES VOOR ALLE SPORT ARTIKELEN 
Leden L, en S. 10 pCt. reductie 1 

; 

11:iM.• 
I I ~v• 
élJ)1- ~ 

, 1! 
-; 

~=--"'!·-..,..,':..:!~t=:',. 
~,. ..... ,, .• 

.... .. .-...~•• .... T~ ..,..-:·:. 

Noorderbeekdw• rsstraat 222-224 
Drieberganstraat 50 

t 
(' 

-< 
r._'!! 1' . .,_ .l~ . '·-

MAAR HET MOET ANTHRACIET 
VAN v. EGMOND ZIJN 1 '• .. · 

_ T elelaon 332707 
Postrekening 183846 

• 

1 

' ( 

( 



./ 

,. 

•' '•-~--

.. ' .. ...,,., 

CLUB ORGAAN VAN DE HAAGSE R. K. SPORTVERENIGING 

.,LENIG EN SNEL'' ,, 
OPGERICHT 18 DECEMBER 1920 

TERREINEN: SPORTPARK OCKENBURG: EINDE LAAN VAN MEERDERVOORT 

REDACTIE: P. JUFFERMANS, C. HALLEEN, JAC. VAN DER KLEY 
REDACTIE-ADRES: AMANDELSTRAAT 51 DEN HAAG 

Jaargang 1939-1940 November No. 1 

VAN DE REDACTIE 

Een nieuw gewaad 

V
OOR DE TWEEDE MAAL IN 

,' twee jaar tijds vragen wij Uw aan• 
. dach_t voor een vernieuwing van ons 

oi"gàan.- Werd in 1937 reeds een verbete• 
ririg van de gestencilde uitgave ,......., die 
na8st meer verzorgd type-werk ook een 
keurige omslag kreeg aangekondigdt 
thans mag de redactie met _gerechtvaardigde 
trots aan -de leden, donateurs, donatrices en 
aJle belangstellende buitenstaanders de Lens
revue in druk aanbieden. 
Een zeer belangrijk feit in de schone Lens
historie J 
Negentien jaren lang was de Lensrevue ons 

· tr.oetelkind, welker in• en uitwendige ver• 
zorging door onze cluöleden zelf verricht 
werd~ Nu, vlak ·vóór: de aanvang van het 
hVinJigste blauwwittè Jevensja,ar - een juhi• 
leumjaar - zijn wij in staat die vroegere 
arbeid te investeren in een gedrukte uitgave 
en de uiterlijke verzorging in handen te leg• 
gen ;an den drukker, die, getuige dit "corpus 
delicti", geen moeite spaarde. ·En. wij doen •t; 
dit met het grootste genç,egen 1 , 

,, 

aangemerkt als een afspiegeling van de ~p· 
mars der blauwwitten. De inhàud ,zal ·van• 
zelf meer de eigenlijke waarde bepalen. 
Steeds trachtte de redactie in het maandblad 
d~ echte Lens•s(eer te doen spreken. Steeds 
Werd de Lens•rcvuc beschouwd als de schijn• 
werper, die het wel en wee van de ver• 
eniging d~idclijk in het licht stelde. Steeds 

..,, was zij een onmisbare sèhakél_-_,tussen dè ·1 • 

leden van onze 'grote blauwwitte familie. 
Ook in deze meer geperfectioneerde ~o~ 
zullen wij alles in het werk stelllen om de 
waarde van ons blad te dóen stijgen ; om 
t·? blijven geven, dat, wat leeft ·en groeit 
onder de leden, onder de Lens•famille. Het 
behoeft geen betoog, dat de goede toon, die 
in het verleden voor de revue kenmerkend 
was, ook toekomstig bewaard zal' blijven. 

Deze toezegging onzerzijds legt ieder lid van 
de Lens.familie een ,dure plicht op. ~De 
Waarde van ons clllbblad mag niet verankerd . 
worden in een uitsluitende circulatïe onder 
de blauwwitten. Nèen, prachtig proPaga.nda
middcl, dat de Lensrevue is, moet zij worden 
uitgedragen ih wijdere kring. Laat de ouders, 
huisgenoten, familieleden en vrienden er 
kennis van nemen, Zo alleen zullen de moei• 
te~ en zorgen, die begrijpeliJkerwij5: deze 
Uitgave omringen, voldoende tegen~vJcht 
,vinden.· 

Een grote wens van de redactie is met het 
verschijnen van dit nummer in vervulling 
gegaan. 

, 

Want. mef blijheid leggen wij hier vast, dat 
het initiatief om te komen tot een gedrukt 
cluborQaan geboren en gestimuleerd werd 
door de g·roel van Lenig en1 Snel. Onze 
blauwwitte club, zo hecht gebouwd op de 
fundamenten : vriendschap en eensgezind• 
heid, heeft het recht en zelfs de plicht voor 
het voetlicht te treden i~ een costuum, dat 
ir. overeenstemming is met de innerlijke 
kracht, waarover zij beschikt. 

Mogè de Lens•revue steeds blijven bijdragen . ·1': · 
tot de grootmaking van- onze fiere club 1 · 
En thans, Lensrevue, ga uit Over onze mooie' · 

7 

Welnu. het fraaie kleed ''wens_en wij te zien 

~!':. R'·~ 

v-.,· -ii ,, . 
. (_ 

/ 

stad, o.ver ons land, over Indië .• Afrika en 1 , 

Amerika, waar Lensers schuilen· en moogt 
Çlij een ._.Welkome gast zijn in honderden ,ge• 
;,innen. :,..,. 

REDACTIE .. 
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Hd Sportpatk "Ockenburgh" is telefonisch 
aangesloten onder No. 396549., 

BESTUUR. 

Kap. E. Stèlwijk, Geest. Adv., \.VÎll~ihstr. 2._ 
J. W. Dubois, Voorz., Weimarstraat 17a. 
J. van Venrooy, Secr. Van Mierisstraat 51. 
W. van Boheemen, Penningm. Okkernoot-

straat 12. 
P. Juffennan.s, 2e Voorz. AmandelslTaat 51. 
J. v.' ä_,.._Kley, Comm., Soestdijkschekade ~ 
C. Milt"e'nbUrg, Comm., Elandstraat 64. 
J. Runderkamp, Comm., Gaslaan 54. 
A. Walhain, Comm., Herman Costerstr. 249. 

MUTATIES LEDENLIJST. 

Nieuwe leden t 
124. H. Scholten, Hoefkadc 1082; 125. J, 
Copray, Bèzuidenhoutscheweg 363 (4-2-24);., 
126. H. Rientjes, Conradkadc 25. ~ . 

Afvoeren: 

98. W. de VlaminQ; 113. P. Miltenburg '(~ie 
don. lijst); ~03. H. Waslander (zie don. lijst) 

Nieuwe donateurs : 

133. Mej. W. van Rijn, Kanaalweg 43, 
Schev.; 134. Mevr. C. Vink, v. Mierisstr. 
51. 135. Dhr. J. Warnar, Allard Piersonlaan 
205: .. 136, Fam. Hattink. Lekstraat 105; 137, 
Dht P. Miltenburg, Elandstraat 64; 138. 
Dhr. H. Waslander, · v. Swindenstr. 2; 139, 
Dhr. S. C. de Groot, Prins Hendrikstràat 
136: 140. Dhr. Brinkcl, Sijzen!aan 59~ 

Afvoeren: 

92, Mej. H. Verhoef; 25, Dhr. J. Drubbel. 

Len.s·florere 

ALS EEN GOEDE ZAAK FLO
reert, wie zou zich dan niet ver
heugen? _· 

Dat onze sportvereniging "Lenig en Snel" 
een goede zaak is, daarvan mag iedereen 
overtuigd zijn. Waar zoveel jongelui· een 
even nuttige als aangename ontspanning ge
nieten in een goed katholiek milieu, terwijl 
een uitmuntende leiding steeds voor een 
goede orde ·en tucht zorg draagt, w_ie kan 

.J 
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er, .aan 'twijfelen dat daar veel goeds van 
fUi(Qaat.? 
bat deze goede zaak floreert, daarvan is 
het thans in druk verschijnen van ons club
blad een nieuw verblijdend bewijs. De aan
merkelijke groei, van het aantal leden en do
nateurs maakt het onmogelijk om nog verder 
met primitieve middelen te blijven werken. 
En zo staan wij voor de noodzaak ---:- de 
blijde- noodzaak overigens - om van de 
cyclo;,tyle óflze .. toevlucht te nemen tot de 
drukpers. ·• 
Tot deze verbetering, welke on-; fü1anciëel 
wel iets duurder uitkomt, zouden wij Z!?ker 
niet hebben durven overgaan, als wij van 
twee dingen niet overtuigd waren. Vooreerst 
dat onze leden en· donateurs aan Lens een 
bijzonder warm hart toedragen, en dat zij 
in de toekomst een even grote trouw en 
waardering zullen aan de dag leggen, als 
welke zij voorheen getoond hebben en die 

...._onze vereniging trouwens ook ten volle ver
dient. Vervolgens dat ook hier "de cost voor 
de baet uitgaat" en dat onze gedrukte Lens.: 
revue een meer doeltreffend middel zal blij-

.,,,.. ken om de bloei van de Lens te verzekeren. 
Lens moge blijven fl;:'eren, e~ in dit op
zicht stemmen alle voortekenen tot opti~ 
misme. 

:,,:- Maar Lens blijve ook "de goede zaak", 
· welke zij altijd geweest is, de vereniging, 

waar niet alleen goede sport beoefend wordt, 
maar waarvan ook ieder lid er prijs op stelt 
een goed katholiek te zijn, die niet lauw of 

'tiaag, maar met ijver zijn godsdienstige 
plichten Volbrengt en die er ook steeds op 
bedacht ,is, onze eer en goede naam als ka
tholieke vereniging- hoog te houden. 
- Lens blijve een dub van goede sportlui -
- Maar niet minder van goede katholieken -
Wie zal dan niet met heler hart instemmen 
met de wens : Lens florere ! 1 

~ ~,-1; .., 

E. STOLWIJK, pr. 

Geestelijk Adviseur. 

Van den Voorzitter 
' . 

W IE HAD OP DE ALGEMENE 
Jaarvergadering blj het uitbrengen 

- van de verslagen kunnen denken, 
dat de tijdsomstandigliedell' van de laatste 
maanden zulk een grote rol zouden gaan 
spelen in onze vereniging? Bij het uitbreken 
van de Europese krijg was iedereen dÓwn 
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en ontbrak alle lust tot werken. Ook _bij het 
bestuur, althans bij sommige der ·besfu~rs--} 

· leden, om van de leden zelf niet te spreken·: 
wal'én deze symptonen min of meer aan• 
wezig. In de eerste bestuursvergadering na 
de mobilisatie was de stemming al zeer 
down. Weldra echter kreeg de majeurstem-
ming weer de overhand; met extra energie 
pakte ieder weer aan en thans mo{len we 
ons weer -verheugen in een ·werklust en club-
geest, die tekenend zijn voor de L. en S. 
Bijzondere activiteit is in deze Periode aan 
di!' dag" gelegd rondom de Lensrevue. Aan 
deze intense werkzaamheid danken wij de 

Competitie-indeling 

3 

uitgave van dit gedrlikt cluborgaan. 
Aan allen, zonder uitzondering, die hun me..
dcwerking hebben verleend om tot de ver-
wezenlijking van de reeds lang bestaande 
plannen te geraken, betuigén wij hier op.ze 
oprechte dank. Wij spreken de wens uit, 
dat ên het mooie voorbeeld van clubliefde 
èn het verschijnen van onze verfraaide Lens• 
revue· allen mogen aansporen verder ·in: een
dracht samen te wcrkén aán onze mooie 
R.K. Voetbalsport en ió"het bijzonder voor 
ons dierb~ar Lenig en Snel. 

seizoen 

J, W. DUBOIS, 
Voorzitter. 

1939-1940 

AFDELING ZUID 
Afdeling A. 

Lens 1 
A.V.V. 1 
Velo 1 
G.D.S. 1 
P.P.C. 1 
KR.V"C. 1 
Westlandia 
G.D.A. 2 
Blauw-Zwart 2 

Afdeling C. 

Lens 2 
R.I.A. 1 
R.K.R.V.V. 1 
St. Michaël 1 
Valkeniers 1 
Wit-Blauw 1 
S.B. 1 
D.H.B. 1 

~, . 

Ons vermoeden, in de vorige Revue geuit, 
dat het ditmaal wel op een noodcompctitie 
zou uitdraaien, is inderdaad juist gebleken .. 1-. 

De mobilisatie, met de daaraan verbonderi .,.. 
moeilijkheden voor welhaast alle verenigin• 
gen, noodzaakte het D.H.V.B.-best11:ur voor 
de nieuwe competitie -bijzondere maatregelen 

. te treffen. Daarvan zijn wel de voornaamste: 

1. het buiten werking stellen van de pro
motie- en de9radatie-regeling; 

2, het hergroeperen van de elftallen,. om 
de reizen zo klein mogelijk _te houden. 

Afdeling L. 

Lens 3 
R.I.A. 2 
R.K,R.V.V. 2 
Blauw-Zwart 3 
V.V.P.3 
Wilhelmus 4 
G.D.A. 4 
Qulck Steps 4 

Afdeling O. 

Lens 4 
V.A.C: 2 
KR.V.C. 3 
Velo 3 
Wit-Blauw 3 
Blauw-Zwart 4 
Rava 4 

Ons tweede speelt dus nu in een hogere af
deling, als waarop het rechtens aanspraak 
zou kunnen doen gelden. Noodgedwongen · 
weliswaar, maar niettemin beschouwen wij 
deze overplaatsing als een onderscheiding 
voor onze vereniging. Een onderscheiding 
die, zGals wij vernemen, zowel door het 
Bestuur als de betrokken spelers op hoge 
prijs wordt gesteld. Aan het tweede intussen 
de eervolle taak 1:e bewijzen, ook in deze 
sterke afdeling mee te kunnen, 
Van Wely c.s., proficiat en veel succes! 

L u C h t: , ' p 0 s t 

De .gebruikelijke klasse-indelin'J kwam te 
vervallen; toch komt die in élé nu gevormde 
afdelingen o.i. nog voldoende tot 'uitdrukking. 
OpvallE:_nd is voorzeker de indeling van ons 
tweede elftal in de afdeling C., precies de
zelfde afdeling als waarin het vorig seizoen 
ons ,eerste het kampioenschap behaalde. Aan
leiding hiertoe gaven moeilijkheden, welke 
zich bij de indeling van Vogel 1 in deze 
afdeling voordeden. Om die te ondervangen, 
werd Vogel naai" afdeling G. overgeplaatst, 
terwijl Lens 2 daaruit verdween om de vrij
gekomen plaats in afdeling C. in te nemen. 

-- Sangky~ng .Damar, 13-9-'39. 

. .,, ...... -_. 

A
L TE LANG "HEB IK HET UIT

gesteld en .nu de revue in een nieuw 
"pakean" verschijnt, mag ik er. wel 

eens werk van maken. 
Mijn gedachten zijn anders ver van eën. op• 
somming van bijzonderp of eigenaardigheden 

î 
1 
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hier uit Java~Oost. Het contrast van de rust 
in het ondeinemingsleven zou te groót zijn 
in verhouding tot de grote slachting, die zich 
in het oude Europa voltrekt, een slachting 
die "oorlog" wordt genoemd. 
.,Nederlands Indië, gezegend plekje op aarde, 
ligt ver van de haarden van vernieling", 
las ik een dezer dagen. Ja. inderdaad, ,.ge~ 
zegend plekje". Wij foeteren wel eens over 
warmte en over afstanden. Maar van nu af 
zal ik niet meer klagen, ,.gezegend plekje'\ 
Hier in Insulinde worden met grote spanriing 
dt! belevenissen in het moederland gevolgd. 
Ik kan me niet voorstellen, dat weer dezelfde 
moeilijkheden zich zullen voordoen, die in 
1911-'18 plaats hadden en die Wij, jongèren, 
slechts kennen uit de verhalen van onze 
màeders. 
Ik lees deze brief nog eens door en vraag 
me af of hij wel in aanmerking zal komen 
om geplaatst te worden. Doch dit ter be
oordeling van de redactie. 
Hoe komt deze brief in Holland? Per K.L.M., 
via Suez of over de Kaap? In ieder geval 
plak ik er het luchtposttarief op en de rest 
is voor: Tarite Pos. 
Ik wens de Lensfamilie sterkte in deze ·moei
lijke dagen. 

PAUL VAN BOHEEMEN. 

Noot van de Redactie. Je brief i_s per K.L.M. 
gearriveerd, Paul.! Stuur er maar weèr gauw 
een. Maar niet te somber, hoor! 

V a r a 

L
ENS GING WEER OP ZIEKEN
bezoek en vond Bep Boortman in bla
kende welstand tussen de lakens. De 

chirurg van "de Zuidwal" had op 28 Sep
tember met succes Beps knie gerepareerd. De 
,.,gezonde" zieke ging al op 10 October naar 
ht.iis. 

Aad Hoppenbrouwers' botsing met moeder 
aarde op 4 Octóber, na afloop van de eerste 
trainingsavond, Het zich eerst zeer ernstig 
aanzien: Gelukkig trad er weldra duidelijke 
verbetering in. Thans woont hij nog op zaal 
146, R.K. Ziekenhuis. 

Op 15 October verloofde zich -onze vriend 
Jan Runderkamp met mej. Flore Baudé. Na
mens alle Lenscrs wensen wij beiden veel 
geluk met hun verbintenis. Nous leur pré:. 
sentons nos meilleures félicitations. ,. 

,!" 
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Met ontsteltenis vernamen wij het overlijden 
van den heer P. F. de Haan, voorzitter van 
de scheidsrechterscommissie. Hij was .een 
aangenaam mens en·, een goede vriend · van 
Lenig en Snel en ~Wam vaak op onze ter
reinen. 'Moge hij in vrede rusten . 

Mede di:>or de bemoeiingen · van een zeer 
actief Lens-lid zijn wij in het bezit gekomen 
van eeri fraai sco_ringbord, dat, naar wij ho
pen, veel hoge cijfers aan de Lenszljde zal 
aungeven. Het is een vorstelijke gift van de 
alom bekende magazijnen "De Zon". Dat 
onze dankbaarheid groot is, laat zich denken. 

0 n z e· a d v e r t e e r d e r s 

HET INLEIDEND WOORD VAN 
de redactie moge de t~tstandkomlng 

, en de wenselijkheid van deze prach
tige uitgave· nader hebben omschreven, een 
voorname factor welke een zeer groot deel 
heeft bijgedragen tot de vervulling van deze 
lang gekoesterde wens willen wij hier gaarne 
nog eens speciaal doen uitkomen, nl. de on
misb'are medewerking van onze schare ad
vertE'i~rders, zonder welké ·deze uitgifte moei-

. lijk werkelijkheid had kunnen worden. 
Wij zijn tràts dit resultaat te hebben kunnen 
bereiken, waardoor onze vereniging in het 
bezit komt van een clubblad, fijn van uit:
voering en overeenkomstig haar standing. 

· .. Reeds lange tijd waren deze plannen "in 
liewerking" en het stemt tot vreugde en 
grote dankbaarheid dat juist · nu, ondanks 
tegenslagen en politieke troebelen, deze tot 
rijpheid konden komen. 
Zeker, een belangrijk deel van de kosten . 
wordt door de vereniging gedragen, terwijl 
daarnaast ook de leden hun steentje moeten 
bijdragen tot de "bouw" van dit blad, maar 
wij zijn "onze" adverteerders (en wij accen
tueren hier het woordje onze) erkentelijk 
voor hun medewerking, hetgeen wij in dit 
eerste nummer gaarne releveren. 
En wij geven van onze kant de verzekering, 
dat wij niet zullen nalaten, waar en wanneer 
dit slechts mogelijk is, hun redam~ te on
dersteunen. In het bijzonder vragen wij heel 
ons groot getal leden en don8teurs hieraan 
mede · te werken. 
Toont Uw waardering, neemt nota van de 
adressen en vergeet niet bij Uw aankopen 
de naam van onze vereniging te noemen. Het 
zal beide partijen te.n voordeel zijn. 

v. B. 
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MAANDELIJKSE BIJDRAGE AD 
25 cent ontvangen van: W. v. 8., 

P. D" C. H., A. v. d. K" J. v. d. K" 
C. M" J. v. V., J. v. W., P. J" J. B.:J. A" 
W.-H" R. R" C. 0., A.W., Ad. H., Th, de 
J., H. v. L., C. B" H. A" F. T., H. J" P. M" 
Sammelaar samen f 6.,...., 
Idem ad 20 cent van: 
Fam. v. d. K" N. Z., A. B" 
W. v. l. (2x) 
Idem ad 10 cent van: 
H. v. R., A. B" W. v. M" 
C. N" Mevr. S. 
Idem ad 35 cent van: 
L. U" C. H. 
Idem ad 50 cent van: J. W. D. .. 
Idem ad 5 cent van: A. B. 
Bijdragèn ineens van : 
Fa. v. d. B. f 4.80, v. L. f 0.25 " 
Reeds verantwoord 

Totaal 
Teveel op vorige lijst (H. v. R.) 

Blijft 

1.-

0.50 

0.70 
0.50-
0.05 

5.05 
- 71.78 

f 85.58 
0.15 

f 85.43 

Voorwaar een schVtcrende lijst. En wij zien 
hieruit alweer, hoe wij met vele kleintjes 

reeds de respectabele· som van rond f 85.

bereikt hebben. -
Wij zijn tevreden, maar...... het kan nóg 

beter. Er zijn er onder ons nog velen, die 

hun steentje nog niet bijdroegen. Vooruit 

nu, wacht niet en geeft U alsnog op bij den 

penningmeester of een der bestuursleden. 

ELKE bijdrage is welkom ! 

Meheer de Veurzitter 

EEN IJSELIJKE DROOM IS MIJ 
onderlaatst op het lijf gevallen. U 
moet weten, mijn vriend - of juister 

één van vele vrien'den - 'liet mij in Augustus 

elel weten, dat hij op Capri zat. Stel je voàr, 

op Capri. Op de kaart van Italië zie je het 

diilg getekend als een vlo in een wollen 

deken. En daar had mJn vriend zich voor 
enige dagen genesteld, ,,neergevlijd" op de 
punfige rotsen. -
Ik snapte er niks van. En toch had ik mijn 

. vriend altijd voor zeer verstandig aangeke• 

' 
., . 

5 

ken. Deze overweging bracht mij er toe 

eens een boek in te zien, dat o.a. ook Over 

Capri handelt. Mijn buurvrouw had het in 

haar bezit en wilde het mij wel lenen . .,Maar 

voorzichtig, ·hoor, Sammelaar". · 

Ik begon dan te lezen, ergens in het rriidden, 

Ik opende mijn ogen en zag ginds, bij het 

raam een lijkbleek gezicht. dat me met zijn 

witte ogen aanstaarde - ik had ditmaal ver• 

geten de luiken dicht te doen. Langzaam en 

geruisloos, kroop iemand de kamer in en 

strekte een lange witte arm uit, als de ten• 

takel van een inktvis, dwars over de. vloer, 

naar het bed toe. Honend stond het spook 

voor mij, met zijn tandeloze mond i;:n zijn 

bloedloze lippen. Hu!. .. Vervuld van een 

hevige angst weerde ik zijn ijskoude knekels 

af, toen hij deze op mijn sidderende schouder 

legde. ,,Neen, ga weg, wie ben je, magere 

lat?" ,.Wie ik ben, gaat je niets aan. Ik, ga 

rond om gewetens wakker te schudden". 

"Maar ik heb niks gedaan. Mijn geweten is 

zo blank als een Lensbroekje'", Juist, maar 

je had wèl iets moeten doen. Je had gehoor 

moeten geven aan de herhaalde oproep voor 

het Bouwfonds. Ik zie het, je schaamt je nu, 

je liet .anderen bouwen en zelf zat je in je 

luie stoel zwamartikeltjes te schrijven voor 

de Lens•revue. Ja, Sammelaar, je bent een 

zwamneus. Nu is het te Iaat. Je denkt _zeker, 

dat ik het nog eens met je wil probereii, hè? 

Neen, manneke, zie, je grijze haren zijn wit 
geworden van schrik. Maar ik ken· geen 

medelijden." ,.0, genade, genade, ik zal goud 

en zilver storten voor het Bouwfonds. Ik ... 
o, genade !'' .,Genade, zeg je, genade voor , 

. zo'n ~wammer? Wacht, ik zal jè ... " 
En, me.heer de veurzltter, het scharminkel 

gaf me een trap tegen mijn schenen, -dat ik 

ineens wakker schrok. En vöör mij stond ' 

onze brave penningmeester, die nu wel met 

U zal begrijpen, waarom Sammelaar thans 

ook op het lijstje van ons Bouwfonds voor.
komt. 
Wil nog iemand over Capri lezeil? Axel 

Munthe schreef er een boek over. Of stort 

men toch wel voor het bouwfonds? 

"SAMMELAAR. -, 

HOGE ASPIRATIES 

Kuiken : Als ,ik groot ben, 
Leg ik eièren voor Richters' advocaat, 

Kalf : Als ik dood ben, 
Lever ~k Lellsschoenen in elke maat. 

,..;._. 
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Wèdstrijd-resultaten Senioren 

1 Oct. Westlandia 1 - Lens 1 1-6 
Lens 2 - Wilhelmus 3 4,.....,4 

8 Oc't. Lens 1 - G.D.A. 2 7-1 
Leris 3 - Blauw•Zwart 3 6-2 

15 Oct. G.D.S. 1 - Lens 1 1-5 
Lens 4 ,......., Velo 3 4-4 

Wed s t rij d e n - re vu e 
! 

LENS 

ving de nood~compctitie aan met een uit• 
wedstrijd tegen Westlandia 1 en kwam met 
een klinkende 6-1 overwinning in de Re• 
sidentie temg. Toch was het vertoonde. spel 
in deze· eerste wedStrijd in de hoogste afde• 
ling enigszins teleurstellend, al geven we grif 
toe, dat op een dergelijk veld goed voetbal 
vrijwel is uitgesloten; niets dan · kuilen en 
bcbl;,els. En als men nu weet, dat de bal 
door het specifiek Westlandse spel veel• 
vuldig over de langs de zijlijnen lopende 
sloten en tussen d"e broeikassen terecht 
kwam, waardoor telkeris vrij lange pauzes 
ontstonden, dan zal men begrijpen, dat van 
een behoorlijke spel-ontplooiing ook geen 
sprake kon zijn. Maar desondanks had het 
spel van de onzen· toch beter kunnen Zijn, 
En dari doelen we .speciaal op de voorhoede, 
die veel te traag reageerde en waarvan het 
schieten bepaald slecht was te noeme1!. 
Na de rust, die met gelijke stand, (1-1) 
was ingegaan, vlotte het samenspel wat beter 

1 en werd er met meer animo gespeeld. Vooral 
de rechtervleugel liet zich toen gelden. 
De wi~t van beide punten vergoedde veel 
van hetgeen ·we deze middag aan spelkWa,
Iiteit moesten missen. 

J 

Thuis tegen G.D.A. 2 werd uit e·~n ander 
vaatje getapt. Het hoge tempo, waarin de 
Loosduiners startten, stichtte in den 'beginne 
wel enige verwarring, maar toen de onzen 
eeriinaal op temperatuur waren gèkomen, was 
het met het' G.D.A.-overwicht spoedig ge
daan. Vooral nadat onze aanvoerder zo 
vriendelijk was geweest de· bal met een wer
kelijk keurige pass naar den vijandelijken 
middenvoor te spelen, en deZe daar dank
baar gébruik van had gemaakt om zijn club 
de leiding te bezorgen, werden de Lens
aanvallen steeds yeelvuldiger en gevaárlijker. 

'· 
DE LENS-REVUE 

Docr Aat Koppelle was de stand dan ook 
spoedig gelijk. Niet lang daarna toonde Henk 
Janssen de jui~theid aan van de opvatting, 
dat een vleugelman naar het doel moet ko
men bij een aanval van de tegenover lig
gende vleugel: bij een har~e. lage voorzet 
van Harry Jacobi was Henk present om den 
keeper onhoudbaar te· passeren. Goed zo, 
Henk! 
Na de hervatting was er eigenlijk van strijd 
geen sprake .meer. De jonge G.D.A.-ploeg 
had in de eerste helft teveel kracht ver
bruikt en was nu nagenoeg uitgespeeld. Lens 
voegde nog vijf doelpunten aan de score toe 
en won alzo verdiend met 7,........, 1. 

· Al met al een Wedstrijd waaraan we met 
genoegen. t~rugdenken. Eén opmerking 
slechts: de _gedurende de zomermaanden be
oefende. manier om een in de goede richting 
komende hoge bal bij het stuiten ineens 
langs de grond te: kunnen meenemen, schij
nen sommige eerste-elftallers vergeten te zijn. 
Zij dienen er nog eens extra aan te denken, 
dat iedere gestopte bal tijdverlies betekent 
en het tempo drukt. 

In eeri gietbui werd op Hoornpark de strijd 
aangebonden tegen G.D.S. 1. Ook hier werd 
door onze tegenstanders direct een te straf 
tempo ingezet, dat hun, blijkens het verdere 
verloop van de wedstrij~. noodlottig is ge• 
worden. Zo'n overdonderend optreden is al
leen gewettigd als men met een gelijkwaar
dige tegenpartij te maken heeft. Gelukt het 
dan door overrompelend spel een voorsprong 
te verkrijgen, dan kan men daarna trachten 
die door tactisch spel te behouden. Maar als 
men een concurrent te bekampen heeft, die 
uitgesproken sterker is, dan is het zaak van 
mectaf z_ijn energie zo voordelig mogelijk 
aan te wenden, • 
Nadat de Hoornparkers waren uitgeraasd, 
nam Lens het initiatief over. Aanval op aan
Val werd op de G.D.S.•goal ondernomen, 
maar het glibberige veld bemoeilijkte de bal
controle zozeer, dat die stónnlopen voorals
nog resultaatloos bleven. Toch konden doel• 
punten niet uitblijven. En Janssen zou de 
score geopend hebben, als ·niet een der 
G.O.S.-verdedigers diens Qloeiende kogel uit 
het doel had geslagen. Nu viel die eet" te
beurt aan Roemers, die de· toegestane straf• 
schop op de hem eigen, secure wijze benutte. 
Kort daarop nam Janssen revanche door met 
een venijnig schot 9en vijandelijken keeper 
het nakijken te geven.· " 
Na de rust wist Lens. in snelle opeenvolging 
drie_ goals aan de ·score toe te voegen. De 
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DE LENS-REVÛE 

eerste daarvan verdient een eervolle vermei, 
ding. Lens kreeg toen n.l. op ± 30 meter 
van het G.D.S.,doel een vrije schop toege, 
wezen. Walhain plaatste zich achter de bal 
en langs tal Van benen snorde het leder laag 
langs de paal in de touwen. Een daverend 
doelpunt! 
Met een 5.....-0 voorsprong speelde Lens na, 
tuurlijk een gewonnen wedstrijd. Zelfs per, 
mitteerden onze backs zich onze aanval een 
handje te gaan helpen ! Die overmoed werd 
eenmaal afgestraft, toen bij een plotselinge 
doorbraak de G.D.S,,linksbuiten ongehinderd 
de bal in het net kon deponeren. 
In· de resterende tijd had de match niets 
meer te betekenen en kwam er ook in de 
stand {5-1) geen verandering meer. 
Met drie overwinningen uit evenveel wed, 
strijden plaatste het eerste zich aan het 
hoofd van de afdeling.' waarvan de stand 
er als volgt uitziet : 

Doelpunten 
gesp. gcw. gelijk verl, puntea voortcgcn 

Lens 3 3 0 0 6 18- 3 
Velo 3 2 1 0 5 12- 4 
A.V.V. 2 2 0 0 4 8- 4 
BI. Zwart 2 3 1 2 0 4 8- 6 
K.RV.C. 3 1 0 2 2 '8-11 
GD.S. 3 0 1 2 1 5-12 
GDA 2 0 0 2 0 2-10 
Westlandia 3 0 0 3 0 6-17 

LENS 2 

speelde slechts eenmaal, n.l. thuis tegen 
Westlandia 3. Doch deze wedstrijd, die een 
gelijk spel (4,-.,4) tot resultaat had, kwam 
te vervallen door overplaatsing van ons 
tweede naar de afdeling C. Aangepakt .lui, 
de tanden op elkaar ! 

LENS,3 
wist zijn enige wedstrijd, op Ockenburgh 

/ tegen Zwart~B_lauw 3, met keurige cijfers 
(6,-.,2) tewÏnn~n. Henk Koeman verrichtte 
hier met flitsende schoten de hattrick. 
Wij zijn er van overtuigd, dat dit elftal nog 
wel van zich zal doen spreken. Maar dan 
dienen Wim Boortman en zijn mannen wat 
sneller positie te kiezen en de bal vlugger· af 
te geven · dan in deze wedstrijd het geval 
was. Houdt je goed, lui f 

LENS 4 
kwam evenee-ns slechts eenmaal binrlen de 
lijnen. Op Ockenburgh bond het de strijd 
aan tegen Velo 3 en had op een gegeven 
moment met 4-1 de leiding. Toch moesten 

..• 
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Piet Driessen c.s. met een gelijk spel (4~4) 
genoegen nemen. Het regenweertje en de 
gladde bal waren wel een klein excuusje, 
maar toch niet ·meer dan een klein. De vol~ 
gende keer beter, en dan ... plaats houden, 
mannen! 

H. 

Uit het Juniorenkamp 

W IE DE MOEILIJKHEDEN KENT 
die verbonden zijn aan het in 
stand houden van een çlubblad, 

zal zich er wel eens over verbaasd hebben, 
dat Lenig en Snel kans heeft gezien de 
Lensrevue op te werken tot een van de 
beste cluborganen. Wij bedoelen de Lens, 
revue in haar vorige gedaante, met behulp 
van stencils en cyclostyle. Inderdaad werd 
onze revue vaak geprezen. 
Maar jongens, het heeft ons nog heel wat 
meer zorgen gekost om de Lens~revue te 
kunnen doen verschijnen in een gewaad, zo-
als je dit thans kunt -beoordelen. 
Nu wordt het heus niet kwalijk genomen, 
indien je nog geen goed besef hebt van de 
tljd en de moeite, die wij moeten geven om 
aan de leden van onze vereniging een 
maandblad thuis te sturen. Voor jullie is 
voorlopig de hoofdzaak goed nota te nemen 
van de inhoud en zo mogelijk er propaganda 
mee te maken voor onze mooie vereniging. 
Maar toch vragen wij van ieder jmi.iàrlid ' 
enige medewerking. Je weet natuurlijk al. dat 
de algemene ledenvergadering heeft besloten 
vcor de gedrukte Lensrevue 5 cen_t per lid 
te vorderen. Dus ook per junior. Nu is het 
wel gemakkelijk Om die vijf centen van je 
ouders af te pingelen. Doch wij hadden ons 
voorgesteld, dat elke junior van zijn eigen 
zakcenten deze stuiver per maand zou bij~ 
dragen. 
De Lens-revue is zodoende ook mêer je 
eigeà bezit. En als je na een jaar de ver~ 
schenen maandorganen verzamelt, laat inbin~ 
den, dan heb je voor je leven een· heerlijke 
,herinnering aan je voetbaljeugd, een her
innering, die menig oud-voetballer, misschien 
je eigen vader, je benijden zal. Je verzamelt 
zo de geschiedenis van je eigen club. Je 
zult in hJtere jaren je' eigen naam en die 
van je vrienden lezen, je gaat nog eerls het 
verloop van de competities na. Je bekijkt nog 
eens de foto's. die wij er in zullen laten 
opnemen, Van je eigen elftal." van de kam-· 

\ 
\ 
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pioenen,· van Oèkenburgh, enz. 
Wordt dat geen stuivertje waard? 

En nu de wedstrijden .• 

LENIG EN SNEL A fietste op I October 
naar Wassenaar en bracht de volle buit ·naar 
huis· mee. Wij laten een van de spelers ver~ 
tellen: 
In het eerste kwartier ging de strijd gelijk 
op, waarbij aan beide kanten zeer goed werd 
gespeeld. Ma.ar onze jongens zagen in, dat 
het om te winnen nog beter moest gaan. 
En waarlijk, na twintig minuten kwam het 
eerste doelpunt. Hans kreeg een moeilijk 

'schot, d·at hij schitterend verwerkte. Na de 
uittrap kreeg Piet Hop de bal, gaf goed 
door naar Frans van Luxemburg: deze gaf 
een schot, waarbij" de bal van de lat in het'' 
veld terugsprong. Gelukkig stond Piet Neut 
prachtig · opgesteld, hij bedacht zich geen 
ogenblik en knalde de ba.1 in de touwen 
(0.-1). Vijf minuten later herhaalde zich dit 
geval. Nu was hét Henk Kops, die qe ba_l in 
het net deponeerde. 
Onmiddellijk na de rust kwam het eerste 
tegenpunt. Door mooi spel van de ölauw ... 
zwarte voorhoede kreeg Hans het nakijken 
(1;...2). Het spel van Lens klopte als een 
bus. De spelers zochten het ,in, samenspel. 
Bij een sterke aanval kreeg Henk Kops de 
bal, hij omspeelde enige tegenstanders om 
dan met een formidabele kogel het leder 
achter den Blauw-Zwart-keeper te plaatsen 
(1,......,)). Tien minuten voor het eind maakte 
Piet Neut een einde aan de spanning. Bij 
een zeer goede voorzet van Meiners kreeg 
Huib de bal, die hij naar Piet plaatste en 
deze maakte geen fout. 
Aan deze overwinning heeft het hele elftal 
zijn aandeel gehad, De uitblinkers waren 'de 
backs. 
Op 8 October kwam Vac te gast. In een 
beweeglijke match werden de puntjes ver
deeH-(2-2}. De Vac-ers speeldell ajet meer 
geestdrift en konden zo het betere spel van 
dl! onzen, bedwingen. Kops en Huib maakten 
ieder. een zeer mooi doelpunt. 
Op 15 OçtÓber werd de wedstrijd tegen 
Quick Steps. A wegens de regen afgelast 
bij een stand van 0.-1 in ons voordeel. 

LENIG EN SNEL ·s bégon. de competitie 
op 24 Sept. met een 8-5 overwinning tegen 
G.D.A. B. De kraa!en hadderi bJj" hun eer
ste •aanval reeds ·:succes. Dez_e voorsprong 
ging teniet, toen de onzen voor de derde 

DE LENS-REVUE 

· keer ten aanval trokken. De doelpunten wa
ren goedkoop. BIJ de rust noteerden we 6.-4 
voor Lens B. Ook in de tweede helft bleef 
de strijd ·het aanzien waard. Piet de Jongh 
had· hevige doelpu~tenhonger. Hij schopt!? er 
4 voor zijn club. Mesker, van Niel en Huffel 
hielpen een handje om het achttal vol te 
maken. 
Op 1 October Werd tegen het sterke Valke-
niers de strijd aangebonden, De bezoekers 
begonnen direct eef! zwaar offensief, waarbij 
al spoedig de rechtsbuiten een goede kans 
benutte (0.-1). v. Niel zorgde even later 
voor de gelijkmaker uit een vrije trap. Kees 
Luxemburg bleef wat veel achter. Hierdoor 
veroorzaakte hij een onhoudbaar doelpuntîn 
eigen net. Onverdroten trokken de 8-ers tel
kens ten aanval; de Jongh wist mooi te doel
punten. Lang bleef de stand gelijk, Helaas 
scoorden de gasten ,toch nog het "winnende 
puntje"., Eigenlijk had Hoefnagel, die .zulk 
prachtig werk had vefrich,t, zelf de bal aan 
den tegenstander toegespeeld. Otto, die enige 
moeilijke ballen keurig keerde, wat zeer te-
Vl'eden over zijn elftal. 
Ook in Delft werd op 8 Oètober verloren, 
n.l. met 4-2. Bijzonderheden ontbreken· tnij. 
Op 15 October liet St. Michael A op zich 
wachten. 

LENIG EN SNEL C behaalde goede suc
cessen. Met 10.-0 werd van RK.R.V.V. B 
en met 11-1 van S.T.P. B gewonnen. Alleen 
in Delft wisten de Leeuwen on~ C met 3-2 
te kloppen. In de volgende revue krijgen C 
en D een uitgebreider bespreking. Wij wil
len echter toch even de magnifieke penalty 
van Jan Roozenburg tegen S.T.P. voor het 
nageslacht hier boekstaven. 

LENIG EN SNEL D stuurde ~P 8 October 
R.K.R.V.V. C met een 2--1 nederlaag naar 
de polder terug. Hier was Jan Walsteyn de 
goalgetter. Ook Andrê was actief. En de 
achterhoede speelde bepaald sterk. 

P, ). 

R u n. u ,m m .e r s 

In dank ontvangen de clubbladen van: Aè
tivitas, D.I-,1.L" Excelsior, De Jagers. 

Ruilnummers worden gaarne ingewacht aan 
het Redactie-adres: Amandelstraat 51. Den 
Haag. .i.: :. 
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Fa. C. VAN DIJCK 
(Joh. G. Hinkenkemper) 
REGENTESSEPLEIN 11 
Telefoon 332105 

I PARFUMERIEËN - EAU DE COLOGNE 
t Badmutsen - Duikhelmen ·, Haarverf - Haarhersteller 

Haarnetten - Toiletartikelen l 
,. 
i 

\ 

Café "Passe Partout" 
Herman Coslerstraat 250 
Tel. 335831 

• 
Zalen voor Bruiloften en Partijen, 
met keuken en toneel. 
Parketvloer. Ruimte. voor 100 personen. 

j 
•, Verhuur van tafels en stoelen, 

Voor 

' 

HORLOGERIE - OPTICIËN 

STEIJNLAAN 165 
TE BEREIKEN MET LIJN 6 EN 12 

JOERDEHSCHE 
. KAASBOERTJES 

) 

t 
) 

.• 

THOMSONLAAN 120 
DIERENSCHELAAN 1 7 
REINKENSTRAAT 1 5 
v. HOYTEMASTR. 2 9 • 

,---• 
H. V. G. C. VROEGH'S 

WIJNHANDEL 
.,DE KROON" 

Weimarstr, 198-204 • Tel. 334223 
Zuid Buitensingel 288 

Tel. 330075 

- Voor a 11 e voorkomende 

f~fl.sdieW~ 
SLECHTS ÉEN ADRES : 
•• 

"DE HAAGSCHE 
FOTOCENTRALE" 
Crispijnstraat 40-44 

Telefoon 
391292 

H. VAN LAARHOVEN 
VLEESHOUWERIJ - SPEKSLAGERIJ 
FIJNE WORST- EN VLEESWAREN 

• Fahrenheitstraat 
hoek Oleanderlaan 1 

Tol. 336385 . Postrekening 89016 

7J,,. fft. VAh {jemeet 
Carrier Verhuur en 

Rijwiel- Reparatie-inrichting 

BESTELDIENST· 

BEEKLAAN 107 
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Numloze 
Vennootschap 

voorheen Fa. 

. 

GLAS Handel en 

Industrie 

H. L. ZALME & ZONEN 
uitsluitend Prinseslraal 94 

Tel~foon 115990 

• 
GLASVERZEK.ERING 

Glazenmakerij - GlasslijperlJ 

Glas in lood - .. Glas-reclameplaten 
. 

• ~IN! 
. ~ ii' 

t\.R @ Als gij hiera'an lijdt, komt eens 

W praten. W!j maken gemakkelijk, 

mooi passend SCHOEISEL. 

Ook de ernstigste gevallen 

garanderen wij ten volle. /-
C 

CHR. MILTENBlJRG 0. R. T. ~ _ 
GediplomeerdMaatschoenmaker .-1 

Opgericht 
1911 Elandstraat 64 - Tol. 390449 

,i 

·caÇê ,,emma" \ . 

REGENTESSEPLEIN 22 ~( 
TEL. 333508 

Vergaderzalen beschikbaár - Gezellig zitje 
.· 

voor Uw loodgieters

werk, haard- en 

kachelreparaties 

• • 
K. W. BONTJE 
ERKEND INSTALLATEUR 

van Swindenstraat 29 
Tel. 335158 

WOLFRAAD'S 

l91ympia 
SCHRIIF~ACHINES 

Prinsegracht 142a 
Tel. 331574 

PAPIER - STENCILS 
REPARATIES 

( 
~ . ; 

VOOR ' . . . \ 

iJ~~ ( 

ä :< 
~,~ J 

H. F. KETTENIS & 2'~ . 
Opg• rl.cht 1 APRIL 1919 ... 

BEEKLAAN 20 . 
TELEFOON 332063 

Moderne Bloemwerken M 1 

Meermalen bekroond 1 

' 
BEGRAFENISSEN 
TRANSPORTEN 

t€tt€QO 1 . 

W. L. A. VERHOEF 
ANEMOONSTRAAT 45 

TELEFOON 39207 4 - 3323 70 

1 wast 
-• stoomn 

. -... 

•. ·veuÇt j 
" Schrik,' Druk"eril • Mlspel1traat 32 • Tel. 338478 • '1-C.ravenh1111111 . .. f 
' ' 
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CLUB ORGAAN VAN ÜE HAAGSE R. K. SPORTVERENIGING 

.,LENIG EN SNEL" 
OPGERICHT 18 DECEMBER 1920 

TERREINEN: SPORTPARK OCKENBURGH: EINDE LAAN VAN MEERDERVOORT 
• 

REDACTIE: P, JUFFERMAN S, C. HAL LE !'N, JAC. VAN DER KL E Y 
REDACTIE-ADRES: AMAN'DELSTRAAT 51 DEN HAAG 

Jaar.gang 1939-1940 Decembèr No. 2 

VAN D·E REDACTIE 

1920 18 December · 1 939 

IN EEN KORT WOORD WILLEN 
wij ons December ... nummer aanvangen 
met de neQelltiende verjaardag. van Le" 

nig en Snel aan te kqndigen. Op 18 Decem" 
ber is -het 19 jaren geleden, dat Koos Haket 
c.s. de eerste steen legden voor onze vereni" 
ging. · 
Hè:t. lijkt ons wel aardig eens enige zinnen 
te mêmoreren"', uit wat een. van onze mede" 
werkers in December 1931 schreef. Aldus: 
,,Lens is jarig. Ik wilde een vreugde schallen· 
in de 'groene verten, een feesttaal"golving 
over uw laèhende koppen, Maar het be" 
klemt mij als een wazige· verte, dat broze 
woorden onmachtig zullen blijken U Lens te 
schilderen in warm coloriet, dat fel spreekt · 
van het doek. · • 
Dt! · feestwind, die nu over Lens gaat, geeft 
een Welige koestering in onze harten. 
Lens is een zonnehuis, gefundeerd op stoere 
k;acht· van voortrekken.. Wij .kenden het 
Lens, dat als rozeknop. uit innerlijke pres.Sic'· 

,d1 èigde te bersten van · intense groei. Wij 
kenden het Lens, dat spelers gaf en Vrien ... 
den. 
Lèns is nu jarig. 't Vroeger was van hen, 
die d_eels gingen. 't Heden is van ons. Met 
dankbaarheid constateren wij, dat de club ... 
geest dezelfde geblevèn is, de bron waaruit 
de Lens"sfeer ·opwelt. 

·O F F C Ë E L 
1, Girorekening no. 336711 op naam van 
den Penningmeester van Lenig en Snel, Ok-
kernootstraat 12, Den Haag, 

2. MUTATIES LEDENLIJS'l'. 
Nieuwe leden: 

32. Fr. v. d. Elshout, Perziklaan 52, 25-7-27; 
33. R. v. d. Elsh~ut, Perziklaan 52, 18-8-25: 
66~H. v. Laarhoven, Oleanderlaan 5, 19"11 
24; 127. W. Waterreus,. Citroenstraat 32, 
5"g"29; 128. W. Dröge, WeiITlarsfraat 218; 
129: T. J. Jansen, 1; Comp., Depot 6at .. Ja
gers, Barak 14, Waalsdorp. · 

Nieuwe donateurs : 

141. Mej. A. Rebel, Trekweg 45: 142. Dhr. 
J. Röttgei'ing, Steijnlaan 95; 143: W. de Vla ... 
ming, Vlierboomstraat. 351; ) 44, Mej. T. 
Wetsels, Ostadestraat 280; 145. Dhr. J. A. 
J. Janse_n, El~straat 55; 146. Dhr._ B. Brinkel 

j Jr" Seijzenlaan 59: 117. Dhr. L. v. d, Brnek, 
A. Sè:hêlfhoutstraat 49 I. Amsterdam. 

3. Secretariaab VAN MIERISSTRAAT 51 

COMPETITIE-INDELING 
In· de samenstelling van afd. C., zoal,s wij 
die in de vorige Rçvue publiceei:den, kwam 
wijziging, doordat St. Michaël iich uit de 
competitie terugtrok en S.B.'haar naam ver ... 
anderde in die van Graaf_ Floris V. 
Voorts werd afd. L. geCompleteerd met de 
opname van D.H.L. 4. 

" 
R n u··'m'm.e r s 

Blauw,wit, ik wens U geluk. Wij blijven 
volharden in ·onze vriendschap, in·· onze 
trouW-: WIJ Vertrouwen, dat de huidige ge .. __ 
neratie Lens ook in· 'de, toekomst verder zal 
sÎ:uwen. Wij zullen stijgen in de blanke dei" 
ning. van wapperend blauwwit!" · " · · "· · Ontvangen d_e clubbl~den- Va~ De. Jag~~s, 

Excelsior, Activitas, D.H.L., Vac. Wat toen werd geschreven, geldt ook nu. 

· REDACTIE. Hartelijk dank. 

. ' \ 

•' 
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Waarheen? 

DE MOBILISATIE'MET DE DAAR. 
aan verbonden moeilijkheden voor 
alle verenigingen begillt voor L. en 

S; wel bljzonder zwaar te drukken. Niet al~ 
leen, dat wij diverse bruikbare spelers moe~ 
ten afstaan en daardoor moreel en finantiëel 
schade ondervinden, de ·klap op de vûurl)ijl 
is wel, dat wij Vrijdag 10 November plot~ 
seling voor het feit zijn gesteld onze beide 

· velden te moeten af.Staan aan Defensie. De 
gcruchterï; welke re·eds lang de ronde deden, 
zijn bewaarheid .. Ockenburgh is gevorderd 
door Defensie en is in een ininimum van tijd 
in een vliegveld herschapen .. , 
Met weemoed hebben wij persoonlljk het 
werk. waarvoor·wlj zo bijzonder··hebben ge~ 
ljverd, ~icn,' vernietigen, 
Zo staat het Bestuur ineens weer voor een 
buitengewoon zware taak, nl. het zoeken van 
een nieuw terrein, doch ..... . 

' Waarheen? 

We zullen niet stil zitten· en met alle krach
ten proberen, wede'rOm een behoorlijk ter-
rein te bemachtigen. : .. , 
De nodige stappen 'zijn reeds gedaan en :.ie 
weet kunnen wij U birlnen afzienbare' tijd 
verblijden met een gunstige mededeling. Af-
wachten ..... . 

,.Waarheen 1-" 

Toen ik he_t opschrift "Waarheen" reeds had 
gekozên voor mijn bijdrage iri d~ze Lens
Revue, had ik er allerminst op gerekend, dat 
dit "waarheen" betrekking zou moeten heb
ben op ons terrein. De bedoeling van mijn 
"waarheen" was nl. een waarschuwend 
woord te Jaten,. horen, naar aanleiding van 
diverse sportverslagen der laatste weken, 
waaruit blijkt, dat de sportverruwing de laat
ste tijd zienderogen toeneemt en wel in die 
mate, dat ik mij' afvraag, of het niet meer 
dan •tijd is, '(:lat de Verenigings- en Bonds
besturen · krachtdadig ingrijpen. · 
Waarheen moet het anders leiden met die 
spelers, die· gelukkig nog het spèl spelen om 
het spel en niet met boze opzet binnen de 
krijtlijnell komen? Wordt de verant\Voordiri.g 
welke op onze schouders wordt gelegd, niet 
buitengewoon zwaar? Wij vertrouwen, dat 
ter bevoegder plaatse de juiste straffen zul
len wo"rden opgelegd, opdat deze Ontoe,Iáat
bare speelwijze voC?:rgoed Warde uitgeroeid. 
L. en S.-ers ook voor· U een waarschuwend 
woord; Laat U nooit ve~Iéidën tot ruw -spel 
of ongeoorloofd sp_el. Houdt de naam van 

Uw vereniging 
,t..._ oefenars in de 

' <' 

DE LENS-REVUE 

hoog; Blijft eerlijke sportbe
volste ·zin des woords. 

J, W. DUBOIS, 
Voorzitter. · 

Brieven, van een militair 

ERGENS IN NEDERLAND LIGT 'N 
Lens-lid, ook slachtoffer van de we
reldpolitieke chaos. Gelukkig is hlj 

slechts een van de weinige. Lens~lederi, dié 
's konii;igs wapenrok dragen. (Ho, ho, waarde 
heer, wij tellen er precies 20. Red.) . 
Ik \\'.il de lezers van de Revu~ een indruk ge
ven hoe het hier toegaat, als wij feest vieren. 

Orize kok vierde eind October zijn 35-jarig 
dienstjubileum. Van officiële zijde wordt 
dit voorb_ijgegaan, omdat pas 36 jaar in aan
merking komt. maar omdat ons kokkie op 
een buitengewone wljze voor den inwendigen 
mens zorgt, mochten wij het feit niet zonder 
meer passeren·. 
Mijn ervaring in de P. en P. commissie van 
Lens kwam hier goed van pas. Iedere joi:i,gen 
offerde een kleinigheid en zo hadden wij 
een paar aarlge cadeaux .voor den jubilaris. ,.;:-: 
Maar nu verder !'? .. ; Geld hadden we niet. 
Nu is .,._vorderen"' een. zeer actueel werk
wcord ·geworden, dat wij' voor ons doel ook 
gingen vervoegen. Onze grote e~tzaal Wercj 
feestzaal, versierd met slingers 'en groen. De 
artillerie leverde het orkest. De piano leen~ 
'den wij van het militair tehuis. De timriler
mán zorgde voor toneelmateriaal en den 
bpkkei' kregen wij zover, dat hij voor 90 man 
gebak schon,k. Andere leveranciers zorgden 
voor sigaren en de keuken voor goede kof
fie. Een HaaQs conferenèier en zijn helpers 
namen de humor Vàor hun rekening. Zie zo, 
het ·feest kon beginnen. -
D~ keukenwagen, bespannen met zes paar
den en met groen versierd, werd de feest
koets. Daarmee werd de feesteling van het 
woonhuis in het dorp gehaald. Voorop gin~ 
gen twee trompetters eil 50 man marcheer
den er achter. Zo ging het hele geval het 
dorp door naar de feestzaal. Daar werd 
het "feestvarken" toeg.esproken door offi
cieren en _ma~schappen. En verder werd de 
pret in .even originele zetting voortgezet doór 
de soldaten. Ondanks hun lege kas is het 
ee_n .groot succes geworden._. , 
De ·volgende keer iets over ons voetballeri.' 
Vel~ groeten van 

COR VAN EGMOND, Korpl. 
Staf IIl-2 R.A. le Legercorps, Veldpost. 



BOUWFONDS 

8e VERANTWOORDING. 

MAANDELIJKSE BIJDRAGE AD 
25 cent ontvangen van: W. v. B" 
P. D" C. H., A. v. d. K., J. v. d. 

K., C. M .. J. v. V .. J. v. W .• P. J .. J. B .• 
J. A .. W. H., R R., C. D., A. W., Ad. H., 
Th. de J .. H. v. L., C. B., H.A., H. J .. P. M., 
Sammelaar. Jan Knut, samen f 6.
ldem ad 20 cent van : 
Fam. v. d. K., N. Z .• A. B., 
W. v. L. - 0.80 
Idem ad 10 cént van: 
H. v. R., A. B., C. N .• Mevr. S. 
Idem 'ad 35 cent van: 
L. U., C. H. 
ldelll' ad 50 cent van : 
J. D. 
Idem ad 5 cent van: 
A, B .. 

Reeds verä.ntwoord 

Totaal 

• 0.40 

- 0.70 

- 0.50, 

- 0.05 

f 8.45 
85,43 

f 93.88 

Zo zal ·dan de volgende verantwoording de 
f .100.- overschrijden. Prachtig; zult U zeg~ 
gen_, hetgeen wij volkomen beamen. En toch, 
het kan nög beter. Wan_neer wij denken aan 
de grote. Jasten, waarvoor wij straks bij het 
betrekken van een anderè· speelgelegenheid 
kunnen komen te staan, dan kunnen wij ons 
Bouwfçmds niet genoeg in Uw belangstelling 
aanbevelen. Nogmaals: ELKE bijdrage is 
welkom. - . v., B. 

V a r a 

. AAD HOPPENBROUWERS MAAKT 
· . het goed. Zo ,luiden telkens de be-

richten. Er bèstaari. gegronde réde
nen om te verwachten, dat hij bij het ver
schijnen van deze revue 'weer bi(,...fuoeder· 
thuis is. Daar is het toc4 maar het best. 

De bridge~wedstrijd_)n "De zevende Dag" 
werd deze keer gewonnen door ons trouwe 
lid Jan -v. Noç,ij. Proficiat ! 
Op 7 Nove·mbCr'·inoest helaas op dokters· 
bevel onze Vfiêrid Guus "Roodenrijs in het 

• ziekenhuis worden · opgenomen. Gclu~Îg ... 
kunnen wij ook omtrent Guus' toestand "vàn - ~ 
goede vooruitgang ~gew~.gen. Onze beste 
wensen, Guus 1 

Van Filip de Heer -ontvingen· we een kaart 
Uit zijn mobilisatiebestemrriing, waarvoor 
onze dank. Wie van -de andere wapenbroe~ 
ders geven ook eens een levensteken ? 

,Frans Theunissen, donateur, en graag ge.c. 
ziene gast, trad op 9 November in het hu
welijk. Van harte wensen wij het jonge paar 
geluk met hun verbintenis. 

Een andere donateur, oud~lid, had nog een 
gulden over en, stortte hem voor de Lens
revue op no. 336711. Wie volgt ? 

St. Nicolaas bij L.enS. 

1 1 l
a VOL VERWACHTING 

• • KLOPT ONS· HART .... 

IN ONZE JEUGD WAS HET EEN 
feest, dat zijn weerga in de feestelijke 
gebeurtenissen van het Jaar niet kende. 

Gèen dag hield zó onze aandacht gespan~ 
nen als 5 Dec., geen figuur, die zo'n indru_k 
op ons maakte als de grijze· bisschop, geen~ 
persoon, waar wij zo beangst voor waren als 
de zwarte knecht en geen sprookje was zo 
boeiend, als de onuitputte1ijke rijkdom van 
echte, Ware verhalen over den Sint, Zijn 
knecht en zijn schimmel. · · · .. -· ·• ,., , 
En zó groot, zó betoJerend was ·de -bekoring, ., 
die het St. Nicolaasfeest afstraalde, ·da:t de 
belángstelling voor het feest, nu wij ouder 

· geworden zijn, gebleven is. 
Want als wij nu weer de Sint Nicolaas-:-.· 
avond meemaken in ·onze eigen kring en de 
angstige gczichtêri zien van de kinderen, en 
hun spontane uitroepen horen_ .bij het. uitpak~ 
ken van_ de. geschenken, dan denken wij terug 
aan onze eigen jeugd, toen he1 geheimzinnige 
wa~~.Q[U Sint Nicolaas nog ondoordringbaar, 
was voor onze ogen, toen wij onze klomp 
met hooi vulden en neerzetten onder de 
schoorsteen en dicht aan moeders rokken 
hingen, als zij vertelde van c;lie wonderlijke , 
tochten over de daken. ' 
Dan denken wij terug aan·· die heedijke tijd 
van vroeger en dan stellen wij vast, dat de 
grijze oude bisschop nog' altijd even jong is 
gebleven, nog , altijd• vat heeft ·op de jeug'd 
en dat wijzelf ouder zijn geworden en in• 
tussen de rol vari de uitbundige ontvangers 
der schone gaven hebben verwisseld met die . 
van de stille, genietende g~vers:, : . 
En wij hebben er vrc~c.mêc_, v__olkómen vrede.). 

,......., .... ,...:...., 

St. Nicolaas~avond ! Dan viert de Hollandse 
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gezelligheid ,en -gemoedelijk!"teid, die Hilde~ 
brand zo treffend beschrijft in zijn verguld
partijtje bij bakker de Groot, hoogtij ! pan 
amuseren wij ons niet alléén om de jeugd, 
neen, wij ·gaan nog een stapje Verder, ·wij 
verplaatsen ons in de sfeer v~n vroeger, wij 
zetten de klok tien, twintig of nog meer jaren 
terlig en zingen zoals weleer : · 

Sint Nicclaasje, kom· maar biriÖen met 
je knecht! 

Ook dit jaar zal het grote huisgezin van 
L. 6 S. weer het Sint Nicolaasfeest vieren, 
ook dit jaar": zal er weer die echt: intieme 
Sfeer heersen van andere jaren, de sfeer van 
de· strooiavond met zijn eigen aparte cachet. 
Ja, dit jaar, nu wij in 't eeuwgetij leven van 
St. Willibrord, zullen wij zeker ni_et nalaten, 
dit feest .op te nemen in onze jaar~agenda. 
Door St. Nicolaas, den rnndreizenden bis• 
schop, immers in ons· midden te ontvangen 
en hem· in de gelegenheid te stellen· zijn ge; 
schenken uit te delen, brengen wij ongeme"rkt · 
een stille· hulde ·aan den eersten bisschop .. : 
van Nederland, die nu meer .dan 1200 jaren . , 

• 

,. 

'• '•· 
,, 

DE LENS-RfVUE• 
'Il> .' • 1-4 

' )i • ':: _·- ,.. • 

• gele.den rondtrok door onze ge_westen en de 
gave bracht van hef Geloof; waarop ons 

' leven en onze organisát~e gebouwd is. 
Op 7 Dec. Donderdagàvofld viert L, & S. 
zijn St. Nicolaasavond in de Galerij; dan 
komen wij alle~:t !eden, donateurs en dona
trices bijeèn om· op te gaan in een feest van 
-~lijvende charme. 
Eri indien de Sint nog steeds -- en hieraan 
twijfelen wij niet - een Plaatsje in Uw hart 
inneemt, maàkt het hem dan gemakkelijk bij 
het vefiamelen van zljn surprises voor Lenig 
en Snel, d,w;z. neemt iets mee van Uw over~ 
vloed. Dit kleine verzoel_c verbinden wij aan 
deze loyale tot allen gerichte uitnodiging. 
En indien dan de gemoedclijkhèid, de intimi
teit, de ongedwongen gézelligheid v~·n het 
verguldpartijtje uit de Camera Obscura sa:. 
me_nmmt met de eerbied· die wij aan Mon•·'c 
seigneur verschuldigd zijn, dan zal het een· 
heerlijke" avond worden. · 
Vol <verwachting klopt ons hart. 
Tot 7 December. • 

20 Nov. '39 . A.W. 

Tekortkomingen van del] Nederlandsen voetballer (Slot)*. 

BETÈR BENUTTEN VAN 
DOELKANSEN ·NODIG! 

., i 

W ANNEER WE HIER DE ZELF-
./ · beheersching aanroeren, waarin 
r- '.- onze v~hoedespelers zich voor 

het doel van de tegenpartij- dien'en- te bekwa
mèn,'. dan is het 'zeker niet alleen bij het 
koppen,-· dat daaraan nogal wat ontbreekt. 
In het benutten van doelkansen mag de to
tale opzèt ... van ons spel nog wel ee~ stootje 
naar boven hebben, Ook daarin moef · door 
naarstig oefenen verbetering gebracht kun- , 
nen worden; er zou oo_k bij deze belangrijke 
spelfactor 'n goede Stap vooruit gedaan war~ 
den, indien ·men bij elke training van de spè
lerS nadrukkelijk èiste zich ;In te spannen de 

\ voorgeschreven oefening vooral go~d te doen 
- . zich te. concentreren op de noodzaak uit 
een si::hot op doel een doelpunt te maken, 
althans de bal te doen belanden tussen Iat 
en Pa..1~n: In verband' daarmede vestigen wij l 

de aandacht. op· het doelschieten, dat alom · 
uit den treure beoefend \vo~dt, doch waarbij 
,......., gunstige uitzonderingen daargelaten -
alle leiding ontbreèkt. Bij dit soort oefenen 
,...... men kan ~het betel_' noemen 'n trap tegen 
·een bal geven - is elke gedachte_ aan con
centratie op de balbèhandeling z~ek; hier 
ontstaall de fouten, welke nien riadien in het . ' 

, 
. ,, 

èlftal kan terugvinden. Elke voorhoedespeler · 
moet zuiver, snel -en hard kunnen schieten, 
uit alle posities, zowel met zijn rechter- als 
met zijn linkerbeen. Maàr om tot die beheer
sing bij een doelkàns te komen, is ook snel
heid nodig, de bekende" fractie van een se
conde, w~arin ,men eerder bij een bal is dan 
een speler van de tegenpartij; 
St_artsnelheid i; daarvoor een stellige vereiste 
en: bovêndien bev.ieeglijkheid, gepàard aan 
energièk willen offi spoedig bij de bal· te zijn. 
Star'tsnelheid kan een directe gave zijn en 
dan klasseert die nuttige eigenschap door
gaans den spèler veruit boven, de middel
maat. Doçh start-snelheid kan ook aangeleerd 
worden en derhalve mag veelvuldige oefe
ning i_n kort starten, in vlug wenden -en keren 
op g~en trainingsprogramma ontbreken . 

. Ook àan het positie-kiezen en het in positie 
lopen- _van onS spelers•materiaal blijft noQ · 
zeer. veel · te verbeteren. ,:.,De m_eeste spelers 
zijÖ in 't veld lang .piet beWeMèglijk genoeg en 
doen ·ge'en stap om zich dOOr snelle actie ogen- · 
blikkelijk uit.'n zwakkl!'i)ositiè vrij te makc:i. 
Maar at te vaak zier men een der voorriaam
ste grondregelen van on~ spel verwaarlozen: 
zo ïn.tens mogelijk dek_keri van icderen speler 

• 
*) · Het eerste deel is opgenomen in de 

Lel}.sreVue ;an 1 Sei,tember j.l. 

. ~ . 
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~ ~ ·. ~ 
der tegenpartij, wanneer de bal ._-in het bezit 
is van een dei ~~nde"ren en onmiddellijk trachJ 
ten uit de dekking weg te lopen, indien de 
bal in het bezit is van één der medespelers. 
Vooral bij competitie~wedstrijden kan men 
waarnemen, dat tegen dit voorschrift gezonJ 
digd wordt. ·, 
Bij deze opso~ming willen ..,;e niet vergeten• 
nog eens te wijzen op het belang van snel~ 
heid in het algemeen, bijzonder van vleugelJ 
spelers. Niet slechts moeten deze uitblinkers 
zijn in startJ en sprintsnelheid, maar ook van 
hun balvaardigheid wordt veel meer gevergd 
dan voorheen. -Een goed vleugelspeler djent 
bovendien gevoel te hebben voor 'n doelkans, 
di<> hem door ·Zijn collega op de andere vlcuJ 
gel lan:1worden gegeven. Ook moet hij in
zicht hebben in de waarde van bliksem.snelle 
positie-yerwisseli!1g met een zijner binnen
SpelFs. In het moderne spel worden,,bepaal
delijk aan de buitenspelers hoge ;eisen ge
steld, maar hun taak is er stellig niet- Illinder 
dankbaar om geworden. Dat men daarom 
middelen zocht om de 'Snelle en bekwame 
buitenspelers schaakmat te zetten, is begrij
pelijk, SPORTKRONJEK, 

Mijn steentje 

IK STOND PERPLEX~ PAF, GE-
._ slagen. Hoe heeft '.t bestuur het kllm;ten 

wagen in deez' moeilijke tijden de Lens
familie te verblijden met zo'n revue, met zo'n 
orgaan waar halen zij het geld vandaan? 

Ik heb Qerekend en gecijferd, ik heb ine wer
kelljk beijverd en getracht .te achterhalen,".;~ 
hoe of zij dat nu wel betalen, Want deez' 
radicale metamorphose, die zij nu hebben uit
gekoze·n, is· inderdaad van groot formaat. 
Ook hi_et bleek Lens als steeds paraat ! 

Al .lezend; werd het mij klaár. door e~n oude 
vriend, door' Sammelaar. Hij plaatste in een 
helder licht des Lensers· grot~, dure plicht. 
(Hoewel ik eerlijk heb gedacht: nou, Sam, 
't- was wel wat lang gev~•acht. Maar l]este 
Sam, 't is om het evèn, beter laat dan nooit 
gegeven !) Ik haast mij dus en draag iets bij 
voor die Bouwfonds-bouwerij 1 

Dat Bouwfonds;· ~ fa, bleek · mij een bron,· 
waaruit ons Lens dit putten kon. Dies zal 

"' geen Lenser oo~t gedogen, dat deze bron eens 
• op zal drogen. Dus allen, Lensers, Lenserin

nen, kwam ook Uw bijdrage al binnen bij 
ons aller penninggaarder, bij Lens' getrouwe 
schatbewaarder?. Wacht niet langer, doe 
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het mi; draag iets bij, wij danken U ! 

En ik die nu al zoveel jaren op 't schip van 
Lens heb meegevaren, zij 't slechts als "wèrk
Joos" passagier, 'k klom in mijn pen, ik nam 
papier want mijn aloude Lensgemoed is 
boordevol, het staat in gloed. 'k Ben optimist, 
'k ben enthousiast, 't gaat goed in Lens, ja 
dat staat vast ! 

Ik stond wêêr paf, perplexed:, verslagen bij 
wat ons nu weer kwam belagen, nu op ho
gerhand gecrderd ons Ocke~burgh werd 
,.gevorderd''. 

.--4-, 

En, Ockenburgh, aan jou onz' groet_ nu LenS 
je grond verlaten moet. Je mooi complex, je 
clubgebouwen, we zijn beslist van jé gaan 
houwen; want Lens en Ockenburgh Was één. 
We zijn bedroefd, we gaan nu heen ! 

Jij bracht weer roem en vaak victorie. Jij 
zal daar .staan in de historie als het symbool 
van 't nieuwe-l_even mede doàr jou aan Lens 

-~ gegeven. En als straks alles is gedaan, hijst 
· ons Blauw-Wit weer fier zijn ·vaan op-·je_ 

gebouwen, aan je mast; want- Lens -keert 
weer, ook dat staat vast ! 

En al kwam men ons verjaeghen, nimmer 
sullen wij versaegh.en; Lens sal vast niet 
despereeren en als straks de kansen keeren, 
staet daer het oude Lensgebouw nog hegt en 

x' sterck, want Lens is tra~ Dus ·_hand in 
hand als êên geheel houden wij standt, ·elck 
doe sijn deel ! "' · ~ 

s ~-'' ;~ 

Vooruit duS, mannen,, _kracht geput. . 1W~j 
schrijden voort ! Hou Vast 1 -

JAN KNUT, 

Onze adverteerders 

N
U DE DECEMBERFEESTEN 
weer v_oor de deur staan en velen 
ondanks de druk van de tl]den zich 

enige bizondere uitgaven zullen veroorloven, 
nodigen wij onze lezers gaarne uit de ad-

. vertenties in de Lensre:vue met aandacht 'na 
te lezen. ' -
Er is zeker voor iedereen iets bij. 
Wanneer men de Lensrevue 'noemt bij' het 
doen van zijn inkopen, zal dit den winkelier 
een groot genoegen , en den koper ,rzeker 
geen nadeel verschaffen. 

' 
' 
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Meheer de Veurzilter 

LEEST U DE LENSREVUE OOK 
altijd .z,o intensief als ik? Nou, ik heb 
er altijd plezier in uit elke nieuwe 

aflevering iets te putten, te zóeken, te zuigen, 
waannee ik iemand in het harnas kan jagen. 
Dat vindt U zeker niet mooi, is het wel? 
Eigenlijk sèhaam ik me ook wel w~t. voor dit 
booSaardig becl'rijf. Maar ik kan 't niet laten. 
Men zal mij moeten nemen, zoals ik ben; 
_en Sammelaar moeten lezen, zóals hij schrijft. 
Of men moet hem straal negeren,. en hem 
in zijn hoekje stiekum in zijn eigen vet laten 
gaar smoren. 
Nou, over dat vet gesproken... dat is bij 
mij ni_èt al te overvloedig meer aanwezig, 
zoals dat bij grijze ·haren en ei?-n tandeloze 
mummelmond gewoonlijk het geval is. 
Niet dat ik dit erg vind, h0oi, ineheer ae 
veurzitter. Neen, iéts anders vind ik ·heel 
wat verschrikkelijker. Ik lees n.l. in ons No
vembernummer over een "geZoriden zieke", 
die in "blakende welstand" tussen de lakens 

, gaat liggen'.. Kijk, waarde práe.Ses, dat ·Kan 
ik niet goed· Verdragen. Het bed is voor -een 
"zieken zieke". Overigens ... was· het wel'"tè 
verwachten. Want ik ken dien persoon·. De 
lui~eid' schijnt er Wel heel dieJ) .bij hem in 
·te zitten. Immers, ·_wat is hCt ge~al? Je kon 
vóór _zijn zogenaamde ziekte, zijà _rustkuur 
mag ik wel zeggen, nief op het terrein k0-
men, op Ockenburgh, of meneer _lieJ') de lijn 
te trekken ... iede're Za"terdagmiddag ópnieu~. 
En hij maakte het zo ... erg. dat nog een ander 
heer,......-: te hèrkennen aan zijn pijp ,...... even
~e~s · behagen sèhèpte in die lijntiekkerÎJ. · · 
-T~J_kenS, zag je ze elkaar beconcurreren in 
·dit_~·traa{] bedrijf. Alles dèden ze op d'l' -slcif~ 
jes: (Zelfs in de wèd.Strijden namen zij de 
bal op e~l~i slof). 

Mà.ai", meheer de veurzitter, al lag, wat in 
de r::evue te lezen sföQd, in· de lijn d~·r ver~ 
wa_chtingen, ik werd er toch kriegelig om. 
Doch het werd nog erger. Toen ik kort na 
de tiende October op Ockenburgh kwam, 
toen ... ja, U ·kunt het geloven of niet, Ifep 
diezelfde màn al weer de· lijn te trekken. ·De 

· hele middag liep hij weer bij de kantjeS_ af, en 
weer · op zijn slofjes. 

.,De'' lijn, zeg ik? Neen, meheer de Veur
zitter, eçn hele verzameling li)ne~ üeJ) hlj te 
trekken. Met, e"e'n Slakkéngangetje zaQ ik heÏn 
achter zijn karretje gaan. . -·: . 

1 
T ~-

Nu vraag:- ik U : · wa.t doet Le~ig en- Snel 
,_. -- let U --a.u.b. op cie bet'eJ(enJs van o~ze 

·--~· 

• 
DE LÉNScREVUÊ 

·i,i:"-· 

naam - wat doet L~ns met zo'n man, die 
op zijn slofjes bij de kantjes af de lijn loopt 
te trekken ? Bovendien spant hij nu en dan· 
een ander voor zijn ·karretje. 

Ik vraag nog eens: wat te doen.? Iemand 
fluisterde in mijn· linkeroor, dat U nog al 
prijs stelt op die lijntrekkers. Maar ik kan 
het moeilijk geloven. 

SAMMELAAR 

Wedstrijd-resultaten Senioren 

22 October: Lens 1-K.R.V.C, 
Valkeniers 1-Lens 2 
Wilhelmus 4-Lens 3 

--2-4' 
1-5 

· 3-4 

29 October: Blauw-Zwa~t 2-Lens 1 1-6 
LenS 2,-., Wit~Blauw 1 4-3 

(gestaakt) 
Lens, 4.-Wit~Blauw 3 L--2 

5 November: Lens 1--Velo 1 
Ria 1-L~ns 2 
D.H.L. 4-Lens 3 

4-0 
3-0 

1-10 

0"--2 12 November: A.V.V, '1-Lens 
Lens 2-D.H.B. 1 
Lens 4-V.A.C. 2 

uitgesteld 
uitgesteld 

19 November: R.V.V. L---Lens 2 
~•-':-:.., terrein afgekeurd 
Lens 3,-.,R.V.V. 2: uitgesteld 

0.de aan de ba 

Wijze: Naar vrije verkiezing. 

IK ZING EEN LIEDJE VAN. DE BAL, 
Het beste- paardje van onz' stal. , 
Is het veldje soms wat smal, . , 

Men hoort er telkens knal op knal. 
Het veld is hem een tranendal : 
Hij krijgt er trappen zonder tal. 
Men_ slingert· hoog h_em in 't heelal 
Niets is voor de bal te mal. 
Men wreekt een val, spuwt zijn gal : 
De bal, ja, boet de schuld van al. 
Maginot- of Westerwall, · 
Hij_ ·moet er door, de anue bal. • 
Vreest niet, dat hij 't begeven zal : 
De bal blijft bal, staat .immer pal. 

Daarom: h~lde · voor het dtng: 
Waarvoor ik nu mijn liedje zing. 

TROUBADOUR. 
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DE LENS-REVUE 

.. 
Wedstrijden - revue 

LEt,S 1. 
De eerste maal, dat onze keurplqeg een 

. gelijkw~ardige tegenpartij te bekampep kreeg, 
is het voor de onzen op een nederl~ag uit
gelopen. Het betere ploegverband en het ... 
hogere tempo deden in de thuiswedstrijd te- , 
gen K.R.V.C. de schaal naar de Rijswijkse 
kant doorslaan. Want alle geruchten ten 
spijt, blçek K.R.V.C. over een flinke, strijd
lustige ploeg te beschikken, waarvan we een 
vlot open spel te zien kregen. He_t verdedi
gingsblok kon ons 't meest bekoren. De kee
per was volkomen voor zijn taak berekend, 
terwjjL de backs zich zeer tràpvast toonden, 
niets riskeerden en daarom de bal veelal In
eens op de slof namen of hem zo nodig bui
ten de lijnen plaatstim. Dat was keurig en 
nuttig werk van die twee 1 
Onze mannen, die zich in de drie voorgaande 
ontmoetingen niet bijster behoefden in te 
spannen en ook nu een gemakkelijke taak 
meenden te hebben, werden door het frisse, 
open spel van. hun tegenstanders totaal ver
ra:i Hier werden zij onverwacht met hun 
eigen wapens bestreden, m~t het gevolg dat 
zij - op een dergelijke tegenstand in het 
geheel niet ingesteld - geen gelegenheid 
kregen hun normale spel te ontplooien en op 
regelmatige wijze wërden uitgeteld. 
Nn ·het derde doelpunt van de gaste!) -:- ver 
in de tweede helft - toonden de onien· nog 
wel even h_un oude kracht door binnen de 
minuut twee goals te fabriceren, maar dat 
plotselinge v_uur _was even snel gedoofd, toen 
K.R.V.C. uit een strafschop de stand op 
4....-2 had gebracht. ·Met deze stand brak het 
einde aan van een wedstrijd, die qua spel
gehalte één der hoogtepunten van het seizoen 
had kunnen zijn, maar in dit opzicht' nu zelfs 
bar tegenviel door de. verkeerde mentaliteit, 
waarmede onze spelers het veld betraden. 
Een schip op strand,. een baken in zee 1 
Wederom -uit de koets raken, is welhaast 
ondenkbaar. En zal dan ook ,......... vertrouwen 
we - vooreerst niet me;r gebeuren l 

Hoe geheel anders was de stemming van 
onze eerste elftallers voor de aanvang van 
de ~edstrijd ,tegen Blall\y-Zwart 2 in- Was
senaar I De onverwachte nederlaag. tegen 
K.R.V.C. zat hen danig dwars, al werd er 
na het gebruikelijke "woorct vooraf" opge
merkt, dat altijd-winnen óók zoo leuk niet 
is l Je moet maar durven ! 
Intussen is het een - vooral van onze kant 
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- enthousiast gespeelde partij voetbal ge
worden, waarin de onzen voortdurend de 
toon aangaven. Door slecht· aangeven en te 
kort spel bleef de score echter de eerste 
20 minuten blank. ·'Maar toen werden de 
vleugelspelers wat meer in de strijd betrokken 
met het gevolg, dat de vijandelijke defensie 
uit elkaar werd gerukt en er dus ruimte 
kwam vóór het Wassenaarse doel. Prompt 
kwam dan ook de eerste goal, toen J acobi 
een harde lage voorzet gaf, die voorlangs het 
doel dreigde "uit" te lopen. De Blauw
zwart-verdediging onderschatte de sprint• 
capaciteiten van onzen Henk en bleef staan. 
Doch Janssen wist de bal nog net te berei
ken, lokte enkele verdedigers naar zich toe 
e1~ plaatste toen het leer voor het doel. Ja
cobi, die het geval goed bekeken had en 
naar binnen was gekomen, nam de lage voor
zet ineens op z·n schoen en met e·en Steen
hard schot wèrd de· vijandelijke keeper kans
loos geslagen. Een magnifiek doelpunt ! 
Blauw-Zwart reageerde hierç,p met . enkele 
felle aanvallen. Bij een daarvan speelde· Roe
mers op z'n keeper terug, maar door effect 
kwam de _bal binnen het bereik van den 
Wassenaarsen midvoor, die zich- geen ogeri
bllk bedacht en Huijsmans onhoudbaar pas
seerde. 
Toen was het weer de beurt aan onze man
nen. Ullers pikte "ergens" de bal o'p, liep 
ermee naar voren en plaatste h~m netjes naar 
de ·vleugel, waar Janssen zich op 't nippertje 
tussen bal en tegenstander kon wringen. Een 
korte dribbel, een schot en dwars door de 
goal suisde de bal in het net (2-1). 
Na de thee nam Lens het spel geh.eel' in 
handen, maar legio kansen gingen ·door 
buitenspel verloren. Een aardig -doelpuµt 
ontstond, toen Koppelle en Ullers samen door 
de BL-Zw.-verdediging ti:-achttén te lój;'en. 
In hu~ ijver v

0

erloren zij echter het leer, maar 
· tot hun grote verbazing stoof Henk Janssen 

hen in èen sneltreinvaart met de bal voorbij 
en schoot die onder den keeper door in de 
tOuwen! Een doelpunt zoals alleen Henk er 
al zo vele "geroken" heeft! · 
Het vierde doelpunt ontstond uit een "ge
trokken" bal van Jacobi. Een woeste kreet 
van hun toestormenden aanvoerder weerhield 
het binneó.trio ervan de bal te spelen, die 
Walhain nu ongelooflijk hard in de touwen 
joeg . .,Dat was niet mooi meer", zou zeker
iemand zeggen 1 
Bij· een der·volgende stormlcipen kree_g Jacobi 
eiridelijk weer eens de bal toegespeeld (wat 
wordt die Harry toch voortdurend verwaar
loosd l); op handige wijze wist hij zich van 
enkele tegeI}standers te ontdoen en naar. bin-
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nen z1,.Venke:tid de bàl juist binnen de verste 
paal in het net te schieten. Tenslotte bracht 
Koppelle met een. vlijmscherp schot de stand 
op 6.--1, waarmede het einde aanbrak. 
Uit het grote aandeel, dat onze vleugelspe
l~rs in deze overwinning gehad hebben, zou 
men licht de conclusie kunnen trekken, dat 
zij in deze wedstrijd blijkbaar volop aan 't · 
werk zijn gezet. Niets is echter minder ·waar ! 
Evenal_s in de voorgaande wedstrijden wer
den zij ook nu weer veel te weinig in ·het 
spel betrokken. Dat zij nochtans zo produc

. tief waren, pleit voor hµri capaciteiten en 
spel-inzicht. Intussen missen wij het zo aan
trçkkelijke, flitsende open spel, waarop dit 
elftal ons in de vorige competitie vergastte ... 
en waarmede het zo vele successen behaalde! 
We blijVeil hopen ! 

De big•match op Ockenburgh tegen Velo is 
in een kèurige 4-0 overwinning voor Wal• 
hain c.s. geëindigd. Eerlijk !gezegd, hadden 
wij grotere tegenstand van deze stoere West• 
landers verwacht. Het zijn stuk voor stuk 
behoorlijke voetballers met een opvallende 
trapvastheid. Maar er zit te weinig variatie 
in hun spel orri een verdediging ·als de onze 
veel hoofdbrekens te bezorgen. Het hele. elf. 
tal ,is n.l. ingesteld op de productiviteit van 
den linksbinnen en den midvoor, die alle bal. 
len ,...:.., zelfs µifect' uit de verdediging ,......., 
krijgen toegespeeld. Zij troffen het niet, een 
speler als Roemers tegenover zich te hebben, 
die dat spelle:~je gauw "door" had· en dit 
tweetal voortdurend schaakmat zette. 
Tot de rust heeft Velo flink: partij gègeven, 
maar toen Ja1.1ssen direct na het. bègin van de 
tweede helft de derde goal maakte - Wil
lems -en Koppelle hadden gezorgd; dat .Lens 
met een 2-0 vo0rsprong de eerste. helft be. 
eindigde - 'dedeIJ, de Westlaf!ders ge!n ern
stige pogingen meer om de achterstand in 
te lopen. Veeleer bepaalden zij er zich· toe 
de onzen het scoren te beletten, waardoor 
de wedstrijd een enigszins rommelig karakfer 
kreeg. Met een .keurige kopbal uit een corner 
biacht Walhain toch nog de eindstand op 
4-0. 
Van onze eerste elftallers was dit de 'beste 
van de tot nu toe gespeelde wedstrijden. 
Het ijverige pogen van de rriiddenlinie _om 
de aanvallen via de vleugels te doen · ge-

, schieden, verdiende alle waardering. Het 
veelal ontijdig riaar binnen komen · van 
Janssen ,......., .het blàed kruipt nu .eenmaal ·waar 
't n_iet gaan kan 1 ,.:... was evenwel, speciaal 
vóÓr de rust, oorzaak, dat de Îneeste -naar 
rechts· geplaatste ballen bij den verkeerden 
man terecht kwamen. In het aJg~meen kan 
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men zeggen, dat een vleugelman z'.n lijn dient 
te houden, zolang een aanval niet is door
gezet. Anders gezegd: zolang er een rede• 
lijke kans bestaat, ·dat hem dé bal wordt 
toegespeeld om een aanval door te zetteri 
- dus in liet stadium van de opbouw van 
een àanval - is de plaats van een .vleugel
speler aan de lijn. In de meeste andere ge-

.,. vallen is hij mede aangewezen als "afwerker" 
/ van een aanval en is , het voor hem zaak 

naar binnen te komen. Eerder niet ! . 
Al' met al was· deze overwinning ruimschoots 
verdiend en prijkt het .eerste daarmede aan 
het hoofd van de ranglijst. Goed zo, lui ! 

Mede door de nederlaag van Velo op Oeken• 
burgh had A.V.V. zich op de tweede plaats 
genesteld. Onz~ uitwed:Strljd tegen deie Leid
schendammers had dus wederom het bezetten 
van de eerste plaats als inzet. Ook nu trok
ken Walhain en z'n mannen aan ·•t langste 
eind, door hun tegenstanders een 2---0 neder
laag toe te brengen. Een 5-2 uitslag zou 
echter de krachtsverhouding beter hebben 
weerg~geven, aangezien aan beide zijden en• 
keJ~·-·opgelegde kansen hopeloos gemist wèr
den, .Deze Wedstrijd had· 'n zeer onprettig ver
loop- en daarom zullen wij er verder over 
zwijgen. Het verslag, dat "De Rèsidentie-

. bode" van deze wedstrijd opnam, verplicht 
ons nochtans tot de volgende opmerking: de 
in bedoeld VèrS!ag voorkomende bewering, 
als zouden sommige van onze spelers er 
truc.s op na houden - zich dus aan unfaire . 
practijken zouden schuldig maken - is niet 
alleen voor ons eerste elftal, maar voor de 
hele vereniging hoogst beledigend, Het spijt 
ons daarom zeer, dat de ·verzorger van de 
sportrubriek van genoemd blad een derge
lijke kwalificatie liet passeren. 

De l'ang1ijst van Afdeling A_. bijgewerkt tot 

en met 12 November, ziet er als volgt uit; 

Aantal Doelptn, 
ges P.. gew. gel ver!, pin. voor tegen 

Lens 7 6 0 12 32- 8 
Velo 6 4 1 9 23- 9 
A,v.v: 6 4 0 2 8 21-14 
K,R,V,C, 6 4 0 2 8 21-16 
G,D,A, 2 5 1 2 2 4 9,--15 
G,D,S, ,6 0 4 2 4 10-17 
B1.-Zwart 2 6 2 3 4 12-22 
Westlandia 6 0 2 4 2 11-25 

.P,F,c,· 4 0 3 1 5-18 
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LENS 2 

startte in zijn ·nieuwe omgeving met een uit
wedstrijd tegen Valkeniers 1 en. zorgde al 
dadelijk voor een grote verrassing, door deze 
op eigen veld zo. gevreesde tegenstanders 
een fikse nede.r1aag foe te brengèn. Met 
5-1' gingen v. Wely c.s. met de eer strijken. 
Reeds binnen de 5 minuten nam Lens de lei
ding door een fraai doelpunt van Karel Du
bois, -die na een kwartier spelen ook de 
tweede goal voor zijn rekening nam. Het 
derde doelpunt ontstond uit een misverstand 
in de Valkeniers-verdediging, waarbij de 
rechtsback van de gastheren zo onfortuinlijk 
was de bal in eigen doel te plaatsen. 
Onmiddellijk na. de rust wist Hattink bij een 
doelworsteling de bal in het net te schieten 
en _daarmede de stand tot 4.-0 op te voeren. 
Dit Was Valkeniers blijkbaar te bar. Alles 
werq. hierna op de aanval gezet met het 
gevolg, dat onze verdediging het zwaar te 
V<.'rantwoorden kreeg en onze voorhoede zich 
tot enkele uitvallen moest bepalen. Bij één 
daarvan had Hattink wederom succes, toen 
he111. de bal door Hei;my v. d. B(?,O{laardt 
netj~s VOOJ! de _voeten was gelegd. -:· 
Intussen wist orµe verdediging stand te hou• 
den, mede datik zij de schotloosheid van het 
Valkeniers~binnentrio, dat de mooiste kansen 
onben~t Bei. Slechts eenmaal, kort voor het 
einde, wisten de Hoornparkers Allard te ,pas• 
seren, door bij 'n scrimmage voor Joop's hei• 
ligdom de bal over de lijn te werken .(5-:--1). 
Alzo kwam het einde· van deze In de bestl' 
verstandhouding' gespeelde wedstrijd. 
Met alle, respect voor de keurige prestatie 
vàn onze tweede elftallers, hebben wij toch 
zO'n idee, dat de Valkeniers de kracht van 
huQ teg~Óstaqders in deze o~tmoeting énigs~ 
zins onderschat hebben en blijkbaar ook geen 
rekening heb_ben gehouden met: de omstan~ 
digheid, dat dE;" onzên alle reden hadden om 
met een buitengewoon enthousiasme. de com• 
petitie in deze hogere afdeling aan te van• 
gCn. Zo is die 5,......., 1 te· verklaren en kregen 
beide 'partijen dus loon f!aar werken I 

D<; eerste thuiswed~trijd ging tegen Wit• 
B1auw 1. In 4e aanvang liet de schèidsrech. · 
ter op verzoeJ< van een onzer backs een 
voorhoede.speler va_n de ga~ten van kleding 
verwisselen, aangezien dier{s u_itmonstering 
aallleidÎng had· gege.vell' tot een misverstand 
in onze verdedigit1;g. Dit geval werd· door 
sommige, Wit•BlauW.er.s blijkbaar als een 
on;,riendelijkheid opgevat, hetgeell zij door 
hun speelwijze overeenkomst~g demonstreer• 
den. Negen ~inut~n voor- h~.t eindE:, }~v_en, · 
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nadat Karel Dubois de Stand op 4,.......,3 in ons · 
voordeel had gebracht, gingen de gasten bo
vençlien hun vuisten gebruiken, zodat de 
scheidsrechter zich genoodzaakt zag de wed:. 
strijd te .staken. In deze onverkwikkelijke ge• 
schiedenis laten wij verder het woord -aan 
de stràfcommissie en aan ... den strafrechter l 
Helaas moet ook deze laatste .zich met het 
geval bemoeien. 

We waren zeer bCnieuwd hoe het tweede' 
zich tegen het sterke Ria zou houden, dat 
tot dat ogenblik Ongeslagen aan het hoofd 
van de ranglijst stond. Wat we gevreesd 
hadden, is ook werkelijk gebeurd. De onzen 

. hebben geen kans gezien zich aan de eigen• 
aàrdige terrein.moeilijkheden aan te passen, 
doordat zij niet de juiste opstelling én het. 
vereiste tegenspel konden vinden. Met 3-0 . 
bleef _Ria baas in eigen huis. 

De stand .luidt hier : 

Ria 
' 

6 6 0 0 12 20- 9 
Wit~Blauw* 4 2 1 1 5 22-10 
Lens 2* 2 1 0 1 2 5-4 
Grailf Floris v. 3 1 0 2 2 7-16 
Valkeniers 4 0 1 3 1 8,..'.,14 
D.H.B. 2 0 0 2 0 6-10 
R.K.R.V.V. ** 3 1 0 2 0 4- 9 

* De wedstrijd Lens "2,..... Wi_t.Bla~w, · die 
kort voor het einde met de stand 4,.....3 werd 
gestaakt, is niet in de ranglijst opgenomen. 

* * R.K.R.V.V. 2 winstpunten in mindering 
wegens niet opk?men. · • 

LENS 3. 

wist zijn uitwedstrijd tegen Wilhelmus· 4 tot 
een goed einde te brengen; met 4-3 namen 
Boortman c.s. de punten mee naar huis. 
Vrior·de rust boterde het niet al te 'hest_jn 
het elftal. De backs weifelden nogal een_s 
met aanvalle~, terwijl de halflinie zich teveel 
op h_et doel terugtrok. Het gevolg daarvan 
wàs, dat er menigmaal gevaarlijke momenten 
voor ons döel óntstonden en Wilhelmus lus• 
tig kon aanvallen, terwijl onze voorhoede te 
weinig steun ondervond. Geen wonder dan. 
ook, dat de linksbinnen van de_. i,;iastheren 
reeds spoedig de score 'kon operien: Onze 
eigen aanval had niet veel te beduiden ~il 
kwam ·er· al eens een · kans, dan werd die, · 
do.or· slecht 'schieten om ha_ls gebracht. Toch · 
werd de stand nog vóór_ de rust_ gelijk geJ 
màakt, toen Willy Lieshout op eenmáal door 
de vijandelijke verdediging· ·zigzagde en 'OP 
het juiste moment de bal doorgaf ·naar .:;:ijn 
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aanvoerder, die den Wilhelmus~keeper het 
nakijken gaf ( 1-1). 
Na de hervatting scoorde Wîlhe1mus onmid
dellijk en behield yoorlopig het initiatief. 
Ma8r toen Scholten · de midhalf-plaats ging 
bezetten was het met hun overwicht Spoedig 
gèdaan. Onze voorhoede·· Werd nu goed ge
steund en vormde een doorlopend gevaar. 
voor _de Wilhel_mus-verdediging. Bij een al
gemene aanval -~_racht Waslander de par
tijen op gelijke voet (2-·2), terwijl Boortman 
uit lastige ·positie voor 3-2 zorgde. Henk 
Koemah wild·e blijkbaar niet achterblijven en 
sc·oorde op ouderwe_tse wijze (4-'2). 
Nog gaf Wilhelmus zich niet gewonnen en 
verkleinde in geheide ·buitenspel-positie de 
achterstand tot 4-3. Toe·n nam Lens echt~r 
het spel geheel in handeri. Aanval op aàhval 
werd op de geelzwarte veste ondernomen, 
maar tot doelpunten kwam het niet meer. 
Zelfs niet, toen de bal vijfmaal achtereen 
werd ingeschoten; telkens was er we) een 
been om het gevaar te keren. Een volkomen 

\,erdiende overwinning. ' 
Deze wedstrijd versterkte onze overtuigip.g, 
dat dit elftal ,......, mits er met_ animo gespe~ld 
wordt :,......, tot zeer goede dingeri in st~at is. 
Halfs en backs zullen er -intussen voor ~ie.
nen te waken, zich teveel op het eigen ~oel 
terug te trèkken. Geeft den keeper, ruimte ! 
En zorgt er voor, dat bij een vijandelijke 
aanval steeds één van jullie de bal tegemoet 
gaat; een tweede man moet dan bovendien 
klaar .staan om in te grijpen, Voof het geval 
dê • eerste gepasseerd mocht Worden ! Dan 
Zal het yerder met iu_l_lie ~~) gaan 1 

In Delft, t~gen b.H.L. 4· hebben onze derde · 

elftallers danig van leer _getrokken_. ~et liefst 
1Q,-,1 werden de Leeuwen afgeslacht. T_i;x:h, 

ginÇJ de· strijd vóor-.de rus't gelijk op.- Nadat. 
Blok op __ fraaie wljie een penaltY gestopt- had·, 

opende v. Liesh~ut !1"1et e;n kopbal uit ee~ 
corner de score, terwijl even. 1;,i.ter Henk !{oe

man een voltreffer afvuurde. Uit een scrim
mage sc~orden de Leeuwen het enige tegen ... · 
punt. · · · ' · ~ · · 

Na de .rust was het sp~I_ v!1n. f?oortman_ ~.s. 
veel beter. Vooral het aangeven was toen. 

goed verzorgd. D.H.L. raakte allengs meer 
in de Verdrükking en·, kori niet :ve_rhirideren, 

dat de o~zen n0g' ái:Ïit Dlaal ."het n~t dede"n 
trillen. G. v. ÏJoo;ri • (3), H.:. K?"m~~ (3); 
E. ·schaut -en W. 
scherpschutters. - ·, 

v. Lieshout waren de, 
,'· 

• 

DE LENS,REVUE 

De stand is hier : 

Ria 2 4 4 0 0 8 27- 9 
Lens 3 3 3 0 0 6 20- 6 
B1.-Zwart 3 5 3 0 2 6 31-17 
Q. Steps 4 · 4 2 0 2 4 11-22 
V.V.P. 3" 2 "1 0 l 2 6- 7 
G.D.A. 4 3 1 0 2 2 12- 8 
Wilhelmus 4 3 1 0 2 2 10-11 
D.H.L. 4 4 0 1 3 l 7-23 
R.V.V.2 4 0 l 3 l 6-27 

LENS 4 

speelde slechts eenmaal, n.l. thuis tegen Wit-
Blauw 3. Piet Driessen was zwaar gehandi
capt, door_dat hij met een gehavende ploeg 
de strijd moest aanbinden. Onder .zulke om
standigheden een 2-1 nedCrlaaQ te lijden, is 
geen schande. -!ntegendeel ! Het pleit voor 
de animo, waarmede Piet en z'n mannen zich 
teweer stelden. 

In deze afdeling is de stand nu : 

Wit--Blauw 3 3 3 0 0 6 13- 6 
Velo 3 3 1 2 0 4 H-11 
B1.--Zwart 3 3 1 l l 3 13-12 
Vac 2 2 1 0 l 2 8- 8 
Lens 4 2 0 1 l 1 s- 6 
Rava 4 3 0 0 3 0 7-17 

Uit"het Juniorenkamp 

HET VERLOOP VAN DE WED
strijd, d~e ons A--elftal op 15 October 

· tegen Quick Steps speelde, is voor 
mij aanleiding· geworden hier iets te schrij- · 
ven over een ernstige fout van onze kant. 
Iedere speler moest de uitslag ,1,......, 1 onbe-
vr~digend noemen. Zeker, wij gunden de 
gasthèren het eerlijk verdi'ende puntje, wij 
vonden het allen een prettige wedstrijd, het 
was ook een mooie strijd, doch ... het win-
nende puntje bleef uit. Ja, tégen het eind 
zou een· uitval van de roodwitten hun bijna 
de hele winst in de ·schoot geworpen hebben. 
Hoe zou het komen nog blij te moeten zljn 
I_Tiet ééri Puntje na een wedstrijd, waarin meti 
zo duidelijk de böventoon· voêrde? 
Het atitW0örd op deze vraag is vaak, dat 

X mèn de verkeered tactiek van .insluiten toe
past èn verder;dat de vleugelspelers niet 
voldoende in het sJ)el worden betrokken. 
Vergeten wij toch nOOit voldoende ruiinte 
te latèri voor · het vijandèlljk doel. Met vlot 
opèn spel héb je veel meer kans op succes, 
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•·vooral als de .buitenspeler~ over snelheid en 
een goede voorzet beschikken. 
Houdt dit in gedachten, jongens ! 

- -· 
En wa_t brachten ons de wedstrijden ? 

LENIG EN SNEL A trnd op 15, 22 en 29 
October in het strijdperk tegen Quick Steps 
A, D.H.B. A en V.V.P. A. 
Aan de Nijkerklaan werd een hevige strijd 
gestreden, waarbij ons elftal zeer homogeen 
bleek te zijn, terwijl bij de thuisclub de kee~ 
per en dé centerhalf opvielen. 
Ons binnentrio zondigde nog al wat met dat 
wemtg practische gepingel. De beide doel
punten w_aren van gelijke aard en onhoud ... 
baar. 
Tegen- D.H.B. was het spel niet meer dan 

K' behoorlijk, doch het resultaat nl. 7--2 wàs be
vredigend. Huibregtsen, Luxemburg en Mei
ners waren de ·goalgetters. 
Dat V.V.P. op het Zuiderpark met 3-0 
geslagen zou worden, had niemand verwacht. 
Het hele elftal kon op een goede wedstrijd 
terug zien. Speciaal de verdediging was er 
go~d ,in. Ook bij V.V.P. was dit het geval. 
De rust was met Q ....... O ingegaan. Dan echter 
komt ollze ploeg los. Bij een goede voorzet 
van Lux wordt de roodzwarte verdediging 
zo in het nauw gedreven, dat een van de 
backs zelf scoort. Een penalty wordt door 
Huib onberispelijk ingeschoten. En vijf mi~ 
nuterÎ voor het einde jaagt de rechtsbuiten 
nuinrÓer drie tussen de palen. 

De stand ziet er uit als vo1gt: 

V.V.P.A 7 5 1 1 11 14_; 6 
Lens A 5 3 2 8 17- 6 
Rava A 6 4 2 8 15- 8 
V.A.C. A 5 2 2 1 6 12- 8 
B1.-Zwart A 5 3 2 '6 7- 9 
Quièk Steps A 6 2 4 2 4- 9 
D.H.B. A 7 6 2 5-21 
Wit-Blauw A· 3 2 1 4-11 

LENIG EN SNEL B boerde niet slecht, 
want dit keurig stel jongelui ~ist uit drie 
wedstrijden 6 'pui-iten te verzamelen. · 
Op 23 October werd Vac B met lege handen 
naar huis_,gestuurd. Met 3-0 bleven Otto 
eri Zijn m3nnen in de meerderheid. 
Wit~BlamV B móest er op 5 Novelllber met 
niet mi:iider dan 10 ....... 0 aan gel.oven. De eer
ste· helft leverde ·een interessante wedstrijd. 
Toen even na rust de stand 7 ....... o was, gaven 
d<? Wit-Blauwen. de moèd op. De leider 
schrijft vol lof over het elftal. Bravo! 
Qp.' J 2' N9vember werd Quick Steps B nog 
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juist met 3,......,2 aan de zegekar gebonden: 
Deze vlotte, prettige wedstrijd begon met 
een offensief van Q. St. Na 7 minuten beÎJon 
Lens er meer in te komen en demonstreerde 
dit vooral door aanvallen over rechts: Uit 
een voorzet van Huffel wordt door links 
gedoelpunt. De gelijkmaker komt nog vóór 
de, rust door Schoenmaker. Wij noteren aan 
weerszijden enige .schoten tegen de lat. Na 
rust wordt Lens steeds sterker. HuffeI plaatst 
een vrije trap zo zuiver, naar de Jongh, dat 
deze met even ja te knikken 1-2 máakt. 
Dan zien we Mesker zeer actief. Tenslotte 
weet hij 1-3 te veroorzaken. Er wordt doo~ 
allen gewerkt, dat het een aard heeft. Tegèn 
het einde maakt Korff de Gidts, juist gelljk 
met een groten broer uit het eerste van Q. 
St., nog een tegenpuntje. Dat was een grap~ 
pig moment. Einde 2-3. ' 

De stand' ziet er niet kwaad uit: 

V.V.P. B 4 4 8 7- 1 
Lens B 6 4 2 8 28~14 
D.H.L. B 4 3 1 7 26- 5 
Valkeni~rs B 5 3 1 1 7 13-10 
G.DAB 5 1 2 2 4 17-20 
Quick Steps B 5 1 1 3 3 13-11 
V.A"C. B 5 1 1 3 3 3-11 
Gr. Floris A 2 1 1 1 5- 8 
Wit~Blauw B 5 1 4 . 1 5-35 
St. Michael A 1 1 0 2- 4 

LENIG EN SNEL C schijnt ook groptse 
plannen te hebben. Zo werd. op 29 October 
Valkeniers E mét 7-1 het kind Van de re
kening, toen ·onze jongens grote doelptfnten~ 
honger hadden.· Al gauw nam L. en S. het 
heft in handen.' Er werd echtei-- teveel op · 
links gespeeld. Dat was niet slim, want de 
wind kwam van rechts. Na.15 minuten kwam 
het eerste doelpunt. Toen. meer op rechts 
werd gespeeld, volgden 3 doelpunten in korte 
tijd. Na d~ r_ust zaten de bezoekers meer op 
onze goal. Toch kwam het succes juist aan 
de andere zijde. Even later liepen een Van 
onze backs en de keeper. elkaar in de . weg . 
en een Valkeniertje profiteerde hier. handig 
van. ]n deze aan spannendë mome~nten rijke 
wedstrijd weerde zich vooral de dappere 
keeper van de bezoekers. · · 
De wedstrijd tegen Quick Steps E werd 
eveneens een daverend succes. Met 7 -0 
werd de thuisclub in een hoekje gedrukt On. 
danks alle loffelijke tegenstand. De score 
had· zeker nbg hoger kunnen zijn, ·indien de 
jongens niet zo hadden "gepingeld". Ze 
maakten zich zo veel te moe zonder het · 
geWen;te resultaat, Ove,rigens niets .dan lof. 
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De ·stand is ; 

D,H,L, D 5 5 10 17- 4 
Lens C 6 5 1' 10 41- 5 
Valkeniers E 6 3 2 7 16-14 
V.A.C. C 3 2 5 8- 3 
Quick Steps E 5 2 3 4 5-14 
RKR,V,V, B 6 1 4 3 7-24 
RI.A. B 5 4 1 4-12 
S,T"P B 4 4 0 2-24. 

' LENIG ~N SNEL D is na een goed begin 
lelijk aan het afzakken. Tegen K.R.V.C. B, 
de a.s. kampioen, werd met 4-0 verloren. 
Tegen D.H.B. D met 1-0 en ·Valkeniers F 
bleef ons de baas met 3-2. Gro.ot zijn de 
necforlagen n_iet, maar met meer samenspel 
mogen· wij betere ·uitslagen verwachten.~La
ten we dat eens proberen. 
Op het Hoornpark wist Tonny Lux 2 -maal 
den keeper te verschalken. Jongens, èendracht 
maakt macht. Als .we weer een terrein heb
ben, gaan we flink oefenen. Nu laat ik de 
stand volgen. 

K.R.V.C, B 7 6 )3 21-10 
G,D,S, C 7 4 3 8 10- 7 
D.H,B, D 7 3 3 7 15-15 
V,V,P, E 5 '3 2 6 12-11 
Valkeniers F 5 2 3 4 11-13 
Quick Steps F 4 1 2 3 9- 8 
R.KRV,V, C 6 1 4 3 7-13 
Lens. D 5 l 4 2 5-13 

P, J. 

,.,y 

Het kwaàd en de ~emedie 

HET IS WEL DROEVIG TE MOE-
. ten coOState"rèn, dat bij menigeen, die 

zich· sportman noemt, o zo bitter wei
nig te bespeuren 'is van de deugden en eigen• 
schappen, die toch inderdaad geld~n als even 
zo velè sieraden van den· sportbeoefenaar .. 
Wie de wedstrijden bijwoont of ~ie· de , ver• 
slagen in · dag• en -sportbladen leest,. ·hem 
w·ordt. .. zijf:1 sportief gevoel al té vaa}c geweld 
aangedaan dcor ··de weinig stichtende gedra~ 
gingen van· .,sj>ortbroeders", Het lljkt er soms 
op, of de "minnaars" v_án sl)ort en spel met 
elkaar wedijveren· in wangedrag van allerlei 
aard: 1 
Het is beschamend te móeten efkennèn, d!3t 
niet het mirist in de kring van voetballers 
er velen worden gevonden, die zich door hun 
ergerlijke manier van doen de naam van 
sportief mens onwaardig hebben gemaakt.:; 
Op meer dan één Wijze demonstreren zij, niet 

' '.1/ _. 
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~: ·-ty.. 
in een ·behoól'lijke omgeving thuis te horen."·· 
Bepaalde elementen onder het publiek in_aken:. 
zich niet weinig schuldig aan medeplichtig-· 
heid door hun soms alleen maár onverstan.:. • 

. dige, doch 'soms ook hoogst -liefdeioZe en 
weinig scrupuleuze op~ en aanmerkingen en 
aanmoedigingen, die dan luidkeels over de 
velden worden gebruld. De welme_nenden, J; 
zowel onder de spelers, als onder de· toe• 4 

schouwers, moeten wel eens alle zeilen bij• 
zetten· om>·handtàstelijkheden te voorkomen. 
Dat deze pogingen niet altijd slagen, verwon• 
dert niemand, die de mentaliteit van voetbal• 
vlegels kent. Hij verbaast. zich er eerder over, 
dat er niet meer ongelukken gebeuren. · 

Bovenstaande a~nklacht hielden wij opzette. 
lijk in algemene termen. Met zorg waakten 
wij er. voor een naam of plaats te noemen. 
Ook de godsdienstige kant van het vraag• 
stuk lieten wij onaangeroerd. Wij menen n.l. 
dat de verbetering van de gewraakte toe• 
standen e·en taak is voor allen. Het is niet ~:.· 
het minst e~n kwestie' van burgerlijk fatsoen. 
Wie met ons overtuigd is, dat wij allen 
schouder aan schouder moeten staan om de 
kwade geest van onze velden te verbannen,. 
vatte dan dàe taak met kracht aan .• Voort~ 
durend zij hij op zijn hoede. Zijn parool .moet 
dus zijn : ik ook, ik ook, ik ook ... of liever 
nog: ik het eerst, ik het -eerst. Want woor• 
den wekken, maar voorbeelden trèkken. 
Gij, spe'.ler, speel uw spel, eerlijk zoals het 
éer:Î· man betaam_t. Speel gerust een stevig 
partljtjè; doch ontzie uw tegenstander. Zwijg 
gedurende de wedstrijd en aanvaard elke. 
beslls_sing van. den_ scheidsrechter. 
En~ .. probeer uw spel te .verfraaien. Veronder• 
stel ni_et .steeäs opzet .bij uw tegenspeler. 
Gij, bestuurder, vergeet_ uw taak nooit, ook 
in de, !TIOeilüke gevallen- niet. Van uw gedrag 
hangt zo veel af. 
ÇiJ, scheic:lsrechter, span U in Om uw taak 
goed -ie doen. , 
Gij, pu~liek, betaal uw entrée, 'moedig gerust 
Uw fayorieten aan, maar doe het waardig; 
waardeer 09k het goede van anderen en be• 
moei U niet met de leiding. Ook niet, als uw 
club een bittere pU tc. 1.Slikke'n krijgt. Kunt ge 
dat" niet, blijf dan thuis. ._ 
Gij, schrijver in sportbla9én, tracht bij elke 
letter iets goeds te bereiken. Kweek geen haat 
of afguÎlst aan. Die veróorzaken wereld~ 
oorlogen. • 
0, deden alle mensen wijs 
Eu deden daarbij wel-! .._ 
In de sport was 't. dëlri"' een Paradijs ; 

i"-, , Nu volgt er rel op rel. 

. ' 

P. J. 
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VA_N DE REDACTIE 

DEN LE.ZER HEIL. 

W EL GELUKKIG ACHTEN WIJ 
ons deze nièuwe aflevering van · 

·: ,.., · _ · de Lens-Revue te mogen inleiden 
. J,riet een hartelijke heilwens- aan alle lezers. 
\... Wij verzoeken onze vrienden, het te be-

schouwen als een Zalig Nieuwjaar toewen
sen• aan alle leden, donateurs en donatrices 
van Lenig en Snel, alsmede aan de adver
teerders en aan allen, die in onze vereni
ging en ons CÎubblad beJ~ng stellen. 
Moge- 1940· aan allen welvaart brengen naar 
zieL en lichaam. Dat de vrede, die de men
sen weigerden te behouden, door Gods goed-

. hei~ opnieuw,; zijn beschermende vleugels 
over de wer"eld moge uitspreiden. 
Latèn Wij allen hiervoor blijven bidden. . 
\J\'anneer wij op Oudejaarsavond in de 

•·-stampvolle kerk God dank zeggen voor Zijn 
·z0rgen voor ons in het afgelopen jaar en 
vÓor he~ nieuwe Zijn niet te missen zegen 
vragen ; wanneer wij, tot het. middernachte• 
lijk uu~ bij elkaar zijn en ·van de knappe
rende oliebollen en de dampende punch ge• 
nieten, dan komt zoveel in onze herinnering 

: op van wat 1939 ons bracht. Het een zou• 
den wij graag gemist hebben, tè:rwijl het an
dere ons vreugde bracht. Dit geldt ()p veler• 
lei terrein: ill ons ·persoonlijk•, maatschappe..: 
lijk- e~ ,ook i[! ons verenigingsleven. Een 
v'crSchijnsel in :onze kring willen wij hier 
nog_ e:ven · memóreren ·en er een en ander om
heen weven. -~· , 
Bij het afscheid, ·dat wij de oude Lens-Revue 
toewuifden en bij de vreugde, waannede wij 

· ons ver'eriigingsblad in- een ,nieuw fris ge• 
waad• staken, zijii -Wij wel wat erg gemakke.:. 
lijk ·van het verleden afgestapt[ Het nieuwe 
werd Warm toe9e.Juicht, het oude · daaren-

tegen vrijwel doodgezwegen. 
Wij menen thans in de jaaqvisseling een 
goede gelegenheid te zien ons. verZui,m te 
herstellen. Want veel waardering koesteren 
;_vij voor hen, die in de loop van het Lens• 
Revue-bestaan hun tijd en. inspanning gaven 
om de geleverde copie in drukinkt om fe 
zetten . .De Lens-Revue heeft een lange ge
schiedenis, zodat het noemen van nam·en mis• 
schie~ het gevaar zal opleveren, dat een· of 
andere trouwe hulp uit het grijs verleden in 
de mist van· onze geheugenzwakl'?eid blijkt . 
verloren te zijn geraakt. Wij wagen het er 
echter op. , 
Als ,,letterzetters" menen wc te mqetên mii!• 
men de heren W. en P. v. Boheemeii, C"'Du
bois en J. v. d. Kley. Wat -een uren he'eft 
dat getik gevorderd ! Het is slechts bij be• 
nadering te gissen. En wat te denken, van 
de drukkerij en verzending, vroeger door 
den heer J. v. Liempt, in latere jaren, ten 
huize van de families MiltenburQ en Dries
~en uitgeoefend. Met erkentelijkheid noemen 
wij de heren C. van ,EQmond en Drie.Ssèn 
Sr. ·voor het afstaan van huh·. apparaten, 
Met schroom noemden wij deze namen. De 
Lens-Revue moet echter ons geschiedenis-
boek worden. . · : · , . 
Mogen zij, die ·'vergeten werden ,...., dus in 
bovenaai:Jgeduide mist ronddwalen ,..... en zij, 
die in hun bescheidenheid liever ongenoemd 

. waren gebleven. ·bedenken, dat het onze be
doeling was, de hulpvaardighèid en trouwe 
clubliefde, die steeds in ons midden lè.f:.fden, 
voor het voetlicht tè brengen. Laten 'wij, ho• 
pen, dat hun arbeid, die zo duidelijk hun 
vruchten heeft afgeworpen, ook in de toe• 
konist zijn· belonirig moge vinden .in de trouw 
en toewijding van onze leden. • · ~,~ · 

Hun leus zij allet: leus: LENS AVANTI ! 

REDAÓrIE, i« 
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1. SeCl'ctariaat
1
: J. v. Venrooy, v. Mieris

straat 51. 

2. Girorekening No, 336711 op naam van 
den Penningmeester van Lenig en Snel, Ok
kernootstraat 12, Den Haag. 

3. Met bloedend hart moesten wij Ocken
burgh afstaan. Het viel ons zWaar he·en te 
gaan. Nog leven· wij onder de druk van dit 
verlies. Moge het van korte duur zijn. 
Door de vriendelijke tegemóetkçming van 
Graaf Willem II is haar mooi gelegen ge
legeh complex · .,De Roggewoning" ons tij
delijk onderkomen geworden, waar wij weer 
.,onder. oris" kunnen zijn. 
AI tellen wij ·de nadelen in verg'elijking. met 
Ockenburgh niet te licht, niettemin lèggen 
wij met vreugde de nadruk op 't sportieve ge
baar van onz~ groenzwarte zustervereniging. 

4:. 'Nieuwe donateurs: 
148 Dhr. ·J. Genan{I,. Kepplerstrá.at 157. 
149 Dhr. A. Kunst, Nunspeetlaan 191. 
150 Dhr. F. Kunst, NunSpeetlaan 191. 
151 0hr; H. Kunst, Nunspeetlaan 191. 

Zalig. Ni;Ûwjaar 1. 

A. LS DEZE AFLEVERING VER
schijrit, zijn wij wederom een nieuw 
jaar. ingetreden. Een nieuwe weg ligt 

vóór ons. om te gaan; zo God· het wil, een 
reis van driehoriderd zeS en zestig dagen in 
de tijd. 
Wat is toch de tijd? .,Als men het mij nièt 
vraagt, dan weet ik het wel", schreef"eens 
St. Augustinus, ,,maar als iemand mij vra~gt 
wat de tijd is, dan kan ik het niet zeggen." 
Ik acht het ook niet nodig hier een definitie 
van "tijd" tê geven, maar wel is het nuttig 
te overdenken, dat de tijd voorbijgaat. Op 
uurwerken ziet men 'dit soms bij wijze van 
waarschuwing· zo kernachtig uitgedi:-ukt in 
een korte spre_uk. Zo herin~er ik: mij deze: 

"Hora ruit 
Tempus fluit"., ~·: 
( d.i. Het, uur vliegt ~nel}, : 
De tijd ijlt voort). :w_.,_. 

Van de tijd bezÜten w-ij .n'ooit meer. dan 
é~n en~el ogenblik, en ·na0We1ijks hebl;>en wij 
het, of het is al weer: .:voorblj. Daarom stel-

, len de • filosofen ons d~ ... tijd voor als. het 
.,_nunc f1uens", dJ. het voortvlietende. nU. 

,Een· andere; niet minder belan9~ijke . .overwe-

... 
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ging is, dat wij verantwoorde1ijk zijn voor· 
het gebruik van de tijd. De tijd is een gave 
Gods; -het is Gods bedoe1in9 en verwachting, 
dat wij de ons gegeven en toegemeten tijd 
zullen vullen mei: goede werken. leder Uur 
zal eenmaal óf vóór óf tegen ons getuigen, 
al naar gelang wij dat uur al d,an niet goed 
besteed hebben. Zeer juist vond ik dit uit
gedrukt op een ander uurwerk, waar onder 
de uurcijfers ·stond: 

,.Praetereunt ·et. imJ}utantur" .. ,. 
( d.i. Zij gaan voorbij en worden aangere-
kend). · 
Het is dan ook een zeer goede raad, welke 
vader Vondel geeft, als hij, na hèt geluk 
van zijn gestorven zoontje Constantijntje in 
het hemels paleis besé:hreven te hebben! al-
dus besluit: • 
"Leer· dan reizen, met ge peizen, 
Naer· palaiien, uit het slick 
Dder werrelt, die zoo dwerrelt. 
Eeuwigh gaet voor oogenblick." 

.. 
Elk mens schrijft- zijn eigen levensboek doo'r 
zijn daden. Als ieder faar een bladzijde uit 
ons levensboek is, ·dan is het· niet Van het 
hoogste belang hoeveel bladzijden het te1t, 
maar wel .dat op iedere ,bladzijde veel goeds 
geschreven staat. 
Wat zullèll wij schrijven op het open.blad, 
dat wij thans vóór o~s hebben ? 
Ieder streve er naar, het te niaken tot één 
van de schoonste blàdzijden uit zijn levens~ .· 
boek. Dan zal dit ]?ar :-inderdaad voor ons 
zijn, wat wij aan allen gaarne toewensen, een 

Zalig Nieuwjaar, 

E. STOL WIJK, pr. 
Geestelijk ·.adviseur. 

Gepeînzen rond de 

oliebol 

0.00 uur. 
Op de grens van oud en nieuw. 
oe bakwoede taant, de" o1ie- en meeHawine 
komt tot stilstand, diverse oliebollen werden 
via slokdarm naar de maag gevoerd. De 
achterblijvers· zijn voor de Nieuwjaarsvisite. 

-- 'n Heerlijke kop .koffie, 'n fijne sigaar, 'n, 
comfortabele zit bij de haard ... is het won
der, dat .. onze geest tertlghuppelt langs 't 
pad, dat wij, blauwwitÎen, in '39 liepen? 
Vari oliebol tot aarde, vàn aarde tot Lens 
is maar een stap. 
Alzo bestljg iJ:c m'n vulpen ... 
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DE KALENDER WIJST JANUARI 1939, 
Tot het --ontwaken uit de ijssl.iä'p betalen de 
blauww.itten hun contributie· gratis. Eerst 
op de 28e en 29e van deze maand rolt het 
bruine leèr. 
Intussen konien de ie elftallers tot de ont~ 
dekking, dat er nog zo iets als voetballen 
bestaat. Hun laatste wedstrijd dateert enge~ 
veèr anno ijstijd, Nog Steeds sta':ii ~et ~.erste 
hoóg in de wind op de competitièladder. 
Len~ 2 kwispel~taart eveneens in de h~gte. 
Wat 'n wêelde 1 
Lens 3 kittelt G.D.A. 3 en lonkt naar boven, 
Lens A jongleert idem in de hoogte, 
De oVerige elftallên zijn_ bescheiden. : 

IK NOTEER FEBRUARI 1939, 
De ooievaar ·brengt een .baby: Lens E. 
De vorige ·benjamin - Lens D - krijgt de 
broek aan en verovert de eerste punten. 

1 Troubadour bezillgt in de Revtlë het pypke 
Van Christiaen _Milterburgh, dat "met shag 
gevult, de ,Steun van Lens in wokken hult". 
Ot- Geestelijk Adviseur geeft ter gelegenheid 
van zijn 12½•jarig Priesterfei;st een jool• 
avond in een zaak, ergens tegenover Capita!. 
Z.E. • strijdt verwoed op het m~tematisCh 
vêld der 64 vakken. De secretaris "toont 
aanle·g ·voor beiaardier. Worsten -en tàarten 
met veël prijswinnaars, die, meen ik, wel 

.,.ee_rliJk speelden. De "crème au beurre" van 
Jan ErberVeld is niet veilig en. wordt "sol• 

· ,daat" gemaakt 
Lens 1 en 2 winnen rustig door. 
De andère elftallen ook, mèt _een paar ne
derlagen. 
De eerst~ bal· raakt zoek. 

VOLGENDE KALENDERBLAD: 
MAART 1939. 
Lentemaand ! De Lens-lente. 
Halleen likkebaart. Lens 1 mangelt R.V.V. 1 
en wordt kampioen,', 'n Liefdadige donatrice 
~oudt vlaggenparade op 't toneel van 4e 
strijd aan de Houtweg. Het wordt laat bij 
v. Alsem. Komt anders haast niet voor. 
?iet Juffermans doet· onverstandig en huurt 
een kamer in het R.K. Ziekenhui~. Hij "de 
dapperste der dapperen.' die zinkend L~ns 
boven water hield." ( Woorden van den 
Voorzitter). • 
Junior · Puckie is knap brutaal in onze def

. tige Revu~. 
De· pe·nningmeester is onrustig en vermagert 
zichtbaar. Oorzaak: attractiebonnen I Deze 
Worden lekker wèl uitgeloot. 't Bestuur vindt 
't vreselijk vervelend, dat de le prijs maar 
niet wordt· afgehaald. 
Len.s 2 blijft geweldig hoog staan, · 
Bouwfonds gecreëerd._ 
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IK SCHEUR DE KALENDER AF: 
APRIL 1939. 

Lens 1 werkt zich warm voor de nikkertjes 
in de Missiewedstrijd tegen· V.V.P. iri' het 
Zuiderpa_rk. De blauwwitte junio_rên ~ijgeri 
bioscoop van den filmkap'elaan; ~ 
P. Juffermaris doet ·t ditmaal beter ~~· zegt 
de huur weei op. · . .. . . . 
Oud~lid Wim Westing· vindt een zó"on • op 
de stoep .. 
Lens 1 is in de bonen en geeft. Activitas 
thuis één punt. 
Lens 2 staat nog steeds zeer hoog. 
Lens A vergeet de. laatste stap en blijft 
No. 2, " 
De derde bal raakt zoekt. De vierde blijkt 
een ei. 

~U KOMT: MEI 1939, 
lob Walhain wordt- revue-koning. Knal:. 
ecstavond. Volle zaal en'onn enthousiast. 
.imaakt naar meer! Het stormt donateurS. 
r:I. Alsem houdt Lens één avond vrij 1 De 
zaak, die 7 .jaar ·bestaat, worç!t 9p' dezelfde 
voet. voortgezet. 
Lens "tekent" weer bij, maar is huiverig 
van -de bar ! 1 
De vice•voorzitter :7ertoont embonpoi_rlt.:.ische 
neigingen. 
Lens 2 blijft vreselijk "hoog _staan. Beter: 
wordt kampiorm ! ' 
Het Bouwfonds laboreert aan bloedarmoede.· 
Trainer Halleen vangt aan mèt de, a_voild• 
lesSen. · 

IK TREK VERDER: JUNI 1939. -
De P.P. broeit op de Trip. 
Lells 2 geeft in. de promotiec0rripetitie - de 
eerste ·.klap aan G.D.A. 3. · . , 
De eerste blauwwitten sneuvelen tegen Ac. 
tivitas, mèt eeri. ·hele karavaan Lensfamilie. 
Toch is v. Aiseffi uitverkocht. --
Onze club houdt, z'n "Algemene": De revue 
zal "in druk: verschijnen zonder dat men_ • 
de kans k~ijgt · er ·kropsla in te draaien. 
Vele exa·minandi slagen. 
De zoveelste bal raakt zoek. 

DE KALENDER DRAAIT JULI '39. 
Lens 1 werpt .,'t Activia80se' juk"' af. 
(Woorden van Halleen) . 
Lens: eerste klasser D,H,V.B. 
Lens 2 boert niet 81 te best en. vergeet in 
Delft te ·scoren. ' _ . 
Jimmy· ·castrikum gaat in· de Oost vlie·ge0:· · 
De P,P. broeit -alsmaar door op dè: Trip, 
Lens beheerst het Westelijk Ha'Jfrond. Al~ · 
les gaat maar uit, · doch de , • Lerisrevué:"- · 
redactie is gekluisterd. · 
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Sammelaar en de Voorzitter gaan samen 
heerlijk sammelen. 
Het Bouwfonds .herleeft. 
Men leest nog wel eèns iets uit de "HaagS~ 
brieven" in• de Sport-UI. 

AAN DE BEURT IS: AUGUSTUS '39. 
Tonny Runderkamp verwelkomt 'n broertje. 
De: P.P. yolbrengt een groots werk: De Trip! 
Goede Wijn behoeft geen kràns. Papa Boa~ 
gaard ontpop_t zich als een geboren spreker. 
Lens 1 verde,digt de voetbaleer tegen R.K. 
T.V.V. ..-
Dl'. trainer traint de trainende blauwwitten. 
Het Bouwfonds boekt een moordlijst. De· 
pennin·gmeeste'r zichtbaar "welgevallig''. 
De "druk"-revue ill de grondverf. 
Nog steeds verschijne~ ;,Haagsche Brieven". 
En dan ... 29 Augustus: mobilisatie. Een slag 
In de Lenswoning. Twintig Lensers verwis
selen bal voor b~jonet, 

SEPTEMBER 1939. 
Alles· in ·dé bonen. 
De plannen rond de revue half in de ptit. · 
Een optimistische bestuursvergadering geeft 
redding. 
De bohd~càhfereert. Lens confereert. Ieder• 
een co~fereert. Hoc zal 't gaan? 
Noodëomp~titie. Stemming : down. 
B. Boortman laat zijn knie -repareren. 

OGTOBER 1939. 
De langverbeide indoortraining neemt een 

• aanvang. De P.P. peinst over een handicap
formille voor de clubavonden. . -
Het 2e elftal. ·mag uitkomen l.n de ie klass_e. 
Lens 1 Speelt dl? eerste wedstrijden als stond 
een .promotie te wachten. 
A. Hoppenbrouwers ziek. 
Geruchten om "OckenburQh". 
D~ .,.getikte" Lensrevue ,.zingt z'.n zwanen
zan_g. 

NOVEMBÈR 1939. · 

P.P. vraagt liefhebbers voor 'n konijnenbout. 
Heel het Lensgezin juicht bij het verschijnen 
van de nieuwe. revue. . .. -~,~ 
Een rainp kom_t over Lens:~.Ockenburgh cxi_t! 
Lens 1 neemt we_er een .abonnement op de 
eerste pl_aats. Lens 3; A, B, C _volgen•, _de 
grote broers. • - · " . -, · . · _ · 
Guus Roodenrijs acht Aad HoJ'penbrouw'êrs 
te eenzaam en houdt ._hem braaf ~gezelschap, 
waarop ,B. .Boo-rtman ras verdwijnt. 
De _P.P. construeert de 'handicap-formule. 
Alle soàrten terreinen worden: genoemd, 
.va.aróp Lens niet zal .gaéiri:- Spelen. 

1 
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SLOTMAAND.: DECEMBER 1939. 
Graaf Willem II biedt Blauwwit de hulp.i · 
zame hand. De· Roggewoning wordt ons ~ 
nieuwe to~vluchtsoord. • . . 
De Sinterklaasavond is mooi bezet. Trapa
doelie treft de zwakke plekken, de -goede 
Sint legt een Pleister op -de wonden. Toch 
Wordt Sinterklaas oud ! 
Op 18 Dec. 1939 is het 19 jaar geleden, dat 
Lens in de wieg kwam. 
Lens 3 neemt de kop ! B en C eveneens! . 
Raadsel: Waar- blijven in dc~Sport-111. de 
.,Haag.Sche Brieven?", Oplossingen,; aan bu-
reau Lensrevue. · 
Ten slotte o!Îebollen-run ! 

Dit uittreksel' bevat nog vele ongezegde din
,aen uit 1939. Ik noem er eèn_ pàar: de ge
stadige vermeerdering van donateurs, de 
praç:htige belangstelling dierzelfde zijde bij 
de matches: het vrouvielijke" element verdient 
een grote pluim - de sportiviteit en ámbitie 
va~ de blauwwitten - belangrijke opv~ering 
van hef aantal actieve spelers. 
't Gaat goed in Lens. 
1910 moet een hausse-jaar wàrden. Dan zijn 
20 LenSjaren voleind. Maakt U op, blauw~ 
witten 1 

Ik wens Lens een Zalig, Nieuwjaar en daal 
uit mijn vulpen. · . -•~ . : :. · J. v. d. K. 

----------'----~ 
Nieuwjaarswensen 

111umr.m111nnn1amu1111:i:1:1111m11u1111:11111111un11m11u111111:1:1111nn1,1:11111111nnnut1mumu1111:1111vnu1um11:ii 

Zalig Nieuwjaar 

REDACTIE LENSREVUE. 
11n1ummm1111v1111immm11un11mm111rn:1:1:111111nnn1u11mm1111111111l11111u11m11111uu11:1:11111111u111111 

HET BESTUUR Van "L~nig en Snel" wenst 
de hele Lens-familie 

Zalig N_ieuwjaar 

LENIG _EN SNEL 
wenst aan het Bestuur D.H.V.B:, · het Be~ 
stuur R.K.H.V.B., de Zusterverenigingen 

Zalig Nieuwjaar 

De Heer en Mevrouw Dubois 
wensen alle Leden, Donateurs · en 
Begunstigers der R.K. Sporvereniging 
"Lenig en Snel" een 

Zalig Nieuwjaar . 

·' 

' 

' 



• 

DE LENS-REVUE 

:Aan de hele Lensfamilie :· 
Zalig Nieuwjaàr 

W. v. BOHEEMEN en Echtgenote. 

Aëln de hele Lensfamilie 

Zalig ~ieuwjaar 

C. HALLEEN en Echtgenote. 

Aán de hele Lensfamilie 
Zalig Nieuwjaar 

JAC. v. d, KLEI) ·en Echtgenote: 

·, 
. . . TOON v. d. KLEI) 

wen~t alle Lensers Zalig Nieuwja~r. , .- . 

'Aan álle Blauw:. Witten· · 

ZiÎig Nieuwjaar 

.J. VAN VENROOIJ. 

DE AANVOERDER van het eerste elftal 
. wenst medespelers en supporters een 

· · Zali~ !'i!eu_wjaar 

In 1940 veel. s~ccc.s in prettige wedstrijden. 

DE ELFTAL-COMMISSIE. 

.C" RöTIGERING en Echtgenote 
wensen álle Lerisvrienden · 

. een voorspoedig 1940, 

. Fa, C,, VAN DJ)CK 
. {Joh. G. Hiókenkemper) 
Pal"fum.erieën Regentesseplein 11 

, . Z. N. 

Z. N, 

Z. N. 

p·.7 . 
wenst zijn 

NETTY DUBOIS 
,_:, __ }, 

CAREL' DUIÎOIS 

c:LÈO ULLERS , .. 
Grootvrienden en, • V riend_~~nen 

.. ~g· Nieuwjaar 

Aan Bèstuur en Leden 

. ~alig Nieuwj~r. • 

,) .. K. 0 W. BONTJE. 

· ·' 25 

PIET SMIT 
wenst zijn Grootvrienden e11 
-Vriendinnen 

. Zalig·· Nieuwjaar 

Alle Lensvrieriden 

Zalig 

Aan alle Lensvrienden · I , 

-Zalig Nietlwjaar 

·B. BRINKEL, 

JAN RUNDERKAMP 
wenst de hele LenSfamilie 

Zalig Nieuwjaar" 

CAFEALSEM. 
Apeldoorns~helaa~ 46 -, ' 

Z. N, 

CHRIS en PIET MIL TENBURG 

Aan allen Zalig Nieuwjaar. 

P. JUFFERMANS en Echtgenoti 
. . . . . . ' . 

wensen alle, Lensvrieriden 

Zalig Nieuwjaar 

wenst 

LEO MEEUWS 
alle bla~wwitten . : .· 

Zalig Nieuwjaar, · · 

Meheer de Veurzitter 

ZO IS DAN WEDEROM SINT NI-
- colaas in ons midden _gewee_st. Ik was 

wel een beetje bang, toen. de Heilige 
, Man· met .den grimmigen Trapadoelie vlak 

voorbij mijn tafeltje llaar het podium schreed. 
Wat 'blijft hij toch een stevige fig~ur. De 
last der ja_ren schijnt hem minder te drukken 

:dan mij. Z~u- _dat ,dooi-. het sap va.n ,.de si• 
naasappelen komen? Men heeft mij_ wel eens 
verteld, dat daar zoveel. vitamientjes in zit• 
ten._ ~inaasappelsap • levenselixer. Weet ·u 
daar · n·iet iets van, Meheer de· VèuI'zitter? 
)Ylaar om Du -·weer op Sinterklaas- terug te r 
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k~men, wat keêk''h1) bli(i~ h~t ~nd, ,.e~· hoe 
verrast was hij zo'n vólie zaal te treffen. 
Pe portier had 231 .-~ezoekers geteld. Dat 
kon hij contróleren met de fooien, zei hij 
me. De penii.inggaarder had de handen vol 
bij de 'cadeautafel. Wat een geluk, 1dacht ik, 
toen ik al die mooie spullen zag,'. wat een 
geluk, dat ·Sinterklaas niet getorpedeerd is. 
Ik kreeg ook een cadeau: een kapje_ van een 
~chemerlamp. Ik ben dol op schemefen: .. dan 
zien ze .niet zo goed hoe lelijk ik ben. Dat 
heeft de Sint bepaald geweten. Nou, over 
lelijk gesproken, Trapadoelie is oo~. zo knap 
niet. Hij kan niet .eens een meisje; krijgen : 
i;der -Jaa'r korilt ie aUeen. ___ } · : · · 
Toch is die roetmop een goede vent. De 
bestuursleden hebben bepaald aa~ hem te 
danken, dat zij tót ridder in de orde van de 
Taai.taai•pop werden verheven. Sámmelaar 
fe.licitcert--U ~n uw collega's nog. \Vel. 
En Wat was' ,er: e~n muziek, hè 1·) Aan de 
j>ian_o zag ik een druk gedrang van concur• 
renten-kunstbroeders. Geen wonder1 ook, als 
•Sinterklaas op bezoelë is. Meneet' Brinkel 
speelt anders ook een aax:dig stukj~ gramo
foon. En zag U -wel, hoe verrukt d_e- Heilige 

· het grijze hoofd heen en weer deed Wiegen, 
toen Hem ter ere de heer GenanQ ~r wel
haast in slaagde Schmidt eJl Walte'r, voorbij 
te streven ? In Sinterklaasliedjes wären ech. 
te.-· de dariles-g.ezusters-voorheen•~·. \V2es 
hem ver de baas ( of juister: de hhzin); ,en 
nog treur ik er _over ~at een dezer ,;;i'~cht'ren 
van Terpsichore zo, magertjes beloond werd 
met, wat zij noernde, ,.stekjes" vàn prijzen. 
Dat heeft. de Sint -toch wel niet geweten. , 
Mijn beste meheer de veurzitter, ifog veel 
kon ik vei"tèUen Over het avondje van Sin• 
terklaas. Maar dan wo&dt äè· redaètie boos, 
Dus slik ik de rest maar in, zelfs deCI stout~n 
soldaat i_n buitenmodd met 3. knbpen. ~~ 
redevoering . van· mijnheer ·v. ·d. Boouanrd, 
de wegblijvers en de Kerstkoriijnen · v<;m den· 
heer Boogert, ja aJles slik ik in en ik_ :.eg 
het U na: 
Dag Sinterklaasje, tot ,_:olgend jaár: . 

Uw SAMMELAAR. 

Mijn steentje 

E. ENMAAL IN DE DERTIG Dl\GEN 
.kom ik Uwe aandacht vragen. Via 
onze Lensrevue 'riclit,ik ·dan 't woord 

tot, U•om met U eens·· goed, terdege, ernstig 
te overw·egen hoe wij samen kunnen W_l•rken, 
onze club kunnen versterken. '.k Zóu U wil• 
lell inspireren en:-U allen inject~ren, met- die 
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stof, die kracht-bacil, •die Lensers kweekt 
met st'erke Wil 1 

Steeds verder moeten wij Vooruit, want stil
stand brengt ons achteruit. Op U dus, T..en
sers, rust de taak mede te strijden voor die 
zaak. H0e' dat te doen is velerlei: Wi!rft 
leden. donq,teurs er bij. Versterkt nóg 111eer 
ons ledental, dat ons dan eenmaal brengen 
zal' (en ieder werke daaraan mee) DE EER
STE KLAS I.V.C.B. Want al gaat het goed 
in Lens, Excelsior, dat is onz' wens ! .. 

Ei( 't is op onze vriendenkring, dat ik 'zo 
graag een loflied .zing; op hèel onze fatn.ilil!• 
schaar zo , eensgezind onder elkaar. Op 7 
December waren zij met velen in "de Ga
lerij",, want ,Sirit was weer eens op bezoek 
met "Trap", to~~end het zwar_e··boek, waarin 
beschreven goed en kwaad en menig. wel
gemeende raad. Voor veleri· had Hij 'n wijze 
les; het was. weer goed, 't was -een succes! 

. ' 
Voor Lens klonk ook het t;,qu'è Vadis" nn 
Ockenburgh gevorderd is. Die slag kwam 
wel· wat onverwacht: we hadden het ook 
nooit gedacht. We. waren ~erk'lijk even stil. 
Beseft men wat het zeggen wil: een voet- · 
balclub zonder terrein? 't Is-als een wijnfles 
zonder wijn. Want zohder een behoorlijk 
veld, het iij hier maar ronduit vermeld, zag 
het er lelijk voor ons uit, dank zij dat vor
deringsbesluit 1 

Graaf Willem Il, onz' stadg,enoot, hielp ons 
voorlopig uit de nood. Zij boód ons aan
stonds en Spontaan de Roggew0ning-velden 
aan. De cl\l_b van Bauwens en van Wijk gaf 
ons hierd~r ee~ zuiver blijk vàn sympa
thie en dit Qebaar verdient onz' dank, op
recht en waar. En heel het grote Lensgezin 
stemt met dit dankwoord luide in en zegt 
met mij van harte mee: Hulde aan U, Graaf 

' Willem Il 1 

Zo trekken wij met heel de schaar op naar 
het oude Wassenaar om er de_ .Lensvlag te 
ontplooien, onz.' werk verder te voltooien ! 

JAN KNUT. .. 
V a r a 

DE ZIEKENLIJST IS BLANCO, 
Guus Roodenrijs en Aad Hoppen• 

- brouwers zijn op dezelfde dag uit het 
ziekenhuis ontslagen, waarmee aan hun ge~ 
zamenlijke tuinwandelingèn en aan onze zie-

•> • 
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· kenliJst een blij einde kwam. Proficiat 1 

Jim Castricum en mej. Thea Broug traden 
op 13 December in het huwelijk, Dat is een 
heilwens ·waard. Van harte feliciteren wij 

- beiden en hun families met dit blij gebeuren. 
A_ls de bruid eerlang naar haar Jim ,...., toch 
ook nog "on_ze" Jim ,...., reist in ons mooi 
Indië, dat zij dan de beste wensen van.Lenig 
ên Snel meeneme voor zich en haar man. 
Ell als vliegenier Jim eens boven eigen home 
zijn· rOndjes draait, stuur dan een groet naar 
Lens, dat je .niet vergeet. 

B~p Janssen heeft de burgerjas weer aan
getr"okken. De "rol'' ligt ~otvrij in de kast 
e_n de baas gaat weer theedrinken aan de 
,,bekende., ädressen." • . . , 

Ook Wiffi Beerens verliet_'de krijgsdienst, 
,wat voor den 'majoor ee~ mannetje minder, 
maar voor ons een mannetje meer betekent. 

• ·t 

BOUWFONDS 
• t_., 

9e VERANTWOORDING. 

M A2~~~7~~t;;gl~~~A~~ v.A~ 
.. P. D" C. H., A. v. d. K" j. v. d. 

K., C. M .. ). v. V., ). v. W" P. )., J. B" 
). A" W. H., R. R" C. D" A. W" Ad. H .. 
Th. de )., H. v. L" C. B" H. A" H. )., 
P. M., Sammelaar, Jan Knut, 

samen f 6.-
fdem ··ad ·20 cent van: 

,,- : Fam. v. d. K., N. Z;, A. 8:, W. v. L. - 0.80 

ldeni ad 10 cent van : 
H. v. R" A. B" C. N., Mevr. S. 0.40 
Idem_. ad 35 cent van: 
L. U" C. H. 0.70 
ld~m~ ad 50 cent 
). D. 

van: 

Idem ad 5 cent van: 
A.B. 
Bijdrage in eens van Fa. ten B. 
St. Nicolaas 

~eeds verantwoord 

Totaal 

- 0,50 

0.05 
1.-

14.84 

f 24.29 
• 93.88 

f 118.17 

Dank z·ij een extra bijdrage van St. Nicolaas 
konden· _wij dit -mooie totaal b'i:ireiken. _Moge 
dit voorbee_ld van ·den Heiligen Mart voor 
velè: achter_blijvers een aansporing. zijn hün 
bijdrage àlsnog _te ,storten .. _-· 

·_· .. ,.· ·"· V. ,B, 

·• 
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GOALTJES MAKEN • 
, :"Yijze : Ik :Z.Ou zo graag 

IK ZIE ZO GR_AAG EEN GO:~!!!': 

Een goaltje• dan voor L. en S. ,. · 
Ik zie zo graag de- bal goed raken 
En scoren ncig een keer: of zes. 
Al op de groene voetbalvelden 
Stuurt Blauwwit zijn stérke helden. 
Ik hoor ze gfàag dat' nootje kraken 
Play up I Or;nhoog de vlag van Lens.'· 

TROUBADOUR, 

Ik houd van het Voetbal 

I
K HOUD VAN HET VOETBAL, DAT 
als 'n man op mij toekom_t met bliksemeri• 
de Ogen, riiet een forse stem, ademend en 

met grote gebaren van ,handen. Ik wil,. dat 
'het spel als :e~n tastbaar en klinkend,. orga• 
nisme voor mÎj opdoeme; ik .. wil dat, als ik 
het .zie op het veld, het mij, uit zijn; voor 
mijn oog hèwege_nde: elementen, een geesf 
doe gewaarwórden, die mij ·nadert en'. vanaf 
de grasvelden i~ mij op schijnt te varen. 
Ik houd van het voetbal. dat van uit de · 
onuitputtelijkheid van de speltactiek al~ eèn 
zee komt aanstromen, met _zijn wijde golving 
kalm voortspoelend, naderend. naderend, .. al
tljd nader, effen en bre_ed, plotseling. uitbre• 
kend en hevige aanvallen. 
Ik houd van het voetba1. dat op mij .fue.'. 
druist, op mij' aanraast, op mij neerdondert. 
in een stormende stortvloed vah kracht. :,, ' 
Ik houd van backs, die stoer staan. en ont:• 
zaglijk zijil als bergrilggen. 
Ik houd vàn het lijnpubliek, dàt dartelt en 
jubelt ·als.'n waé:J.iend. zoinerwoud- vol .vqgels. 
Ik. houd van deri keeper, die ik daar· zie 
stàan met zijn onverzettelijkheid, als een 
stad van marmer. • 
Ik houd va;;. de Lensrevuet die ' over mij 
dacht als een gouden sneeu.w van ;woórden. 
_Ik houd van de spelers, Ván jonge mannen 
met brede ruggen, zich rijend schouder aan 
schouder, steeds elkaar aanvullend, aanval 
op aanval, met de si:ielle ren van hun vlugge 
voeten. Ik houd van aanvailen, die eèrst 

• k1inken als stemmen onder dé grond; maar 
dan opkomen, stijgen, stijgeri, lui~er ën ·meer 
zingend doorklinken hóog in de, l_ucht. · 

• -~ Ik houd van schoten, die op deri keeper n,eer
bonken als vallende balken, van schoten, die 
hem voorbljsissen_ als ·k~gels,,,.,,} ·· 
lk houd van .technische Staaltjes, , die:. ik in• 

.,., 
• 

• 
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eens zie staan als klàprozen of als blauwe 
korenbloemen ïn de zonnegloed. 
Ik houd van sportiviteit, die mij iri. het heetst 
van de strijd plotseling toegeurt als. wierook 
uit' een kerkdeur of als reukwater Van een 
vrOtiwenzakdoek op straat. 
Ik houd van Ockenburgh, dat aan de voet 
, van de duinen de leverisblijheid Uitjubelt van 
de speelse vóetbaljetlgd.· . 
Ik houd van onze vlag, die het blauv.; van 
de blijdsdiclp ·verenigt met het wit van de 
onschuld.· · 
Ja, ik houd van het voetbal. Gij, die het 
speelt, boude het zuiver 1 

ELENES. 

(Wie de bron wil kennen, waaruit Elenes 
puÜe, leze het ol1Volprezen "Ik houd vàn 
het Proza" doör Lodewijk van Deyssel). 

Van · de. Elftal-commi~sie 

WEDSTRIJDRESULTATEN SENIOREN. 
3 December : 'Graaf Floris V 

Ria· 2,..:.;Lens 3 
10 Dece·mbèr: G.D.A. 2,.......,Lens 1 

!-Lens 2 
4-1 
3-6 
1-8 

De o;;~ige _op 26 Nov., 10 en 17 Dec. vast
gestelde. wedstrijden vonden door teri':in
afkeuring g~en doorgang. 

INDOORTRAINING. 
Hoewel ·zich vo0r de indoClrtraining reeds 
een vaste kern ván deelneriiers · heeft ge
vormd, acht de Ecó, het ntittig ook_ de ove
rfge spelers uit de 3 hoogste elftallen te 
wijzen oP de urgeritie van deze harmonische 
lic;haainson'twikkeling, die nti in de winter
tijd ·met zijn voetbal-stille perioden meel' dan 
boit naar voren komt. Houdt NU je lichaam 
fit en oefent mee.! Blijft niet als Jan Salie 
'met de h·anden in de schoot zitten, maar_ 
zoe~t iedere Woensdagavond de weg naar 
de Kepplerstraat ~n geeft de!). trainer door 
regelmatige, actieve deelname loon naar 
werken. 

ONDERHOUD SCHOENEN. 
In de winter verdient het áanbeveJing. de 
voetbalschóe~en voldoende soepel ·te hou
den door z~ vall tijd tot tijd in te vetten, 
willen ze niet te zeer verharden.· Aan je 
trouwe makkers een kleine attentie, die naa.St 
verlengde levensduur Vooral 'In h_et be:gin 
van .• de .wedstrijd. gemakkelijker __ trappen 
":'aarborgt. · 

· OPKOMEN OF NIET l 
De Eco. wij.St er Op, ._da.Lopkqm_~ll,,Stçeds 
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verplichtend is, indi~n 'àan de bèkende adres
sen de afkeuring niet officieel is bekend 
gemaakt, óók al kan men welhaast met ze
kerheid voorspellen, dat het terrein onbe
speelbaar zal zijn. 't Is i;nogelijk, dat de _ 
terreinconsul om de een of andere reden 
niet keurt, dan wel spelen toch mogelijk acht. 
De beslissing· l}gt nu in handen van_ den 
scheidsrechter. Komt er dan een elftal niet 
op. dan blijft keuring van het veld achter-

. wege en de referee bepaalt zich tot hé:t 
noteren van het betrokken, niet verschenen, 
elftal, waardoor de ver_eniging f 10.- boete 
en het elftal t~ee verliespunten krijgt. Tot 
heden werd deze fout bij ons niet _gemaakt. 
Wàakt er voor in de toekomst l Overtuigt 
u eerst aan de bekende 3:dressen ! 

ATTENTIE. 
BiJ enkele senior- en juniorelftallen komt de 
goede gewoonte· om gezamenlijk het veld te 
betredell in discrediet. Dat is J8mm·er ! De 
Eco. verzoekt de heren aanvoerders en Ièi
ders dringend in deze dilligent te blijven. 

, J. v. d: K. 

Van, doel tot doel 

Op de drempel van 1940 ••.. 
1939 is historle ·gewonlen 1 

V OOR LENS LEVENDE GESCHIE
denis, waard om evf:n óm te zien en 
de belangrijkste technische cvriluties 

uit het. voorbije jaar te releveren. Ik grijp 
zelfS nog even ·verder terug om te herinne
ren aan de leu:ie." waarmee Lens in '37..-'38 
haar opmars aanving: . Terug naàr de_ ver Jo" 
ren positie ! Gesteund door de orgaÎiisato-
rische opbom)" -legden Halleen c.s. na een 
doelbewuste campagne de grondslag voor 
het succes, dat onze fiere club in 1939 be
relkte. 
Lens bracht veel strijdvaardiger ploegen in 
het veld dan Voorheen. Het ee·rste werd 
kàmpioen en promoveerde. Ook de reServes 

. ,bereikten 'de tóp. De overige zes elfta_llen 
kwamen tot zeer behoorlijke resultaten.· 
Het ·~zomer..-tralningsplan werd afgewerkt. 
Het ledental stéeg. Het Se seniorelftal werd 
geboren. Alles wees• er op in Augustus j.l., 
dat L;ns een fonnidabele- compètitieaanloop 
o.htwikkeldc. _ . ~ , . ; , 
TClt de mobilisatie kwam ! De succesvolle 

' 0j;g~ng va~ d~. bÎ~~wwitte~ wè_rd daard~r 
vertraagd. Het leger eiste een· 20-tal onzer 
leden op; het _vij(de elftal ·was gedoem_d om 

-~,_te_'i;;teiVen; kwalitatief werdèn vooral de for ... 

'(, ,.,_ 
'. 
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maties van 2, 3 en 4 beschadigd. 
De noodcompetitie' kwam, zonder promotie. 
In aanmerking nemende de momentele positie 
van Lens 1, zou het elftal in 1940 wel een 
pra'chtige promotiekans gemaakt hebben, 
Wij hebben "iets" terug te winnen. Daarom 
is succes noodzakelijk, ook nu, terwijl er 
geen kans op promotie bestaat. Wij blijven· 
gereed voor· de sprong naar de I.V.C.B. De 
noodcompetitie is door Lens niet te licht ge
taxeerd, evenmin als door anderen. Fel 
wordt om de punten gestreden. Maar l;>ij 
enkele clubs komt meer dan anders de spor
tivit~it. ·in 't gedrang. Dat is te betreuren ! 
Ei! Waarom? Omdat Lens als interparochiëlc 
vere_ni9ing - zijn. onbetwistbaar bestaansrecht 
édatant ·Verdedigde? Omdat de "htimbug" 
niE:t te stuiten realiteit bleek? 

. 't Is mijn plicht namens de spelers de "lijn• 
mensen" te danken voor hun onverflauwde 
belangstelling en· sportieve aanmoedigingen, 
die onze elftallen een riem onder het hart 
staken. Dank eveneens aan de heren aan• 
voerders, die door het trouw inzenden van 
de aanvoerdersrapporten het mij mogelijk 
maakten in 1939 een technisch stuk Leris• 
historie te boekstaven in deze rubriek, een 
oÏ>gave, die ik steeds gaarne vervulde, wijl 
de blauwwitten wel zorgden voor tastbare 
wirist. Met vereende krachten zullen door 
ons hopelijk alle - uit de huidige tijdsom• 
standigheden vóortkomende - nadelen. wor• 
den uitgeschakèld. I;:n nu de wedstrijden l 

LENS 1. 
De blauwwitte voortrekkers -traden eerst op 
10 Decèmber aan in het 9rijs•groen Loosdui• 
neD. tegen de zwarté G.D.A.•ers. Onder de 

~rook van de pastoriè werd_ - altha~s d90r 
Lens - een strijd gestreden met wisselepde 

: spelsystemen. Wel beschouwd liep er een 
· düidelijke scheidingslijn in deze match, die 

in het eerste uur enig. balgeleuter - ge• 
woonlijk aangeduid met de naam "kort spel" 
;:_ opleverde, de overige minuten de deugde• 
lijkheid vàn het puur•Hollandse open spel 
bewees. Twee zuiver tegengestelde perioden, 
waarvan de eerste eeJ! 1-1, de tweede een 
7 +O rente afwierp. Short.passing met -mini• 
mtlm•, long•passing met maximum resultaat. 
Werd ooit op zo'n treffi;nde wijze de ka~ 
geboden beide systemen te Vergelijken? , : 
Met hardnekkigheid hield Le·ns vóór de rust 

· vast. aan -het korte spel, Ç.D.A. de gelegen• 
heid füedende de buitenspelval met· 'Succes 
aan te wenden. Indien' toen lange pa~ses Wa• 
ren_ gespeeld, och here, zij hadden won.~er

0
en 

ge.wrocht e_n m~er __ dan. vo]doende tege~Y-:_IC_~t 
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gevormd tegen die off-side•zette~•liefhebberij. 
In de 2e helft vond G.D.A. tege.qover 'de tik. 
kerij van de eerste e1ftallers het Juiste tegen• 
spel, zodat de partijen in evenwicht waren. 
A. Koppelle ·werkte illusies op een zege; toen 
hl], na. eerst tevoren de kracht van een staan. 
der te hebben geprobeerd, keui"ig doelpuntte. 
Toen Huysmans een hoge bal instede van. te 
vangen Of door te tikken, neersloeg, accep".' 
teerd~n de Loosduiners de geJegenheid __ gaar• 
ne. } ,......, 1. Het' tik•tik, nu en dan w:ät gesatisd 
met pingelarij, ging door en dus was de 
stand met rust nog 1-1. 
Even daarna evenzo. Maar toen ... 
Toen ging men de bal direct doorgeven, van 
vleugel tot vleugel en· zie ... een ,doelpunten" 
regen volgde. 't Was alsof er geen vijande• . 
lijke defensie· besfond. Met veel veive geeft 
het ~anvoerdersrapport aan, dat weer de 
blauwwitte centervoor- met een. laag, links, 
hard, zuiver gericht schot scoorde. 1-2. 
Kort, maar hevig G.D.A .• offensief volgçlc .. '; ...... 
Dàch Lens wist nu, hoe 't -moest. v. Rijn 
richtte zuiver en 't scoringsbord wees l ~3; 
Janssen ble;f rii~t achter, zweefde even later . 
naar binnen en de 4e goal aanschouwde het 
levenslicht, aldra gêvolgd door meerdere 
broertjes van de voet van Koppelle en"· Rijn_ 
met goed geplaatste ballen langs den uit".'· 
lope:nden keeper. J ,......,6. Een vleugelschat van 
Jacobi verhoogde de vreugde 1-7 .en we~r. 
zorgde Janssen voor de einduitslag 1-8. : _ "'i• .. 
De rechter.Lens-defensie, t.w. Roemers. en . ., 
Crul, '·speelde een' zeer goede wed~trijd. ~Bi{J;, 
G.D.A. ·was de doelman van 't juiste hou_t, .. 

· ondanks de 8 doelpunten. · 
Rest nog tê Vermelden, dat ·de arbiter zijn 
fluit mèt ·meer dan vaardig~ artisticiteit Wist 
te' b~spelen. Soms terecht, meermalell ten 'on:. 
rechte. Niettemin was· zijn leiding eerlijk. , 
Öe ranglijst vaJ Afdeling A ziet er ~Is 
volgt uit: 

" A~ntal Doelptn. 
gesp. gew, gd. verl pto, voort~eo 

Leri~ 1 8 7 0 · l H ·40- 9 
K.R.V.C. l 7 5 0 ·2 10 28-19 
Velo 1 6 4 1 1 9 23- 9 
A.V.V. l 7 4 0 3 8 21-15 
G.D.S. 1 7 1 4 2 6 11~17 
B .• Zwart 2 7 2 2 3 6 17-22 
G.D.A. 2 7 1 2 4 4 13'--30 
We.stlandia 6 0 2 4 2 l l--'25 
P.F.C. l 5 0 l 1 ·1 5-23 

,· LENS 2. 
De reserves kV,:amen eveneens slechts één 
keer in· het veld, doch maakten ten spijt van 
de verwachtingen een slechte beurt._ Ie.dere · 
speler, ~-zo vermeldt het "aanvoerdersrapport 

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

' 
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vanGRAAF FLORIS V !-LENS 2, bleef 
oIJder zijn normale prestatiè. Ik kan mij voor
stellen, dat de omgeving. aan de Loolaan niet 
tot grote daden inspireerd'e, dat het weinig 
behoorlijlce materiaal stagnerend werkte, 
maar dit is -geen voldoendè eXcuus voor de 
ruime nederlaag. Ik zie het zó, dat de ver
richtingen vart Lens 2 nog te veel ·bestaan 
uit de individuele prestatfes · van d-e spelers 
zonder dat een voldoende eenheid te onder
ke"nó.en valt. Indien de tweed~ blauwwitten 
hun individuele Spel meèr_ voegen en_ passen 
tot team-wqrk, zullen teleurstellende beur,
ten als de onderhavige ahvezig blljven. 
Het 'veldspel v3n beide Partijen ·was zeer 
slecht; dat van- Le·ns 2 enige graden minder 
dan Van Graaf Floris ·v. 1. Een algemene 
aanval der GraJelijken benutte hun center• 

-voOr met een· goal 1-0. Een door Venrooy 
onjuh't genomen vrije schop wist dezelfde 
jongeman op. de goede manier te waai-deren. 
2-0. . 
Na de rust her.leefde de hqRe ,bij Lens, dat 
de achterstand reduceerde tot 2-1. Die hoop 
bleek ijdel. Wat ba1-gdreuzel en zo en Gr. 
,FJ. forceerde twee doorb'ràken, mèt winst. 
4-1. De ·starid in deze Afdeling is nu·: 

Afdeling C. ,. 
Ria 1 6 6 O O 12 20- 9 
Wit-Blauw 1 6 2 2 2 6 30-'19 
Lens 2 • 4 2 0 2 4 10-11 
Gr. Floris V 1 . 4 2 'o 2 4. 11-17 
R.K.R.V.V. 1 4 1 1 2 . 3 s~J3 
Valkeniers 1 5 0 2 3 2i 13-19\ 
D.H.B. 1 . 3 O 1 2. il-: 10-14 / 
* De wedstrijd LenS 2...:...Wit Blaii~-1," die;; 
bij een Stand van 4...-3 w~rd gestaakt,· Word[;,._ 
officieel .als geëindigd beséhouwd; ~ ... ,~-

LENS 3. '· 
· Lens 3 wilde de symmetrie niet Verstorén 

en sp~elde dus· ook ~!echts één match·: 
RIA 2-LENS 2- Die ene had echter waarde 
voor drie ! De. 6-3 overwinning · ,;:orgde, 
dat de derde blamywitten de top bestégen in 
hun afdeling. En verdieÏld! Om i uur bezette 
Ria 2 .de ereplaats, om 4 uur wisselde men 
stuivertje. Zo .is voetbal nu eenmaal. 
Reeds vóór de big-mà.tè:h was de stemming 
opperbest. Het glundere gezicht van Bep 
Boortman waarboigde mij het gerechtvaar• 
digd her-oPtreden van dezen jongeman, die 
bovendien gesterkt werd deze middag door 
speciale belangstelling aan. de lijn. Waar oók · 
het bestuur ruime afvaa~cÎiging zond en de· 
elftakonimissie bijna voltallig acte de pré
sence gaf, was het voor ieder te ruiken, dat 
er iets belangrijks te gebeuren viel. . Even 
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dreigde de •passen-contröle '_het Lens-gezel• 
schap noodlottig te worden~ De douanier i.c. 
scheidsrechter wild"e echter gaàme tot de 
rust wachten. Nog vóór het begin echter 
stoomde zeker iemand het Ria-hek binnen 
met de vereiste pa~'iéreri bij Zich. Waar zo'Ó. 
motor al niet voor deugt ? 
Zonder meer kon ·nu de match ·beginnen. 
Ik vertelde U al, dat B. Boortman weer pre
sent _was. Tevens kreeg het militaire element 
in Lens 3 een versterking door de opnaine 
van· T. Jansen. Nog een nieuweling verde
digdë voor het eerst de· blauwwitte kleuren, 
n.l. W. Dräge'. ., ~ .... 
Het begin was voor Lens 3, dat aanvanke- ., 
lijk de toon a3ngaf, doch dé onregelmátige .' · ·Î. 
aanvallen wat slordig afwerkte. Trouwens,· 
Ria 2 was tegen 't cadeaustelsel en v~;cht- ... · 
voor haar plaats. Haar voorhoec;le was de 
gevaarlijkste linie en waar onze ,Jinks--back 
zich eerst .moest inspelen, ontstonden voor 
het Le~sdoel nog wel enkele precaire situa-
ties. De blauwwitten versaagden. niet en toen 
W. Dröge, die. zich_; ontpopte als een actieve 
speler, goëd doorgaf aàn H. Koeman, ont
stond op de v.;i.n Henk bekende w_ijze het 
eerste doelpunt 0-1. Nóg vóór de rust ·wis-
ten Drögc en weer KO'eman •-3 te produ
ceren. Blok hield e~igc gevaarlijke ballen· 
op zeel' goede wijz;e. 
Na de thee tapte Ria uit 'n ander vat. Het 
duurde niet _lang of ,de stand wees 2-3. Dat 
werd oppassen. Lens ~ rook het gevaar en 
Lieshout wist zijn listige opstelling af te wer
ken met een mooie goà.l 2--4. 
W. Boortman loste een gloeiende kogel en 
de Lens-zege nam toen vastere vormen aan. 
Koeman verrichtte de -hattrick en koge1de het ~-
half dozijn vol 2-6, waarna Ria Blok ·voor 
de. 3e maal liet ~issen. J ........ 6;-
Het einde• braè:ht de e'erste plaats! 
Bepaalde zwakke Plekken ontdekte ik niet 
bij het defde. J. •· v. Nooy leek mij mirider 
sterk dan anders. B. Boortman kwam er na 
rUst beter in, toonde toen meer durf en zal 
wel spoedig d~ oude ziJ"n. W. Boortman moet af 

beden_ken, dat schietçn voor een buitenspeler 
op de tweede-, vOOrzetfen op de eerste 
plaats komt. W. Middelhoop spande in de 
achterhoede de kroon. De. overigen waren 
ruim voldoende.· De stand is: 

Afdeling L. 
Lens 3 4 4 0 0 8 26- 9 
Ria 2 5 4 0 1. 8 30.:..15 
81.-Zwari 3 6 4 0 2 8 33-18 
Q. Steps 4 4 2 0 2 4 11-22 
V.V.F,3 2 1 0 1 . 2 6- 7 
G.D.A. 4 3 · 1 o· 2 2 11- 7 
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Wilhelmus 4 
D.H.L. 1 
R.K.R.V.V. 2 

3 1 0 2 2 
5 1 0 1 .2 
1 0 0 1 0 

10-11 
18-26 
6-36 

LENS 4. 
Dat arme vierde! De Bond bedeelt onze 
vierde bl?1UWWittei1 wel wat stiefmoederlijk. 
Het Lens•Bestuur stelde zich ten deze echter 
in verbinding met het bondsbestuur, waarbij 
de nadruk kon gelegd worden op de om• 
standigheid, dat geen enkele restrictie meer 
bij het vaststellen van wedstrijden voor Lens 

·• {f.t 4 in -acht genomen behoeft te worden. 
, ,:--_ -· ~ AJ_zo,. vierde elftallers, binnenkort. wordt ge 

met wedstrijden overladen ! Als nu het weer !,I""·•-,'• ?,;; ._.: maar· meewerkt ! 
De' stand ziet er als volgt uit: 

Al deling 
Wit•Blauw 3 
Velo 3 
Bl.,Zwart" 4 
Vac·2 
Lens 4-
Ra~a 4 

/ Uit het 

0. 
3 3 
3 1 
3 1 
2 1 
2 0 
3 0 

0 
2 
1 
0 
1 
0 

0 
0 
1 
1 
1 
3 

6 13- 6 
1 11-11 
3 13-12 
2 s·- s 
1 5- 6 
0 7-17 

J. v. d. K. 

Juniorenkamp 

BIJ 'T GEBEIER VAN DE NIEUW
jaarsklokken Cn de knetter van vuur~ 

• · wetk heffen de mensen hun glas om 
elkaar een voorspoedig jaar te wensen. 
In een oprecht ·gebed tot God smeken wij 
Gods zegen over oris allen af. . 
Men stelt ziç:h de vraag, wat 1940 dC:" wereld 
bre11:gen zal. Vrede of een algemene oorlog? 
Vreligde of teleurstelling? 
Het zijn steeds._ terugkerende vragen, wier 
antwoorden in het duister van de toekomst 
verborgén Iïggen. 'Wij weten het immers niet. 
Ten dele' eèhter hebben wij, wat de tijd ons 
zal brengen, in eigen ha_nd. De trouw en ijver 
n.l. waarmee de mens de hem opgelegde 

· t_aak vervult, draagt ook in gelijke mate bij 
· tót levensblijheid en arbeidsvrcugd_e. 
Dat geldt ook v:oor den jongen mens. In de· 
meeste gevallen be:Staat voor onze junioren 
deze taak nog ·uit datgene, wat de school 
hun oplegt als de voorbereiding tot het volle 
leven. De leerlirig, die. zijn werk met zorg 
verricht en de lesten met de pa~sende aan~ 
dacht volgt, vindt àls eerste beloning de 
waardel'ing van zijn ouders en onderwijzers. 
Maar ook die van ons. Wij verwachten lliet 
anders, dan dat onze jOngens ·10 het i,besef 
van hun eigen belang zich met volle áan
dàcht en grote ijver aa°: hun werk zetten. 
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Een goed gedrag en voortdurende vlijt ken• 
merken een jongen van karakter. 
Lenig en Snel zal het zich tot een eer reke~ 
nen, indien over een junior dooi de--ouders 
en de ond'erwijzers kan worden getuigd; Die 
jongen is een flinke Voetballer, maar thuis 
en , op school ontbreekt het , hein evenrilin 
aan ijver. 
Jongens, het nieuwe ja'ar moge voor jullie 
·allen een zalig jaar zijn. Wij verwachten in 
de examentijd een lange lijst van geslaàgden. 
Er~ dat zij, die de school reeds verlieten, een 
treetje mogen Opklimmen op de màatschap~ 
pdijke ladder. . 

. DE JUNIOREN-COMMISSIE. 

EI! nu de wedstrijden. , 
De oogst is. mager. Pluvius zorgde op 10 De
cember voor èen bedorven voetba_ldag en 
een week later lagen de velden tè. rillen 
onder de ijzige .Noord-Oester. . 
DE BENJAMINNEN echter trotseerden 
wind en regen-,- en bonden tegen K.R.V.C. b 
de strijd aan. ,Wel_ kwamen zij met dé kous 
op de kop thuis -- zij verloren nl. met lÇ)-1 
,-, doch zif trokken zich. daar y,einig. V1t.n 
aan. Het, was trouwens geen schande tegen 
cl€' sterke Rijswijkers te verliezen. De jongens 
van d mogen gerust bèdenken, dl::it in d"e 
hogere elftallen veel spelers zijll, die·;- ook 
keer op keer verloren, toen zij- htin. eel'Ste 

_wankele voetbalpassen maakten. Langs de ~ 
(.X~e'g . ;7al). de geleidelijkheid wistèn zij hun 

:. ·_ spel beter en doeltreffender te maken. Van , 
. 'je 'hela: hola, houdt er de moed maar: in!'! 
,. 3 Deceinber was wel een echte voetbaldag. 
'·Met vier elftallen in het veld wisten dè 

junioren 6 pu?ten te "'.erovcren. 

Alex van Deelen trok met de zijnen· min 
Henk Kops naar Wit-Blauw en in overeen
stemming· met de verwachting trok Lenig en 
Snel er aan hèt langste eind door ·met 8-3 
te winnen. Voor de ri.Ist" moesten de jongens 
Zich aanpassen aan het- gladde én niet plas~ 
sen bedekte veld. Toch,werd. het voor leider 
en spelers een prettige wedstrijd· door de 
g~~de stemming; Het spel werd moÓi open 
gehouden en was daardoor veri-assend, ·Zo-
als met 4 voorwaartsen wel vaker het geval 
is. Lux en Htiib zorgden ieder voor 4 doel- · 
punten, althans voor -de afwerking ervan, 
want Piet v. d. · Neut vooral, maar ook an
deren wisten door hun fijn, technisch spel 
do? ·kansen te scheppen. ,De ftlst was met 
2-1 in ons voordeel -ingègaan. De sterkte 
van onze ploeg bleek dus wel duidelijk in 

- de tweede helft. De stand in ·, 1c,: lonkt naar 
het· JtampioenSchap ;,_ 
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V.V.P. a 7 5 1 n H- 6 
Lens a '6 4 2 - 10 25- 9 
Rava a 7 5 2 10 18-10 
V.A.C.a 5 2 2 1 6 12-'- 8 
B1.PZwart a 6 3 3 6 9-12 
Q. Steps a 7 1 2 4 6 9-10 
D.H.B. a 8 1 7 2 6-27 
Wit Blau~ ·a 4 3 1 7-19 

Otto Eblé sprak zijn mannen ·een extra porp 
tie moed in, toen' zij met slechts 10 man 
tegen G~D.A. b in het strijdperk moesten 
treden. Piet de Jongh liet 'het elftal in de 
steek en heeft dUs heel wat góèd te maken. 
Het leek wel of ieder van het tiental zich 
gero_epen voelde zich zö in te spannen, dat 
hij het gemis van den aanwezige er mee zou 
opheffe~. Het Was voor den leider een genot 
de grote activiteit van het elftal te zien. Hij 
vergat er de kou door. 

. Vóór d~ rust speelde Lens met èle wind in 
de rug. Hoefnagel zette telkens de vleugels 
aan het-werk en Mesker en Huffel ;renden 
van je welste. De kraaienkeeper kre~g veel 
werk. ·Voo~ een prachtig schot van Hoefp 
nagel. moest hij zwichten en weinig later wist 
de Wilde hem eveneells te verschalken. In-, 
tussen poeierden Hendriks en Kroon ,alle 
gevaar uit hun· ~uurt weg, in welk edel be ... 
di'ijf v. Schendel en .kleine Kees ook hun 
aandeel hadden, " 
I~·de tweede helft ontstond er menig g~vaar · 
voor ons doel, maar nu vooral bleek Wat 
o~ze verdedigers in. huri ·mar_s Qa"dét"en. En , 
telkens trokken de vier: voorwaartsen er op 
af. Met vlot vleugelspel kwa1_11en .i.il vaak · 
vo'or het doel va·n. G.D.A. Tenslotte kwam 
nog een mpoi_ doelp~nt. Toe~ v~ Niel de 
bal zuiver· aan· Mesker doorgaf, stoof deze 
in· een lange· rush op doeJ af, g?f een •~anjer 
en ... de arbiter maakte de grootste fout van 
zijn leven door ,zo iets van buitenspel te 
ontdekken. Het was ja1_11mcr, dat dit prach
tige doelpunt nu niet telde. De jongens zwe
gen . echter, .bleven voetballen en... staan 
nn · aan de_ k_op. Zie maar : 

Lensb 7 5 2 
D.H.L. b- ,.- ' 5 4 
V.V.P.' b. ·• 5 4 1 
Valkeniers b 6 3 2 1 
V.A.C. b' 6 2 1 3 
G.D.A. b · · '6 1 2 3 
QuickSt.b 5113 
Wit Blau"' b . 6 2 4 
Gr. Floris a 3 1 2 
St. M_içhael a 1 1 

10 30-14 
9 29- 7 
8 11- 6 
8 15-12 
5 8-15 
4 17-22 
3, 13-11 
2 7,.e.36 
1 7-12 
0 2- 4 

' Jan Röoi:enhul'"g volgde zijn grote ·broers goed 
na en Voerde zijn elftal '90k ter overwinning. 

. DE LENS-REVUE 

Deze'keer werd Vaè c áan het spit"gëbradell. 
Met 51 doelpunten tekent de voorhoede Zijn 
kunnen en de 5 tegengoals vertellen iets over 
Hillenaar en zijn, backs. De halflinie heeft 
aan beide zijden aandeel. Dat mes s'n!jdt aan 
twee kanten. 
10-0 is een grote uitslag, maar vergeten 
wc niet, dat de Vac-kecper niet uit het 
juiste hout bleek gesneden te zijn, terwijl 
Wim daarentegen enige fraaie safes ver
richtte. Koos Walsteyn, die Bierhuizen verp 
ving, deed dapper mee in de voor hem 
vreemde omgevinQ .. Dit verbaast ons niet; 
gezien de _goède sfeer, die ook in het c:.elftal 
kenmerkend is. · Bewaart deze stemming, 
jongens. In zware wedstrijden kan dat · de 
beslissende factor zijn. Wat zeggen jullie 
van dit lijstje? 

Lens c 
D.H.L. d 
Valkeniers e 
V.A.C. c 
Quick St. e 
R.K.R.V.V. b 
R.I.A. b 
S.T.P. b 

7 6 1 
5 5 
7 4 2 
4 2 1 
5 2 3 
6 l 1 4 
5 1 4 
5 5 

12 51- 5 
10 17- 4 
9 20-16 
5 9..c.-13 
4 5-15 
3 7-24 
1 4-12 
0 4-28 

Tonny t~n Dam· moest' teg~n Quick St_eps f 
drie keer vissen, waar Ri_ny v. d, Elshout 
slechts I tegenpuntje tegenover kon plaatsen. 
Al spoedig bleek, dat onze. lichte· voorhoede 
n!ct tegen de Q. St. verdediging oj> kon. 
Jan Walsteyn deed wel aardige Öingen, doch 
schoot meestal naast. De rest van ,de voorp 
hoede was wat erg bang om succes te kun
nen hebben. In de halflinie speelde Frans 
een zeer ·goedè partij. De backs v. Bèek en 
Bom verdieneri een pluim om hun · goede, 
nuttige spel. _ . . 

, Wanneer volgt weer eens een overwinning? 
Er kunnen nog piintjes bij, zoals in de stand 
blijkt. . 

K.R.V.C. b 9 8 17 
V.V.P. e 6 4 2 8 
G.D.S. c 8 4 4 8 
D.H.B. d 8 3 4 7 
Valkeniërs f 6 3 3 6 
QuickSt.f 5 2 2 5 
R.K.R.V.V. c 7 1 5 3 
Lensd 7 1 6 2 

( 

34-13 
17-12 
12-10 
17-21 
17-15 
12- 9 
8-18 
7-26 

R u nu·mmers 

· In da.uk ontvàngen de clubbladen van D.H.L., 
Acttvitas, De Jagers, Vac. 
Klachten over het niet-:-ontvangen van de 

. Lens--revue richtê·lllen aan.het.redactie-adres. 

.• 
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VAN DE REDACTIE 

IN EEN WERELD, WAARIN MEN 
'.s morgens bij het ontwaken zich wel de 
vraag mag stellen of ons goede vader• 

land nog steeds vriendschappelijke verhou
dingen heeft met de nabuurlanden of wel 
ineens "vijand" geworden is,. in een wereld, 
die·_ bombardementen en torpederingen als 
ht::-ldendaélen verheerlijkt en in oorlog en 
vernietiging .zijn heil meent te vinden, ill zo'n 
wereld is het een zegen, dat er nog zo tal
lozen zijn, die. door het gebed, door hun zui
vere levenswijze of, door een krachtig ver
manend woord_' niet- ophouden het oorlogs
geweld te bezweren en gestadig bouwen aan 

· een toekomstige, een rechtvaardige vrede. 
Waar men ook komt en met anderen een 
praatje aanknoopt,. in de trein of de tram, 
bij het werk, op de straat en in winkels, 
overal bemerkt men, dat de mensen ondanks 
een zeker optimisme, toch niet zo heel ge
rust zijn over wat ons in 1940 zou kunnen 
°"'.erkomen. En vaak hoort men dan de op
merking: nou enfin, we zullen het maar af
wachten, .we kunnen er toch niets aaÎl doe'n. 
Eigfoaardig is het dit ook te vernemen uit 
de mond van mënsen, die toch voor geen 
kle-intje vervaard zijn, van mensen die anders 

' dóor dik en dun gaan om hun doel te be
reiken. Wij kunnen er niets aart doen, zeggen 
ze. 'Maar dat is niet waar. Zij' vergissen ' 
ziè:h. 'Zij kunnen er wèl wat aan doen. En 
wij _eveneens. leder van ons kan zijn steentje 
bijdi-agen om de wereld een tikje beter te 

· maken, ja om de hele wereldorde (lees: wan-
orde) , totaal om te zetten. 
Een huisgezin, waar de ouders en de kinde
ren de goede orde trachten te bewaren, waar 
wederzljdse verdraagzaamheid heerst, Js een · 
goed gezin, waar men gaarne een bezoek 
brengt. De gezinsleden zullen zich echter 

moeten inspannen ell meermalen hun eigen 
inzichten moeten "wegcijferen" om botsingen 
te vermijden, Door iedere opoffering ·Van 
.,eigen willetje" wordt de sfeèr in huis ~be~ 
haaglijker. •· 
Men mene nu niet, dat het in het grote 'huis;.. 
houden, dat de wereld heet, zo veel ariders· 
ls Ook daar schept men zich een ·aangename 
situatie, als men iets

1 

voor anderen te miSSen 
heeft, als men voor ahderen. bidt, als· nien 
voor anderen offert, als. men voor. anderen 
oprecht vriendelijk is. 
Men moet de gedachte van zich afschudden; 
dat men niets zou kunnen om mee de wereld 
te redden. Men late in zichzelf vaardig wor
den de geest van De B~nd zonde-r Naam, 
dat is de geest Van onderlinge liefde, waar
van men niemand uitsluite. Dat is' ridderlijk, 
dat is fair, dat is sportief, dat is vooral 
chrjstelljk. · 
Wij hebben zoveel bewondering voor den 
dappere, die eigen leven waagt om da( Van 
een ander 

I 
te redden. Terecht wordt zo'n 

held gehuldigd, nog vaker helaas vergeten. 
Wij prijzen hem, omdát hij goed deed. 

· Welnu, zo ooit, -dan is het nu de tijd.om.· 
zijn voorbeeld te _Volgen. Er is een drenke
ling, de Wereld. Werpen Wij hem onze offers 
toe. Zij zijn de reddingSboei"'o~ hem op 'het 
veilige droge te krijgen .. Er staat iemand in 
vlammen, de wereld. ·Blusseri: wij· het vuur 

· met de stroom. van onze näaStfnliëfdë;' · 
Maak u zelf beter. Zo - \'\!ordt i:1~~-vië~-~ld het 
ook. · . ' • ·· .:_._ ~ : .. ~ <':. -~-· 
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• 
den Penningmeester van Lenig en Snel, Ok• 
kernootstraat 12, Oen Haag. 
De· pe_nningmeester_ verzoekt met nadruk de 
contributie bij eerste aanbieding tè -voldoen. 
Vooral bij de ·huidige gesteldheid van de • 
straten is het niet aabgenaam nóg eens terug 
te moeten komen. 

3. Nieuw~ LedC~: 

.;· 
1. 

130. C. v. d. Ben, 21-12-'25, Bennèkom-
straat 119. · ' 

Nieu~e élonatèurs: 
152. Dhr. C. v. Kempen, Eerbeeklaan 40, 

'153. Dhr. W. G. J. Bergen Henegouwen; 
-Voorsfraat 90 B, Poeldijk. 

Van den Voorzitter 

NU IK DOOR OMSTANDIGHEDEN, 
.ziekte mijnerzijds, en de v·orstperiode, 
waardoor diverse achtereenvolgende 

Zondagen voetballoos zijn verstreken, hef _zo 
hoognodige contact met onze L. en S.-mensen 
mis, wil ik van de mij geboden gelegenheid, 
nJ ... de· Cens-revu.e" dankbaar gebruik ma
ken, oiu dit contact in stand te houden, in 
het vertrouwen dat onze L. en S.-ers mijn 
woorden als steeds welwillend zullen beluis
teren. 
Op de eerstè plaats· dan een welgemeend 
dankwoord aan de velen, die mij persoonlijk 
zowel als L. en S. hun beste wensen deden 
toekomen bij de Wisstiling des jaars. 
Na een zeer pijnlljke ziekteperiode waren 
deze . wensen mij thans bijzonder, -welkom. 
D(' meeste waren Vergezeld van de beste 
vérwaêhtingen voor onze ·vereniQing. 
Het zijn juist déze uitgesproken of liever deze 
ileergeschreYeii verwac_htingen, die · mij aah.

'lciding geven hierbij even stil te staan. 
Bij het nalezen der di"'.erse. wensen voor ons 
dierbaar L. en S. rees bij. mij onwillekeurig 
de vraag of -wij, L. en S.-crs, ons zelf wel 
bewust zijn, dat wij naàst God het in ver- · 
vulling gaan onzer wensen voor c~n ~ver
groot deel . zelf in hand'e·n hebben: Zijn wlj 
e:- ons ;_vel Van bewust, dat ons huidige Be
stuur en de diverse Commissies niets· nalaten 
om de_ blóel onzer vereniging zo hoog mo
gelijk op te· voeren· en ''•Zich· .hiervoor meer
malen persoonlijke offeis getroosten, _welke 
verre boven. de waardering van hun werk
zaamheden uitgaan? Het is·geenSzins mijn be
doeling hièr ons Bestuur te -beWieroken. Toch 
meen ik de activiteit van dit College eens 
extra onder de

0 
aandacht te mo~ten brengen 

' 
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van die L. en S.-le~en, die alles wel geloven 
en direct. klaar zijn met hun dikwijls zeer 
verkeerde critiek, doch zelf er niet het minste 
voor over hebben, iets in het belang van 
hun vereniging te doen. ' ,. 
Ik denk hierbij Slechts aan terreinverzorging, 
nèttell ophangen en afhalen, clubavonden be
zoeken, deelname aan trainingsoefeningen etc. 
Laten wlj in !940 hier eens heel bijzonder 
aan denken en ·breken met die Jan-Salie-geest. 
Handen uit de mouwen, allen eendr"achtig 
als één man achter het· Bestuur, opdat in 
1940 -- ons Jubeljaar ,-, onze wensen t.o.v. 
Lens in Vervulling mogen gaan en allen 
zonder uitzondering bij de viering van ons 
20-JARIG BESTAAN met trots kunnen zeg
gen: Ook wij hebben aan het behaalde succes 
naar behoren medegewerkt. Zodoende ver
zamele11 wij van nu af aan reeds bijdragen 
voor de viering vàn het 20-Jarig bestaan on
zer Vereniging. Hoewel dit vierde lustrum 
nog geen positief punt van bespreking in het 
Bestuur heeft uitgemaakt, geloof ik toch, dat 
er voldoende ~ermen aanwezig zijn, om dit 
foest, naargelang de tijdsomstandigheden 
zulks veroorloven, op gepaste wijze te vieren. 
Ongetwijfeld zullen U 'binnen afzienbare 
tijd de nodige mededelingen hieromtrent wor
den gedaan. Ik zou echter nu al reeds een 

· beroep willen doen op de oud-Lensleden, 
wier namen ik tijdens mijn Yoorzi.tterschap 
reeds zOvcle malen heb horen noemen, die 
hun oude Verenig~ng zeer zeker nog eén 
warm hart_ toe.dragen en hen bij deze gele
genheid willen verzoeken: komt bij ons, gij 
zijt ·welkom. Zet Uw bescheidenheid aan. de 
kant, wij stellen er prijs op, dat wij het pio-

. nil"rswerk van U, MET U in ons midden 
mogen herdenken. Uw áanwezigheid zal onze 
vreugde verhogen, Uw wegblijven zou onze 
feestvreugde stpreri. U hoort bij ons. Jammer 
genoeg ,ben _ik CJeen held ïn het. onthouden 
van namen, anders zou ik ze hier achter el~ · 
kande~ · noemen. Maar misschien wil onze 
oude trouwe Sammelaar me tegelijkertijd wel 
hierin bijstaan. Ik ben er zeker van, d8i hij 
er zo wel een paar dozijn kan opnoemen, die. 
minstens lid v8.n de feestcommissie moeten 
zijn; doch ·zoals gèzçgd, we. 'komen hièrop 
nog. nader terug. · 
Rest me nog aan onze Donateurs en Dona
trice.S en allen die onze Vereniging in 1939 
hun steun, in welke vorm ook, hebben Ver
leend, mijn welgem'eende dank te betuigen, 
in het volle vertrouwen, dat Lenig en Snel 
ook in 1940 die zeer .gewaardeerde hulp we
derom mag blijven genieten. 

'J. W. DUBOIS, Voorzitter. 
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Spelers en Scheidsrechters 

0 NDER DEZE TITEL ONTVIN
gen wij op ons ver:;:oek van de hand 
van den heer F. J. van Veen een 

inleidend woord tot de komende spelregeJ
av9nd, die op 20 Februari a.s. voor onze 
sen!~ren wordt gehouden. 
Wij hechten Voor het voetbalspel een {Jrote 
waarde aan een juiste en uitgebreide kennis 
van de spelregels. . 
De heer van Veen, die ter zake kundig en 
bávendien een aangenaàm causeur is, ver
klaarde zich gaarne bereid d~ leemte in de 

. theoretische kennis van' ons spel wat aan te 
vullen. 
Wij late~ nu den ·heer van Veen aan het 

· woord: 

"Bij, het spelen van· onze voetbalwedstrijden 
is een ·goed cóntact tussen den scheidsrechter 
e1t de spelers niet te ontberen voor een pret• 
tig verloop vàn de wedstrijd. Ruiterlijk ~oe- · 
ten wij erkennen, dat in de practljk dikwijls 
mm het goede contact zowel als aan het 
prettige verloop iets hapert. Waar is de 
oÓriaak ·hiervan te· vinden? 
D_eze vraag is m.i. heel eenvoudig op te 
lossen. Bij de spelers be&taat veel te weinig 
kennis van de regels, ja zelfs bij de elftallen 
Van _de lste klasse ontbreekt de meest ele
ihentaire kennis van de spelregels. 
VaJJ.".het L. en S; Bestuur acht ik het daar• 
ori: fofv,.,aardig iemand uit te nodigen de spe
lers meer spelregelkennis bij te brengen. 
Or:idergetekende hoopt op Dinsdag 20 Febru
ari over bedoeld Onderwerp,· verduidelijkt met 
projectie--plaatjes.' te komen spreken. Ik hoop 
een grote schare leden van. Lenig en Snel te 
oritmoeten, opdat èn vóor de club èn voor 
de spelers individueel,. in de toekomst het 
nut '{an. deze spelregelavond duidelijk moge 
blijkell.'' 

Amsterdam. F. J. VAN VEEN 

V a r a ·w. 

HET BESTUUR ONTVING NOG 
de zeer gewaardeerde nieuwjaars• 
wensen van Bep Janssen en echtge

note,0,Philip de. Heer en,echtgenote, Jan Jans
sen en echtgenote, Henk v. Rijn, Aad Kop• 
pelle, Ben Waslander, Kees Hattink, Wim 
Hillenaar en H. S. V. W. 

35 
·, 

Kees.Stiyckerbuyck stuurde vari.' uit zijn rno
bilisatie-bestemîning ergens fangs de" Waal 
een ;Kerstgroet,. die slechts wat· laät in Ons 
bezit kwam. Met . heimwee -denkt ·hij aan 
Lèns, waarvan hij zo trouw de Revue en .hèt 
weekbericht ontvangt. Met de opwekking 
veel voor de vrede te hielden-, b"esluit K;ees 
zijn schrijven. 

Henk van Rijn koos de sneeuw-- en ijsp_eriode 
om onder· de wol te kruipen. Wees wijzer, 
Henk, bind liever je schaatsen onde.r ! · · 

·', . ' . ' 

De beer Wolfraad gieldt ons, dat zij!] schrijf--, 
inachine--hándel verPlaátst Werd· naar Prinse-· 
gracht 70, (Zie de advertentie op de achter-
pagina). .·•;; 

'Meheer de Veurzittèr 

B 
mm! IK LOOP IEDERE DAG TE 

rillen langs de beijsde 
1

of besneeuw~e 
straten van onze mooie, maar nµ m 

Januari stijf bevroren s·tad. . . 
Over voetballen denk ik niet eens meer; Een 
mens zou haast vergeten "of een bal rond· of 
vierkant is. Gelukkige hall . .lekker in_ het vet 
ligt het lieve ding .nu zijn win_terslaap :te sla
pen, net als ~onze militairen:_ ergens in Ne-
derland. Ergens ja, vergeten door de ondank
bare voctballerswereld', • ,, • 
Die is er déze maand op ·uitgetrokk.èn 'met 
schaats of slede om Koniág Thiálf te hul
digen. Menige Leilsman- en vrouw ·wage~. !1 

èen baantje op de gladde Ijzers: · 
Bent U ook al. aan het zwieren geweest, 
meheer de Veurzitter? Ik ging in Dµjn Jonge 
ja1·en naar VlaardinQen om moppen te kopen 
voor mijn moeder. Mijn moeder zei _dan: .,Jon• 
gen, blijf thuis, die -moppen .kun je bij den 

· bakker vlak om de hoek ook kopen". 'Mciar 
neen, Sammelaar trok naar de Moerweg, 
bond er de s~haatsen. onder_ ,ep., k.riskraste, 
naar Vlaardingen. Thuis gek;omen me,t een 
gloeiend hoofd en moede benen, heette het: 
,.En- Sampie, waar Zijn. je moppen?" -,,Hier, 
moeder!" én Sammelaartje wreef eens over 
zijn buik, waarheen de moppen onderweg een 
voor een verhuisd ware'n. , 

Of ik trok náar douda Járig~ "een :a,le;~n~·e: 
lukkigste ijsweg om voor mijn vader een pijp 
te kopen. Om heri1 vèiliQ .te bew_aren, stak 
ik hem in mijn- zak: Zo in" de. P,and houden, 
zoals je dat op foto's wèJ ziet,· verti-ouwcie ik• 
niet. 's-Avonds -thuis kwam de pijp, te 'vöor-
schijn...... in gruzelem_enten ·l - ' . .-"t ' 

.- .. , ;~.-
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Neen, heel fortuinlijk Was ik !}iet met mijn 
1 

lj:-:boodschappen. Maar ik 'beleefde heerlijke 
dé,igen. Dat is voor een onderriemend man als 
Sammelaar nu eenmaal is, toch heel wat an•· 
ders d~n het meekrioe1en mét duizend· ande
ren· op een bevrorèn regenplas. 
Gelukkig 'beti ik op al mijn tochten nog nooi_t 

· verdronken. Anders kon ik me nu· niet noe• 
rr:en uw ouwe trouwe 

SAMMELAAR. 

Mijn steentje 

ALS DE REDACI'EUR KOMT VRA
gen,"je verz_oekt iets "bij te-dragen", 

_, " .àls je steeds opnieuw moet schrijven,·· 
- daarbij adueel. wil blijven, wanneer jl?: con-
. structief wil·· houwen, de Lensers 't goede 

voor· Wil houwen, . dan dien jC naast wat 
f~ntasle een "bron" te· hebben voor copie ! 
Ik ben mijn li_cht toen op gaan steken, met 
di_c en gene eens gaan spreken en wat ik 
daarbij ·moctit ervaren, wil ik hier even gaan 
Verklaren. En 't zij' ook maar meteen ver
meld: ik stond zo nu en dan versteld. 'nu mij 
eens duidelijk -ging .bI!jken, wat er zo alle
maal komt kijken in een vereniging van for
ll}aat, van •t plan wfarop ons Lens nu staat ! 

·Ik heb den voor~itter gesproken even in, de 
gauwigheid. 'k Geloof dat hij het"' razend 
druk heeft, want hij·, had maa,r_ weiniq .tijd. 
H1; sprak mij van "Belangen-zaken", Ocken
burgh, Heer Wesseling; telefoontjes met de 
Stichting en nog duizend en êên ding, ..... 

'k. Heb den ,,Sic" voorbij, zien rijden ergens 
in de Appelstraat. 1c · Geloof dat hij het ra
zetld druk heeft, hij was· tenminste erg Iaat. 
Hij sprak van vergaderingen, cor'Spondentie, 

• weekbericht; elftalzaken en notulen. Ik' dui
zelde, mijn hoofd werd licht .... .-. 

,,D~_penningman ){wam op visite met z'n knip
kaart en zijit tang. ·•k Geloof dat hij ·het 
razend druk hee.f.t, die heeft bepaald een 
.,doktersgang". Beiden komen op VISITE, 
hebben reuze weinig tijd. Maar je ràakt naast 
koek en koffie ook je centen aan hen kwijt ! 

· '.k Zag den redact1for nbg lopen, grote pak
ken in zijn arm. 'k Geloot dat hij het razend 
druk :heeft, hij transpirèerde,' had het warm. 

' 
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I-lij sprak va_n adressen-schrijven, juniorzaken 
èn dies meer; revue-bezorging en bespreking 
en copie-gecorrigeer ! 

'k Heb een mïHtair gesproken even tussen 
twee appèls. 'k Geloof dat hij het razend 
druk had, hij was tenininste knap rebèls. 
't Was er een met van die strepen, eens 
een steunpilaar· van Lens; nu een steunpurit 
van het leger' in ons Nederland, ergèns ! 

'k Zag den trainer ook nog fietsen, 'k reed 
een eindje met hem op, 'k Geloof dat hij het 
razend druk heeft. die heeft heel wat aan 

· zîjn kop, Hij had het over indoor-training, 
concentratie èn tactiek; heel veel zorg; geen 
medewerking van 't betrokken Lenspubliek ! 

'.l: Heb de P. en P. gesproken: een en al ac
tiviteit. 'k Geloof dat die het razend druk 
heeft, crisis-narigheid ten spijt. 'k Hoorde 
iets van een soireetje bij gebrek aan voet
balsport; groàtse plan!]en rond December als 
ons Lens dan twintig wordt ! 

En • s avonds in een nis tig uurtje lekker warm 
bij de haard overdacht ik hoe een "baantje" 
toch nog heel veel zorgen baart. Hoe bestuur, 
commissieleden, week aan week ,en dag aan 
dag al hun vrije tijd bestederi voor de glorie 
onzer 'vlag. Höe hun arbeid, hun prestatie 
soms nog wordt becritis~erd; hoe ondankbaar 
men kan- wezè:n; 't verleden heeft het vaak 
geleerd! 

En wij, Lensers langs hetJijntje, begrepen wij 
wel gcied onz' plicht? Hielpèn wij hen naar 
vermogen, waardoor huil. taak wat werd ver~ 
licht? Bleven wij niet in gebreke, drong het 
wel goed tot ons door, dat wij "sa[!ien moe~ 
ten werke'i:1"? Daar zijn wij "verenigd" voor! 
Bléven wensen dikwerf wensen,· onbereik
baar, onvervuld door gebrek aan medewer- · 
'king, _ja, niisschieri doÓr onze schuld? 

Nu een nieuw jaar is bêgonnen, 'n lustrµm
jaár voor L. en' S., nu· al bijna twintig jaren 
onze club staat op de bres voor de R.K. 
Sportbelangen, voor een prachtig ideaal, wil
len wij niet achterblijven, bieden we samen, 
allemaal, een lustrumgave, een cadeautje als 
passeiid feestgeschenk dus aan. 't Zijn: 
VRIENDSCHAP, STEUN, maar boven al
les TROUW aan de blauwwitte vaan 1 

JAN KNUT. 
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Van over Zee 

. B IJNA'GELIJKERTIJD ONTVINGEN 
' wij een brief van Paul van Boheemen 

en een van Joost Bon: Deze keer is 
de buitenlandse post wel bizonder welkom. 
We beleefden immers louter \ voetballoze 
Zondagen. Dat is Wel geen ramp, maar het 
bemoeilijkt het werk van de redactie. 
Wij geven eerst het woord aan. Paul van 
Boheemen. Ja, Joost, de ouderdom gaat voor. 

LuchtÎ>ost. 
Sanghyang Damar, 20-12-'39. 

Daar zit ik weer ~chter mijn schrijftaf~l om""' 
te trachten een krabbel te krabbelen voor de 
Lensreyuë. De ac;hterkant van mijn penhou
der heb ik al uitgerafeld, diepe rimpels 
plooien mijn voorhoofd en toch, ondanks dit 
alles wil ·het maar niet vlotten. 
Toen ik een _dezer dagen de Lensrevue ont
ying, \vas het als _een aanklacht, dat ik weer 
een_ maand ~yerges1agen had met schrijven, 
ti::: In.eer daa'r de revue hier in mijn "hermi
tage" een welkome aflèiding is. Peccavi en ik 
beloof beterschap. 
Zoals zovele Lensers heb ik hier in Indië 
ook een mobilisatie-Oproep gekregen en heb 

· ik 4 wèken het Vaderland gediend. Ik moest 
me met Spoed begeven naar Mees.ter Cornelis 
en daai ben ik van huis- en tuin-infanterist 
gebombärdeerd. tot paardengeleider. 
Deze titel zegt het reeds, mij werd dan een 
paard toevertrouwd, dat ik Il1oest verzorgen: 
wassen, borstelen, ·boenen en ... waarmee ik 
moest ron_dstappen. Vooral dit laatste be
zorgde me grijze haren. Het "l:ieesie" vond 
het .blijkbaar niet leuk netjes in het gelid 
te lopen. Of ik hem riu a1 ·vertelde, dat een 
extra stuk_ brood zijn beloning zou zijn, als 
hij braaf mee ging, het lukte niet en zo kon 
het gebèuren, dàt milicien ·van Boheerpen, 
stamboeknummer 162814 door Meester Cor
nelis holde, achter zijn paard aan. 
Na 4 weken "wendt rechts, wéndt links, voor 
de bedden" mocht ik weer naar huis. Eerst 
afpresenteren. Ik voelde me heel wat lekker
der, toen ik in mijn hotel het groen mocht 
verwisselen met. mijn burgerpakean. 
Kom, laat ik uit mijn pen klauteren, maar 
niet voordat, ik de Le~sfamilie een Zalig en 
voorspoedig 1940 heb toegewènst. 

. PAUL VAN BOHEEMEN. 

En nu is de beurt aan onze;; besten vriend 
Joost. Wij hopen ook hem· nog dikwijls in de 
LensreV:µe te ontmoeten. 
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. . . 
. ~ Ponta Gro;5sa, 2-12-'39 . 

Amgos, Snrós/ Snres; · . 
. " -·r " .· 

't Toeval sc~ijrit ·met mJj, maar vooral toch 
fT!,et mijn brieven· hebben will~n spelen, wan't 
van mijnheer Juffermans vernam ik, dat·, al 
mijn brieven zijn weggeraakt. ·Maar nu ik in 
de stad Ponta Grossa woon, zal ··t wel beter 
gaan. De briêven, die ik van uit Ca~tro naar 
L. en S. geschreven heb, zijn ook geen Van 
alle aangekomen en evenzo de brieven aan 
mijn vriend en familie. De postbeambte in 
Castro haalt de ongebruikte postzegels· van 
de brieven af en gebruikt ze zelf, terwijl.de 

· brieven in de pru11emand gaan. 
Soit. 
Nu 't voetballen. 
De voetbalsport ·bezit in BraZilië wel een 
zeer grote •populariteit; maaÎ' dè voornaamste 
sport· hier in Brasil zijn en bl_ijV"e~ de paar
denrennen. In 't nationale· elftal van Brasil 
zitten enkèle ·negers, ~én of tw.ee blanken en 
de rest zijn halfbloeden: 't Zijn stuk voor 
stuk geweldig brede en zware kerels~ _'t Spel 
is ook zéér fors. De voetbalvelden in de 
grote steden, zoals Säo Paula, Rio de Janeiro, 
etc. etc. zijn natuurlijk goed, maar ,hier in 
Paraná zijn de meeste van _hard Zand, die dit 
tegen hebben, dat ze bij regen_ zeer modde
rig zijn en bij droog weer zq hard als een 

. bikkel, of zo mogelijk nog harder. Vóór heb
ben ze echter ... niets. De Brazilianen spelen 
buitenge\voon snel, doch zéér kort. Bij een 
aanval loopt alles mee naar voren, op den 
keeper ,en een der bàcks na. Het spel is vrij 
ruw. Bijv. voor pootje hak_en wordt niet ge
floten, voor duwen met de arm of hand net 
zo min. Doch bij hands en buitenspel •Wordt 

· zeer sportief gehandeld. De scheidSrechter 
fluit vaak niet eens. De schuldige legt on~ 
middellijk de bal neer en de ,freekick of wat 
het dan ook moge zijn, wordt genomen zon~ 
zonder enig gemopper van de .spelers. 
Het publiek leeft hier helemaál met het spel 
mee. Ook hier staan de beste stuurlui aan 
wal. Vaak ontstaan er v'eèhtpal'tijtjes door 
meningsverschillen, waaraan een· stuk Of 20 
à 30 voetbat~:nthousiasten mee doen. Dat is 
het warme bloed. De afgod der Braziliaanse 
jeugd Js Leonidas. Die: wórdt beschouwd als 
de beSte Zuid-Amerikaanse voetballer. In 
·zeer ~elc sigarettendoosjes zitten plaátjes van 
Leonidas. Alleen van Leonidas en niet van 
andere spelers. Ook zitten er hier in som
mige merken situatie-plaatjes, bijv. hoe de 
eerste goal van Brasil tegen Bolivia gemaakt 
werd .. : -
Een grote gebeurtenis" is altijd de voetbal-
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wedstrijd tussen de Paulista's en de Cario.:.. 
ca·s. Paulista's is de naam van de inwoners 

, van ·Sao Paulo en de Cariscas van Rio de 
Janeiro. Dat heeft voor de Brazilianen een 
ze.er grote betekenis, omdat die ,clubs tegen
over elkaar staan als water en vuur. De 
laatste keei:.. heeft Sao ~aula ge',vonnen met · 

· 1....-0, Nu zal ik maar eens ophouden, want 
ik, denk, dat ik lang genoeg bezig ben ge-
weest. 

Atélogo. Tot· ziens, 

J. BON. 

BO UW F O N D· S 
!Oe VERANTWOORDING. 

MAANDELIJKSE BIJDRAGE AD 
25 cent ontvangen van: W. v. 'B., 

. P. D" C. H., A. v. d. K., J. v. d. 
K C. M" J. v. V" J. v. W" P. J" J. B" 
W. H., R. R" C. b., A. W" Ad. H., Th. 
de J" H. v .. L" C. B., H. A" H. J" P. M., 
Samm~l~ar, Jan Knut t · 

samen_ f :'5.75 .. 'i 
Idem ad 20 cent van : -.,, ., 
Fam. v. d. K" N. ,Z" J. A" A. B" .. ~ 

1
_.,_, ·. W. v. L. 

Idem àd 10 cent van:· , 
H v. R" A. Ii., C. N" Mew. S .. 
Idem ad 35 cent va.Il : 
C. H., L. U. ~-.f; ·,:.,." • ~ 
Idem ad· 50 cent van:•,: f J.· o.. -~~~~;.:,: 
Bijdrage ineens van P. de M. 

Reeds verantwoord 

Totaal 

l.-'-

0.40 

0.70 

0.50 
0.25 

8.60 
~- 118.1,7 

126.77 

Ondanks de prachtige medewerking van de 
leden Zullen wij het bij de stichting van het 
Bou~fonds gestelde doel nl.: Op naar de 
f 300 . .....- niet kunnen halen. Laten wij echter 
deze laatste maanden ALLEN. nog eens extra 
ons best doen, zodat Wij toch z~ker· de. 
f 200.- zulien bereiken. En dat kan,. mits 
ALLEN meedoen, Afgesproken ? . ., 

V.B.,J_ 
-----~--------- ,, 
R u lnumme·rs 

·.1:' 
In dank ontvangen de clubbladen ·van R.K. 
R.V.V., De 1agers,. Activitas, Ria, 

DE LENS-REVUE 

Ode aan Wim: Huysmans 

Wijze : Prikkeldraad. 

W IMPIE HUYSMANS HEEFT 
_._ ee~ doel_ met prikkeldraad. 

Blijf ma~r th~is ... prikkeldraad ! 
EJJ hij stopt er all~ ballen heel kordaat, ' 
Geeft nooit thuis... prikkeldraad ! 
En al mikt de tegenstander nog zo goed, 
J(" moet ,eens zien hoe Wim zijn werk 

safe en keurig doet. 
Hoera voor Wim, die hi;_t keeperswerk 

wel verstaat. 
't Is daar niet pluis ... pr~kkeldraad ! 

TROUBADOUR. 

Van doe 1 tot doel 

NEEN, MIJNHEER v. d. K" VOET
bal of geen . voetbal, U maakt de 
rubriek "Van doel tot doel", óók in · 

het Februari-nummer!" 
Of ondergetekende al wees ·op het feit, dat 
hij van' doel tot doel .slechts· een bevroren, 
deels met een_ ijslaag bedekte. ·masSa vond, 
er hielp geen lieve moeder aan. De redactie 
was onvermurwbaar, want ... de revue moest 
uit. Zij was het dus, die mij dWong onder . 
dreiging van inhouding mijner honorering, in 
dit nummer de Lens-hersens te vervelen met 
beschouwinge_n over het spel met de bal. 

Er is· moed:· voor nodig o'm in deze hausse~ 
periode van snêellw en ijs je pen te hanteren 
en te verhalen van een Ie bedrijf en een 2e 
bedrijf, .die tezamen m"et de rust em. match 
vormen. 
De thermometer jl:lagt onweerstaanbaar naar 
vorst. Alles op dit ondermaanse ademt kou ... 
Zelfs onze kranige landsverdedigers alias ge~ . 
mobiliseerden verbergen hun tere oortjes 
achter de bekende oorkleppen en zijn een Je.; 
vende propaganda Voor het comité "Breit 
allen nièe". M'n doorlopers ~ made in Ca~ 
náda -- die, na een paar uren ingespannen 
zwieren in het· rijk- van Thialf, _welverdiende 
rust genieten,_ vormet_i een aanklacht tegen 
het brutale voornemen van hun baas, hen' 
straal te negéren in ruil voor , wat onnozel 
bal-spielerei. ·•. · 

. Maar ja ... de rèvue · möet immers ·uit ! 

• 
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Ze zit ik, als slachtoffer van mijn plicht, 
letterlijk en figuurlijk· met de handen in het 
haar. 
Met wintertenen en tintelende vingers, zón-
der inspiratie... " 
Denkt U zich, geachte lezer en lezeres, de 
situatie even in. Bóven mij de glinsterende 
ij.speg_eis aan ;de dakgoot, vóór mij ·een spie
gelgladde ·baari ·'met lustige schaatsenrijders 
en - 'niet tè ve:i-geten ,......., -sters. 
't Is om wanhopig te worden 1 
Deze entourage-.máet me inspireren tot een 
gedachten-concentratie op de uit-de-tijd-se 
voeil;iallerij. · 

~ Van tcg~n.Stellingen gesproken ... 

Een licht gloort, · zij het een_ kaarsen pitje. 
··· De eerste blauw-witten reiken mij de hand. 

Zij zijn het, die vol erbarmen met een on
gelukkigen amatcur-pennelikkcr, de stof le
verên voor het scenario, dat ik U in onder
stnande regelen ga ophangen, .. indien althans 
voormelde redactie, waarover ik U boven 
een boekje opendeed, het der Lens-revue 
Waardig keurt. (De redactie is niet zo 
kwaad, als de geachte inzender doet voor-

.·. konien. Red.) 

,t-·.,. Titel: Graaf Willem II 1-Lenig en Snel L 
Scenario: v.d. K. (met hoofdletter). 
lmpressario : de Eco . ( eveneens met hpofd-. 
letter). 
-Beschermvrouwe: de redactie (met kleine 
letter). 
Tijd : ver terug in de middeleeuwen, op ze
kere, Zondagmiddag. om 2 uur of zo. 
Pl.lats: Roggewoning, tussen Den Haa"g en 
Den Helder. 
Aard van h_et spel: vriendschappelii~: 
Kümplcider: de Scheidsrechter (s.v.p. met 
hoofdlettér). 

(Let op" boeren, J?urQers, buitenlui en sol
daten, .het spel gaat beginnen !) 

Voorspel, 
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pàrtljen betwisten (sic) elkaar de hoge eer. 
Graaf Willem wint dit duel en een bestuürn
lid dicrzelfde vereniQing ontfermt zich o~er 
het _kleine, maar belangrijke object, dat de 
naam van fluit draagt. 
Graaf Willem blijkt de ba_Ilen g'em~biliseérd · 
te hebben. Slechts één bruin monster is van . 
den zuinigen terreincommissaris los te krij• 
gen. (Let op, nu vangt ·het spel heus aan!) 

le Bedrijf. 

Lens heeft 'n invallers~"middenmoot: Ru Roo
denrJjs - J. Hoppenbrouwers· ,. G. Scholten. 
De groenzwartel! teIIen óók enige r~serves. 
Desondanks is hun blauwe bloed het eerst 

· op temperatuur, zodat Huysmans, die met 
blote handen keept, drà een vOltreffer in
casseren moet. Nu verdwijnt -de kou ook uit 
de tenen van onze Lens-vrienden, de bal richt 
zich meermalen van man tot man en spoedig 
do.et een blauwwitte been-granaat de ·kan-
sen keren. · 

(In_termezzo l: de kamprechter hà~lt een 
~Omp en pompt ... ). 

,,;i'"Partijen vervolgen dan lustig·. De blauwWit
f. ' tei1 s_chieten meer rake kogèls dan de Rogge
Î , woning-bewoners {wat eën mond vol). 

,__ (lntermezzà 2: Dè bal zoek~ he\ wate~ ~p. 
Het tweede leer komt b_innen_' de .lijnen). 

' -,J,-_ ,,· 

Het scherm valt' voor· de"• eerste maal. De 
stand is 4,..._.2 voor Lens .... ;> -,., 
In de rust profiteert Blauwwit ~an de prach• 
tige vinding van den. _buffetchef en drinkt 
chocomel. Leo verzekert zich de rechten op 
het schaars áanwezige water, dat de vorst 
niet verdragen kon. 

2e Bedrijf: 

De blauwwitten gaan "Iorlg" spelen, Graaf 
Willem's bent verdedi_gt stug, maar drie' 
Lensgoals suizen in hun heiligdom. Lat en 
palen stoppen de andere. De eindstand. luidt 
4-7. 

Bij tweei.'n zoekt trainer Hallecn met veld- Bij de teg~npartij zijn de keeper en biesfeldt 
kijker Roggewonings omliggende landouwen dC uitblinkers. In de Lens-forl11atie blinkt 
af, op zoek naar de yolgelingen van d'ede- Roemers áchter, de buitenspelers blinken 
len Graaf Willem den Tweede,. die -zich ,,1. vóór. Van de reserve-ruggcgraat is Ru het 
daarmee ä priori plaatsen in een defensie\f/- · ~·-~:.best; J. · Hoppenbrouwers werkt hard, maar 
positie .. Op het signaal_: ,.ze liggen an fe,. ,:: . :dient zijn tactische taak als spil te vervol-
kommen" geeft de Lens~instructeur de ·laat-. maken; Scholten is meermalen een dwaal-
ste wenken aan. de· blauwwitte horde, die licht en moet meer aan zijn plaats veran-
n:; het ·binnend_ruppelen van -de groenzwarte kerd zijn. De blauwwitte keeper hoede zich 
vijand, zich in slagorde stelt. voor V9CfenWerk. 
Dan gaat men op· zoek naar een kamprech- De gehele Lens-ploeg stelle zich na de .ijstijd 
ter. De aanwezige bestuurde.t"en van beide in op zijn uitstekende buitenspelers, die nU 

,. 

., 
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verwaar10osd en als · stiefz~ns behandeld 
worden. Het _ ge~tik~tak yerdWijne ! ·· Vlugge 
verrassènde · aanvallen ov~r de vleugels zijn 
onze sterkste wapenen ! 

Naspel. ·-

"En queue" doopt n_a het gevecht ieder een 
schoon handdoekpuntje in de gamelle w·ater, 
tot grote teleurstelling van Leo. Hij besluit 
z'n hupse stelten te reinigen met natuurlijk 
bronwater (merk: cider). De geschiedenis 
laat mij in het onzekere, of de inwerking van. 
dit vocht op de huid van Leo's onderdanen 
debet is aan het ,feit. dat plotseling de rech~ 
tcrhiel ondeugend uit de sök naar bllite'a 
puilde! Een stuk, _,,eukopl8st. voegde de· '.beid_e 
weerbarstige gre~·zen • vàn het gat wéèr bij~, 
een en Leµs' rècht,sbinnen ging keurig ri'aar 
huis. Nu ja, men smoe.sde nog wat, niet
waar ... over Neerlands fabrikaat en zo, doch 
een in de Resideritie bekende firma trof ge
lukkig geen schuld. 

Naschrift. 

Ik verhaalde U van een. groots gebeuren: 
M'n taak is gerèed. Het, ijs wenkt ... Op de 
"vleugelen" mijner Canadezen zweèf ik 
voort. En yèrgeet het voetbal ! 
Excusez:moj. ., ;:J> "" 

). v.d. K 

Uit het Juniorè.nkamp 
• • . f • . 

HET WAS EEN GOED IDEE OM 
de dartele Juniç,renSchaa_r weer eens 
bij elkaar te trommelen:· Je zou im

mers elkaar vergeten, ··nu de winter zovele 
weken reeds de voetbalvelden· stijf bevroren 
houdt. 
Om kwart over zeven kwamen op 19 Janu
ari de eerste jongelui de Elandstraat in glij
den met half bevroren neuzen en tinfolendé'I' 
tenen. 15 graden onder nul zo·u doen ·ver
moeden, dat slechts weinigen aanwezig. zou- . 
den_ zijn. Maar dan had men '"toch verkeerd · 
gedacht De .Lens-jong~lui .zijn uit een andèr 
hout gesneden. Wij telden· 32 junioren: van · 
wie ·er een uit Loosduinen ell een andeè uit 
het uiterste Noorden van de sfo/ een lanÇie 
reis moesten maken. BravO, Toriny_ ten Dam! 
Bravo, Jan Copray ! Ook voor Vele· anderen 
was het een koude reis. ,. ·. 
Wij kwamen echter niet van ee~ 'koude ker
inis thuis. Daar had de kapelaan in samen
werking met het bestuur wel voor gezorgd. 

• 
' 

, DE LENS-REVUE 
-? : -r . -; · .. ' . ' "'· . . "'-. , He't begin dan was voor de spelregels, na-
~ ,,d~t· eer:St de bijee~komst'Ïpet de groet van 

dP. Christen~n was geopend. Het was voor 
den spreker, den heer Muusers, niet prettig, 
dat hij zo plotseling vOor· de taak ·werd ge
steld ons wat over ·de· regels te vertellen. 
2-i uren yoOr de ~an vang vari" orlZe avond 
wist hlj nog van· niets. Dat hij toCh bereid 
was in die barkoUde WiriÎeravond .. voor ons 
de reis van ~IÎ la.ter weef naar Sto!Tl.pwljk 
te maken, was wel een applausje, waard. 
Ook de heer Prins, -de man· bij de lantaarn, 
deèlt in onze waardering. 
De plaatjes waren duidelijk en behoefden 
vaak nauwelijks te worden uitgelegd. Ook '.i.t 
de komische zijde ontbrak niet, ·bijv. bij het -.; 
plaatje met de handen als kolenschoppen en_.'~ • · 
dat waar de tegenstander een klap krijgt. 1·4 .-

0ie was niet mis, zeg. 
DE' pauze -werd gevuld door de jongens met 
was geroezemoes en hun magen met een rèep 
en warme limonàde. Eigenaardig, er was er 
niet één, die niets beliefde-! Een paar jon
gens vergisten zich lelijk. Laten wij daar 
maar gauw overheenstappen, want zoiets 
strekt ons niet tot eer ... Wij vergeten het 
graag; 
Kapelaan E. Stolwijk sprak dan eerst over 
de Internationale Bidweek en spoorde ons 
aan, krachtig mee: tè doen aan die grote 
actie· om tot eenheid 'in het geloven te ge~ 
raken. De H. Mis en de H, Communie :zijn 
de juiste middelen om tot de algemene inten
ties _te helpen. Vervolgens deed de spreker 
~duidelijk uitkomen, dat de moed en de durf, 
die wiJ in het dappere Finland zo bewon
deren. en die ook zozeer de kenmerken waren 
van mensen als Pater Damiaan, die zijn le
ven en zijn krachten gaf voor de ellendige 
melaatsen Va·n Molokai, dat die moed en 
durf ook in 

I 
Ons moeten leven in onze strijd 

voor het katholiek geloof en voor ... de zui
verheid van onze· ziel.. Dat woord pakte 
ons, hè? 
Tot slot draaide de voetbal~ en film-kape~· 
laan de zeer interessante film, over de op
komende aardappelen in Californië, waarbij 
de jongens niet eens :behoefden~ te huilen, Of~ 
schoon de kapelaan daa_r - toestemriiinQ toe 
had _gegeven. De lach wa~_haast niet vail dè 
Iu~t. • • 
Onze voorzitter, mijnheer J. W. Dubois, 
sloot · met een pas.send woord deze gezellige 
avond; waarbij hij al l"e!!ds wees op liet 

· Çlrote gebeuren. Van 18 Dec~mber 1940. Jon
'gens en ook d~ leiders gingen· voldaan naar 
huis_. · · 

.. 
P. ) . 

.· . . ... ~ -~-
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Het rapport in Den Haag. 

HET REORGANISATIERAPPORT, 
Waarvan U, geachte lezer, ongetwij
feld kennis nam uit de r.k. pers, is 

het onderwerp van de dag, Voor en na ver
schijnen replieken, die de aangegeven op
lessing steunen ofwel verwerpen. 
Wie ook maar enigszins verondersteld mocht 
hebben, dat de besturen van de Diocesane 
benden het ràpport welwillend tegemoet zou
den treden, was te optimistisch. Het ingezon
den van Dhr. Kruyver in de Sport-Il!. no. 4, 
alsmede het in dat nummer opgenomen prae
advies van de D.H.V.B. laten geen tWijfel 
omtrent de ontvangst in de diocesen. 
Toch heeft deze afwijzing eei;i ietwat eigen
aardige ·kant. Vriend en vijand van het rap
port zijn het n.m. gloeiend eens in de vast
ste11ing van het feit, dat in onze huidige 
voetbakonstellatie gedurende meerdere jaren 
wrijvingen en tegenstellingen de hemel ver
donkerden, ja, dat zelfs d·e rust permanent 
verstoord was. Met die wetenschap mocht 
men verwachten, dat de soepele oplossing 
van de Reorganisatie-Commissie, die Îeidt 
naar opheffing van de geconstateerde wrij
vin·gen, bevrediging' aan de oppositionelen 
uit de j~ren achter ons en zeker de basis 
draàgt voor een richtig'er organisatievorm in 
de toekomst, door de hun zelfstandigheid 
behoudende diocesane bonden zoü worden 
geaccepteerd. Men komt bedrogen uit l 
Slerker, de kwestie wordt nog toegespitst. 
be secr.-pen~ingmeester van de Haarlemse 
Band lanceert namelijk een nieuwe oplossing, 
Wèl een nationále bond. dus één topleiding, 
doch gevormd uit .diocesane leiders. Hefgèen 

zot: betekenen:· dwin9e~·de versterkirig van 
de gewestelijke invloedssfeer. Logischerwijs 
wordt hieî~door. de dioc. druk verhoogd, zo-

'< dat de· tegenstellingen scherper, meer· gè-
accentueerd naar voi-en komen en de reeds 
verstoorde rust degradeert tot onrust. Dan 
,or:tstaat het· figuur: in naam nation;al, in 
wezen gewestelijk. Een dergelijk hoog stand
punt doet :a priori elke poging tot doelmatige 
omvorming aan de voet stranden. 
Hef schrijven van K.~ .. dat men gevoeglijk 
door het bondsbestuur onderschreven kan 
achten, bevàt o.i. méér kwetsbare plekken. 
Kr. constateert o.m., dat een aantal vereni-
gingen · de nationale leiding voor zich op
eisen. Juister iS; dat de diocesane bonden· 
hun streven hierop richten en de clubs via 
een nationale bond het hun toekomend aan.
deel in de gang van zaken willen benadruk.
ken. 
De uitbouw van onze organisatie wordt in 
bedoeld artikel vergeleken mef die der neu
tralen. Absoluut gesproken heeft kr. gelijk. 
Relatief gezien gaat de vergelijking mari.k, 
wijl een jongere organisatie nu eenmaal een 
grotere groei--mogelijkheid biedt dan een 
oudere. Bovendien werken bindende bepalin
gen · en kerkelijke steun die groei bovenmate 
in de halld, speciaal lettende op de afdeling 
junioren. Bij vroegtijdige doorvoering van de 
nationale Çjedachte was de vooruitgang, voor 
wat betreft de senioren, zeker meer gestimu-
leerci. · 
De "argumenteri, die zouden moefen pleiten 
voor de ·groei in de diepte, zeggen ._ons wei
nig. 't Is niet duidelijk, dat genoemde· onder
delen als: leidersdagen, cursussen e.d. al-' 
léé_n bevorderd of georganiseerd kunnen wor-' 
den door de bonden in hun huidigè positie? 
Zou de werkzaamheid dier organisaties· op 
dit gebied da-Il piotselinQ eindigen, iridien de 
invloedsgrenzen een Weirlig beperkt ioudèn 
worden? 



Verder tlpt Kr. de moeilijkheden .;an,· die 
zich rond het grensgebied van diocesane 
en nationáie bCmoeiïngen· · ontwikkelden. 
Dankbaar· zijn wij voor de erkenning, dat er 
_inderdaad ook zuiver nationale belangen zijr:i, 
die dan ook slechts naHónaal bezien en be
hartigd kunnen wordèn. Nu is zulks niet 
mogelijk. · f'.- .• •:, · ~ • 
Voorts wcrdt de basis; w·aarop na de even
tuele reor9anisatie de bc'nden · zllllen voort
bestaan, wel zeer smal ·getaxeerd. Wij vra
gen ons af: waardeer en waarom? Iede:r 
heeft toch belang bij gezonde onder-bonden 
en niemand zal het in z'n hoofd halen die 
willens en wetens "uit te .niergelen en finan
ci(el uit te putten". Integendeel, eèn sterke 
nationale leiding geeft automatisch sterke 
groei van onder àf. 

Nog1-·worden in het schrijven enige alinea's 
gê:wijd,'. aan het beproefde thema: godsdien

'"stige- en technische belangen. Wie geeft Kr. 
h~t' récht te veronderstellen, dat de nieuwe 
organisatie een te groot gewicht zal hechten 
en een te gro_te plaats zal ruimen äan de 
techniek? MOCt Cen betere behartiging van 
de technische belangen überhaupt een be
schadiging van de godsdienstige belangen 
tengevolge hebben? Waarom het voorge
steld, äat · de toekomstige ·leiders van een 
nàtion'ale bond geen voldoende oog hebben 
vo0r het principiële doel? Zijn· in deze de 
diotesane bonden allee~zaligmakend? 

Niemand kan toch he"t streven naar een zo 
goed mogelijke bevordering van de voetbal
sport onder di;: katholieken on_gemotivèerd 
ncemen? · 

D~ veronderstelling, dat de voorgestelde na
tionale bond een tijdelijke verbetering in 
technisch opzicht zal geven, is een àxioma, 
dat elke grond mist; evenals de bewering, 
dat alle verder initiatief sterk vei-minderen 
zal. Integendeel, juist dan zal ieder weten, 
waarvoor hij werkt. De vooruitgang, zowel 
in organisatorisch- als in technisch opzicht, 
zal stimuleren. · r 

Ten sÎotte zullen· ook de voorstanders van 
een R.K.N.V.B. in de door de commissie 
aangegeven richting regelmatig contact tus
sen de topleiding en de diocesane ïnstailties 
op prijs stellen. Reële gewestelijke adviezen 
zal de nationale leiding zeker appreciëren, 
maar de laatste blijft de hoogste instantie 
in alle zaken. Zö alleen krijgt men eeri sterke 
eenheid, die niet zal nalaten een kracht naar 
bfüten uit te dragen, die nodig is -om als 
hecht, principiëel bolwerk de neutrale" orga~ 
nisatie het hoofd te bieden. 

DE LENS-REVUE 

. . . ' 
Het Haags District nam het bewuste rapport 
in behandeling. Hoewel 't opvallend was, dat 
slechts enkele verenigin9"en bij monde van 
hun afgevaarc#gden zich deden horen. Van 
een vruchtbare, algemene gedachtenwisseling 
was o.i. geen sprake. 
De groene tafel was, in verhoóding tot het 
aanwezige auditorium, wel sterk bëzet. Het 
districtbestuur oordeelde het blljkbaar nodig 
zich ter zake te doen flankeren door een 
bijna voltallig bondsbestuur, waardoor o.i. 
een bepaald verlcop gegarandeerd was. De 
gunstige gelegenheid, werd volledig benut. 
Wij hadden echter gaarne gezien ,dat de re
presentatie van de reorganisatie-commissie 
evenredig zou geweest zijn aan die van het 
bondsbestuur. Ontving de c0mmissie als 
zodanig geen uitnodiging of werd deze 
alléên beperkt tot Dhr. Gcorse? De taak van 
den laatste w'efd in deze situatie wel een 
zeer ondankbare. 
Wij achten de sterke bondsvertegenwoordi
ging een onbewuste intimidatie, die ongetwij
feld tot ongewenste verhoudingen leidt. Con
tact is uitstekend, maar tè groot contact 
schaadt. 't Is aan te bevelen dergelijke ver
gaderingen aan hun doel te doen .beantwoor.,. 
den door te bevorderen, dat het district "en 
familie" kan zijn. 

Het ligt niet op. onze weg het gesprokene. 
te verslaan. Twee opmerkingen moeten ons 
nog uit _dé pen. 

1. De h0uding van den bondsvoorzitter leek 
ons zeer aanVèchtbaar. Zijn propaganda
speech over "Haarlem" en zijne voortref
lijkheden, alsm'ede zijn eindconclusie gingen 
lijnrecht in tegen het rapport, dat hij toch 
medè~ondertekende. Wij vragen ons af met 
welke intentie de bondsvoorzitter zijn plaats 
in de reorganisatie-commissie heeft irlgeno
men. 

2. Op het einde der vergadering werd ·het 
een goed verstaander duidelijk._ dat de be
strijding voor 90% niet het rapp0rt "an sich" 
gold, maar veeleer de inschakeling van be
paalde personen in de R.K.N.V.B. Het za.o 
kelijke Week voor het persoonlijke. Alzo 
werden andere .aspecten geopend, die in een 
volgend nummer nader zullen worden be
sproken.~ ·• 

REDACTIE. 
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l . Secretariaat : J. v. V enrooy, v. Mieris
straat 51. 

2, Girorekening no. 336711 op naam van 
den Penningmeester van Lenig en Snel, Ok
kernootstraat 12, Den Haag. 

3. Mutaties ledenlijst: zie volgend nummer 
Lens-Revue. 

Van den Geestelijk Adviseur 

SCHEURT UW HARTEN. 

AAN HET HOF VAN KEIZER 
Matthias te Regensburg was een 
hofnar, die een grote loterij had op 

tcuw gezet voor de hovelingen; maar in de 
pot, waarin de briefjes moesten liggen, had 
hii een stekelvarken verborgen, zodat allen, 
dit· een briefje wilden trekken, zich aan de 
scherpe stekels hevig bezeerden. 
Deze vermakelijke geschiedenis geeft aan 
een geestelijk schrijver aanleiding tot de ver
gelijking: deze loterij is de wereld. Want 
hoc meer Qij trekt, hoe vinniger gij onthaald 
wcrdt en hoe scherper gestoken. 
Ir. de Vastentijd wil de H. Kerk ons een 
weinig van de wereld, van het stoffelijke en 
v~rgankelijke aftrekken, en onze aandacht 
richten naar omhoOg, naar het geestelijke. 
Zij legt ons daartoe sommige lichamelijke 
verstervingen op. Van hei hoogste belang is 
echter hierbij in acht te nemen, dat het 
minder gaat om het uitwendige, dan om de 
inwendige gesteltenis waarmede de uitwen
dige versterving dient gedaan te worden. 
Vooral, dat wij ons onthechten aan de on
geregelde neigingen die i_n ons zijn: onze 
eigenliefde, onze traagh~id, onze hebzucht 
enz. 

In de Vastent!jd scheu'rden de. Joden hun 
kleren ten teken van droefheid over hun 
zonden. Maar het bleef bij hen een uitwen
dige daad; Vandaar, dat God door Zijn pro
fret tot hen sprak : ., Uw· harten moet ge 
scheuren, ·niet alleen uw kleren". 
Ir. alle toonaarden vinden wij in de liturgi
sche gebeden van de vastentijd gewezen op 
d..: noodzakelijkheid van deze inwendige ge
steltenis. Zo op Aswoensdag bij monde van 
dell profeet Joël: 

,.Dit zegt de Heer. 
Keert terug tot Mij van ganser harte 
In vasten en geween en geschrei 
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En scheurt Uw harten in plaats van Uw 
• (kleren 

En keert terug tot_ den Heer, Uwen God • 
V.iant Hij is goed ell barmhartig". 
En twee dagen later .laat de H. Kerk ons 
door Isaias zègQen.: · 

. ,,Is dit het \'.asten zoals ik dat verkies? 
Dat iemand een dag ·1ang Zich kwelt 
Dat hij zijn hoofd buigt krom als een hoepel 
En zich uitstrekt op zak en as? 
Is niet veeleer dit het vasten dat ·ik wens : 
Verbreek die misdadige boeien 
Maak los die knellende banden · 
Lzat hen, die gij gebroken hebt, vrij heengaa~ 
N'eem weg alle drukkende .last 
Breek voor den behoeftige Uw bróod 
En breng armen en zwervers in Uw huis 
Als gij iemand naakt ziet, geef hèm dan -~ 

(kleding: ,. 

~· 
Als gij dan Toept, zal de Heer U ve:'hOren 
\Vant Ik ben barmhartig, Ik, de Heer Uw 

(God". 

Alleen als wij zo de vastentijd verstaan en 
beleven ; als wij zo èen weinig aan de 
wereld afsterven, en aan het kwaad in ons, 
dall zullen wij met recht deelhebben aan 
de blijdschap van Christus' verrijzenis op 
Pasen. 

E. STOLWIJK, pr. 

Geestelijk Adviseur. 

Van lens tot doek 

SPELREGEL-AVOND SENIOREN. 

DEGENEN. DIE OP 20 FEBR. IN 
"Emma'' de spelregel-lezing yan den 
heer F. J. van Veen hebben bijge~ 

wocnd, zullen ongetwijfeld voldaan daarvan 
huiswaarts gekeerd zijn. Want de. heer v. 
Veen bleek een aangenaam causeur, die een 
betrekkelijk droog onderwerp als de spel
regels zo we;t te behandelen, dat de 'aan• 
dacht van zijn gehoor voortdurend gespan• 
nen blljft. 
Spreker begon zijn causerie m~t aandacht 
te vragen voor den persoon van, den scheids-
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1 
rechter. Deze functionaris, aldus spreker, 
moeten wij niet beschouwen als een nood ... 
zakelijk kwaad of als onze vijand. Neen, 
veeleer als een_ vriend, die onze sJ)ort goed 
gezind is. Zo goed, dat hij een_}ccl v

0

an z'n 
Vrije tijd opoffert om ohs hèt wedstrijd
spelen mogelijk te maken. Wat zouden wij 
zonder- hem moeten aamiang~n? Is 't alleen 
reeds daarom onze plicht hem vriendelijk te 
beje'genen .en hem met_ onderscheiding te be .... 
handelen, ·hoev·eel te meer; waar hij tevens 
is: de vertegenwoordiger van het· Bands ... 
bestuur, die als zodanig de opdracht· gekre
gen heeft ·namens dat College de wedstrijd 
te lcideil. Lateri wij dit alles toi::h tijdens het 
spel bedenken en ook t dat een scheids
rechter, evenals wij, een gewoon mens iS, 
die niet alles kan ·zien en die, evenals wij, 
fouten kàn maken. 

Bij ·de lantaarnplaatjes bestond gelegenheid 
vragen te stellen. Daarvan \verd door enke
Ien·van ons gebruik gemaakt, De beantwoor
ding_ geschiedde. vlot en naar genoegen. . 
"Men moei: wat voor z'n sport en voor z'n 
club overhebben", zietdaar• het Leitmotief 
v~n· de causerie na de pauze. 

Wat' is 't tóch eigenaardig, zo vervolgde 
sPreker toèn, dat men veelal als lid' van een 
vereniging wel z'n rechten kent, maar van 
plichten nauwelijks wil horen. Men ·eist vaak 
't onmogelijke yan z'·n Bestuur, terwijl men 
dit College doodleuk in de kou laat· staan 
wanneer het eens een 'beroep op de leden 
doet. Zulks is vooral een sportman onwaar
dig. Een· Qoed clubman speelt niet alleen z'n 
wedstrijden, maar neemt ook desgevraagd 
een" gedeelte van de·· be:Stuurstaak' voor zijn 
rekening, · 

Zijn· optreden binnen en buiten de lijnen be
hoort steeçls correct te zijn. Het moet' hem 
een eer zijn de clubkleuren te dragen. A]s 
men het tenue ziet, waarin sommigen het 
veld durven. betreden ,......, nog dik bemodderd 
van de vorige wedstrijd .- twijfelt m"en wel 
eens aan hun clubliefde en kamera'adschap. 
Ook tegenover, de tegenpartij en het publiek 
tcont men zich dan allerminst beleefd~ Het 
voetbaltenue moet dus steeds schoon ge- . 
wassen zijn en goed verzorgd. Dit laatste 
gddt eveneens voor de schoenen. Die moe
ten !:>ehoorlijk gereinigd, soepel gemaakt en 
van goed_e doppen en veters voorzien zijn. 
Tenslotte weidde spreker u~t over, de voor-. 
bereiding van den voetballer yoor -een wed
strijd. Voor eiken.speler die V0oruit wil ko
men en zijn elftal, een zo goed . mogelijk;' · 

Il/ 
• <-; , . ..: ~ 
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\Vedstrijdre~ultaat wff dÓen behalen, zal het 
zaak zijn Zich terdege voor te -bereiden. 
Daaronder verstaat ·spreker: in de loop van 
de week een gespeelde wedstrijd nog eens 
ernstig nagaan; naar gemaakte fouten speu
ren en die in de toekomst trachte'n te voor.r 
komen. En wanneer de volgende tegenpartij 
bekend îs, overwegen hoc -men die het best 
zal kunnen bekampen. Op bijzondere terrein
moeilijkheden stelle men ·-zich tevoren in. 
Ah. men dan verder nagaat, welke plaats op 
de ranglijst eigen- en tegenpartij innemen en -
overdenkt hoe prettig een overwinning zal 
zijn voor zijn medespelèts en welke voor
delen die ·voor de club zal hebben, dan 
zal men vanzelf in de goede stemming komen 
,om die wedstrijd met de nodige animo te 
spelen. Dan zal het ook, niet gebeuren, dat 
men onrust sticht bij' zijri• medespelers, door 
hen Omtrent ons al of niet verschijnen in het 
cnzekere te laten door op 't uiterste nippertje 
buiten adem de kleedtent binnen te vallen. 
NCen, veeleer zal men gebrai:id zijn op de 
wedstrijd en zich dus tijdig naar het speel
veld bègeven. Dat is voor alle spelers pret
tig en maakt 't mogelijk, dat allen gezámen
lijk in 't veld kunnen komen. Want ook dit 
is in verschillend opzicht winst ! 

I,,:; het wonder dat de avond omvloog en de 
heer v. Veen zich op 't laatst nog moest 
beperken om nog tijdig aan de trein te zijn? 
Anders hadden wc waarschijnlijk nog op 't 
witte doek te zien gekregen : hoe een straf~ 
schop benut wordt; hoe een keeper z'n doel 
zuivert, een gloeiende kogel verwerkt, naar 
,d~ bal duikt en aan ·de tand wordt gevoeld; 
hce de bal een paal millimetert, de lat striemt 
en "uit"· gaat; hoe een speler langs het 
lijntje kan -vliègen ; hoe ~en op den man 
speelt en een tegenpartij onder de voet loopt: 
hcc de verdediging een ware vuurproef door
staat en hoe die......... in de luren wordt 
gelegd! 

Nu zagen we "slechts": n dot vari een 
kans benutten : eell bal die de lat scheert ; 
een slappe. scheidsrechter en een die naár 
ieders genoegen fluit ; een speler die goed 
op de bal zit en een die aardig~ staaltjes 
laat zien ; een keeper die goed uitloopt en 
een die 'n eigenaardige kijk op de bal heeft; 
een speler die door "alles" heen gaat en. 
een elftal.. ....... dat wordt ingemaakt ! 
Een prettige, leerzame avond ! Daarvoor 
heer v. Veen onze dank en een tot ziens! 

. . H . 

-..; 
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DE LENScREVl!E 

B O U W F ON D.S 

I Ie VERANTWOORDING. 

MAANDELIJKSE BIJDRAGE AD 
• 25 "cent ontvangen van: W. v. B., 
• P. D" C. H., A. v. d. K., J. v. d. 

. K., C. M .• J. v. V .• J. v. W" P. J .. J. B., 

7.,H,-A ..• W. H .• R. R., C. D" A. W" Ad. H" 
!J.. . \fh, M )., H. v. L., C. B., H. lf., P. M., 

Sammelaar, Jan Knut, samen f 5.75 
Idem ad 20 cent van ; 
Fam. v. d. K" J. A" N. Z., A, B., 
W. v. L; 1.-
ldem ad JO cent van: 
H v. R., A. B" C. N., Mevr .. S, 0.40 
Idem ad 35 cent vall: 
L U., C. H. 0.70 
Idem ad 50 cent. van : 
J. D. 0.50 

f 8.35 
Reeds verantwoord 126.77 

Totaal f 135.12 

ÜI.' barre winter en het gemis aan contact 
hebben gelukkig geen invloed kunnen uit
oefe~en op het vervullen van de betalings
plicht va_n onze leden. Wij zeggen "geen 
invloed", d.w.z. geen ongunstige, maar he
laas ook geen gunstige invloed. Want reeds 
enige tijd mochten wij geen nieuwe contri
buanten boeken voor ons Bouwfonds. Kom
aan, de laatste lóodjes ......... enz. Geeft U 
alsnog op. ALLE bijdragen zijn welkom ! 

v.
1 
B .. 

V a r a 

MIDDEN' IN DE SNEEUW- EN 
ijsperiode werd op 12 Jan. j.l. te 
Delft een veldloop gehouden met 

ruim 50 militaire deelnemers, waaronder en
kele cracks. Ons lid, sergeant Tjebbe Jansen, 
wist de 3e plaats te bemachtigen en werd~ 
gedecoreerd met een zilveren medaille. Een 
prachtige ·prestatie, Sjef ! 

De Lensfamilie noteerde deze maand een 
nieuwe spruit. Blj Dhr. en Mevr. C. Bontje 
is een dochter thuisbezorgd. Onze geluk
wensen! 

Van Jimmy Castricum ontvingen wij iri dank 
do! eerste Indische brief, die hopelijk door· 

-IS 

vele andere gevolgd ial worden. Joost Bori 
verraste evenzeer met :ijn lofzang over Leo-
11idas, terwijl ook Paul v.~ Boheernen zijn 
plantage-mijmeringen vervolgde. De leZers 
kunnen een en. ander beluisteren in de ru• 
briek "Van over Zee". · 

Nu het bruine ding niet rolde, kortte Lens 
de voetballoZe tijd met een soiree•dansante 
op de laatste" Zondag van Januari in Res- · 
taurant de Galerij, waaraan o.m. het familie
kwartet JanSSen succesvol medewerkte .. Een 
goedbezochte en prettige avond, die, naar 
ieders mening, te vlug geëindigd was. 
Op de Vastenavond•clubbi]eenkomst had er 
voor de Lënsers een bridge.drive plaats. Na 
3 uur spelen had het duo Halleen•Theunissen 
het hoogst aantal punte!} verzamelcl en de 
le prijs veroverd. Plannen bestaan om - _:o 
mogelijk - lllaandelljks een Lens•drive te 
organiseren. Hierover kori:ten nadere berich• 
ten. 

Dhr. F. J. · van Ve~n hi.eld op 20 F~br~arÎ 
j.l. in "Emma" een causerie met lichtbeelden 
voor de seniorleden over -de spelregels en 
nog wat. Qualitatief een buitengewoon ge
slaagde avond, waarbij de wegblijvers. ook 
nu veel gemist hebben. Een verslag vindt U 
in dit nummer onder de titel:· . Van lens 
tot doek. 

VAN 0 VER ZEE 

LUCHTPOST. 

Sa~ghyang Damar, Janu_ari 1940. 

W E ZITTEN WEER MET BEIDE 
be~en in de regentijd;_ met bak• 
ken vol valt het hemelwater. Zon

der spijkersch0enen kan ik nu niet ·meer bij 
de .fabriek komen. 
Regen! 's.Morgens regen, 's.middags regen, 
's-nachts regen·[ 't Werk v_lot niet en dat 
sombere weer drukt je stemming. Alles is 
even vochtig. In m'n kleerkast hangt 'n lucht 
van verrot hout; m'n boeken staan met uit
g~slagen vochtJ)lekken op de plank. Vooral 
in deze tijd moet men hier oppassen voor 
de witte ·mieren, de vernielers•in-êên._nacht 1 
Het water in de mandie-bak is van een. an- · 
dere temperatuur. De djongos· moet de deken 
uit de goedang opscharrelen, want 't kan 
's.nachts fris zijn. M'n wekker heb ik van 
5 op 6 uur gesteld, hoewel ik het vroege, 
opstaan niet erg ~incl. 
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Met de bevolkirig, op de onderneming gaat 
't-,ook minder goed: meer zieken! En daar 
Ook hier ledigheid' duiVel's oorkussen is, gaall 

· de lui gekke •dingen doen als b.v.: met schuld 
aan de onderneming weglopen; ·gokken en, 
wat nog crgèI' is, hun eigen sobats bestelen ! 
Zó is 't hier oóder: de palmen ! 
Maar wanneer U deze krabbel· leest, hebben 
wij alweer de kentering" én .gloeit 't trop"en• 
zonnetje weer: ,;hee_rlijk" op m'n topie. Maar 
liever de ·.,kope_ren ploert" bc>Ven m'n "ho• 
fie", dan iedere· dag die graUwe luchten met 
plensregens ... 
Hê, is_ 't al· zó Jaat l M'n licht wordt n.l. 
getemperd. Teken dat de verwarming van 't 

.drooghuis wordt ingeschakeld en dat het 10 
uur is. Hier helpen geeó.~ gulden in· de meter 
of een ·n,ieuwe stop ! Er zit maar één ding 
op· nàar bed gaan ! Maf ze ! 

PAUL VAN BOHEEMEN. 

Bandoeng, 14 J ai:mari 19•l0: 

LENSVRIENDEN ! 

Op de ee;s~e plaats wil ik mijn hartelijke 
dank. beti.tigen Voor .de gelukwensen, die ik 
van het Lensbestuur mocht ontvangen bij 
mijn huwelijk. 
De door mij ontvangen Lensrcvue's in een 
nieuw "pakean" .heb ik met veel genoegen 
doorgelezen en kerini_s. genomeri van nieuwe 
Lenswedcrw~ardigheden. Het verheugde me 
t.! constateren, dat ons eerste .stevig aan. heÎ: 
"inrriaken" Is. Ook Lens bleef niet gespaard 
van de mobilisatie-weeën en verloor zijn 
tcrreînen. En wie met mij op het oude Wa
terloo hebben getracht te voetballen, Weten 
wat de prachtige Oc}cenburgh-velden voor 
Lens betekenden. Maar -· gelukkig - de 
Lensgeest is gezond en sterk, en bestand te:. 
gen dergelijke tege~slagen. 
Vele blauWWitte vrienden zullen· gedacht 
hehberi, dat ik het spreekwoord huldigde : 
U_it het oog, uit het hart: omdat ik nu bijna 
een half jaar in alle talen zweeg. Ik hoop 
echter, dat mijn Lensvrienden mij zullen ver-

,,.::_, geven. De oorloa, 'die na mijn vertrek i-n 
Europa uitbràk, dreigde de verblnding tussen 
Indië en het Moederland te verbreken, ·zodat 
ik alles in het werk moest s·tellen om mijn, 
vrouw zo sp0Cdig mogelijk te doen over
komen. Op dit ogenblik is zij: óp ~cg naar 
mij toe en "verruimd adem halende''. ben 
ik gauw ,;ter penne" gegaan om mijn ver
zuim · !cgeiiover Lens te. her.stellen. 

J?E LÈNS-REVUE 

, 
Intussen heeft "1940 .. zijn intrede gedaan en 
roep ik uit het verre Indië de hele Lens
familie een Zálig Nieuwjaar toe. Ondanks 
di.! moejlijkhede.n1 di~ Lens ondervindt, straalt~ 
een sterke groei uit de inhoud van elke nieu
we Leilsrevue. Ik ben bang, dat Lens mij 
gaat ontgroeien. Want als ik begin te mij• 
meren- ovei- mijn terugkoÎn_st iii Holland en 
ik dan .op een dag '.inijn schreden vol _ver
wachting naar het Lenshomè' zal richten, 
overvalt mij de angst, dat ik eenzaam zal 
staan te midden van. grote tribunes, bev-olkt 
met honderden lederi ·· en supporters en zo 
bevangen wordt ·do9r ·ruimtevrees. (Dan 
vinden wij je heus wel, Jim! Red.) Ik zou 
haast wen.Sen, dat het bestuur rustig èen 
rob.hertje bridge speelde tot mijn terugkomst. 
Soedah ! Ik ga probere"n te wennen aan 'n 
groot stadion en gloeiende kogels van de 
scherps_chutters uit de eerste klasse I.V,C.B. 
Er zijn mensen, die beweren: Eerst _Napels 
zien CD' dan ·sterven; maar ik zeg: .,Nog 
eenmaal in het Lensdoel staan, dát is leven". 
Hoewel, als ·'t zover is, heb ik natuurlijk een 
geweldig concurrent gekregen in onzen ju-
niÓrkeeper HanS. , 
U hebt waaiSchijnlijk de vraag op de lip
pen: .,Jim, jcn9en, hoe bevalt 't je !n de 
Oost?" Dan Illoet helaas mijn antwoord zijn: 
,,.Niet best", Misschien verandert dat ·nog, 
maar ik verlang sterk rÎaar ijs en sneeuw, 
naar m'n ijzers. Het voetballen hier is te 
afmattend in de lome warmte. Bovendien 
wordt hier forser gespeeld en zijll' de ter
reinen meest steenhard en ruw, zodat een 
flinke valpartij haast altijd een min of meer 
ernstige ven.vqr:iding tengevolge heefr. ~k be
paal mij daarcm maar bij zwemmen, scher-:
men enz. Meet ik dan in de toekomst weer 
eens het Lensdoel verdedigen, dan doe ik 
dat met sabel of degen. 
Hartelijke ·groeten aan de hele Lensfamilie 
en in het .bijzonder aan mijn, niedestrijders 
van het eerste. 

JIM CASTRICUM. 

Brazilië, Ponta Gros.sa, 1 Jan. '40. 

GEACHTE LENS-FAMILIE, 

· Kent U Leonidas? Niet? 

Wel. als een Braziliaan dat hoort, geef ik 
geen tuston (1 ·,cent) meer voor uw leven! 
In Holland zoÜ' hij gelijk gesteld' moeten 
worden met Piet Hein, al is Leonidas geen 
kaper; 



OE LENS-REVUE 

- met Brinio, hoewel Leonidas.:niet op een 
schild, maar .op de schouders wordt ~ge• 
dragen; 

-- met een bekend Lens~bestuursÜd, oud 
voetballer, wiens aangelaat echter Wit, dat 
van I;,eonidas daarentegen roetzwart is. • 

Hier wordt L. vergel~ken met Getti.Ifo Var• 
gas, die eè:hter een mooier kuif droeg; 

--;: .met R~9e~te Feio Üetterl_ijk vertaald: Ie• 
lijke regent), hoewel Leonidas, op z'n stompe 
neus na, knap is ; 

- met Couta de Miltröens, -die altijd af. 
geheeld wordt met een loens oog en een con• 
ducteurspet: Leonidas kijkt echter recht 
vooruit; rJ 

.......- met Pedro Alvares Cabral, wat niet eer• 
lijk is, want Pedro heeft Brazilië ontdekt in 
1500 op 23 April (hoe laat weet ik niet). 
Maar had hij dat niet gedaan, dan joeg 
Leonidas misschien nu nog op he'rten in de 
Braziliaanse binnenlanden of voetbalde hij 
met. cocosnoten. 

Brazilië is dol op Leonidas · en verafgoodt 
hem. · 

Het sigarenmerk "Lèonidas" wordt 't nieeSt 
verkç,cht. Zij, die photo's verkochten, waar# 
op Leonidas is vereeuwigd, rentenieren nu. 
Overal prijkt zijn afbeelding en worden zijn 
heldendaden op 't groen·c tapijt in ontroe# 
rende liedjes bezongen. 

Van. dat alles zijn Leonidas' benen niet de 
schuld, maar ... : .. Pedro Alvares Cabral ! ! 

Atélogo. JOOST BON. 

Winterwee l}j.l., 

Dit lied met droef klaaggeluid te 

zingen door het trio#redacteuren. 

~~jze t Rats, kuch e.n bonen, 

IJs, sneeuw en regen 

Is het dagelijks wintermenue. 

't Is vorst allerwegen. 

Waarmee vul ik de Lensrevue ? 
't Zit onS weer teg~n. 

Wanneer rolt weer het )_eren · ding ? 
'k Zou er een lief ding voor geven, 

Als ·het" din~ we~r · aall. het rollen ging. 

· TROUBADOUR. 

i7 

Toemaatje i. _l}j.l., 

(Uit: ,,P,ater Poirters'_'.}~">_,'. ,,/ ·:~ 
, .. ··_.,."Il-

Wie de wereld kiest . 
God uit 't bag verliest 
Als 't hem gaat op 't scheiden 
Mist hij ze alle beiden. 

' DIT VOOR DE LUIAAros. 

Die 't naaste wonen bij de kerken· 
Zal men daarin het ·laatst bemerken. 

DIT 'vOOR DE MISTROOSTIGEN . 

Mijn vrie_nden, wilt dit wel verzinnen 
Elk huisken heeft zijn kruisken, 
Is 't niet van buiten, .is 't van binnen; 
Ja, is er· Godes kruisken niet 
Zoo is "t ook Godes huisken niet. 

DIT VOOR UED. 

De heiligheid ligt· niet enkel in. den schijn 
Maar heiligheid bestaat in 't waarlijk heilig 

.(zijn. 

LEN.S-PUZZLE 

IN EEN ACTIEVE BUI, OP ZOEK 
naar copie, puntte één _van hCt re_dácti~
trio zijn potlood en zette zich parmantig 

voor een daverend artikel. De inSpiratîe was 
echter zoek, bleef zoek, en toen ...... dansten 
onbewust de Lens•initialen· op h_et • VÎitte 
papier. ' 
w·aar de bewuste redacteur, al is 't Overi
gens een beste kerel, graag met cijferS' _goo- -
chelt, waren wat getallen vlUg gezet en mef 
een beetje fantasie (die je als revue#redaè:.: 
teur toch moet hebben) werd· de Lens•puzzle 
geboren. Op de volgende pagina vindt U de 
creatie. 

Leden, donateurs, donatrices, de hele LenS
familie, scherpt Uw geest! Doet mee aan 
de blauwwitte hersengymnastiek.! 

De redactie van de Len.SreVue verwacht een 
brievenI'egen in de bus van AMANDEL.-
STRAAT 51. . 

De .termijn van inzending sluit op 15 Maart, 
( laatste postbezorging). . 

Een mooie prijs is de beloning ! 

• 

-. 
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HORIZONTAAL,.· 

La~-ij~~: ~-p;etk\~n··; ~oorde~, waá;~an 
het derde afgekort. 

·2 aand~chtig, opmerkzaam. . _ 
3 plaats op Celebes, a. d. Golf van Bom;. 

·4. orgaan van de spijsvertering. · . ; 
's m·eisjesnaam (Varia i. Novembernummer 

pag. 4). · 
,6 plaats 'in Gelderland met fruitveiling. 
7 _ tegenovergestelde van Contra. 
-~ plaats th :,o~~ri.te (bekend o.a. door T. 

.T, r~_cèsf:":_:· ..• _ .. · . _ , . -
9 . tra_ag. .· 

10" hoofddeksel. · : , . 
1J · ~eèr in" Siberië. 
12 opera. 
13 plaat.S: in Drente rµet bekend vliegvèld. :;i-
H: ieriland de hand ........... . 
15 functie van Ohi-. J. W. 'Dubois i. d. 

vereniging. 
16 muzie_knoof. 
17· drie keer a 
18 derde persoon enkelvoud · van zijn. 
19 bloelWJjze van de tarwe. -
2(l naa·m ·en voorletter van een bl!kellden 

voetbalkàpelaan. 
21 . jijksdaalder {afk~fting i. 2 letters). 
2/2 wie ,. een wijze_, 45-veI'ticaal opvolgt, 
·,' • wordt lid of .......... .. 

·, 

;.,.~, ... l .. 

. ::; ~ -~, . -t., 

: :;;:i:.;. 

IlE LENS-RÉVUE ,. 

VERTICAAL:' • ' 

1 Franse grensverdediging. 
23 een bejaarde heer, die trouw i. d. Lens-

revue schrijft. •.e .,. 

21 verhard ijzer (5 letters). 
25 kaartenboek (5 letters) 
26 derde persoon enkelvoud van neigen 

(5 lette,s): 
27 alg'~mene nederlandse luchtvaartmaat

schappij (afkorting). 
inlandse taaitaai indllstrie (afkorting). 
waar ieder elftal naar streeft ( 8 letters) 
bewoner van ons sportpark. 
muzieknoot. 

28 
29 
30 

5 
31 
32 
33 
31 
7 

35 

den lezer heil. 
rund 
muzieklloàt 
voornaam van onzen medewerker Kilut. 
cqmmissie in Lenig en Snel 
muzieknoot 

36 jongensnaam 
37 Arabische rechter 
38 · fraag · dier 
39 water in Friesland. 
40 zie 31 verticaal 
41 lidwoord van bepaaldheid 

· 42 boom • 
43 jongensnaam uit Noordelijke landen. ~ 
44 plaats op Ameland. ·· 

.• 

15 tweetal. ~ 
45 men wordt lid óf ~ horizontaal alS 

men ·een wijze ............ opvolgt. 
46 ·karak.ter, g~steldheid. 

·' 

' 
•:f 
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CLUB ORGAAN VAN DE HAAGSE R. K. SPORTVERENIGING 

"LENIG EN S~Eln 
OPGERICHT 18 DECEMBER 1920 

TE_RREINEN: SPORTPARK OCKENBURGH: EINDE LAAN VAN MEERDERVOORT 

REDACTIE: P. JUFFERMANS, 'c. HALLEEN, JAC. VAN DER KLEY 

REDACTJE-ADRE.S: AMANDELSTRAAT 51 - DEN HAAG 

Jaargang 19_39-1940 April 

VAN DE REDACTIE 
,,STRIJD OM DE TOPLEIDING" 
in de 

11Haagse Brieven". 

PRETI1G WAS HET IN DE SPORT-
111ustratie No. 12 te constateren, dat 

: een plaats was ingeruimd voor ons in 
de' vorige Lensrevue verschenen artikel on• 
der het hoofd : Strijd om de topleiding. Niet 

No. 6 

Waar de Lensrevue-redactie steeds angst
vallig de goede toon in haar clubblad met 
zorg behoedde en onder geen beding toeliet, 
dat wie ook · op enige grove wijze door de 
medewerkers zou worden gehinderd, is het 
dubbel te betreuren, dàt zij nû zelf in dit 
opzicht faalde ! 

·., ··deze publicatie is aanleiding om in ons dub• 
11 ,orgaan terug te komen op bedoelde bijdrage. 

Dát is niet mogelijk, horen wij U zeggen 1 
Ja, lezer, wij zondigden in onwetendheid. In 
alle bescheidenheid meenden wij méér te 
mogen doen dan ons te bepalen tot het uit
sluitend weergeven van de letterlijke teki;t 
van het rapport en die van de bondsopvat
ting .... En waar in de kàtholieke sportpers 
stemmen tégen het reorganisatierapport in 
extenso werden gepubliceerd en door iede
ren voetballer, ~die het maar belangrijk vond, 
werd bei~isterd, wenste de Le~srevue
redactie, in yolle naïviteit, eveneens ,in de 
termen te mogen vallen haar idee aan de 
Lenslieden te verkondigen. Blijkens de uit
latingen van den briefschrijver zou onze 
taak begrensd worden tot het zonder com
mentaar weergeven van het standpunt der 
bondsleiding. 

,. 

Integendeel I Dankbaar noteren wij, dat de 
redactie van het officieel orgaan recht wil 
doen wedervaren én aan de stemmen tegen 
én ê-an de stemmen voor de reorganisatie. 
Een ·standpunt, dat wij huldigen ! 
Maar ... in Sport--Ill. No. 11 meent de ver-
zorger van de wekélijkse rubriek "Haagse 
Brieven" ,......., overigens zonder ons stuk te 
doen overdrukken - critiek te moeten uit
oefenen in bewoordingen, waal°Vàn wij wer
kClijk geschrokken· zijl1, volkorne~ onbewust 
op welke gevaárlijke helling wij ons bevon-
den. 

. Met dat al construeert hij een entourage, 
die in haar opzet in flagrante tegenspraak is 
met onze intentie en dus niet onbesproken 
katl blijven. 
De· aanhef van deze Haagse brief lanceert 
een reëel standpunt, dat wij ten volle onder
schrijvep.: .,Het is natu.urlijk zeer toè te jui
chen, dat in clubbladen de reorganisatie in 
onze R.K.F. besproken wordt." 
Hierbij blijft het dan ook voor wat betreft 

' on_if eenstemmigheid. Want in de daarop 
volgende passages fulmineert de briefschrij
ver. in termen als felle critiek, eenzijdige be
lièhting, aanvallen op bond -en district enz. 
Ons eenvoudig artikel wordt daarmee wel 
scherp belicht. 

Wij hopen, dat hij het ons niet eû.vel duidt, 
maar met de beste wil van de wereld kun
nen wij in de weergave van onze eigen op
vatting omtrent de reorganisatie geen aanval 
zi_en op de bondsleiding. Voor een menings
verschil dunkt ons dat wel een sterke be
titeling. 
Het lijkt ons, dat hier spoken worden ge
zien, wier schaduwen _ verdwijnen, als de 
zon even doorbreekt. 
Voorts herinneren onze lezers zich ong•.!
twijfelU het 2e gedeelte van de gewraakte 
bijdrage, waarin wij een iildruk gaven van 
de Haagse districtvergadering, die het be
kende rapport behandelde. Ook hier wekt 
de tekst de wrevel op van den briefschrijver. 
Dat hij onze opmerking aangaande de ver
tegenwoordiging van het bondsbestuur uit-
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legt als een capaciteiten-miskenning van. het 
districtbestuur en afgevaardigden laten wij 
geheel voor zijn verantwoording. 
Heeft men zich overigens wel eens afge• 
vraagd hoe het komt dat meerdere eminente 
verenigingsleiders zich bijna niet lçiten hören 
op derg. vergaderingen? 
Mede blijft men ons antwoord schuldig op 
de vraag, waarom zovele bondsbestuursleden 
aanwezig waren. Het motief daarvoor ont• 
gaat ons ten cncmalc. , 
En waarom, herhalen wij, was èr klaarblij
kelijk gëén'' uitnodiging gericht aan de re• 
organisatiecommissie als zodanig? 
Wat het door ons geschrevene betreft inzake 
de houding van dell bondsvoorzitter kunnen 
wij er de aandacht op vestigen ons in het 
goede gezelschap te mogen bevinden van 
Rector Vis.sèrs, Geest. Adviseur van de 
R.K.F., die eveneens op de aanvechtbare 
hàuding van bedoelden heer wijst. Onge
grond was de "aanval" dus niet. 
De Haagse briefschrijver Verklaart Voorts, 
dat, in de bewuste vergadering met geen 
woórd is gerept of_ gezinspeeld o"p bepaalde 
persóner,i of verhoudingen. Wel degelljk 
werd te kennen gegeven dat het .streven vóór 
het reorganisatie-rapport geheel of gedeelte
lijk gestimuleerd werd door ongewenste. per
sonen. Werd hiermee niet het eigenlijke doel 
Van de bijeenkomst voorbijgestreefd en een 
persoonlijk element ingeschakeld? Nadei 
hierop in te gaan komt ons tot heden niet 
gewenst voor. REDACTIE. 

0 F F C Ë E L 
1. Secretariaat: J. v. Venrooy, v. Mieris
straat 51. 

2. Girorekening No. 336711 op naam van 
den Penningmeester van Lenig en Snel. 
O~kemootstraat. 12, Den Haag. '.' 

3. leder overtuige zich er van zijn bewijs 
vall lidmaatschap bij zich te hebben, wan
neer hij ·zich naar Ockenburgh begeeft. Dit 
in het bizonder nu. de militairen eveneens het 
recht van controle bezitten. 

4. Nu Lenig en Snel weer de beschikking 
over Ockenburgh heeft, wordt de ·leus "Le
den werft leden" nog eens e_xtra in ieders 
belangst_elling aanbevolen, ·want door de mo
bilisatiç, gepaàrd gaande met de 'vqrdering 
van Ockenburgh was onze succesvolle wer
VingS~ctie tot stë1an gebracht: V{ervers yö_ór! 

· •. 

DE LENS-REVUE 

Kan ik mijn jongen laten voetliallen? 

D EZE VRAAG IS MIJ MENIG
maal · gesteld geworden, aldus de 
oud-internationaal en Concordia

speler Dr. Jan Thomêe in het jubileum-num
mer van de V.V. ,.Delft", en inijn antwoord 
h,icrop berust niet alleen op mijn -eigen ar
varingen àls Speler in de div.ersc o"ntwikke
liilgsstadia van adspirant af tot veteraan 
toe, maar ook op die als huis- en sport-arts. 
En om hiermede te beginnen:_ naar mijn beste 
weten heeft een gezond speler door deel
neminQ aan 't voetbal_spel, onder welke on
gunstige weersgesteldheid ook, nog noe;it 
ernstige sclrnde aari zijn gezondl;i~id toege
bracht, 
Ik spreek van gezond speler, want bij de 
beoordeling van het bovenstaande r.:.oeten 
natu_urlijk spelers met '°afwijkingen. buiten be
schouwing worden "gelaten. 

• 

Het is. dan ook absoluut noodzakelijk, dat ... 
een verplichte sportkeuring, niet cfoor een 
hitisarts, die vaak niets afweet van de eisen, 
die den candidaat worden gesteld, maar door 
een sportkeuringsbureau, dergelijke onge
wenste elementen voor -h~ eigen bestwil 
uitsluit. 
En wat het risico van ongelukken betreft, 
ja, dat is er natuurlijk. Voetbal is nu een
maal, zoals we dat gewoon zijn te noemen, 
geen spel - voor naaimeisjes, maar gegeven 
het zeer grote aantal beoefenaars is het per
centage ongevallen uiterst gering. Hiçrtegen

. over staan echter zulke. grote voordelen : 
Hoe zien we een tenger .knaapje niet uit
groeien_ tot 'n flinken, gespierden jongen; hoe 
houdt de' geregelde· beoefening iemands lt
chaam niet fit en krachti9°; hoe leef je je áls ~-~ 
levenslustige, ge.Zonde jongen niet uit; h'óè .r . 

neemt het je Iat_er niet zo in beslag, dat je 
de dagelijkse beslommeringen en zorgen voor 
een tijd vergeet, zoda~ je vaak na één wed
strijd lichamelijk bemodderd, maar geestelijk 
gereinigd en verfrist, je kleedkamer opzoekt? 
Hoe wordt niet de durf, het zelfvertrouwen, 
het uithoudings- en do,orzetti~gsver~ogen 
aangekweekt? Hoe komt er niet een geest 
van saamhorigheid over je, en Voel je, dat 
er alleen maar succes is te be.halen; als je 
een schakel in het geheel bent. , .- _ 
Kortom, hoe verwerf je niet allè;n eig·e~~ 
schappen, die je late_r in -:het gewone lêven 
van pas komen,"z~at ik mU gerechtigd voel, 
bovenstaande vraag met een krachtig "ja" 
te .beantwoorden.-

. 
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Het vet gedrukte gedeelte geeft ons aanlei
ding tot de volgende opmerking : 
Reeds enkele malen heeft "medische sport
keuring" een punt van bespreking uitgem::oakt 
op onze bestuursvergaderingen. Alhoewel 
men 't over het nut, ja de noodzakelijkheid 
er van voor onze spelers roerend eens was 
- hoe zou 't ook anders! - meende het 
Bestuur met enige propaganda in die rich
ting te moeten wachten tot zich daartoe een 
gunstige gelegenheid zou voordoen. 
Dit moment nu achten wij thans aangebro-

', ken, nu G. Kruijs, ae.stetisch chirurg te Den 
Haag, in de Sport-Illustratie zijn eerste van 
een reeks artikden over medische onden.ver
pell aanvangt met een pleidooi voor sport~ 
keuring. Daarbij wijst hij op het grote ge
vaar van sportbeoefening voor physiek on
volwaardigen. Vandaar dat schr. eenieder, 
die zich aan de een of andere tak van sport 

· wijdt of wil gaan wijden, de raad geeft zich 
(eerst) een attest te verwerven van een 
sportkeuringsbureau. Voor junioren vraagt 
hij daartoe de speciale medewerking van 
ouders of voogden. 
't Spreekt vanzelf, dat een en. ander de vol
ledige iristemming van ons Bestuur hee!t. 
Ze'us wil het deze gelegenheid te baat ne~ 
men cm al onze spelers aan te moedigen zich 
aan ·een dergelijke keuring te onderwerpen. 
Als men daar de komende maanden erns 
voor benutte? Hoe trots zouden we allen 
zijn, als bij de aanvang Van het volgende 
seizozn al onze spelers - senioren en junio
ren· -- nà.ast hun legitimatiebewijs een attest 
van een sportkeuringsbureau zouden kunnen 
tonen, dat hen voor de beoefening van het 
voetbalspel lichamelijk geschikt verklaart ! 
Hier ter stede is een Bureau voor Medische 

. _ Sp_ortkeuring gevestigd aàn de Varkensmarkt 
:· ( ingang Poort) , alwaar men zich iedere 
Dinsdagavolld (we menen van 7--9) kan 
vervoegen. 
Op het keuringsbureau wordt den candidaat 
o.a. de vraag gesteld, welke infectieziekten 
(ma:elen, kinkhoest, diphterie, typhus enz. l 
hij heeft doorgemaakt. Men raadplege hier• 
omtrent z'n ouders en schrijve de ziekte(n) 
op. Dat werkt een vlotte keuring in de hand! 
Rest ons nog te vermelden, dat de keurings. 
kosten voor senioren één gulden bedragen; 
voor junioren' vijftig cents. Om die geringe 
kosten-behoeft men tich dus waarachtig niet 
te laten weerhouden ! 
Vye Jiopen dan ·ook van hark t.z.t. een lange 
lijst van "geslaagden" in de Lensrevue te 
kunnen publiceren. Wie zal de eerste zijn? 

H, 
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BOUWFONDS 
12e VERANTWOORDING. 

M AANDELIJKSE BIJDRAGE AD 
25 cent cntvangen van: W. v. B., 
P. D" C. H" A. v. d, K., J. v. d. 

K" C, M" J. v. V" J. v. W" P. J" J. B" 
W. H" R. R" C. D" A. W., Ad. H" H. 
v, L" H. A" C, 8., H. J" P. M" Sammelaár, 
Jan Knut f 5.50 
Idem ad 20 cent van : 
Fam. v. d. K" J. A" N. Z._, 
A. B., W. v. L. !.-
Idem ad 10 cent van: 
H. v. R" A. 8., C. N., Mevr. S. Ó.40 
Idem ad 35 cent van: · 
L. U" C. H. 0.70 
Idem ad 50 cent van: 
J. D. 0.50 

Reeds verantwoord 

Totaal 

f 8.10 
135.]2 

-0•3~22 

En toch geven wij de moed niet op. Toch 
hebben wij nog een groot vertrouwen in de 
"offergezindheid" van onze leden, vooral nu 
het 20•Jarig b.estaan van onze club voor de 
deur staat. Laat onze stem niet zijn die van 
"een roepende in de v;,oestijn". Mogen wij 
U noteren? 

v. B. 

Varia 

M ET PASEN HEEFT DE Z.E . 
Heer Rector J. N. Verkley zijn 
12½•jarig priesterfeest gevierd. 

Nog slechts korte tijd adviseur van het 
Haagse District van de D.H.V.B., ·wist de 
jubilaris zich reeds vele vrienden te ver
werven, of juister, niets dan vrienden. Ook 
Lenig en Snel rekent zich hieronder. Dat het 
aan Rector Verkley zij vergurid om onder 
Gods zegen nog lange, lange jaren te ar
beiden in des Heren wijngaard. Deze wens 
voegt Lenig en Snel bij haar oprechte ge
lukwens. 

ALEX VAN DEELEN vierde wel geen ju
bileum, maar trok toch veler aandacht door 
de eerste prijs weg te slepen bij de veldloop, 
die te Assendelft werd gehouden. De ren 
duurdè cirèa een uur. Om de stijfheid ;'in de 
beenspieren te overwinnen, legde onze LeX 

, 
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de afstand - naar Assendelft, rond 58 km, 
pei" fiets af. Moqi'ègedaan, jongeman I We 
zouden sieèhts willen weten, hoe je huistoe 
bent gegaan. Op een handkar? 

Vanuit Vreeswijk ontvingen wij een vrien~ 
dengroet van Gérard van Doorn. Waarom 
zoek je het zo ver, Gêrard? 

Jan Erberveld is - naar wij vernemen -
weer op Ockenburgh gesignaleerd: eerste 
levensteken na September 1939. Zijn passen 
zijn nog even lang en zijn knoerten· daveren 
nog even geweldig. 

Meheer ·de Veurzitter 

N EEN, DE REDACTIE VAN ONZE 
revue valt me toch tegen. U we_et, . 
hoe ik zo vaak ik maar even kan, 

een leutig praatje met U houd. Het gaat wel 
niet steeds over groté· daverende dingen, ik 
wil het toegeven. En soms mag er wat jok~ 
kerij bij zijn, goed, toegegeven. Maar ik kom 
tenminste ITlijn belangstelling bij U tonen, 
als het ook maar even kant zoals ik boven 
reeds zei, Doch nu de vorige keer ,....... de 
winter was ook ·zo bar dit jaar - zei ik 
tegen 'mezelf: Neen, Sammelaartje, je gaat 
er niet uit, je zou verkouden worden. Wees 
wijs, doe je verleden eer aan. 1 

Maar wat doet nu de redactie? Daar stel• 
Jen ze zo'n hocus•pocus•figuur samen, waar 
geens mens uit wijs kan wordèn .. En om 
mijn afwezigheid nu toch maar zo duidelijk 
mogelijk tè laten uitkomen, moet de arge• 
loze lezer onder nummer 23 · mijn naam in• 
vullen, zijnde die vari een bejaarden heer, -
die "trouw in de Lensrevue schrijft", 
Hè, 'hê, wat aardig I Natuurlijk bladerde de 
hele Le~sfamilie het Maartnumme'r door om 
dien 'bejaarden heer te zoeken en vonden ... 
niemand. Een hoongelach ging op om zulke 
"trouw" van Sammelaai-, van mij, armen 
stakkerd, die met een hete groc bij de haard _ 

1 
de winter zat te verjagen en dus heus wel 
een deugdelijke reden had om voor één keer 
de "trou" niet te doen "blijcken'\ 
Wel, wel, moest daar· nu 'zo'n drukte over 
worden gemaakt? Moest voor dat ene keertje 
de hele lieve Lensfamilie voor een Homerus• 
lach opgetrommeld worden? ~ 
Meheer: de Veurziüer, ik klamp ·me aan U 
vast, als een di-enkeling à.an een strootje. 
Reik me de hand; geef me een pootje: 

Uw tr ..... : 
· SAMMELAAR. 
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Ode aan de kleuren 

.,0, schitterende kleuren van Lenig en Snel" 
Zo dacht op een winterse voetbaldag 
Een lid van Lens' bestuur. 
,,Wat zijt ge schoon, mijn blauw en wit'! 
Maar ach, hoe kort van duur ! 
Want de modder van het strijdtoneel 
En de schrammen van het gevecht 
Leggen hun sporen in je vast; 
En ik zing dan met minder recht: 
O; schitterende kleuren van Lenig en Snel" . .,, 

De cornervlaggen van het veld, 
AUe vier dan ,....... juist geteld ,...., 
Werden door des bestuurders vrouw 
In de grote was gedaan. 
Eerst het wit vall het bont gescheiden 
En toen ving het plassen aan. 
.,Hé", sprak plots de ijverige schone, 
,.Van die vlaggen zijn er drie, naar ik tel. 
Heeft het Lensveld geen viertal hoeken? 
Of is voetbal een driehoek.spel ?" 

Middelerwijl stond de grote ketel 
Met -het Wit te koken op het gas. 
Heerlijk schoon de witte kleren. 
Wat was het vrouwtje in haar sas ! 
,,Kom", sprak zij, .,eens even kijken". 
Maar wat schrok zij : wa's dat nou? 
Heel de witte was was donker; 
Alle kleuren waren blauw. 
De oorzaak? 
De vierde vlag had het wit geschonden. 
Hij zàt, in manliefs overhemd. 
Daar werd de rampspoed weergevonden 
En de vrouw ... was licht ontstemd. · 

Dit is het einde van het ·liedje, 
Doch er volgt eerst" nog een les: 
Men wasse schoon wat vuil is, ,maar 
Lette op de kJeuren van L. en S. 
Door dik en dun, door merg en been, 
Zij dringen ·overàl doorheen.~ 
Wie ze eens op Ockenburgh zag waaien, · 
Ziet ze altijd• voor de ogen draaien. 
I-Jem is geen andere keus beschoren: 
Lens alleen kan hem bekoren, - · 

TROUBADOUR. 

De L · e n s.·- p u z z I e 

D E VERWACHTE BRIEVEN
regen is uit~~ble:en; 't heeft slechts 
,,gedruppeld • · · 

Toch kunnen we voor zo'n eerste maal te• 
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vreden zijn. 
Verblijdend was de deelname van bestuurs• 
leden, donateurs, donatrices en junioren. 
Zeer opvallend en spijtig bovendien, dat 
geen enkele senior een oplossing inzond. Een 
misverstand? Of geen interesse? 
Van de inzendingen waren er enige foutief. 
Bij de loting werd Frans Mesker de winnaar 
van het mooie boek "Voetbal". 
In het volgend nummer hopen wij een 
nieuwe puzzle te plaatsen. • 

Van doel tot doel 

M ET BLIJDSCHAP ANNONCEER 
ik in deze revue de tweede fase 
van seizoen 1939.1940. Op 3 

Maart j.l. mochten wij de hergeboorte van 
de "globe" begroeten. Dankbaar kan ik het 
ijs•geweeklaag staken en de zaak op de 
oude voet voortzetten door maandelijks de 
blauwwitte balverrichtingen te ,,verpennen". 
Twee spcel•Zondagen liggen nu achter ons. 
Blijkbaar hebben de Lens-elftallen goed over ... 
winterd, gegeven althans de door Lens 1, 
2 en 3 veroverde pûnten: 8 van de 81 Voor ... 
al op 1_0 Maart · vielen mooie successen. 
Welke Lenser boog zich niet met trots 
over de Residentiebode van 12 Maart, waar" 
in Lens 1 op de ranglijst als No. 1, Lens 2 
en 3 als nos, 2 geclassecrd staan? Prachtig 
bewijs van de intrinsieke waarde van onze 
club, die ook nü, ondanks mobilisatiewee, 
alles zal doen om haar positie in het dio
ç:esane voetbal onve.rzwakt te handhaven ! 

LENS 1 
behoefde de reis naar 'n ouden tegenstander 
- P.F.C. - niet te maken. Blijkens de 
Sport 111. zijn de roodzwarten ter ziele. 
De eerste wedstrijd - contra Westlandia ,...., 
werd verschopt op 10 Maart. In de vooraf ... 
gaande "stille" tijd -kweekten de eerste 
blauwwitten een doelpuntenhonger, die 
slechts met 7 goals "gestild" werd. 't Begin 
deed anders vermoeden. De Naaldwijkers 
speelden beter dan verwacht werd. Vooral 
hun rechtervleugel, waarin de 2 spelers in 
telligent samenwerkten, vormde een bedre..~ 
ging. De thuisclub wilde echter de terug
komst op Ockenburgh vieren met een over
winning. Na het zwak begin werkte de 
militaire entourage ~timulerend. De van 

_.,vechtlust" popelende Ullers opende de 
score na fel offensief. Een onderonsje. van 
het binnentrio leidde tot een goal van den 
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aanvalsleider Koppelle. Onze mensen liepen 
overigens herhaaldell]k in de. buitenspelval, 
waarover dadelijk meer. Achter maakte Roe
mers het de aanvallende tegenpartij zeer. 
·lastig, waarbij Runderkamp goed assisteerde. 
Juist één minuut voor half ... time scoorde 
Westlandia een verdiend tegenpunt. Rust 
2-1. 
Onmiddellijk na de hervatting opende Blauw

. wit een waar beleg voor de Westlandia
barricade. Walhain benutte 'n kans uit een 
vrije schop in de uiterste bovenhoek. Jans
sen liet zijn tegenstanders bij een zijner snelle 
rushes ver achter zich en doelpuntte. West ... 
landia beantwoordde het Lens-initiatief door 
de Lensveste een tiental minuten te blok
ker'en. Tot goals kwam het echter niet, dank 
zij Huysmans, die een kogel ~van den W
centervoor stopte en dank ook zij Willems, 
die, naar de grond duikend, een hard, laag 
schot uit het verlaten doel wist te· koppen. 
Lens kwam hierna weer aan bod. De linker
vleugel Jacobi en G. Roodenrijs, wiens her.
optreden met vreugde wordt begroet, voeg ... 
den twee goede goals aan de vijf toe. Einde 
7-1. 
Nü de buitenspel..tragedie van vóór r{°ist ! 
De leider Halleen acht de schuld bij he_t 
binnentrio te liggen. Dit moet er op bedacht 
zijn bij een afgeslagen aanval direct te re ... 
tireren, Want meermalen geven Bob c.s. dé 
bal onmiddellijk retour, teneinde een voort
gezet offensief mogelijk te maken. Nu kan 
daar door buitenspeD niets van komen ,en 
wordt 't tactisch goede werk van de half ... 
linie ,...... de bal weer voor 't doel te plaat
sen - teniet gedaan, want de binnenspelers 
zijn niet tijdig terug en -de scheidsrechter-" 
lijke fluit gilt off-side. 
Over.igens was het een sportieve ~edstrijd, 
waarin de animo van onze Iuidjes te loven 
viel. 
De positie van. Lens 1 vindt U hieronder; 

Lens 
Velo 
K.R.V.C. 
A.V.V. 
BI. Zwart 2 
G.D.S. 
G.D.A. 2 
Westlandia 
P.F.C. 

9 
8 
8 
9 
9 
8 
8 
8 
5 

8 
6 
6 
5 
3 
1 
1 

1 
1 
2 
4 

2 4 
4 3 
2 5 
2 6 
1 4 

16 47-10 
13 38~ 11 
12 30-20 
10 30-20 
8 20-29 
6 11-24 
4 16-38 
2 12-33 
1 5-23 

LENS 2 
verpletterde D.H,B. 1 met. liefst 8,,...- 1 in ·een 
fikse uitbeurt op het nieuwe terrein dezer 
club, Het tweede, waarin J. v. Nooy de 

" 
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plaats va~- N. Zuiderwijk, die Verstek liet 
gaan, innám, speelde enthousiast. Een goed 
begin, dat voldoéndc waardering kreeg in 
de korfbaluitslag ! 
Na 'f wederzijdse verkennen kwam Lens 2 
in de nieerdèrheid. Tot 4 maa~ toe werd een 
aanval wegens vermeend buitenspel onder
broken. Dit geschiedde telkens op de. lin• 
kcrvlcugel. Na 10 miri. hakte v. Wcly een 
voorzet van Dubois naar R. Roodenrljs, die 
hard inknalde. Binnen enkele. ril.~nuten was· 
de stand 2---0 door toedoen van B. Boort
man en v. Nooy. Bif een D.H.B. ·doorbraak • 
schoot de midvoor btiite~ bereik van Allard 
tegen de .Iatkruising. De bal gillg achter. Een 
corner van Dubois ·schcot V. d. Boogaardt · 
tegen -de deklat, waarop v. Wely de .terug
springende bal in het net dec"d verdwijnen. 
Uit een moeilijke aanval scoort D_.H.B. tegen 
als de Lens~vefdediging het spel staakt we-
gens buitenspel. Rust 1-3. ' 
Na half-time duurde het 20 min. voor de 
4e goal geboren werd. Daarna ging hei, wat 
men noemt, gesmeerd. Ee!). blauwwittc aan
val van r~chts over links benutte B. Boort~ 
man. In samènwerking met Ph. de Heer 
scoorde Dubois 1-6. D.H.B. zag kans· een 
penalty onbenut te laten_. De Lens-centerhalf 
sjouwd!! even later doór en zag zijn moeite 
beloond. Ru "completeerde het ac~ttal doel~ 
punten. 
't Was opvallend, dat de meeste Leri.Sers 
de bal verkeerd op hun schoen namen. Ge
volg : 11kneusje~• 1 en half-geraakte ,ballen. 
De blauwwi~te doelman dient zijn uittrappen 
beter te. verzorçjèn; dat is niet voldoende. 

R.V.V. 1, een oude rivaal ·van: het eerste, 
was evenmin bestand tegen de tweede blauw~ 
witten. Met 4-0 streken de Rustenburgers 
op eigen terrein de vlag. 't Was bij Lens 

_ -de wedstrijd van de kanthalfs met als t_tit
blinker Ph. de Heer. Ook "óld" Cas speelde 
Opvallend goed. Jammer, dat ehige spelers, 
vooral in de voorhoede, blijkbaar móeilijk 
kunnen leren, dat zwijgen goud is. 
R.V.V. nam bij het begin de teugels. geheel 

~ ' in handen. De aanvoerder schrijft, dat hij 
reeds sombere gedachten kreeg voor de 
waarschijnlJjke einduitslag, want eerst na 5 
min. liep de eer~te Lensaa_nval van start. 
Even latèr - het tWe"cde speelde, waar J. 
Bontje uitviel, met 10 man·;_ was het v. 
Wely, die op z'n -bekende, listige wijze een 
voltreffer plaatste. Nog voordat B. Boort
man 't elftal completeerde, profiteerde Toon 
van een tweede kans; Goede R.V.V.-aanval~ 
ren yondeo in ~de. Heer· en C. Bontje niet. te, 
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overkomen hinderpalen. Slechts enige keren 
kwam Allard er aan te pas. Zijn ingrijpen 
was dan afdoende. Zo ving hij een_ zeer 
hard schot, dat op 5 m werd ingeschoten. 
Wim Verheggen zorgde voor een 3---0 stand 
met de rust, 
R.V.V. m,eende hierna haar elftal een an
dere forplatie te moeten geven. De dwars
gestreepten drongen ver op, maar zondef 
succes. Het gevolg was wel, dat des scheids~ 
rechters fluit bij herhaling klonk om werke~ 
lljk of vermeend buitenspel der onzen te 
bestraffen. v. Wely verrichtte de hattrick 
en stelde de· overwinning volkomen ve'ilig. 
Zonder schokkende gebeurtenissen gleden de 
blauwwitten naar het eindsignaal. 
Aanschouw; waarde Lens-familie, hun evo
luties in den volgenden staild: 't Is "e moeite 
waard! · 

Ria 7 7 14 28-11 
Lens 2 6 4 2 8 22-12 
Wit Blauw 7 2 2 3 6 32-27 
Gr. Floris 5 2 1 2 5 '14-20 
R.K.R.V.V. 5 1 1 3 3 8-17 
Valkeniers 6 3 3 3 16-22 
D.H.B. · •. 4 1 3 1 11-22 

LENS 3 
verdedigde zijn fraaie kopplaats tegen G. 
D.A. 4. ,Liefst 12 ........ 3 was de uitslag. Het 
derde boert uitstekend in deze afdeling, die 
toch niet gemakkelijk lijkt. Zo doorgaande 
kan het 'niet -anders of de kampioenstitel valt 
in handen van de derde blauwwitten. 
In Loosduinen moesten Dröge, Jansen en 
Schaub vervangen worden door C. en A. 
Hoppenbrmiwers en v:-Egmond. Weer moêt 
ik N. Zuyderwljk vermelden als niet-opko
mer. Wat is dat, Nico? Denk aan de sporti
viteit tegenoVer je clubleden. 
De strijd Was een vriendschappelijke, die 
toch door het derde elftal oitder normaal 
werd gespeeld, hetgeen voor een groot deel 
aan de zwakke ,tegenstand te. wijten is. Door~ 
lopende meerderheid bezorgde Leqs 3 met 
rust éen 4......, 1 voorsprong. Slecht plaatsen en 
schieten van de vóorhoede verhinderde ho
gere score. De voorhoedelinie had direá 
door moeten hebben, dat de G.D.A. keeper 
niet voor zijn taak berekend was en iedere 
kans moeten benutten. Tot voor het doel 
doordringen was nU overbodig. 
Bovendien is het :in het tegenwoo·rdige voet
bal zaak, dat de binnenspelers OOk ver
dedigend een woordje moeten meespreken. 
Spe~iaal H. Koeman dient hieraan aandacht 
te schenken. · 
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Na de thee hetzelfde spelbeeld. Een behoor
lijk vlot doelpunt van W. v. Lieshout ver
dient vermelding. De G,D;A.-goal aan het 
slot was de beste van de strijd. 
Ziet naar de prachtige positie van Lens 3: 

BI. Zwart 3 8 6 2 12 45-22 
Lens 3 5 5 10 38-12 
Ria 2 5 4 1 8 30-15 
Q. Steps 4 4 2 2 4 11-22 
G.D.A. 4 5 2 3 4 20-24 
V.V.P.3 3 1 2 2 8-12 
Wilhelmus 4 4 1 3 2 12-18 
D.H.L. 4 6 1 5 2 23-32 
R.K.R.V.V. 2 4 4 0 6-36 

LENS 4 
ontmoette BLAUW ZWART 3 in Wasse~ 
naar met negatief resultaat. Geen wonder, 
als men weet, dat de vierde blauwwitten. met 
9 man uit.kwamen tegen een sterken tegen
stander. E. Schaub en C. v. d. Broek ver
loren de sportiviteit uit het oog door weg 
te blijYen, terwijl Jo Beerens te laat kwam. 
Denk aan je verplichtingen, ,_heren ! Hulde 
aan de overigen, die niettemin alles deden 
om een behoorlijk resultaat te bewerkstel
ligen. Aanvoerder Driessen vertelt, dat niet• 
tegenstaànde de rust van ± 12 weken toch 
van een behoorlijke partij voetbal gesproken 
kan worden, De Wassenaarbewoners wisten 
dan ook slechts met de rust een minimale 
voorsprong te bereiken. 2-1. IÓ de l:\Veede 
helft echter sprak het uithoudingsvermogen 
een Woordje mee. BI. Zwart kon al zijn tech• 

- nische capaciteiten ontplooien en voerde de 
stand geleidelijk op tot 7-2. · 
J. v. Wassum, die in goal debuteerde, bleek 
een wonderbaarlijk keeper met · Zamorra• 
talenten. Chr. Miltenburg werkte weer als 
een paard gelijk we dat van hem gewend 
zijn. 
Houdt vol, vierde blauwwitten ! 
De stand luidt hier: 

Wit Blauw 3 5 3 1 
V.A.C.2 4 3 1. 
Velo 3 5 1 3 1 
BI. Zwart 4 5 2 1 2 
Rava 4 4 1 3 
·Lens 4 3 1 2 

RUILNUMMERS 

7 19-15 
6 27-14 
5 20-18 
5 24-28 
2 10-19 
1 ,7-13, 

J. v. d. K. 

In dank ontvangen de clubbladen van Vac, 
D.H.L., Activitas, De Jagers. 
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Uit het Juniorenkamp 

Z O IS DAN EINDELIJK HET LANG 
verwachte voorjaarsoffensief Iosge• 
braken; gelukkig niet op het West• 

front, doch meer vreedzaam op Neerlands 
voetbalvelden. De bodem is ontdooid, de 
winter week voor mildere luchten. {Van• 
daag, 14 Maart echter, jaagt een felle 
sneeuwstorm door de straten van onze goede 
stad). 
Nog ·wat onWennig, doch vol geestdrift, werd 
de stoute voetbalschoen weer aangetrokken 
en onze dappere juniorenschaar wiSt weer 
menig succes te oogsten. 
LENS A gaf een goed voorbeeld, zoals het 
aan grote broers past en versloeg op 3 
Maart het heus niet zwakke Rava a met 
6.....-1. Voor de rust kreeg men een erg pin• 
gelig spel te zien/ waarbij· vooral Jan Hui• 
bregtsen als een magneet was, die steeds 
maar weer de bal naar zich toe trok. Een 
magere 1-0 was het resultaat. Na rust 
werd meer __ het zoveel effectievr ruimtespel 
gedemonstréerd. Nu volgden ook goals; ge• 
leidelijk werd Rava uitgeschakeld en 't werd 
6.-1. Nog enige bemerkingen : Hans keepte 
de weinige ballen goed; de_ backs waren wat 
traag: Meiners diene wat beweeglijker te 
worden. Huib kan wel een tikje beweeglijk• 
heid voor een zacht prijsje overdoen, als.-
1ncdc een weinig uit de te grote voorraad 
welsprekendheid. Rava's spel was inferieur 
aan dat van de onzen, 
Op 10 Maart kwam Quick Steps a op be• 
zeek. Alex c.s. hadden een "zware zweer 
gezwcren" de teleurstellende uitbeurt { 1-1) 
goed te maken. In het begin ging de strijd 
vrijwel gelijk op, totdat Q. St. een inzinking 
kreeg, waarvan Lens goed profiteerde. Piet 
Hoppenbrouwers kreeg de bal na een duel 
voor ons doel, gaf ineCns door ·,naar Huib, 
die op zijn beurt na wat gedraai de bal aan 
Frans Lux doorzond, die met een listig boog.
balletje zijn dub de leiding gaf. Door goed 
spel van Quick Steps' rechtsbinnen konden 
de gasten echter al heel gauw van de linker.- · 
vleugel af gelijk maken. Toen volgde een 
groot overwicht van onze jongens. Doelpun.
ten bleven evenwel uit. Na ongeveer een 
kwartier '-Vist Henk Kops uit een corner 
van rechts met een kopstoot 2-1 ~e doeri 
noteren. Na de aftrap draaide Meiners door 
de hele verdediging heen en scoorde kei• 
hard juist onder de lat (3.....-1). Maar even 
mcoi was het schot waarmee de gestreepte 
middenvoor onzen. Hans verschrikte (3,....-2). 

• ' 
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N~· de r~St beukt~ Frà~ LuX ·.tweemaal de 
ene ·staander (niet doen, Frans. Red.) en 
schoót Kops hoog over. Hans m?est nog een 
moeilijk schot verwerken. Veel werk kreeg 
hij niet, daar de middenlinie en de baçks 
goed van leer trokken, De Q. St. verdedi
ging had het tegen de .stormlinie van Lens 
niet gemakkelijk en moest nog voor de v_ierde 
maal· zwichten, toen wederom het hoofd van 
Henk de juiste richting vo!ld. (Vandaar de 
naam Kops). (4-2). Het was een goede 
w'edstrijd. Alex kon tevreden zijn over zijn 
mannen. • . De stallél is : 

Lens·A' 8 6 2 H 35-12 
V.V.P. A 8 6 1 1 13 19- 9 
Rava A, 8 5 3 10 19-16 
BI. Zwart A 8 4 4 8 13-17 
V.A.C. A 6 2 3 1 7 15-11 
Q. Steps A 9 i 3 5 5 14-17 
D.H.B. A 10 2 8 4 14--'33 
Wit Blauw A 5 4 1 7-22 

LENS B behaalde wel ·een mooi Succes' door 
op 3 Maart met- 3.-0 de uitwedstrijd tegen 
Vac B te winnen, maar de speelwijze was 
toch wat slordig. Zeker,_ ik weet het wel. de 
scheidsrechter was niet opgekomen, er hin~ 
gen geen netten, er .. stonden geen hèekvlag# 
gen, maar door dit -alles mag een goed vèet ... 
baller zich niet te zeer laten beïnvloeden. 
Wij spelen voor het spel en dat. is te mooi 
om er janklaassen_spel van te maken, is :het 
niet? 
Op 10 Maart ltloesten Otto's mann~n de vlag 
strijken voor Q. Steps B, dat in de eerste 
helft absoluut ste"rkèr·speelde. Wel houdt de 
verdediging eerst nog Stand, maar de backs 
en ook dC: halfs tr~kken zich te dicht op den 
keeper terug. Dat wordt ons noodlottig en 
de handige Q. St. rechtsbiflnen weet er ge ... 
bruik van te maken door een paar keer goed 
te scoren. Intussen heeft Frans van Niel de 
eer al vast gered. Met. 4-1 komt de rust. 
De Ockenburgher thee heeft wonderen ver..
richt, want in de tweede helft begint Lens 
veel beter. Piet de Jongh fokt ons twCede 
doelpunt (4-2). Dat geeft moed. Even later 
èchter he~ft hij het ongeluk eén penalty te 
lllissen. En onze jongens lieten helàas de · 
moed zakken. Dat was niet goed en het 
werd met éen drietal doelpunten· bestraft. 
Daar Aad Hoefnagel nog succes had met 
een prachtig schot, eindigde deze big match 

- in een 7 -3 nederlaag.Hier vÓlgt de stand: 

V.V.P. B 
Lens B 
D.H.L. B 

7' '. 6 
9 6 
5 4 

- 1 12 
3 12 

9, 

19~ 6 
36-21 
29- 7 
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Q.'Steps B 7 3 1 3 
Valkeniers B 6 2 2 2 

7 24-'16 
6 13-14 
5 8-19 
4 17-24 
4 8-36 
1 7-18 

V.A.C. B 8 2 1 5 
G.D.A. B 7 l 2 4 
WitBlauwB 7 1 2 4 
Gr. Floris A 4 1 3 

LENS C hield irl de op 3 en 10 Maart ge# 
speelde wèdstrljden vast aan de voorwinterse 
plannen. Vac C moest met 5....-0 en R.K. 
R.V.V. B met 12-4 het loodje leggen. Te
gen Vac ging het nog niet zo als voorheen. 
Sommigen reden nog een wat rare schaats. 
Ook het samenspel vlotte niet. ,.Rust roest" 
geldt ook voor voetballers. De d_oelpunten 
waren van kleinen Hop, Helmich en Mol. 
Joost, kleine Hop, Jan Roozenburg en Koos 
Walsteyn hadden op 10 Maart weer eens 
een ouderwetse doelpuntenhonger. Bóven ... 
dien speelde Bierhuizen zeer verdienstelijk. 
Zo kwam het, dat de toeschouwer niet zo 
gauw merkte, dat niet minder dan 4 man 
thuis waren gebleven, omdat het wat re.
gende. Kennen die jongens de kwaliteit van 
Ockenburgh dan niet meer? Jongelui, je zult 
heus niet smelt!!n van wat regen. Wij laten 
ons elftal nooit meer in de steek, hoor. 
Keèper . Wim deed wel wat onverschillig, 
wat slordig; hij vergat blijkbaar, dat keepen 
tegenhouden betekent. In .éên wedstrijd 4 
keer vissen; ·en in de acht voorafgaande 
matches 5 keer in totaal ! ! Dat klopt niet, 
hè ! • .. De stand -luidt: •. 
Lens C 
Valkeniefs E 
D.H.L. D 
V.A.C. C 
Q. StepsE 
R.K.R.V.V. B 
R.I.A. B 
S.T.P. B 

9 8 1 16 68- 9 
8 5 2 11 21~11 
6 5 1 10 18- 8 • 
5 2 2 5 9-18 
5 2 3 4 5-15 
8 1 2 5 4 14-39 
5 1 1 1 1~12 
6 1 5 l 7-31 

LENS D kan de slag nog niet te pakken 
krijgen. D.H.B. D hield op 10 Maart de hele 
winst. in handen. Met 5-1 kregen onze jon• 
gens de kous op de kop. Gelukkig wist 
Anton v. d., Heuvel tenminste ·de ee_r nog 
te redden. Blj gesta_dige oefening is v~n ons 
jon9ste -elftal heus wel wat te maken. · 
Het· standenlijstje ziet er zo uit: 

•K.R.V.C. B 11 9 1 19 42-17 
V.V.P. E 8 5 3 10 20-18 
G.D.S. C 9 5 4 10 14-11 
D.H.B. D 10 4 5 9 23-24 
Valkeniers F 7 4 3 8 22-16 
Q. Steps F 6 3 1 2 7 16-11 
'R.K.R.V.V,.C 9 1 1 7 3 12-29 
Leris D 8 1 0 7 2 B-31 
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VAN DE REDACTIE 
11Weer is er de lieflijke Meie in 't land, 
Die schone bloemenvorstinne". 

N
A DE LANGDURIGE STRENGE 

winter beleven we nu een guur win~· 
derig voorjaar, weinig zon en veel 

koude rillingen. De zieken zuchten: och, dat 
het weer toch wat milder werd. De gezon~ 
den en sterken houden zich goed,· maar ook 
zij denken: over een paar maandjes komt de 
kou weer. En al -het piepjonge goedje van 
akker, weide en bos blijft nog schuchter in 
verborgen hoekjes weggedoken. Zullen zij 
dan nooit aan de beurt komen? 

No. 7 

bed storten voor de te~ugkeer van de recht~ 
vaardigheid in de wereld en voor het behoud 
van de vrede in ons goede Vaderland. Bid
den wij ook iedere dag voor de slachtoffers, 
die op zee, op het land of in de lucht een 
vroegtijdige, gewelddadige dood vinden. Dan 
zal deze Mei ook in andere zin November 
zijn, .. zielenmaand. REDACfIE. 

De Lens-adviseur vertrekt 1 

B IJ HET TER PERSE GAAN VAN 
deze revue bereikt ons het bericht, 
dat Kapelaan E. Stolwijk, onze emi

nente Adviseur, door Z. E. den Bi.schop van 
Haarlem, .benoemd is tot Rector in Delft. 
Wij wensen onzeO Adviseûr met deze eer
volle benoeming geluk, doch bedenken tevens 
daarnaast, dat Lens hem slechts node ziet 
gaan als haar geestelijken leidsman. Zijn 
gewaardeerde belangstelling voor onze 
blauwwitte organisatie, zijn rustige, wel~ 
overwogen adviezen, wij zullen ze missen. 
Wij twijfelen niet, of de nieuwe Rector zal 
in Delft met open armen ontvangen word"eri. 
In het eerstkomende weekbericht zullen de 
blauwwitten nadere berichten over het af
scheid van onzen Geestelijk Adviseur kunnen 
lezen. REDACTIE. 

Ja, toch, de Mei roept en wenkt naar bui~ 
ten te -komen. De Mei is er nu en spreidt 
weer een fleurig kleed o'p de feestdis uit. 
Vergeten zijn kou, regen en storm. En de 
kindertjes dansen in de wèi met van made~ 
liefjes gevlochten kroontjes op de speelse 
krullen. 0, wat schoons wordt er van de 
Mcie gezegd of tenminste ... ' gedroomd. · 
Dichters en schrijvers van schoolbo~kjes 
kunnen onze fantasie zo aardig bezig hou~ 
den. En schilders versterken onze waan oVer 
de zoete Mei. Zij allen echter zijn niet tegen 
de werkelijkheid opgewassen. Die spreekt in 
1940 een andere taal. Zei De Génestet, dat 
Mei ook November kan zijn, dit jaar belooft 
~e liçve maaild al heel weinig goeds. Want 
de oorlog .raast over de wereld. De ene mens 
is bereid den anderen_ t~. doden. Bij duizen
den moeten sterke 'jo_n'ge·' mannen het leven 
laten èn het geschrei van talloze vrouwen en 
kinderen zal de weidedansen van de bloc~ 
menvorstinne ·begeleiden. Deze Mei zal een 
NoVèmber zijn, maand van dorheid en dood. 
De Paus riep ons op om in de komende 
maand heel in het blzonder met elkaar te 
bidden tot Maria, de Koningin van de Vrede. 
Laten wij, sporte.rs, ons aaI}Sluit!?n bjj de 
millioenen, die in het MeilD.àandlof hun ge~ 
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1. Sêcretariaat: J. v. Venrooy, v. Mieris
straat 51. 
2. Girorekening No. 336711 op naam van 
den Penningmeester van "Lenig en Snel", 
Okkernootstraat 12, Den Haag. 
3. Nieuwe leden : 
131 T. Graaf, de Perponcherstraat ,113, 
!5-9-'23. . . , 
132 P. v. Hal, de Genestetlaan 3 . 
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133 · M. Mathias, Regente~selaan 76, 2-5 ... '23. 
134 C. v. d. Zalm, Haagweg 301 Loosd., 
25-7-'23. 
135 J," v. Zon, Valke~boschlaan 240, 
22-9-'27. 

Nieuwe donateurs : 
154 H. Scholten, Hoefkade 1082. 

1. Het Bestuur vestigt er nogmaals de aan
dacht· yan ort.ze spelende leden op, dat het 
geen verantwoordelijkheid op Zich kan~ ne ... 
men voor hun bezittingen., 
Het beste is dus, portemonnaies e.d. voor 
de wedstrijd aan iemand ter bewaring, af te 
geven. 

Training en Voetbaltraining 

!. 

V AN BEVRIENDE ZIJDE ONT
. vingen "\Vlj de inleiding tot. een arti

. . ·kelenreeks in het kader van de sport
beoefeni.pg. In deze inleidin_g komt reeds tot 
uiting, dat sportbeoefening zonder eerlijkheid 
eeri paskwil is. En dat men bij zijn sport
beoefening de hogere waarden van het leven 
voor ogen moet hebben ... en zich daarriaar 
richten: Alleen dán heeft sportbeoefening 
waarde. , -: -~-; 
Als motto zouden \~ij aan de inleiding wil
len t?èv~egen : 

"Zonder reerlijkheid 
Geen schoonheid in sportwedstrij9,en.'' 

·,,La~t·ons even herhalen, dat het domineren
de principe in den mens de ziel is, welke 
het lichaam vorm··geeft. Daarom moet eerst 
de ziel de juiste vorm hebben en tot stacil 
gesmeed worden, alvorens zij het IiChaám 
elementen alS staal en ijzer geven kan" ... · 

(Pate, Kübbe S.J.) 
Dat· men door sport-beoefening moreel zöu 
stijgen, wordt niet bewezen door sporthelden 
in de realiteit van het leven; helaas vaak 
tegenovergesteld. · - • 
.. ~an gezonde licha_ains-cultuur moet een 
andere·Cultuur t~n grondslag liggen, n.l. die 
der motiven" (Fr. S. Rombouts),, 
Deze motieven -vinden wij terug in de·richt-

. lijnen van hé't leven, uitge~tippeld in onze 
godsdienstige plichten en. in onze verplich
tingen_ tegenover ·God, den evennaaste en 
Ons-zelf, , ' 
Gezonde (sport-) beoefening l Waar ligt de 
grens? 
Déze wordt aangegeven door de leidende 
motieven, d.w.z. door de doelstellingen, welke 
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hier leiding geven. Zelfs wanneer we dage
lijks lichaams-oefeningen ( t.w. opz_ettelijke) 
zouden "doen··, met het doel het lichaam 
blijvend te oride.rwerpen aan de geest -( om 
de weerspannigheid van het lichamelijke te 
breken bijv.), of met het oogmerk het on
voUedig energie-verbruik te compenseren of 
dat verbruik op te voeren -- dit aUes dus 
dienstbaar makend aan ons ziele-heil -
"zelfs" dan mogen (moeten) we spreken 
van gezonde ·lichamelijke oefening. 
Onafscheidelijk ligt aan het begrip .,gezonde" 
dus déze twee-eenheid ten grondslag.: Ziel 
en Lichaam. _i, .,, ...._ 

Zo goed als wij, poge~d "goede" mensen te 
zijn, door toegeWijd" wil1en en liefdevolle 
opoffering steeds doe1~de .,.zijn ons-zelf te ver
beteren, even .zo goed kunnen wij dit van 
den sport-beoefenaar zeggen en eisen, Door 
toewijding en offertjes moet hij trachten zijn 
zwakheden te overwinnen. 
Niet voldoende is 'het, a_andacht te besteden 

· aan de details van zijn levens-leus, wanneer 
hij daarbij verwaarloos·t zijn uithoudingsver
mogen -- in moreel opzicht - te stimuleren 
en te vergroten, De godsdienstige motieven 
wijzen hem hierop voldoende: Plicht en 
Gemeenschap. 
Nog duidelijker zal dit spreken in sport
verband. Van den speler, die technisch tot 
in de finesses een primus is, doch wiens trai
ning _hem niet in_ staat stelt 2 maal drie 
kwartier zich te geven zoals dit van hem 

·ver.wacht Wordt. Dit is een tekortkoming 
in zijn plicht, welke hij op zich nam als 
onderdeel van het team. 
Ook hier is het niet alleen ere-zaak, maar 
p_licht aan dit gebrek aan uithoudingsvermo
gen tegemoet te komen, door het voldoen aan 
de eisen, welkè zijn ,plaats in de- sportge
mee.aschap hem oplegt. .Eèn gezonde leef
wijze, om Qrote lichàmelijke inspanning te 
verdragen zonder nadeel voor de gezondheid, 
en een zo hoog mogelijk opvoeren van het 
uithoudingsvermogen. 
Deze gezonde leefwijze moet ons ook de 
kracht geven, des levens moeilijkheden te 
overwinnen. Met inzet van alle krachten, 
zonder daaruit nadeel te ondervinden. In
tegendeel, een verhoging van de geeste!Jjke 
weerbaarheid en vergroting van het uithou
dingsvermogen, om._ de wedstrijd des levens 
in vlot tempo te kunnen uitspelen, zonder 
daarbij anderen een deel van onze taak op 
de schouders te schuiven. 
Doelbewuste- en stelselniatige trairûng tot 
verhoging van ,de orgaan-kracht. Let wel : 
doelbewuste training! Vergeten wij dus niet, 
dat alle training slechts middel is tot het 

• 
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doel, hoewel maar al te vaak het middel tof 
doel wordt, met alle lichamelijke én ·geeste• 
lijke nadelen daaraan verbonden, • 
't BCvorderen van de bewegings-mogelijk
heid, d.w.z, 't bereiken van de normale be
wegings-grootte van de verschillende ge
wrichten, welke beweging tot ,,stand" komen 
door de activiteit van hun motoren: de spie
ren, zodat zij zonder gevaar voor schade 
kunnen voldoen aan de hogere eisen, welke 
er aan: gesteld worden. 
Moraliserend ziet dit resumé er als volgt uit: 
't verkrijgen van eeá bewegingsmogelijkheid, 
welke de normalê' bewegings-grootte niet 
overschrijdt, zodaf,hier,zonder gevaar voor· 
schade wordt voldaatÎ-ä'àn de "hogere" eisen. 
Rest ons nog de meer directe voorbereiding 
te noemen; elementaire• en opgevoerde tech
niek en samenspel daarbij inbegrepen. 
Reeds hierboven spraken wij over techniek 
en de hindernis-baan des levens, in verband 
met de gezonde leefwijze en het uithoudings
vermogen om de finish fit en wel te berei• 
ken, z0nder verzwakking van 't tenipo en 
de strijdkracht; met zelfverzekerdheid, d.i. 
met een gepast gevoel van eigenwaarde. 
Wie het elementaire verwaarloost, wie dus 
de waarde van het kleine, het eenvoudige 
niet kent, geeft blijk door het niet kennen 

• van·· het doel, het middel niet gevonden te 
hebben; althans niet het juiste middel in zijn 
veelzijdige betekenis {motieven-cultuur}. 
Over samenspel slechts dit éne : 
"De enkeling vormt de massa". Onderling 
verstaan en begrijpen, waarbij wils- en geest~ 
kracht niet onbelangrijke rollen spelen; waar-
bij persoonlijke belangen op de tweede plaats 
komen en dienstig gemaakt aan 't streven 
van het team (evennaasten), daar groeit 
saamhorigheid en gemeenschapszin. De te
genstander erend en waarderend en niet 
onderschattend en kleinerend; waarbij de ne~ 
derlaag van vandaag een prikkel is tot in
·zetten-· van alle wil en doorzettingsvermogen, 
·welke voert tot de overwinning van morgen 
{de eeuwige bekroning). 

* 
Deze ·korte inleiding meende ik U te moeten 
presenteren als de bril, waardoor we het 
geheel moeten zien wat hierna volgt, na eerst 
even de glazen te ·hebben opgepoetst, opdat 
dit -alles. helder en klaar is · en in de juiste 
proporties worde geobserveerd en gewaar
deerd. E. 

,......, Wie zou toch de uitvinder zijn van· het 
voetbalspel? 
- Wel. natuurlijk een Trappist. 

(Onze Courant)'. 
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Va r i a 

D
E HEER C. HALLEEN, DIE, ZO

als velen reeds wisten, een ond_erdak 
had moeten vragen in. h~t Rode

Kruis-Ziekenhuis, is inmiddels weer genezen 
en wel in de schoot van zijn gezin terug
gekeerd. Proficiat ! 
Op 26 April was het 30 jaar geleden, dat 
de heer en mevrouw J. W.· Dubois zich in 
de echt verbonden. VVij wensen onzen zeer 
gewaardeerden voorzitter en zijn vrouw van 
harte gèluk met deze heuglijke herderiking. 
Mogen nog vele jaren in gezondheid, en 
voorspoed volgen. 
De gebroeders Bom en Jan Roozenburg ont• 
vingen, naar wij vernamen, het diploma van 
hun vakschool. Goed zo, jongelui, nu Weer 
verder op het pad naar de vakvolmaaktheid. 
Het bestuur ontving nog het droevig bericht 
van het overlijden van mevrouw BoogmanS, 
moeder van onzen vriend Adriaan Boog'maàs. 
Heer, geef haar ziel de eeuwige rust. 
De firma A. N. v. Egmond Zn .. verplaatste 
haar zaak van de Noorderbeekdwarsstraat 
222 naar de Weimarstraat 221. De firma 
verkoopt o.a~ knhllen en citroenen, men be
hoeft echter 11.iet voor verwisseling van beide 
producten te vrezen. 

Mede namens mijn vrouw zeg ik bij deze 
hartelijk dank voor de belangstelling, tijdens 
mijn verblijf in het Ziekenhuis en bij mijn 
thuiskomst ondervonden. 

C, HALLEEN. 

Mijn steentje 

B 
IJ 'T VELE, DAT EEN CLUB U 

biedt, waarbij ge min of méér geniet 
van 't werk, belangeloos verricht door 

leiders met gevoel voor plicht; bij alles wat 
ge kunt waarderen en waarvan ge weet te 
profiteren, wordt bijna nooit er aan gedacht 
met hoeveel zorg, met hoeveel kracht men 
moet werken, steeds moet sjouwen om met 
succes iets op te bouwen 1 "' 
Nochtans, daarover gaat het niet - :t is 
het oud-bekende lied ,......, ik heb hier echter 
op het oog en dat is 't doel yan mijn bêtoog: 
zovèlf:n zouden metterdaad, zonder dat dit 
hun "zaken" schaadt, een enkel uurtje kun
nen geven, medewerken aan ons .streven naar 
omhoog, naar groter groei, naar nóg iriten
ser bloei 1 
Ik wil hier nu geen loflied zingen op onze 
sport, doch U doordringen van de noodzaak, 

• 
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van het feit, dat in deze .zorgentijd, nu -men 
alom ons komt belagen, wij ·iets hebben uit 
te dragen. Want op ons allen rust dè' taak: 
te strijden voor de roomse zaak, waarop ons 
steeds gewezen wordt. Rooms in alles, ook 
in de sport 1 
Daarom, aan allen vragen wij : weest trouwe 
leden en daarbij gedraagt je steeds correct 
en net, want weet, er wordt op ons gelet ! 
Gij, ouders, helpt ons bij ons V..-erk: vooral 
Uw steun maakt ons io sterk. Of beter nog: 
toont U_ bereid een klein deel Van Uw vrije 
tijd in dienst te stellen van de jeugd. 't Is_ 
dankbaar werk, 't geeft U vreugd. ~·t Gaat 
riiet zozeer hièr om het spel : 't is .Roo:ins 
belanfü bedenkt dat wel ! 

JAN KNUT. 

V a n o v e r Z e e 
Ponta Gros.sa, Jt ... 1..-'40. 

Geachte: Lens•familie, 

IN MIJN 3e BRIEF ZAL IK U IETS 
vertellén over· · een zeer geliefde Bra
ziliaanse sport, .,Basket" genaamd. Het 

spel wordt gespeeld .door 10 man, oj> een 
klein veld, ± 28 X 16 meter. 't Is een hand
balspel, waarvan 't doel is een b~l door 
een ijzeren ring te gooien, die tegen · een -
hol.!-ten schot, ±3 ~ter boven de grond, be
bestigd is. 't Lijkt dus enigszins op korfbal. 
De regels zijn zeer eenvoudig en penalty's 
worden zeer vaak toegepast; Zodoende lopen 
de uitslagen vaak in de 30. 't Spel wordt 
niet op een grasveld gespeeld, doch 't terrein 

· is ongeveer als een tennisveld. Momenteel is 
Ponta Grossa kampioen van de staat Paraná, 
doordat ze laatst de strijd tegen Curitijba, 

·· de hoofdstad van Paraná. gewónllen heeft 
met 37-13. 
De Brazilianen dwepen .met dat spel, maar 
ik zie liever een voetbalwedstrijd van L. en 
S. dan een "basket"-wedstrijd• tussen Sao 
Paula en Rio de Janeiro! In de Hollandse 
kranten, die wij geregeld uit Holland ge
·stuurd krijgen, lees ik geregeld de voetbal'." 
uitslagen. Ik zeg nog niets· van Lens I, maar 
ik ben mijn feestrede vast in elkaar aan 't 
timmeren. · Ik hoop, dat ik u voor deze maand 
weer tevreden heb_ ge.Steld, Als een van de 
leden soms een onderwerp weet, waarover 
hij eens· graag wat wilde weten, zegt hij 't 
maar aan m_ijnheer Juffermans, die mij dat 
dan wel zal laten weten. Als ik "niet gauw 
titels voor mijn brieven ontvang, moet ik, 
ten ein_de ra~d. wel -mijn toevlucht nemen 
tot kook- of naaicursussen. 
Toe wederschrijveils ! JOSE. _ 

• 

DE LENS-REVUE 

Van-·doel tot doel 

HET ONVOLPREZEN OCKEN
burgh is ons ten tweede male ont
nomen; De militaire overheid ·eiste 

de volledige beschikki_ng over het sportter
rein, waardoor alles, wat een burgerpet 
draagt zich aan de ingang door -een waak..
zame post de ·weg versperd ziet. 
Lens is dus weèr zonder veld. Wel wordt 
Blauwwit dit seizoen ·zwaar getroffen; niet 
alleen door de mobilisatie van verscheidene 
leden, maar ook evenzeer door de ontstane 
tè-rreinpuzzle. Hoe de laatste opgelost kan 
worden, 'is op het ogenblik nog een open 
Vraag. Het Bestuur is ten dèze geheel dil
ligent en beraamt al het mogelijke om tijde..
lijk een geschikte ,speelgelegenheid te· vinden. 
Vlij hopen, dat het daarin spoedig slaagt, 
teneinde stagn_ering in de training te voor" 
komen. Training, die, mocht het nieuwe sei
z'oen weer een competitie geven mèt pro
motie, de blauwwitten vaardig dient te ma
ken voor de verdère opgang. 
Overgaande tot het maandelijks overzicht 
van de door de Lens-elftallen verschopte 
wèdstrljden, ontmoeten wij allereerst de big..
match VELO 1-LENS 1. Wetende, dat 't 
meer primitieve, maar enorm enthousiaste , 
Westlandse spel onze voortrekkers minder 
ligt, was het slechts de vra'ag of onze ploeg 
de tegenstandCrs met de juistè wapens zou 
bestrijden en dan met zijn meerdere tech
niek een kleine of grote overwinning, zou 
kunnen bewerken. Het mocht niet zijn! 
Wel kon een objectief toeschouwer oor
delen, dëit Lens technisch de meerdere' was. 
Er ontbrak echter in· de qlauwwitte ploeg 
gedl.lrende diverse perioden het vurige ele..
ment, terwijl tevens langzaam werkend bal..
gegoochel van meerdere spelers het tempo 
iiog aanmerkelijk drukte. Voeg daarbij de 
- vooral na de rust .- inZinking van de 
half-linie en de nederlaag is verklaard. 
De Westlanders vochten om de eerste plaats. 
Hun spel was in techriisch opzicht ininder, 
doch in tactisch opzicht effectiever. Qua 
spel hoort Velo niet op de eerste plaats. Het 
agressief karakter van hun optreden geeft 
hun echter op de meeste tegenstanders een 
voorsprong, die tot overwinningen leidt. Zo 
was het ook tegen Lenig en Snel, al kwam 
tenslotte het winnende punt uit_ een onbe
twistbaar handsgeval, dat de referee jam
merlijk over het hoofd zag. · 
Tegen G,D.S •. 1 eti Blauw-Zwart 2 werd 
fespectievèlijk eeri 3,.....3 en 3-2 resultaat 
bereikt. Beide wed_strljden zijn zonder grote 

~-!'_· 
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dingen gepasseerd. • Integendeel, Lens· de-· 
monstreerde een matig spelletje, dat slechts 
bij vleugen aantrekkelJjk was. De spelop
vatting van het vorige seizoen is verminkt. 
Zag men verleden jaar de onverz~ttelijke 
wil om te winnen, werden de aanvallen· vlot 
en krachtig opgezet. was het team-work uit
stèkend verzorgd en werd de ploeg· door 
haar gedemonstreerde eenheid tot de over
winning gedrongen, in de laatste wedstrijden 
is van sprankelend spel, dat den tegenstan
der wordt opgelegd, geen sprake. 
Het elftal vertoont fouten, die ten_ spoedigste 
om verbetering vragen. Als eerste kunnen 
wij- noemen het langdurig gepingel met de 
baL Herhaaldelijk houdt de achterhoede en 
halflinie de bal te lang bij zich inplaats van 
het terrein ogenblikkelijk met forse trappen 
te zuiveren of de voorhoede aan het werk 
te zetten. Het samenspel in de voorhoede 
laat eveneens te wensen over. Het ve1'ras
sende clement ,......, vroeger dê kracht ,......, ·blijft 
achterwege. De halflinie deelt wel het meest 
in de malaise. De beide kanthalfs, waarvan 
Jacq. Crul tot voor kort bijna niet te pas
seren was, laten nu de vijandelijke w1ngs 
te veel los. Bob Walhain vertoont in zijn 
spel meermalen inzinkingen, die op het team
verband grote invloed hebben. Hij, als aan
voerder, zorge vooral een bezielende partij 
te blijven vertolken en door woord en voor
beeld zijn elftal over tijdelijke inzinkingen 
heen te helpen. Komt, eerste blauwwitten, 
laten wij door bezinning op onze fouten, 
door concentratie vóór de wedstrijd, door 
volledige instelling op de te spelen match 
terugkeren tot de vroegere onoverwinnelijke 
kracht, die het ingehouden willen van onze 
spelers uitdrukte en een eenheid vertoonde, 
die niet te breken was, Onder de laatste, 
matige wedstrijden trekken wij een· dikke 
streep! 

De stand is als volgt: 

Lens 12 9 1 2 19 56-19 
Velo 12 9 1 . 2 19 52-19 
K.R.V.C. 10 6 0 4 12 36-29 
A.V.V. 11 5 0 6 10 26-29 
G.D.S. 11 3 4 1 10 18-32 
BI. Zwart 2 12 3 2 7 8 29-12 
Westlandia •l 1 2 2 7 6 22-41 
G.D.A. 2 Il 2 2 7 6 23-50 

LENS 2 mocht slechts een keer aantreden. 
Teken R.K.R.V.V. 1. de oude rivaal van 
Lens 1, werd een 4-3 resultaat bereikt. En 
waar Ria één keer struikelde en dus een 
tweede struikelen tot de mogelijkheden be
hoort, is het kansje nog niet .zó vreselijk 
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klein, als het zich eerst liet aanzien. Pc 
partij, die het 2e demonstreerde, was ruim 
voldoende. Weer speelde "Old Cas"' een 
"moorddadig" spellètje, dat vele van onze 
jongere spelers ten voorbeeld , kan gesteld 
worden. 
De eerste aanvallen•. zijn voor R.V.V. Ze 
hebben de wind schuin mee en belagen 
Allard's heiligdom. Een · plotselinge Lens
aanval brengt de bal bij Verheggen, die 
hoog inschiet. 1-0. De gevaarlijk_e R.V.V .... 
linksbuiten plaatst dan een afgemeten Voor• 
zet, die de midvoor inkopt. Even later bre
ken Verheggen en R. Roodenrijs door_ en 
weer scoort de eerste m~t een schuiver, 
die onder den vallenden keeper in het net 
verdwijnt. 2-1. Als Allard een hoge voor• 
zet verkeerd beoordeelt, verdwijnt de bal 
achter hem in döel. 2-2.Hattink maakt voor 
de ru.st op listige wijze 3-2. 
Na de thee is R.V.V. in de meerderheid. 
Bontje staat als een "rots in de branding". 
Ook Allard verdedigt stug. Du_bois. verhoogt 
plotseling de blauwwitte Voorsprong. 4-2. 
Boortman vergeet de goede richting en helpt 
R.V.V. aan 4-3, waarmee het einde komt. 
Hier luidt de stand: 

R.I.A. 
Len.s 2 
Gr. Floris 
Wit Blauw· 
Valkeniers 
D.H.B. 
R.K.R.V.V. 

• 
10 

7 
8 
8 
9 
8 
8 

9 
s 
4 
2 
1 
2 
1 

0 
0 
1 
2 
4 
1 
2 

1 • 18 
2 10 
3 9 
4 6 
1 6 
5 5 
5 1 

12-16 
26-15 
20-23 
34-32 
27-37 
23-33 
17-28 

LENS 3 is een formidabel elftal. Drie wed
.strijden leverden drie overwinningen met een 
doelpunten•saldo van 30-4. De voorhoede 
weet wat goaltjes maken is! In Delft bon• 
den de derde blauwwitten D.H.L. met 8.-0 
aan de zegewagen. Ze· waren dus blijkbaar 
niet .in de olie! 
Van Quick Steps 4-: werd "uit" met liefst 
15.-2 gewonnen. Veel valt van deze wed
strijden uit de aard der zaak niet te vertel
len. De blauwwitte meerderheid spreekt voor 
zich.zelf. In de strijd tegen Qui_ck Steps_ werd 
na de rust door het derde een uistekendc 
taktiek toegepast. De roodWitten .. trachtten 
door buitenspel z~tten het spelbeeld te wij
zigen. Wijselijk Hepen de Lens•ers niet in· 
het valletje. Zij trokken zi.ch terug om ech..
ter pp de juiste momenten uitvallen te doen, 
die bijna steeds een goal opleverden. Vooral 
de vleugelspelers verdienden voor hunne 
goede voorzetten een pluim! 
Tegen V.V.P. 3 .kwam Lens 3 eerst na de 
rust Jos. Was het daarvoor een slap_-:partij• 
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tje, in de tweede helft werd fel aangepakt 
en de stand regelinatig tot 7-2 opgevoerd. 
Het derde heeft een prachtige kans, die wel 
voldoende blijkt uit ,onde'rstaande lijst. 

Lens 3 8 8 0 0 16 68--'16 
BI. Zwart 3 10 8' 0 2 16 56-26 
RI.A. 2 6 4 0 2 8 36-24 
V.V.P. 3 6 3 0 3 6 22-25 
G.D.A, 4 8 3 0 5 6 35-42 
Wilhelmus 4 6 2 1 3 5 22-23 
Q. Steps 4 7 2 0 5 4 14-46 
D.H.L. 4 8 1 0 7 2 26-47 
R.K.R.V.V. 2 5 0 1 4 1 11-41 

' LENS 4 was tegen Vac 2 zeer gehandicapt, 
doordat enkele spelers verstek lieten gaan, 
Dit zijn wij in Lens niet gewend, heren! Het 
ploegverband was nu natuurlijk verbroken, 
altans in de eerste helft, die een 3-0 achter
stand gaf. Na de thee eçhte: zetten de vierde 
blauwwitten de tanden eens extra op elkaar. 
Een grote veldmeerderheid werd verkregen. 
Vac kwam slechts enkele kerçn. over de 
middel~jrien en· toch •... Vrouwe Fortuna 
'keerde haar lieflijk _aangeiaat van Lèns 4 
af. Het doel was bmkbaar dichtgesp_ijkerd 
en ondanks de grote meerderheid, Ondanks 
het goede werken van Boortmän, Bosmah, 
de "man met de pijp" en nog zovele ánderen 
bleef het doel van de ·college-m·enseh maàg
delijk, Het einde kwam met een 4-0 neder
laag. 
Tegen Wit Blauw 3 uit deden de 4e ·elf
ta!Iers het beter. Met liefst 6-l bleven zij 
de baas! Wim Beerèns legde de grondslag 
voor de hoge score door van h_et midden
veld af in te knallen. H. Kolman volgde 
dat edele voorbeeld. 2.-0. Als de Wit 
Blauw-keeper de ba1 uit de handen laat 
vallen noteert Lens 3-0. De rust komt met 
een 4-0 voorsprong, die na half-time wordt 
·uitgebreid tot 6-0. Wit Blauw redt op het 
eind nog de bekende eer. 
Als bijzonderheid bij Onderstaande ranglijst 
mogen wij vermelden, dat Lens 4 de laatste 
plaats aan Rava afsto.nd. Proficiat! 

V.A.C. 2 8 6 0 2 12 47-18 
Velo 3 8 4 3 1 Il 36-20 
Wit Blauw 3 8 3, 1 4 7 24-38 
BI. Zwart 4 6 2 . 1 3 5 25-36 
Lens 4 5 1 1 3 3 13-18 
Rava ·4 5 1 0 4 2 11-27 

v. d. K. 

Wat gij doet, doe aat g~ed. 
Bij studie en werk, ontspanning of. rust, . 
Doe alles met zorg en ,alles met lust: 

U i t h e·t J un i o r e n k i'J m p 

EEN VAN DE MOOISIB EIGEN
schappen va~ de mens is· ongetwijfeld 
de beleefdheid. De waardering voor 

deze deugd is zo algemeen, dat een beleefd 
mens •vrijwel steeds een vriendelijk gehoor 
vindt. Het spreekwoord "Met de hoed in de 
hand komt men door het ganse land'' kan 
als een aan_sporing ;gelden om aan de wel
levendheid goede aandacht te besteden. De 
beleefdheid siert de mens, niet slechts het 
kind, maar ook de volwassene. Daarom is 
het goed, als wij in onze jongensjarèn tonen 
beleefd te zijn en steeds trachten verdere 
vorderingen op dit punt te maken. Want 
jong geleerd is oud gedaan. 
Waar en wanneer dient men beleefd te zijn? 
Ove;ral en steeds! Ten opziçhte van God 
tonen wJj dit door onze houding in de kerk 
en bij het bidden. Thuis zien onze ouders 
zo graag, dat we ons goed weten te gedra
gen. Op stra_at zij onze leus: Hinder nie
mand ! En ook in de vereniging hebben wij 
tal· van gelegenheden onze. beleefde aard te 
tonen, t.o.v. de mede-Lensleden, de tegen
partij bij de wedstrijden, of den scheids-
rechter. • , 
In de meeste gevallen zullen. wij ,.zelf de 
vraag kunnen beàntwoorden of wij de drem-
pel van het gepaste niet hebben overschre• 
den. Dan moeten wij ook de .moed hebben 
ons zelf aan te pakken om herhaling te 
voorkomen. 
Tot ~lot een versje : 

"Mijn jongen, gij krljgt nu voor het eerst 
('een _hoed" 

- Zo sprak eens mijn moeder - ik weet 
. (het nog goed. 

.,Weès spaarzaam in alles, want waarlijk 
· (dat moet, 

Maar spaar toch vooral niet de rand van 
(uw hoed". 

• '! • 

En als ik nu iemand ontmoet, die dat doet, 
En bijna nooit aanraakt de rand van zijn 

· (hoed, 
Dan voel ik:· de les vaii mijn moeder wäs 

(goed! 

De wedstrijden lieten weer van alles .zien, 
ups ancJ downs, als een symbool van ieders 
leven. 

Ons A--ELFTAL liet op tweede Paasdag 
25 ·Maart een halve steek vallen ( t--1). 
Q.H.B. bleek een taaie tegenst~nder te zijn 

• 
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met een flinke verdediging. Vooral de kee• 
per deed knap werk en- hield er tal van 
schoten van Kops, Huibregtsen en v. -d. Neut 
uit. Ook Berntsen deed het goed. Beidë kee• 
pers hadden geluk toen bij herhaling pàa1 
en doellat werden gebeukt. Andrê stoi'.i.d 
eerst vreemd te schutteren. Gelrikkig had 
Kees dit bijtijds in de gaten; die speelde een 
deugdelijke partij. In de middenlinie kon Piet 
ons het meest bekoren. Alex zou beter doen 
de bal meermalen ver naar links te trappen 
om het·.spel verrassender te maken. Bernard 
is tot zulke verre trappen minder in staat. 
Hij diene het dus nog meer in zuiver plaat. 
sen te zoeken. Luxemburg en Mesker drijven 
te ver hun eigen hoek in. dat brengt het 
binnentrio tot wanhoop. 
De wedstrijd verliep in een ·prettige sfeer, 
zoals te verwachfen was. Huib strafte een 
fout van den rechtsback af, doch maakte 
met zijn beide buren zelf de fout van veel• 
vuldig buitenspel te staan, Vlug terug, lui ! 
WIJ scheidden van Maart met een 2----0 over• 
win_ning op Blauw.Zwart a. Hier lezen wij 
in het rapport weer de telkens Weerkerende 
foutieve methode van te kort spel. Dat mag 
wel -voor afwisseling, doch een elftal make 
er geen regel van. Er werd· nog al stevig 
gespeeld. Zowel vóór als na de rust is de 
overwinning in ·gevaar geweest ... en tot het 
laatst gebleven. Alleen door het stug ver• 
<ledigen van de- gehele achterhoede, waar de 
·midden_linie prachtig bij aansloot, is onheil 
voorkomen. -I:luffel mag als ·uitblinker even 
op het schild geheven. Even, hoor, niet ijdel 
maken ! Kops en Frans Lux werkten ieder 
een aanval niet een voltreffer af. 
De 3----0 nederlaag tegen V.V.P. ~ deed op 
7 APril de kampioenskans sterk dalen. Direct 
na de aftrap moet Hans ·reeds optreden voor 
enige gevaarvolle aanvallen van de rood.
zwarten. Als Lens aan de beurt komt, opent 
v. d. Neut goed naar de vleugels. Wanneer 
echter een voorzet voor doel komt, ontbreekt 
de nodige schotvaardigheid, Piet Hop en 
Lex van Deelen verzetten bergen werk en 
voeden de voorhoede goed; Maar de V.V.P.
backs geven niet thuis. Het tweede doel• 
punt, spoedig na de rust, deprimeert ons -
elftal. Toch trekken ook onze jongens nog 
telkens ten aanval, doch alle pogingen fa. 
!en. En het wordt zelfs 3----0, welke uitslag 
wat geflatteerd is. 
Met goede moed werd op 14 April de strijd 
aangebonden tegen Vac a. In de eerste helft 
waren beide elftallen even sterk. De snelle 
open aanvallen van Vac waren zeer ge• 
vaarlijk, temeer daar Kees en Hans niet al 
te safe speelden. Na de pauze demonsteerde 
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Lens haar meerderheid. Onze goals waren 
alle vijf het resultaat van open spel, waar
op het elftal zich nu toelegde. Huub, die 
zeer hard werkte, nam er twee voor zijn 
rekening, Kops, Nèut e_n Lux ieder één. De 
achterhoede had blijkbaar een afspraakje 

~ met de gastheren om de spanning er in te 
houden. Achtereenvolgens was de stand: 
0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 
3-5. . 
De stand is· nu : 

Afd. 3a. 
V.V.P.a 12 10 1 1 21 28-11 
Lens a 12 8 3 1 19 43-19 
BI. Zwart a 12 5 2 5 12 20-23 
V.A.C. a 10 4 3 3 11 33-22 
Rava a 11 5 1 5 Il 21-25 
Q. Steps a 12 2 3 7 7 23-28 
D.H,B. a 12 2 2 8 6 17-36 
Wit Blauw a 9 ·O 3 6 3 10-32 

Ons B-ELFTAL trad slechts een keer in 
het strljdperk, nl. tegen Valkeniers· B en 
kwam met 6--2 als overwinnaar teru·g. Door 
deze overwinning en door het falen van V. 
V.P. verbeterde de positie van ons tweede 
junioren•elftal aanzienlijk. De onzen spelen 
echter nogal wisselvallig. D.H.L. neemt in 
deze afdeling een zeer dreigende houding 
aan. 

D.H.L. b 8 7 1 0 15 37- 9 
V.V.P.b 10 7 0 3 14 •31~12 
Lens b 10 7 0 3 H 42-23 
Q. Steps b 10 6 1 3 13 45-20 
Valkeniers b 10 4 2 4 10 22-42 
V.A.C. b 11 3 1 7 7 13-25 
G.D.A. b 10 i 2 6 6 21-31 
Wit Blauw b 10 2 2 6 6 12-56 
Gr. Floris a 7 0 1 6 1 14__;37 

De leider vertelt! Lens b ~oest ·naar Valke~ · 
niers b, waarvan thuis met 3,.....,2 werd ver
loren. Onderweg gaf een der spelers pessi• 
mistische beschouwingen. Want ja, Frans 
Mesker moest met a meespelen en Yall:ce• 
niers was toch al zo sterk, enz. Maar, jonge• 
IU:i, een wedstrijd is nooit verloren vóór het 
eindsignaal klinkt. Dat bleek tegen de 
Hoo,mparkers wel. Ondanks het f~it, dat de_ 
Valkeniers lichamelijk aanmerkelijk groter 
waren (hoewel zij fair speèlden), oi1dariks 
de pessimistische verwachtingen, werd o'p 
kliakende wijze gewonnen. Hoe kwam dat? 
Elke Lens-speler deed zijn -best, elke duim• 
breed gronds werd heftig betwist, de juiste 
tactiek werd . toegepast, 'de .bal vlot" afgege• 
ven en "zwijgend" gèspeeld._ Ziedaar het 
geh_eim. De b-ers yerdieiiden · de. overwin• 

, 
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ning volkomen. Er· Is dooi- de spelers hard 
en goed gewerkt en het was voor den leider 
prettig om te zien, hoe zijn_ aanwijzingen 
werden opgevolgd en hoe iedereen, ondanks 
grote "vermoeidheid tegen het einde;· dapper 
volhiel_d. Ee_n pluim voor de mooie overwin• 
ning is ten volle verdiend. · '. • · 

Ons c"ELFI' AL deed erg verwaand, foen 
het op .31 Maart D.H.L. met 7 -1 klopte. 
De uitslag zou hie:i' met dubbele cijfers ge• 
drukt Staa_n, als Jan Roozenburg met de zij• 
nen ed1·t voetbal hadden gespeeld. Dat ego• 
iSdsche d0mme gepingel was een voortdu..-· 

. rende· erieriii?,,' voor den Waren voetbal• 
vriend. ·zo komt het, dat er over· de 
wed~trlid ~ein-ig te vertellen valt. Gelukkig 
bleef dê,,ver.Standhouding :met D.H.L. goed. 
Dan ging het op 2e Paasdag tegen S.T.P. 
heel wat beter. De organisatie op-het Hoorii• 
park was in de war gelopen, waardoor ons 
elftal niet minder dan 5 kwartier· moest 
wachten. De jongens wilden echter graag 
spelen. De scheidsrechter dacht er anders 
over en ging naar huis, wat wij hem niet 
kwalijk nam~n; · 
Het elftal was voortdurend in de aanval. 1n 
de eérste. helft bleven de doelpunten echter 
uit. Eerst toen , Jan Roozenburg mee in de 
voorhoede ging spelen, lukte het .beter. Hij 
wist zelf twee keer te scoren, terwijl Riny 
en Ap ieder een gaol maakten. De leider. 
heeft niets dan lof vóor zijn jongens, wat 
na de onprettige beurt tegen D.H.LI aange• 
naam is- te vernemen. Zo beleeft de heer 
Janssens dus veel genoegen van Jan Roos 
c.S" die nog steeds in hun afdeling de béste 
papieren hèbben. Zie maar: 1 

Lens c 11 10 0 1 20 79-11 
Valkeniers e Il 8 1 2 17 50-19 
D.H.L. d 10 8 0 2 16 36-18 
V.A.C. c 9 4 2 3 10 27-27 
Q. Steps e 7 3 • 0 4 6 7-18 
R.K.R.V.V. b 11 1 3 7 5 19-51 
R.I.A. b 9 0 2 7 2 6-49 
S.T.P. b 10 0 2 8 2 10-41 

Ons D·ELFTAL mag dan 'geen grote suc• 
cessen. behalen, wij brengen toë:li hulde aan 
de dappere mannen van Jan Bom, di~ 'in 
elke wedstrijd op voorbeeldige. wijze de 
zware kamp volhouden. In de 4 gespeelde 
matches werd slechts 1 puntje verdiend, maar 
jongens, je verdiende er tevens.,mee; dat ik 
je houding in het veld ·aan _iederen voet ... 
ballet ·ten Voorbeeld stel. Beschouwt deze 
periode van magèrë .. resultaten. à.IS een ·even 
nuttige als noodZak"elljke leergang om. later 
tot grote succesS~:_.'fe gerakel1. Ook A, B 

•. 
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en C zijn zwak begonnen. 
Over de thuiswedstrijd tegen ,v.V.P .. d weet 
i~~n_iet~; dan de uitslag nl. 1-1. Dat was 
op, 25 Maart. · · 
op-· 31 Maart werd een matig partijtje ge• 
g~V;~~i'egen R.K.R.V.V. c, dat met 3--0 
won. Voor de r:ust ging het wel; toen wisten 
Bom en Waterreus ieder aanval af te slaan . 
Maar in de tweede helft werden onze jon.
gens door de sterkè wind op eigen helft te• 
ruggedrongen en toen wist R.V.V. drie goede 
doelpunten te maken. Ondanks enige listige 
pogingell slaagden onze voorwaartsen er niet 
in den R.V.V .• keeper te verschalken • 
Tegen het sterke G'.D.S. c werd op 7 April 
·keurig partij gegeven en slechts met 1-0 
verloren. Het was eep mooi doelpuntje, toen 
Koos ver was uitgelopen. Na een zWak be ... 
gin speelden onze jongens met meer geest ... 

-, drift en vaak ook met doorzicht. Dit laatste 
was nodig, want de gasten waren bijna aJ. 
len.: groter en, zwaarder van bouw. , 
Bom en Verreydt wisten bijna steeds de baas 
te blijven over de vijandelijke aanval. In 
de halflinie zwoegden Elshout en Ballering 
van je welste. Verschuren· deed wat rustiger, 
doc'h hij heeft nog te weinig speelervaring. 
Bij de voorwaartsen was Tçmny Bas wat 
langzaam. Wij noteerden. nog een aardig 
boogballetje van Waterreus en een hard 
schot van Jan Walsteyn. Dat hadden twee 
treffers. kunnen zijn, '..\~:"--~ 
6--0 ·was -de nederlaag tegell __ y-.y.P. in het 
Zuiderpark. Dat, is heel wat. 'Töi:h was het 
verschil in krachten niet zo groot, maar de 
Zuiderparkers wisten de kansen. te benutten, 
Zij hadde_n oók een harder schot, dus kon• 
den· ze het spel- sneller verplaatsen. Bij o"ns 
ging alles prutserig, Na de rust ging dit. 
betèr. Vooral Jacques en Frans ruimden toen 
heel .wat op. De voorhoede zette de aan•· 
vallen niet stevig genoeg door. De jongens 
waren, te voorzichtig en raakten zo telkens 
de bal kwijt. Dat is jammer, want ze ·zetten 
menige gtiede ·aanval op. 
We beng7len·,nog onderaan, jongens. 

K.R.V.C. b 13. 11 1 1 23 
V.V.P. e . Ü 7 1 3 15 
G.D.S. c 12 7 1 4 15 
D.H.B .. d 13 5 1 7 11 
Valkeniers 1 11 5 0 6 10 
R.K.R.v.v: c 12 4 1 7 9 
·o. Steps I JO 3 2 5 8 
Lens d 12 1 I 10 3 

RUILNUMMERS 

46:...19 
31-20 
21-16 
27-31 
33-27 
21-32 
23-21 
.9-42 

In dà:nk óàtvangen : De Activiaan, Het Ja
gertje, Vac.-Nieuws, De Hollatidse Leeuw; 



• • jlil,,_, •. ' 
' 

_.e -
CLUBORGAAN VAN DE HAAGSE R.K. SPORTVERENIGING 

.,LENIG EN SNEL" 
OPGERICHT 18 DECEMBER 1920 

TERREINEN: SPORTPARK OCKENBURGH; EINDE LAAN VAN MEERDERVOORT 

REDACTIE: P. JUFFERMANS, C. HALLEEN, JAC. VAN DER KLEY 
,REDACTIE-ADRES: AMANDELSTRAAT 51.- DEN HAAG 

Jaargang 1939-1940 Juni 

VAN DE REDACTIE 

'k Ben arm geboren, ik heb niet. veel; 

Maar de wei biedt me gul haar lentegecl. 

DEZE REGELS
0 

VAN MARGOT 
Vos schoten ons in gedachten, toen 
we vóór enige dagen bij het mooiste 

weer qat men zich denken. kan, op de hoge 
dijk b'j Maassluis onze blikken links en 
rechts lieten weiden over de bloemrijke gras• 
velden. Een zachte duw van een zomer• 
koeltje maakte het fletsen niä zwaar. In de 
verte ontwaarden wij het vriendelijke dorpje 
Maasl~nd. Tuss!?n ons en dat dorp lag ál 
de weidegrond geelglanzend voor ons open: 

, een bed van boterbloemen. En daartussen 
het ruige bruin van de wilde zuring. De 
lieve zon oVeig'oot het landschap met haar 
weldoende gloed. Het was eèn tafereel: .,het 
palet eens schilders waardig." 
Een schilder zou er beter dan wij in slagen 
de schoonheid van. het gehee:I weer te geven. 
Wij waren echter tevreden, nu Gods schone 
natuur zich zo heerlijk openbaarde, 
Wij" Waren de oorlog èr door vergeten. Doch 
enig inilitair verkeer deed ons uit de zpete 
droom ontwaken. Terwijl wij genoten van 
de lekkere luchten en de mooie vergezichten, 
waren er anderen, die streden voor hun Ie~-' 
ven en hun idealen, Wat èen schrille tegen~ 
steling, hun strijd, hun wanhoop, hun dood, 
met ons genotvol fietsen! Wat een zorgen 
in de wereld, zorgen voor het ·heden en voor 
de toekomst ! 
Gelukkig is hij, die met vertrouwvol enthou~ 
siasmè, het hoofd fier op_waarts gericht, zijn 
leven verder gaat en verwachtingsvol de 
toekomst tegemoet ziet. Na de oorlog komt 
weer een vrede; uit de chaos treedt de orde 
te· vOOrschljn. Zoals onze weiden bij Maas~ 
land ên overal elders uit de dorre winter~ 
tijd tóch weer vol levenskrachten én lev':ns• 

N~. 8 

schoonheid zijn opgekomen, ·zo zal ook eens 
weer het maatschappelijk leven tot niCuwe 
bloei geraken. 

Helaas zijn niet allen, die opgeroepen waren 
om ons vaderland te verdedigen, uit de strijd 
teruggekeerd. Een der onzen zullën wij niet 
meer zien. De bodem, die hij verdedigde, 
is nu zijn graf. Naast de gelukwensen, die 
wij tot anderen mogen richten om hun be• 
houden terugkeer, is' dit wel een droèVe 
klank, die, onze vreugde tempert. En toèh 
kunnen wij met fierheid in onze herinnering 
houden, dat hij een even goed soldaat als 
Lens•lid was, trouw en actief.·, Onze ge• 
beden mögen zijn opgaan tot God vergézeJ. 
Jen. 

Het Bestuur van Le11-ig en Snel is onmiddel• 
lijk na de fel bewogen dagen aan het ·werk 
getogen om mee te helpen tot de goede orde 
in de voetbalwereld. De bal rolt weer. Ook 
ons verenigingsleven herneemt weer zijn 
oude vormen. Er is zelfs al een kam.Pioen• 
schap veroverd. En nu presenteren wij weer 
de Lens•revue. 
Hoe zal het gaan? Laten wij ons er niet 
bezorgd over maken; Paul Kruger zei het 
reeds: ,.Alles sal reg kqm." Schouder aan 
schouder zullen wij pogen de moeilijkheden 
te overwinnen. 

0 F 

Doe gij uw best, 
God doet de rest. 

REDACTIE. 

F C Ë E L 
1. Sec;rctariaat: J. v. Venrooy,_ v. Mieris• 
straat 51. 
2. Girorekening No. 336711 op naam van 
den PènningIIleester van "Lenig en Snel", 

~ Okkernootstra~t 1 ~. D~n-_,Haag, 

· .. 

' ... l -·~ .: ' 
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3. Nieuw lid: J. Leijendekker, Steynlaan 
41. 3-6-'28. 
4. Adreswijziging: Jac. v. d. Kley, naar 
Frambozenstraat 45. 

De Algemene 

0 P VRIJDAG 28 JUNI WORDT IN 
de bovenzaal Van· Café Emma, Re
gentesseplein, de jaarlijkse algemene 

vergadering gehouden. De senioren ,_ 17 
. jaar en ouder - worden er aan herinnerd, 

dat. hun aanwezigheid op boete verplicht is. 
Ook de junioren van het A-elftal_ worden 
verwacht, terwijl eveneens de donateurs van 
harte welkom zijn. · 
Het uur van aanvë:lflg is bepaald op 8 uur. 

Nummer Acht! 

MET DIT NUMMER VERSCHIJNT 
de Lensrevue reeds voor de achtste 
maal in z'n nieuwe pakje! 

Voldoen de maat en de uitvoering? Voldoet 
de inhoud? We wetén er weinig van! Toch 
is 't voor de redactie zaak zich hieromtrent 
nadere gegevens te verschaffen. Daarom, 
lezers en lezeressen, zouden we gaarne Uw 
op, of aanmerkingen eens vernemen. U zult 
ons ten zeerste verplichten ! 
Wat de 5 cents-bijdrage betreft, '\Villen we 
eerlijk bekennen, dat we ons tot ·voor kort 
niet helemaal op ons gemak gevoelden. We 
konden daar zelf maar moeilijk vre~e mee 
hebben, al was de noodzakelijkheid van die 
bijdrage evident. 
Nu is dat anders I Nü vermag die maan
delijkse bijdrage onze gemoedsrust niet meer 
te verstoren, want we zijn nu volledig ge
rustgesteld ! Gerustgesteld door een in juich
toon gesteld artikel in het clubblad van een 
der beste le klas K.N.V.B.--ers, waarin het 
voortbestaan van dat maandblad vermeld 
wordt. 
Die continuatie is volgens bedoeld ártikel 
mogelijk geworden door een besluit van de 
Algem. Ledenvergadering van die vereniging, 
waarbij het abonnement op het clubblad voor 
leden en donateurs verplichtend werd ge
steld, terwijl de abonnementsprijs bepaald 
werd op ... één- gulden per jaar l 
Als ge nu weet: dat bedoeld orgaan in geen 
enkel opzicht met het onze vergeleken kan 
worden --- 't haalt er niet bij 1 ___. dan zult 
U onze vredige ste~ming begrijpen en wek. 

licht 
ónze 
is! 

DE LENS-REVUE 

mét ons tot de conclusie komèn, dat 
abonnementsprijs alleszins te- billijken 

• • •• • ~ "•• •• - • C • •-• 

REDACTIE. 

Bij een afscheid 

W AAR,HET oi'iGAAT.'vINÓT 
· de lez'er · in de vorigè Lênsi-evue. 

. Kapelaan Stolwijk is van ons 
weggeroepen. Wij hadden eigenlijk gehoopt, 
dat .onie advisèur nog wel een paar jaartjes 
zou blijven. Wij mogen het al betreuren, er 
is niets aan_ te ~dOi;n. , . , , 
Een voorlopig afscheidswoordje was al ge
sproken door onzen vice-VC>QrZitter op de ju
niore~bijeenkomst in het knusse zaaltje van 
de Willemstraat. ·Gelukkig· echter, kw'am 
er toch nog een betere gelegènheid: nl. de 
bestuursvergadering van 29 April. De 'heer 
Dubois, voorzitter, mocht ·terecht roemen op 
de buitengewone .kWaliteit"en van kapelaan; 
thans rector, 'Stolwijk, die· een weldoende 
bescheidenheid wist te paren aan een doel
bewuste vastberadenheid. In ruim 7 jaren 
tijds mocht Lenig en Snel het voorrecht 
smaken een zeer vroom, optimist en zorg
zaam priester als geestelijk leidsman te heb
ben. Ook voor het individueel belang van 
de leden had adviseur Stolwijk hartelijke 
belangstelling. Velen mochten dit onder.-
vinden. ..., 
Op ons dringens verzoek had de scheidende 
adviseur een Wens geuit, die het bestuur 
g;::i.arne in vervulling bracht. Een keurig 
"roomstel' mocht de voorzitter overhandigen 
als een toch nog al te flauwe afstraling van 
onze warme erkentelijkheid. 
Bij zijn dankwoord. merkte rector Stolwijk 
op, dat de ijver van het bestuur zijn taak 
niet al te zwaar had gemaakt. Nooit was 
er tussen hem en de bestuursleden enig con
flict. Hij hoopte, dat het bestuur ook in de 
toekomst dezelfde taaie vasthoudendheid ,........, 
ook in zware tijden - zou betonen, zoals 
hij deze in het verleden had mogen bewon
deren, zonder welke Lenig en Snel al lang 
dood en vergeten zou zijn. 
Na' de vereniging en de leden het ailerbeste 
te hebben toegewenst, nam onze beste oud
adviseur met een warme handdruk afscheid 
van de bestuursleden, niet echter van de 
club; want de penningmeester kon rector 
Stolwijk op de donateurslijst plaatsen. 
Meneer de Rector, het ·ga· U goed! ·MOîJe 
God Uw arbeid in Zijn wijngaard blijven 
zegenen. 
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DE LENS-REVUE 

IN MEMORIAM HENK RIENTJES 

TOEN NA VIJF DAGEN HET OOR
iogsgeweld in ons goede vaderland 

· was geluwd en daarna drupsgewljze 
de blijde berichten over behouden terugkeer 
ons bereikten, hoopten wij zo vurig, dat wij 
alle 'militaire Lensleden weer in ons midden 
zouden mogen begroeten. 
Het heeft zo niet mogen zijn. 

Henk Rientjes was geb1even. Hem zu1Ien wij 
niet meer zien. Het beste wat hij had, zijn 
jonge IeVen, berstensvol .met idealen, gaf 
hij voor zijn Vaderland. 
Met deernis gaan onze gedachten uit naar 
zijn ouders, broer en zusters. ·nat God hen 
sterke om hun zwaar verHes met moed te · 
dragen. Het moge hun tot troost strekken 
te weten, hoe wij a1Ien in Lenig en Snel met_ 
hen meeleven. 
Lenig en Snel verliest aan Henk een lid van 
het allerbeste soort. Eerst op 18~jarige leef. 
tijd trok hij de '{oetbalschoen aan. Wie ech
ter zijn sterke activiteit en zijn vorderingen 
g"'desloeg, mocht met recht ook op sport:.. 
gebied nog verwachtingen van hem koeste~ 
ren. Vooral echter op ander terrein was hij 
voor onze vereniging een trouwe werker. 
Als assistent van den penningmeester legde 
hij een accuratesse aan de dag, die volkomen 
in overeenstemming was met de zorg, die 
men voor geldzaken moet hebben. Ook aan 
de Pers• en Propaganda Commissie bood 
hij gaarne de helpende hand: 
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Door en dOOr Lenslid blijft Henk steeds bij 
ons in pretti~e herinnering. 

Op het bidplaatje lezen wij het volgende : 

Bid voor de ziel van Zaliger 

HENDRIKUS WILHELMUS RIENTJES 
soldaat van het Nederlandse leger, 

geboren te 's~Gravenhage, 13 Juni 1919, in 
moedige strijd voor zijn vaderland gevallen 

te Dordrecht, 13 Mei 194:0 en begraven 
naast zijn strijdmakkers, aldaar. 

Van zijn vader leerde hij arbeidszin en 
plichtsbetrachting. Hij was wilskrachtig en 
vastberaden, met vlug begrip en Jiefde Voor 
zijn taak. Teder was zijn hartelijkheid voor 
zijn moeder, die hem had opgevoed in onze 
heilige godsdienst, waarvan hij de plichten 
trouw vervulde. 
Bij elk samenzijn met zijn ouders en dier~ 
baren, bij wie hij zijn verlofdagen door~ 
bracht, nog steeds bezig tot hun dienste, bleèk 
hij telkens weer een beste· zoon en broeder. 
Onder zijn medesoldaten was hij eeu gul en 
hartelijk kameraad. Hoe graag. nodigde hij 
zijn Limburgse en Brabantse makkers bij zijn 
gastvrije ouders. 
"Denk om je avondgebed," was dan het 
manend woord van zijn moeder. En vader 
getuigde: .,Met mijn jongen kan ik nog echt 
praten." 
Schonk God hem een voorgevoel van zijn 
vroege dood? ,,Uit de dienst kom ik nooit 
meer uit," placht Henk te zegge·n en inder~ 
daad: hij gaf zichzelf tot in de dood voor 
zijn vaderland. 
"Een grotere liefde heeft niemand dan wie 
zijn leven geeft voor zijn vrienden." 
Dierbare Ouders, Broer en Zusters en allen, 
die mij dierbaar zijt, gedenkt mijner in Uw 
gebeden bij God. 
Heilig Hart van Jezus, op U vertróuw ik. 

R. 1. P. 

NamenS onze vereniging werd op Zondag 
2 Juni voor de zielerust van onzen gesneu~ 
velden makker een H. Mis opgedragen in 
de Elandstraatkerk. Meer dan 80 Lensers 
gaven gehoor aan de uitnodiging deze H. 
Mis bij te wonen. 
Moge hun gebed gehoor gevonden hè:bben 
bij God. En dat het vele kaarslicht op het 

· altaar ,..... ons offer ter ere Gods ;... het 
symbool zij, dat Henk nu het eeuwig Hebt 
moge aanschouwen. 
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· De wijzigende · invloeden van 
lichaamsoefening op de 
organische verrichtingen . . 

EEN KORTE, ALGEMENE, MIN OF 
meer populaire, beschouwing behoort 
tot beter begrip vooraf te gaan._ 

De Wetenschappelijke studie der bewegings
fisiologie is nog niet oud. 
Het is wel zo tegenwoordig, dat men in alle 
mogelijke schreeuwende reclames gymnastiek 
en sport aanbeveelt naast diverse vitaminen 
en zouten ·om jong te blijven of weer te 
worden, in tegenstelling met vroeger, toen 
de. opzettelijke, lichaamsbeweging beschouwd 
werd als louter amusement of ter verkrijging 
van dikke spieren. 
Voorheen "pleegden" veelal "sterke" men
sen sport, terwijl het thans 'meer tot de 
massa doordringt, dat bijv. gymnastiek er 
juist is ter versterking van het zwakke; 
,,Functie vormt het orgaan." 
Veel verder dan spierontwikkeling keek en 
kwam men vroeger niet. Over zenuwfunctie, 
onontbeerlijk bij spierfunctie, werd eenvou
dig niet gedacht. Uithoudingsvermogen was 
eèn eigenschap dacht men, aan de spier 
eigen. Hoe dikker een spier, des te groter 
uithoudingsvermogen zou ~en bezitten. Let" 
terlijk alle functies domineerden in de spier. 
Doch als men beseft, dat voor spierfonctie 
zuurstof nodig is en naarmate de arbcids ... 
Prestatie groter en zwaarder is, er dus ook 
meer zuurstof Verbruikt wordt, dan is het 
duidelîjk, dat hierbij ook andere belangrijke 
functies worden gestimuleerd, die moeten 
zorg dragen voor opnanie en transport van 
deze brandstof ( = zuurstof). 
Bij de inademing nl. wordt zuurstof opge ... 
nomen en door een vernuftige wisselwerking 
in de longen door middel van de rode bloed
lichaampjes door de circulatie van het bloed 
getransporteerd. De zuurstof wordt, zoals 
men dat noemt, scheikundig gebonden aan 
de rode bloedlichaampjes, die oók spontaan 
dragers zijn van nicotine en, eenmaal hier
mee gebonden, niet meer in staat zijn zich 
te binden met zuurstof, waaruit dus tevens 
het nadeel van het roken voor den sportbe• 
oefenaar blijkt. · 
Dit roken maakt het aanvoeren van de be• 
nodiQde hoeveelheid brandstof dus onmoge
lijk en verkleint in niet onbelangrijke mate 
het uithoudingsvermogen, dat dus gelegen is, 
niet in de allereerste plaats "in de spier, doch 
in de orgaanfunctie. · 
Een boven middelmatige arbeiÇsprestat1e· .;1.rr• 
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hoogt dus de functie en bevordert tevens 
de intensiteit hiervan, van' ademhaling en 
bloedsomloop. Waar het hart als perspomp- · 
installatie de motor voor de circulatie be• 
tekent, moet bij de lichaamsoefeningen juist 
hiermede terdege rekening worden gehouden. 
Een ongezond, overtraind, dus verzwakt, 
versleten hart in een overigens gezond or" 

· ganisme is even gevaarlijk als een seniel, 
versleten lichaam rond een sterk, gezond 
hart. De harmonie is dan verstoord. 
Naast de begrippen: spierkracht en uithou
dingsvermogen, is er nog een belangrijke 
hoedanigheid, nl. de behendigheid. 
Voorheen werden al deze functies zonder 
meer toegedacht aan de spier en wel voor
namelijk aan de dikte ervan: de z.g. fisio
logi_sche doorsnede. Eerst sedert betrekke
lijk korte tijd zijn de bewegingsfisiologen er 
achter gekomen, dat_ voor deze specifieke 
functies ook specifieke spierbundels in een 
spier aanwezig zijn, zodat alle afzonder
lijke oefening behoefden, met dan als gevolg 
een specifiek resultaat, d_.w.z. dat wilde men 
bijv. de behendigheid beVorderen, de training 
hierop moest gericht."•zijµ en men niet ge
diend Was met krachtoefening in dit op
zicht, weUicht wel als· nevenfunctie, doch 
niet uitsluitend. 

Deze behendigheid wordt bepaald, niet door 
de nauwkeurige spierfundie"_ alleen, doch mee 
door de economische spierwerking, het aan
spannen van niet meer spieren of spferve-
, zeis dan nodig is en juist vtjbr wat betreft 
de richting. de duur, de intensiteit, enz. 

Dominerend in deze oefening der behendig
heid is dus het vermogen van spieron_tspan• · 

. ning: dit dirigeren van het zenuwstelsel is 
bij den een in meerdere, bij den ander in 
mindere mate aanwezig en. dan spreekt men 
van "handigen" of "minder-handigen" . .Deze 
hoedanigheid wordt samengevat in het be
grip "coördinatie", de meest economische 
arbeidsverdeling In omvang en hoedanigheid. 
Werd hiervoren de wisselwerking in de lon
gen even aangeduid in verband met het op
nemen van zuurstof, dan dient er ter ver
duidelijking aan te worden toegevoegd, dat 
in omgekeerde richting de lohgen bij de uit
ademing zorg dragen voor afgifte vari kool
zuur om te voorkomen dat het koolzuur als 
afvalproduct zich te sterk zou concentreren. 

Beide mogelijkheden prikkelen het ademha- • 
lingsproces, zowel de. zuurstofbe'.hoefte als 
de toegenomen zuurgr'àad van het bloed, 
Wanneer men nu ·weet,:'dat de oppervlak-
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kige ademhaling wel achtvoudig wordt op
gevoerd tijdens de prestatie en dat daarbij 
ook het aantal ademhalingen per minuut be
langrijk toeneemt, dan wordt het duidelijk, 
dat .de longen aan grote· aanvraag kunnen 
voldoen, Dit alles verloopt echter a.h.w. 
vanzelf, automatisch, buiten het bewustz.ijn 
om. Hiervoor bezit ons lichaam regulerende 
functies en specifieke centra, die geprikkeld 
worden door' de gewijzigde omstandigheden 
in ons lichaam als gevolg van de prestatie. 

E. 

Van over Zee M 

Ponta Grossa 10-3-'40 

I LLMO"S SRS, ILLMA'S SRAS ! 
Hoe Iélat komt de trein uit Amsterdam 
aan? 7.13 ! 

zd iets kan men op het Hollandse spoor
station te horen krijgen, maar in Brasil is 
dat onmogelijk. Niet omdat Amsterdam niet 
itÏ Brasil ligt en Brasil geen Hollandse spoor 
rijk is, o neen. Maar om de doodeenvoudige 
reden, dat de Brasiliaanse treinen niet zo 
op de minuut af rijden. Als de trein maar 
10 à 15 minuten te laat is, zegt men: ,.Hij 
is op tijd."' Als hij 30 à 35 minuten te laat 
is, dan is dat wel te laat, maar men vindt , 
dat helemaal niet erg. Neen, als de trein 
bijv. 3 of 4 uur te laat is, eerst dan zegt 
men hier: de trein is te laat! De trein van 
Säo .,.Paula naar Rio Grande do Sul komt 
om ongeveer 12.30 langs de Hollandse ko
lonie. Wil een HoIIander even naar de stad, 
Ponfa Grossa, dan moet hij ongeveer 1 uur 
in die trein zitten, wat in Brasil maar een 
klein :Stukje is. Zelfs ·de afstand van Ponta 
Grossa naar Castro, v.:at _2¼ uur sporen is, 
vindt men hier. lliet ver. Dat is .te begrijpen, 
als u weet, dat de reis van Säo Paula naar 
Rio Grande do Sul J etmalen duurt ..... . 
Eens ,wilde een Hollander naar Ponta Gros
sa. Om 11.30, dus een uur te vroeg kreeg 
hij he_t station al in zicht. Wat schro~ hij, 
toen hij daar de trein al zag staan. Maar 
wat bleek? Het was de trein van de vorige 
dag, die 23 uur te Iaat was! Dat te Iaat ka~ 
men ligt vooral aan de slechte spoorweg. 
Er is tussen Sao Paulo en Rio Grande do 
Sul geen kilometer recht spoor.- De trein 
gaat geregeld naar boven of naar beneden,, 
naar links of naar rechts. In de lijn zitten 
zeer ·scherpe bochten. Soms ziet men plm. 
200 meter naast zich de spoorlijn, waar men 
zo juist gere~en heeft. Verder is alles smal 
spoor, Dat alles rila<!kt het treinreizen in 
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likasil tot een straf. 't Gebeurt nogal eens, 
dat een trein bij een scherpe bocht omslaat, 
vooral goederentreinen, wáarbij men er hier 
niet oplet of de zware wagens vooraan en 
de lichte· achteraan gekoppeld zijn. Daarom 

· , kan men aan de stations tegelijk met het 
plaatsbewijs voor 300 Reis = 3 ceht een 
verz_ekeringskaartje krijgen. Bij gevàf van 
sterven krijgen de nabestaanden 10.000.000 
Reis = ± 1000 gld. Mindere premies worden 
uitbetaald bij blijvende invaliditeit. Zieken~ 
huisonkosten worden vergoed, etc. etc. 
Een eigenaardigheid hij het kaartjes kopen 
is ook, dat men de kaartjes gekocht moet 
hebben, voordat de trein binnen gelopen 
is. In Ponta Grossa stopt de trein 20 minu• 
ten, maar als men geen kaartje heeft, voor• . 
dat hij er is, krijgt ·men er geen meer. Dan 
moet men nl. in de trein een kaartje ko
pen, doch 50% van het bedrag als b6ete 

i bijbetalen, 
Nog een eigenaardigheid is, dat de trein. in 
de staat Paraná met hout gestookt Wordt. 
Ook worderi er vaak wagons af. en aange• 
haakt. In Ponta Grossa wordt vaak de hele 
trein vernieuwd, of soms enige wagons1 wat 
zeer lastig is. '
Soms heeft men een lekker plaatsje opge• 
zocht, doch dan komt er een man, die je 
even komt vertelle_n, dat deze wagon niet 
mee gaat. Dat wordt niet door bOrden 
aangegeven. 
Van buiten iS er niet veel bijzonders bp te 
merken dan dat ·de wagens van hout zijn 
en de locomotief zeer kleine drijfwielen ,heeft. 
Dat is vo_or de steile .hoogten. 
De trein sukkelt hier met een gemiddeld 
drafje van 50 K.M. U ziet, de trein i.S nog 
niet "What you call" in Brasil. Het l:iuurt~ 
verkeer rond de grote steden is _, wel veel 
beter, maar zoals ik hierboven beschreven 
heb, is het in Paraná. De staat Paraná is 
7 keer Nederland en Brazilië is bijna 250 
keer Nederland. 
Al is het treinreizen hier geen plezier, het 
ui!zicht vergoedt veel. De bergen met de 
bossen en rivieren met hun watervalleil, dat 
is het landschap in Paraná. 
Als L. en S, weer eens een trip organiseert, 
kan ik Paraná gerust aanbevelen. 

J. BON. 

Meheer de Veurzitter 

HIER BEN IK DAN WEER. JONGE, 
jonge, wat begint het nu een lekker 
weertje te worden. Juist goed om 

aan de rustige zijde van het kalklijntje te 
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staan en te genieten van een boeiende voet
balmatch, Zo denk ik er tenminste over en 
met mij ook de andere leden van de oude 
garde. Ons oudjes begon het te vervelen de 
kou in de botten te moeten voelen. Als de 
Noordenwind door je jasje dringt, is het 
geen grapje twee keer vijf en veertig minuten 
af te moeten tellen vóór de buit binnen of ... 
verloren is. 
Nu echter is de kou van de lucht en kunnen 
wij juichen. 
Weet U waar ik nu zo bang voor ben? 
Dat is of de spelers er ook zo over zullen 
denken. Zouden zij werkelijk hun zweetdrup
pèls ·willen storten voor ons genoegen? Zou
den zij heus de hitte van de middagzon 
willen trotseren om ons een pleziertje te 
doen? '-
Voelt U wel hoe hier de belangen van ons, 
oudjes, en van de traplustigen in botsing 
schijnen te komen? Zou daar niets op t~ 
vinden zijn, meheer de Veurzitter? U moet 
er wel een goede oplossing voor weten. Daar 
zal ik dan maar rustig op wachlen. Hiermee 
eindigt Sammelaar zijn praatje. Hij krijgt 
slaap en kruipt onder de wol. Maar l!erst 
feliciteert hij U en Uw vrouw met Uw 30~ 
jarige huwclijksherdenking. Wat mij betreft, 
neemt U samen er voorlopig nog 30 jaartjes 
bij. Of denkt U er anders over? Dat zou 
dan in dit korte praatje voor de tweede ·keer 
een tegenstelling van opvattingen zijn. 
Sammelaar verdwijnt, want het komt mij 
voor, dat Uw vrouw boos begint te kijken. 
En ik speel niet graag slachtoffertje, althans 
niet als lijdend voorwerp. 
Pro.Sit! op de volgende viering f 

SAMMELAAR. 

Nog eens de Lens-puzzle 

0 NS IS GEBLEKEN, DAT SOM
mige lezers van de Revue de Lens~ 
puizle niet tot een goed einde kon~ 

den 'brengen, doordat zij met de Latijnse 
spreuk "in de maag" bleven zitten. Wij ont~ 
vingen van een donateur zelfs een gedicht 
er over, waarin hij klaagt: 

Als men als ik al ver in de zestig is, 
Dan is de tijd voorbij .- geloof het wis ,...... 
Zich met Latijn te plagen. 
Ik zal mijn hersenstel er niet aan wagen. 
Als gij begint met vreemde talen, 
Kom ik bij U het antwoord halen. 

Dat-antwoord zullen wij den "oud~gediende" 
gev€:n. .,Mens sa!}a in corpore sano" leek , 
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ons bekend genoeg om in de puzzle te laten 
verwerken. De betekenis er van is: .,Een 
gezonde ziel in een gezond lichaam", de 
ideale mens. Gelukkig is het niet nodig Latijn 
te kenllen om ·zo'n mens te zijn. 

RED. 

B O LJ., W F O N D S 
13e VERANTWOORDING, 

M AANDELIJKSE BIJDRAGE AD 
25 cent ontvangen van: W. v. B., 
P. 0., C. H., A. v. d. K., J. v. d. 

K" C. M" J. v. V" J. v. W" P. J., J. B., 
W. H" R. R" C. D" A. W" Ad. H" H. 
v. L., C, B., H. J" P. M" Sammelaar, Jan 
Knut t f 5.25 
Idem ad 20 cent van: 
Fan, v. d. K" N. Z" W. v. L., 
A. B. 
Idem ad 10 cent van: 
H. v. R" C. N" Mevr. S. 
Idem ad 35 cent van : 

· L. U" C. H. 
Idem ad 50 cent van : 
J. D. 
Idem ad 15 cent van: 
Ph. de H, 

Reeds verantwoord 

Totaal 

He VERANTWOORDING. 

0.80 

0.30 

0.70 

0.50 

0.15 

f 7.70 
143.22 

f 150.92 

Maandelijkse bijdrage ad 25 cent ontvangen 
van: W. v. B" P. D" C. H" A.v. d. K" 
J. v. d. K" C. M" J. v. V" J. v. W" P. J" 
J. B" W. H., R. R" C. D., A. W., Ad. H., 
H. v. L" C. B" H. J" P. M. 4.75 
Idem ad 20 cent van: 
Fam. v. d. K" N. Z" W. v. L., A. B. - 0.80 
Idem ad 10 cent van : 
H. v. R" C. N" Mevr. S. 0.30 
Idem ad 35 cent van : 
L. U" C, H. 0.70 
Idem ad 50 cent van: 
J. D. 
Idem ad 30 cent van : 
R. R. 

Reeds verantwoord 

Totaal 

0.50 

0.30 

f 7.35 
- 150.92 

f 158.27 

.. 
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Nu wij deze serie verantwoordingen va~ ons 
Bouwfonds afsluiten, is het het Bestuur een 
behoefte allen dank te zeggen, die door hun 
bijdragen hebben meegewerkt aan dit prach~ 
tige resultaat, culminerend in het totaal be~ 
drag ad f 158.27. Vooral aan hen, die door 
hun trouwe maandelijkse bijdragen de voor~ 
naamste stoot aan dit fonds hebben gegeven, 
onze oprechte dank ! 
Ook hier is wederom duidelijk gebleken, hoe 
vele kleintjes één groot reSultaat leveren. 
En het Bestuur vertfouwt, dat wanneer 
straks nog eens een beroep op onze leden , 
mocht worden gedaan om iets extra's voor 
hun club te doen, het op dezelfde spontane 
medewerking mag rekenen. Het zij zo ! 

_W.v. B. 

V a r a 

0 P DONDERDAG 13 JUNI MOCH
ten de heer en mevrouw Runder~ 
kamp de dag herdenken, dat zij voor 

4:0 jaar in het huwelijk traden. Lenig en Snel 
verheugt zich met hen en hun kinderen om 
dit mooie feest. Moge het hun gegeven zijn, 
nog tal van jaren samen te zijn om in goede 
gezondheid· voorlopig de opmars te rii.aken 
naar het halve-eeuw-feest. Waar zij, zo 
overvloedig ook de lasten van onze vereni
girig hebben willen dragen, is dit wel de 
minste wens, die wij kunnen uiten. Gods 
rijke zegen vergezelle hen. 

Van doel lol doel 

S INDS'IK IN NO. 7 DEZE RUBRIEK 
bij elkaar schreef, is er wèl veel ver
anderd. Tussen toen en nu is er on

eindig veel afgespeeld. En bij het terug
grijpen naar de dagen van de. oorlog, gaan 
mijn gedachten uit naar Henk Rientjes, die 
voorheen met nooit rustende activiteit voor 
de blauwwittc kleuren uitkwam. Hij nam 
zijn bescheiden pla,'lts in onze elftallen steeds 
met zonnige lach en roomse blijmoedigheid 
in en nu hij het -leven liet bij de verdediging 
van rood-wit-blauw, zal zijn voorbeeld ons 
inspireren tot een nauwgezette nakoming van 
onze verenigingsplichten, ook al eisen deze 
soms een persoon_lijk offer.· . 
M'n gedachten gaan evenee!}S uit naar dat 
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grote deel van onze gemobiliseerden, die 
het geluk hadden zonder noemenswaardige 
"beschadigingen" naar hun onderdeel te 
mogen terugkeren. Proficiat! Van hen ver
wacht ik, dat zij hun tijdelijk opgeschorte 
werkzaamheid in de blauwwitte familie weer 
ten volle ontplooien ! 

• 
Het vorige overzicht schreef ik in mobili-
satietijd; Ockenburgh was voor de tweede 
maal gevorderd en Lens zat zonder veld. 
Nu is dat alles veranderd. Nóg heeft Oc
kenburgh een andere bestemming, maar de 
oorlog is achter de rug en wij zijn niet 
meer veld-loos! Quick Steps wilde haar ter
reincomplex met ons delen. Op 16 Juni j.l. 
maakten wij reeds ons entrée aan de Nij
kerklaan. 
Wat staat ons nog te wachten betreffende 
de cpmpetitie van de senioren? 
Het te elftal· is uitgespeeld en bezet defi
nitief de tweede plaats. Het ,2e ·moet in de. 
resterende wedstrijden trachten de 2e plaats 
te behouden. Lens 3 heeft het kampioen
schap zoal niet voor het grijpen, dan toch 
een prachtkans om beslag te leggen op de 
titel. Volhouden, lui! Het vierde heeft tot 
taak pogingen in het werk te stellen om op 
te schuiven naar de middenmoot. Voldoende 
redenen voor onze spelers om in de reste
rende matches extra aan te pakken. 
Gezien de abnormale omstandigheden ino
gen wij met de geleverde prestaiîes tevre
den zijn. · 
Als de voortekenen niet bedriegen, zullen 
we volgend jaar weer een nonnale compe~ 
titie spelen, Laten wij zorgen klaar" te zijn. 
Lens heeft een veld en dus traip.ingsge~ 
legenheid. Voor dat doel kunnen wij zelfs 
over 2 velden beschikken! Dinsdag 18 Juni 
begon het feest! De spelers zijn oVer 2 
groepen verdeeld. De samenstelling vafl 
beide groepen en verdere bijzonderheden 
zijn bereids in het weekbericht gepubliceerd. 
Lensleden, onze taak ligt niaar al te duidelijk 
voor ons. De opgang van Lens, die d00r 
een tijdelijk intermezzo beïnvloed werd, moet 
door alle ~ensers Weèr ten volle gezien 
worden. En ,..., wat belangrijker is ,;.., onze 
energie richten en aariwenden voor de 
blauwwittè organisatie. Een prachtig middel 
daartoe is o.m. de tràining. Toon je kerels, 
Lenslui ! 
Kom trouw op je oefenavond en demon~ 
streert je willen door ernstig te oefenen en 
blijk te geven meer te kunnen zijn dan een 
parade-voetballer, die au fond niets van een 
sportman heeft. Traint, traint ernstig en met 
volledige overgave ! 

t 
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LENIG EN SNEL 1 
1 

speelde een ware pech-wedstrijd tegen 
K.R. V .C. 1. Het eerste demonstreerde een 
overtuigende veldsterkte, maar tot een aan
tal doelpunten, dié de 6 van de Rijswijkse 
dub mocht egaliseren, kwam het niet. 't 
Was jammer, dat Roemers een penalty 
miste oP 'n moment, dat beslis.Send had kuri'... 
nen zijq voor de einduitslag. Bovendien was 
onze keeper debet aan minstens twee vijan
delijke goals. Deze nederlaag schakelde Lens 
1 definitief uit voor de Ie plaats. 
Over de wedstrijd nog het v?lgende: KR. 
V.C. doelpunt na een Lens-overwicht met 
een hard schot, dat KoppelJe spoedig met 
de gèlijkmaker beantwoordt. 1 -1. 
De pech begint dan! Jacques, onze rechts
half, scoort ... in eigen doel ! 2,......, 1. 
Rust. In de Se minuut na de hervatting wil 
Roemers de strafschop niet accepteren, welk 
grootmoedig· gebaar K.R.V.C. beloont met 
een goal, 3-1. waarop Koppelle weer een 
gaatje vindt. 3-2. Als de blauwwitte keeM 
per een bal verkeerd beoordeelt, làat 'het 
gevolg zich niet lang rade~. 5-2. 
Lens neemt hierna ,......, te laat ,:...... het initiaM 
tief. Over en weer wordt nog gescoord; met 
6-4 breekt het einde aan. 

Tegen A.V.V. 1 werd door ·Blauwwit een 
mooie 5-2 overwinning bevochten. Ik laat 
den aanvoerder hieronder aan het woord : 
In een e;thousiaste wedstrijd, welke door 
de welwillendheid van het A.V.V.~bestuur 
te Leidschendam werd gespeeld - OckenM 
burg is nog niet beschikbaar - is het de 
Hagenaars gelukt een 5-2 :overwinning te 
behalen, 
De Voorzitter van A.V.V. herdacht voor 
de aanvang var;i de match den in Mei over~ 
leden Burgemeester, den Heer Keijzer, aan 
wièns bestuur het verenigingsleven in Leid• 
schendam bijzonder veel tè danken had. 
Spreker verzocht de op het middenveld saM 
mengekomen spelers hem met een ·gebed te 
willen herdenken. 
De bal werd om kwart voor drie aan het 
rollen gebracht, waarbij A.V.V. direct het 
initiatief neemt. Verschillende aanvallen 
worden opgezet, doch Huisman in doel weet 
weg te werken. De eerste . goal. valt aan 
de andere zijde, als H. van Rijn door de 
verdediging heenbreekt en de keeper kansM 
loos passeert. 1-0. 
A.V.V. nivetleert de stand, wanneer de 
middenvoor een voorzet van rechts inkopt: 
1-1. De partijen doen niets voor elkander 
onder en het beeld van de wedstrijd wordt 
levendig. A. Koppelle verrast den A.V.V,• 
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keeper met een vliegend schot, terwijl in 
dezelfde minuut de rechtsbinnen van A.V.V. 
profiteert van een misverstand in de L. en S. 
achterhoede. 2-2. Kort voor de rust is het 
opnieuw van Rijn, die een goed- aangegeven 
bal door de verdediging heenloopt en on
hoµdbaar scoort. 3-2. Met deze stand gaat 
de rust in. 
A.V.V. komt in de tweede helft overdon
derend opzetten en een wijziging in de voor-
5prong van de Blauw-witten is zeer waar
schijnlijk. De mee~te -opgelegde kansen 
worden echter door het' A.V.V.-binnentrio 
om zeep gebracht. terwijl keeper Huisman 
de enkele goed gerichte schoten weet te 
keren. De basis van deze periode van 
A.V.V. overwicht werd gelegd door den 
midh,alf, die geregeld goed op de vleugels 
opent. Linksbuiten Jacobi moet volgens een 
voor de rust opgelopen blessure uitvallen, 
waardoor L. en S. met 10 man verder speelt. 
Lenig en Snel geeft het korte spel op en 
speelt van vleugel op vleugel. Onverwacht 
komt het vierde doelpunt van de voet van 
Rooderijs, die laag in de hoek scoort. 4-2. 
Dezelfde speler schiet 10 minuten voor het 
einde een goed voor doel geplaatste bal 
e"Veneens in. 5-2. 
Met deze voor L. en S. ietwat geflatteerde 
uitslag komt het __ einde, dank zij de grotere 
productiviteit van haar voorhoede. 
Met 2 punten achterstand op de kampioenen 
beëi~digde Lens 1 de competitie, zoals uit 
bijgaande stand blijkt: 

Afd. A. 
Velo H 11 1 2 23 58-22 
Lens H 10 1 3 21 65-27 
K.R.V.C. 13 7 0 6 M 47-43 
A.V.V. M 7 0 7 H 40-37 
G.D.S. M 4 5 5 13 29-42 
BI. Zwart 2 13 4 2 7 10 35-45 
G.D.A. 2 H 3 2 9 8 35-66 
Westlandia M 2 3 9 •7 28-54 

LENIG EN SNEL 2 
wist uit 3 gespeelde wedstrijden slechts J 
punt te halen, een resultaat, dat ver beneden 
de standing van het tweede ligt. Tegen Ria 
1 werd na een hoopvolle ruststand 1-1, 
een 3-1 nederlaag geleden. De match deed 
geen ogenblik vermoeden, dat hier twee pre
tendenten om de hoogste eer streden. Inte
gendeel! Wel kwam Lens 2 na de rust tot 
een veldmeerderheld, maar een hopeloos 
improductieve voorhoede wist het Ria-net 
niet te vinden. · 
In. de wedstrijd tegen Graaf Floris V 1 
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haalden de tweede blauwwitten het éne 
puntje. Tegen de verzwakte tegenpartij geen 
best resultaat. Niet alleen liet de voorhoede 
meerdere ·kansen onbenut, tot overmaat ·van 
ramp kwamen enige misverstanden voor in 
de achterhoede, waardoor o.m. vlak voor 
rust een 3,.....1 achterstand werd geboekt. Ge~ 
lukkig kon de thee met 3-3 geconsumeerd 
worden. Listige ballen van v. Wely geven 
een 5__,3 stand. -Terwijl B. Boortman met 
een gewonde knie op de grond ligt en de 
scheidsrechter hiermee "beschäftigt" is, doch 
niet àff1uit, maakt d'edele Graaf Floris 5-4. 
Zwaar buitenspel! In het verdere verloop 
van dit steekspel brengt de vijand nog een 
treffer toe. 5-5. De punten deelt men na 
afloop broederlijk. 
Op het traditionele hoge Hoomparkgras leed 
het tweed_e tegen Valkeniers 1 een grote 

,. 5,........ 1 nederlaag. Ons elftal was d/Jor 2 veld
invallerS, die overigens zeer hun best 
deden, te veel verzwakt. Bovendien speelde 
Jan Hop zijn eerste wedstrijd na de mobili
satie en was er nog niet "in". Ook de 
hoge tempèratuur was voor de tweede 
blauwwitten een grote handicap. Al met al 
werd de vorm van vóór de oorlog geen 
moment benaderd. Door deze minder goede 
beurten blijft het de vraag of Lens 2 de 
tweede plaats zal veroveren. De 2 resteren
de wedstrijden zullen daartoe volledige winst 
dierien op te leveren. T at en met de wed
strijd Gra"af Floris V 1,........Lens 2 is de stand: 

Afd. C. 
Ria 12 11 0 1 22 52-20 
Gr. Floris 12 6 2 4 14 39-38 
Lens 2 9 5 1 3 Il 32-23 
D.H.B. 11 4 2 5 10 34-38 
Wit-Blauw 11 3 3 5 9 44-46 
Valkeniers 11 1 4 6 6 30-46 
R.K.R.V.V. 12 2 2 8 6 · 34-49 

LENIG EN SNEL 3, 
ons a.s. kampioenselftal(?) versloeg R.K. 
R.V.V. 2 met 6-2. De wedstrijd was er 
ene, die men spoedig vergeet, Ook al door 
onvolledigheid van de dwarsgestreepten werd 
ge~n hoog peil bereikt en door de onzen 
de overwinning regelmatig bevochten. 
Een slipper maakten de -derde blauwwitten 
tegen Blauw Zwart 3 in Wassenaar. 
De gestreepten zagen kans onze ongeslagen 
Lensers de eerste nederlaag toe te brengen. 
Hoe dit gebeurde, vertelt de aanvoerder: 
Direct na het begin talmt onze linkshalf 
en een doelpunt is het gevolg. 1-0. B1. 
Zw. vergroot de voorsprong door een pe
nalty dankbaar in te schieten. 2-0. Even 

• 
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later brengen de Wassenaarders de stand 
op 3-0. Het plaatsen van de bal is voor 
onze mensen blijkbaar de grote moeilijkheid. 
Een benutte handsbal levert öns eerste te
Qenpuntje op. 3,......., 1. Boogmans trapt een on
voldoend weggewerkte bal in 3-2. Weder
om "voetbalt" Jansen met de handen, maar 
de penalty stopt onze keeper! Doorlopend 
is Lens 3 na de rust in de meerderheid en het 
weet de gelijkmaker te scoren. 3,.......,3_ Pech 
doet andere doelpunten uitblijven. Ja, BI~ 
Zw. scoort zelfs uit een corner. 4-3. 
De derde blauwwitten herstelden ·zich in 
de wedstrijá' tegen G.D.A. 4, die met liefst 
1 Q,.......,4 gewonnen werd. Van de enorme goal
productie een chronologisch verslag te ge-

. ven,. is, dunkt ons, niet noodzakelijk. Hoe
wel daarmede de verdienstelijke zege van 
Lens 3 niet in twijfel getrokken mag worden, 
want de Loosduinse ploeg bood dapper 
weerstand. Het derde was echter tactisch 
veruit de meerdere. 
Derde elftaliers, grijpt de kans! 
De stand tot en met de wedstrijd Bl. Zw. 3 
,......Lens 3 is: 
Afd. L. 
BI. Zwart 3 14 12 0 2 24 81-33 
Lens 3 10 9 0 1 18 77-22 
Ria 2 8 5 0 3 10 39-27 
G.D.A. 4 10 4 .0 6 8 39-49 
V.V.P. 3 10 4 0 6 8 28-43 
D.H.L. 4 11 4 0 7 8 41-56 
Wilhelmus 4 8 2 1 5 5 29-32 
Q. Steps 4 8 2 0 6 4 34-53 
R.K.R. V. V. 2 7 0 1 6 1 16-54 

LENIG EN SNEL 4 
ontmoette Rava 4 op een zonnige dag in 
Mei en boekte een prachtige 8-1 overwin
ning. Jammer, dat het rapport van den aan
voerder niet binnenkwam. Naar geruchten 
was Lens 4 verre de baas, maakte Henk 
Koeman liefst 6 doelpunten met zijn be
roemd linkervoetje en speelde v. Niel een 
aardig partijtje rechtsbuiten. Ook v. Hal 
was als linksback niet slecht, doch hoedde 
zich voor tê rustig spel. 
Het vierde kan zich nog gemakkelijk tot 
de middenqioot opwerken" zoals de stand 
aangeeft: 
Afd. 0, 

·v.A.c. 2 
Velo 3 
Wit Blau~ 3 
Lens 4 
Bl. Zwart 4 
Rava 4 

9 7 
9 4 

10 4 
7 3 
8 3 
7 1 

0 2 14 54-20 
3 2 11 37-22 
1 5 9 29-44 
1 3 7 23-20 
1 4 7 31-45 
0 6 2 14-38 

j. v. d. K. 
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Uit hei JuniÓrenkamp 

.,ENDE DESESPEREERT NIET." 

IN HET STADJE HOORN, DAT ZO 
gezellig aan een bocht van het IJselmeer 
Jigt, vindt men het standbeeld van Jan 

Pieterszoon Coen, den grondlegger van het 
Nederlandse gezag in dè Oost.Indische Ar• 
chipel. Van hem zijn de woorden, die we 
hierboven zetten. En hij had gelljk: wan• 
hoop nooit! Houd steeds goede moed. Moed 
verloren, al verloren, zo zegt. men wel. 
Op onze velden is het al niet anders. :Ook 
daar kunnen kwade kansen alleen dan ten 
goede keren, indien wij met vastberaden 
moed den tegenstander trachten te overwin• 
neo. Je kunt het wel eens meemaken, dat 
in de pauze de stemming hopeloos down is. 
Het gaat immers niet. Doch dat is weinig 
naar de zin van Jan Optimist. Het gaat 
wel, jongens, is zijn parool. Vooruit, aan
pakken! En vaak krijgt hij gelijk, tot voor
deel van het elftal en de club. 
Wij laten ons dus nooit teneerslaan door 
pech en andere zwarte omstandigheden. Wij 
strijden op het sportveld tezamen en met 
volledige inspanning om op sportieve wijze 
de overwinning te bevechten. 

En nu naar de wedstrijden : 

Wij hijsen eerst de vlag, de kampioensvlag, 
voor de kranige jongens van ons A-elftal. 
Hiep, hiep, hiep, hoerah I Bravo, jongelui ! 
In een reeks van 14 zware wedstrijden heb
ben jullie de ren naar de finish het beste 
gelopen. Er is spanning Qenoeg geweest. 
Zo ook op 28 April tegen Rava. In tech
nisch en tactisch opzicht waren onze jon
gens de meerderen van Rava. De thuisclub 
speelde rustiger, daar er voor haar geen be
langen op het spel stonden. Lens stond te 
veel onder de indruk van dei:e voor ons zo 
belangrijke wedstrijd. Toch had de score 
( 1.--0) hoger kunnen zijn, doch het eminente 
keepen van den Rava-doelman en het .min
der fortuinlljke schieten· onzerzijds verhin
derden een grote victorie. De aanvallefl van 
Rava werden door onze rechterverdediging 
niet steeds afdoende geweerd. Bijna had 
Rava succes, doch de schitterende safe van 
Hans voorkwam dit. Dat was buitengewoon. 
Het enige. doelpunt kwam van Kops uit een 
algemene aanval. · 
Dóor de nederlaag van de V.V.P.-ers tegen 
Blaûw-Zwart e·n hun overwinning op Vàc 
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stonden de kansen nu weer gelijk. Zo kwam 
het, dat op 26 Mei de beide concurrenten 
op het Quick Steps-terrein de beslissende 
wedstrijd speelden. Ofschoon hier door al
len zwaar gestreden werd, mag toch vooral 
de aandacht worden gevestigd op de pres
tatie van de middenlinie. Wij ontvingèn het 
volgende verslag : 
Nadat Alex de toss gewonnen had, trapte 
de middenvoor van V.V.P. af. Na enige mi
nuten komt de V.V.P.-voorhoede sterk opJ 
zetten. De rechtsbuiten geeft goed voor, 
Hans loopt uit en de middenvoor kopt .de bal 
vlak langs Hans in de richting van het doel. 
De bal gaat gelukkig juist naast. Dan gaan 
de onzen er vandoor. Frans LUx neemt de 
bal van Hoefnagels over en geeft direct door 
naar Huibregtsen. Deze loopt nog even door 
om dan met een strak schot Lens de lei
ding te geven (1-0). Lang hebben we er 
geen plezier van, want weldra nîaakt de 
rechtsbinnen van de gasten met een schitte
rend schot de gelljkmaker ( 1-1). Na eniae 
tijd wordt er door den V.V.P. linkshalf hands 
gemaakt. Hiervoor wordt een vrije schep 
toegekend, die door Huib genomen wordt 

' Een keihard schot, mooi in de linker bene-
denhoek bezorgt ons weer de leiding (2-1) 
Na dit succes wordt er door de onzen alles 
op gezet om de voorsprong te behouden. 
Helaas mochten we hier niet in slaQen, want 
vlak voor het einde van de eerste helft 
,maakt de V.V.P.-middenvoor gelijk (2-2). 
,Hierna is het rusten. Nadat Piet Neut de 

''bal in de tweede helft weer aan het rollen 
b,rengt, gaan de onzen · er direct van door. 
Een schot van .Frans Lux wordt door den 
keeper op keurige wijze gestopt. Even later 
krijgt dezelfde speler de bal vrij voor het 
doel. Een zacht tikje was genoeg om den 
keeper te passeren. De scheidsrechter kent 
dit doelpimt niet toe. Even later lukt· het 
dan toch wel. Huibregtsen brengt de bal 
<?P, waarna Frans Lux• over de bàl heenstapt. 
Zodoende krijgt Henk Kops de bal in han
den(?) en deze maakt geen fout (3-2). 
Hierna volgt wederom een gevaarlijke aan
val van de V.V.P.-voorhoede. Deze wordt 
door André in samenwerking met Kees keu
rig weggewerkt. Uit deze afgeslagen aanval 
krijgt Meiners de bal. Hij dringt tot aan de 
hoekvlag door en geeft dan keurig voor. 
Hier staat Piet Neut gereed. Hij stopt de 
bal en vergroot dàn met een hard schot de 
voorsprong (4-2). De V.V.P.-ers laten zich 
ook niet onbetuigd, want een sterk opge
zette aanval brengt de achterhoede in de 
war. De rechtsbinnen van de gasten schiet 
keihard op het doel, maar de bal springt 
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Van de paal weer het veld 'in. Nu was het 
Ançlré, die wegwerkte. Hieruit Vangt Hoef• 
nagel de bal op. Deze geeft goed door naar 
Frans Lux. Deze drijft nog een stuk door 
en geeft dan met een lange pass Piet Neut 
de gelegenheid om het vijfde doelpunt te 
'scoren (5---2) .. Twee minuten later fluit de 
scheidsrechter het einde en heeft L. en S. 
n_a e~n zware competitie het kampioenschap 
veroverd. 
De V.V.P.•ers waren sportief in de strijd, 

· maar niet minder bij hun nederlaag. Spon• 
ta~m kwamen leider en spelers hun geluk• 
wensep aanbieden. Ook ontvingen we felici• 
taties van Dhr. Born, den competitieleider 
en van Quick Steps. 

Eindstand: 
Lens a 15 Il 3 1 25 51-22 
V.V.P. à 15 11 1 3. 23 36-21 
81. Zwart a 14 7 2 5 16 27-27 
V.A.C: a 14 6 3 5 15 17-34 
RaVa a 14 6 1 7 13 27-34 
Q. Steps a 14 1 3 7 11 35-32 
D.H.B. a 14 3 2 9 8 23-42 
Wit Blauw a 14 0 3 11 3 18-53 

In de competitie om het kampioenschap van 
Den Haag heeft ons A nu ook mooie kan" 
sell. 2 van de 4 wedstrijden zijn reeds een 
overwinning geworden. De stand luidt: 

Kampioenschap 

Lens a 
A.V.V. a 
G.D.A. a 

Haags District : 

2 2 0 0 
1 0 · 0 1 
1 0 0 1 

4 
0 
0 

4-4 
1-2 
1-2 

Kampioen worden is mooi, maar een kam" 
pioen verslaan is ook niet mis. Het was 
Lenig en Snel B, dat tegen D.H.B. dit staal" 
tje verrichtte op 2 Juni. Een sterk stukje 
staal, zei zeker iemand. 
De rij' wedstrijden in deze revue te ver" 
slaan, begon overigens met een· nederlaag 
tegen V.V.P. op 21 April. Met 3--2 wisten 
de roodzwarten de baas te blijven. ·Meer ge• 
gevens ontbreken. 
Op de 28ste van dezelfde maand werd op 
kranige wijze revanche genomen. Een prach" 
tig -elf~al wist met 4--1 te winnen. Speciaal 
de linkerwing was zeer actief. v. Niel gaf 
Lens de leiding, doch V.V.P. liet zien, het 
ook te kunnen en forceerde 1-1. Na de 
rust wordt een doelpunt Van V.V.P. gean ... 
nuleerd. Dan zien we Mesker langs de lijn 
rennen. Met een daverend schot wordt de 
leiding wederom genomen. Geregeld komen 
nu de onzen terug en fabriceren nog twee 
goaltjes, 
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Graaf Floris V werd vervolgens met 5---0 
aan de zegekar gebonden. In deze wedstrijd 
vielen geen doelpunten meer in de tweede 
,helft. Dit pleit niet voor het doorzettings
vermogen van onze jongelui. Daar hadden 
.er nog 5 bij gekund. · 
Op 26 Mei werd aan· de Bezuidenhout een 
hevig gekraak vernomen. Als ·een stoomwals 
gingen onze B•ers over het arme Wit ... Biauw. 
De µitslag werd 13.-0. 
2 Juni was de dag, waarvan hierboven werd 
gewaagd. Onze jongens waren met de beste 
bedoelingen bezield. Waar D.H.L., dat niet 
geheel volledig was, de kampioenstitel reeds 
voerde, werd er aan beide zijden goed par .. , 
tij gegeven. Lens was echter de sterkste. Tel· 
kens suisden v. d. Zalm en Huffel langs de 
lijn. Menig goed schot werd gelost. Kees · 
Zalm doelpuntte juist, nadat- hij ongeoor ... 
loofd was aangevallen. De scheidsrechter 
had reeds gefloten. Nu was het Frans v. 
Niel, die de penalty benutte. D.H.L. bracht 
de 'stànd .. gelijk met een keurige kopstoot 
juist voor de rust. Of eigenlijk in de rust, 
want er werd ½ minuut te Iaat afgefloten 
Na de thee zette D.H.L. een hevig offen
sief iri', rrtaar Roozenburg stond op zijn post. 
En wat Kroon en vooral Hendriks presteer ... 
den, grensde aan het onbegrijpelijke. De 
halflinie zwoegde voor en achter. In de 
voorhoede- speelden Kees Bier en Appie, de 
beide invatiers dapper met de anderen mee. 
Kees nam eens de bal van de Wilde over 
en scoorde nummer 2, terwijl Appie het drie
tal vol maakte, toen Huffel hem na ~en 
snelle ren daartoe in staat stelde. 
Zo kwam het einde met 3-1. 
De stand is hier : 

D.H.L. b 14 12 1 25 68-20 
Lens b 15 11 0 4 22 69-28 
V.V.P. b 16 10 0 6 20 47-27 
VaJkenlers b 14 7 2 5 16 38-32 
G.D.A. b 15 6 2 7 11 37-42 
Q. Steps b 14 6 1 7 13 49-35 
V.A.C. b 14 4 1 9 9 18-35 
Wit Blauw b 14 2 3 9 7 16-1:4 
Gr. Floris a . 12 0 2 10 2. 19--:58 

Lenig en Snel C leed een onverwachte m: ... 
dcrlaag op 21 April tegen Valkeniers. Voor 
de rust waren de Valkeniers geregeld in d.:! 
aanval. Onz_e jongens konden niet loskomen. 
Valkeniers had veel pech met schieten. Na 
rust waren de rollen omgekeerd, doch te 
sterk individueel spel bracht geen succes. 
Eerst i:iadat Valkeniers met 2 onhoudbare 
doelpunten Hillenaar had gepas:Seerd, wist 
Jriost v. d. Zijden prachtig tegen te scoren 

. ' 

\ 
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Gelukkig bleven de kampioênskansen nog 
bestaan. 
Een week later maakten de jongens een be• 
tere beurt, ofschoon het al gauw te zien. was, 
dat Quick Steps het ons lastig zou maken. 
Toen onze keeper de bal, die wat glad was, 
niet goed in zijn macht kon krijgen, doelpunt.:. 
te Hermans voor Q. Steps. Dit was het sein 
voor onze jongens om steviger aan te -pak
ken en nu kwam ook voor ons succes. Joost 
gaf het voorbeeld, dat Westing bij een cor
ner navolgde. Tegen de gevaarlijke aanval• 
!en van Q. Steps hield onze achterhoede 
stand. Joost scoorde nog eens. Na de rust 
zagen we hetzelfde spel. Lens was h~t meest 
in de aanval, wàarbij Mol en Hoppie n9JJ 
een goaltje wisten te fokken. Zo kwam het 

- einde van de aardige en spannende wed
strijd. Hier is de stand: 

Lens c 13 
Valkeniers e 13 
D.H.L. d 12 
V.A.C. c 12. 
Q. Steps e 12 
R.K.R.V.V. b 13 
R.I.A. b 12 
S.T.P. b 13 

11 0 
10 . l 
9 l 
6 3 
5 0 
1 3 
l 2 
l 2 

2 22 115-14 
2 21 59-20 
2 19 39-1S 
3 15 33-29 
7 10 11-31 
9 5 20-51 
9 1 10-55 

10 1 17-50 

Zo juist Verneem ik nog, dat ook Lenig en 
Snel C het kampioenschap wist te behaleri 
door met 9-0 vaiÎ Ria b te winnen. Wij 
komen er later op terug en volstaan thans 
TI!et wederom de vlag te hijsen en van harte 
een "hiep, hiep, hoera !" aan te heffen. 

Lenig en Snel D houdt ook een record, ::ij 
het een van nederlagen. Tégen Valkeniers 
werd inet slechts 2-1 verloren. De rust 
gi_ng met blanke stand in, w~lk resultaat 
vooral het werk was van v. ,Beek en Koos 
Walsteyn. De anderen speeld~n veel te slap. 
In de twCede helft werd de strijd vim1Jger. 
Toen lukte het aan de g.i~theren 2 moqie 
doelpunten te maken; Doch onze .]onger.s 
gaven de moed niet op en bleven nu goed 
partij geven. Frans ruimde goeç! op. _ 
Toen Opeens zag hij Jan Walsteyn sta?.11 
en -gaf 'hem de bal door. Deze deed de tri
bune daveren door een keihard schot. dat 
den ke~per-reus te machtig bleek. 
Tegen Quick Steps werd tot slot van de 
competitie met 1-0 verloren. De roodwit
ten wisten van de kansen mooi gebruik te 
maken. In het veld waren de onzen ::eker 
niet minder. De uitslag is dan ook wat te
leu"rstellend. Westendorp en Verre:ydt ,Vis
ten telkens de bal goed op te brengen, maar 

. het schot onjbrak. Waterreu~ en Lux brake-n 
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väak goed door, zagen echter hun pogen 
telkens falen. 
Gelukkig gaan we nu een mooie oef_entijd 
tegemoet om in -het najaar een betere com• 
petitie in te gaan, 
De eindstand is : 

'K.R.V.C. b 14 11 
V.V.P. e 14 9 
G.D.S. c 14 8 
Q. Steps f M 6 
Valkeniers f 14 7 
D.H.B. d M 6 
R.K.R.V.V. c M' 4 
Lens d 14 

l 2 23 ·18-23 
1 1 19 37-71 
l 5 17 25--19 
2 6 14' J6--27 
0 7 14 39-35 
1 7 13 32---31 
1 9 9 21.:-11 
l 12 3 10-18 

De Junioren verzamelen 

0 P 26 -APRIL DES AVONDS VER
bàasden de rtlstige bewoners Van àe 
rustig·e Willemstraat zich over het 

vrolijke gesnäp en het drukke gedoe va·n 
ehige tieótal_lén "jonge_ heren". Wat was er 
aan de hand? De Spes Lensiae was zich 
aan üet lostrappeq en dacht er niet aan în 
jeugdige onbezonnenheid, dat zo iets liever 
op een voetbalterrein moest geschieden. Ge• 
lukkig · echter Wist, juist toen èr gevaar 

, dreiçide: er een met een hoog schot de bal 
op het dak te werken. De rust keerde te
rug. De Willemstraat kende zichzélf weer. 
Bin_nen was het rustiger. Daar stonden veel 
stoe_len. langs de wanden" stil. te w_achten, 
verJ?aasd over de· vreemçie rangschikkinQ. 
De heer Wim Boortman had hl. ruimte no
dig. In enige sefies werkte hij met de jonge
lui wat gezelschapspelen af, die voor de 
deelnemers en ook voor de toeschouwers 
Verrassend ·amusement waren. Wij hadden 
nóoit Vermoed, dat een eenvoudige· roodste• 
neh bloempot de oorzaak van· zoveel schik 
kon zijn. Maar ook zonder bloèinpot wist 
de spéllcider de gang er in te houden. 
Om dé spelers wat op adem te doen· komeq, 
liet dé .heer Juffermans hen plaäts nemen 
om ze vervolgens wat te vertellen over de 
diepzeetochten van den Amerik.lan Beebe. 
Dezelfde spreker wenste kapelaan Stolwijk 
geluk met diens promotie, waarna dé advi• 
seur zelf nog wat voorlas over het heldhaf ... 
tige l_éven van Pater Pro Juarez, waarbij 
bleek, dat deze priester vaak op humoris
tische wijze zijn leven wist te redden. Ten• 
slotte werd. hij_ toèh op 23 November 1927 
gefusilleerd. 
Om het afscheid van hun geestelijken ad• 
viseur te vieren, tracteerde deze hen op 
chocolade, dat er in ging ·als koek . 
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In Nieuwe Richting 

,.TEMPORA MUTANTUR" 

IN DE HISTORIE VAN HET MENS
d0~ is er een voortdurend aanrollen 

- van nieuwe feiten, nieuwe toestanden, 
nieuwe geestesstromingen, nieuwe invloeden. 
Het mensdom leeft. En wat leeft, verandert 
voortdurènd in vorm, in omvang, in ont• 
wikkeling. Zo is het bij het individu en 
eveneens bij de gemeenschap, de maat• 
schappij. 
De veranderingen kunnen kalm en rustigjes 
aan tot stand komen; bijna onmerkbaar. Of 
zij kunnen zich aan ons opdringen, plotse-
ling, onweerstaanbaar. 
Soms hebben ganse -geslachten moeten strij-
den, vóórdat eindelijk het nieuwe had over.
wonnen. Denken we aan de strijd tussen 
ridderstalld en burgerij. In andere gevallen 
staat men ineens ,·voor het feit, dat met het 
oude werd afgedaan. 

Grote gebeurtenissen plegen .meestal hun 
schaduwen vooruit te werpen. En wij, die 
in die schaduw leven, merken het op en 
,ondergaan er de invloed van. ja, bouwen 
zelfs mee om het nieuwe te maken. 

,.Tempora mutantur", de tijden veranderen. 
En wij, mensen, veranderen mee. Het mens
dom is niet goed te spreken over zijn we
reld en wil deze verbeteren. De Bond Zon
der Naàm heeft ......- we wezen er in ons 
Februari-nummer reeds op - de mens en 
de wereld de juiste richting gewezen: Ver
beter de wereld, dus begin met jezelf. 
Wat op staatkundig, sociaal en economisch 
opzicht verbeterd moet worden, ,gaat ook 
ons, voetballers, aan. Doch een clubblad is 
niet de meest geëigende plaats om het aan 
een nauwkeurige bespreking te onderwerpen. 
Wij menen echter toch goed te doen, er 

Juli No. 9 

op te wijzen, dat het modewoord "opbouw", 
dat zulk een optimistische, bemoedigende 
klank heeft, in ons milieu reeds eerder en 
reeds lang opgeld heeft gedaan. Het zinkend 
schip van Lens te redden, dat was de taak, 
die wij ons enige jaren geleden stelden. En 
hoe donker de toekomst voor onze dub 
scheen te zijn, hoe groot de moeilijkheden 
waren, die de normale groei belemmerden, 
met trots ·mogen wij wijzen op de bereikte 
resultaten. De Jan Salie-geest, waar Pot
gieter zo tegen van leer trok. zagen wij in 
Lenig en Snel uitgebannen. Onze elftallen 
weten successen te boeken, de spelers ver
schijnen in keurige kleedij, de financiën zijn 
kerngezond. de Lensrevue kan met de beste 
clubbladen in Nederland wedijveren en stelt 
talloze ver in de schaduw, de fundies zijn 
in handen van mensen met verantwooi"de
lijkheidsgevoel. 
En nog zijn wij niet tevreden. Wij bouwen 
voort, wij bouwen ~meè, voor het vtelzijn 
vàn onze jongens, voor de groei van de kerk, 
voor dé belangen van ons dierbaar Neder
land. 
Herinnert de lezer zich nog, dat wij fo het 
Maart-nummer een pleidooi hielden voor een 
hechter verband in de voetbalorganisatie? 

• Wij konden toen niet vermoeden, dat de 
gebeurtenissen van thans ons standpunt zou
den Onderstrepen. 

Met de wens om van het oude het goede 
te behouden, zetten wij de stap in 't nieuwe. 
Wij zijn er ons van bewust slechts -een nie
tig molecule, een atoom te zijn in het, ele
ment· van orde, groei, welvaart, kracht, -dat 
zich nu moet vormen. Doch het ideaal,"'dat 
wij in Lenig en Snel hopen te berei}<en is 
mooi en goed. Moge wat wij o~ v09rstel
Ien het symbool zijn van ons ·toekomstig 

· Nederland. God zegene ons Vaderlan~. ., 
REDACTIE: 
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TEGEN ONZE BEDOELING IN VER
schijnt dit nummer veertien dagen te 
laat. ,.Wij hadden n1. ge_hoopt, de Je. 

zers uitvoerig te kunnen inlichten over de 
nieuwe richting in de VoetbalbeWeging. De 
gegevens zijn echter nog niet volledig. Men 
gelieve het late versé:hijnen van de Lens• 
revue te verontschuldigen. 
No. 10 kan men medio September ver• 
wachten. 

REDACTIE. 

0 F F C 1 'Ë E L 
l. Na de Jaarvergadering is de formatie 
van Bestuur en Comm~sies als volgt: 

Bestutir: 
Kap. D. Buis, Geest. Adviseur, Willemstr. 2, 
J. W. Dubois, le Voorzitter, Weimarstr. 17a, 
P. Juffermans, 2e Voorzitter, Amandelstr. 51, 
Jac. v. d. Kleij, le Secr., Frambozenstr.- 45, 
C. Halleen, 2e Secretaris, Amandelstr. 103, 

. W. v. Boheemen, Penningmeester, 
Okkemootstr. 12, 

Chr. Miltenburg! 2e Penningm. Elandstr. 64, 
J. J. v. Luxemburg, Commissaris, 

Copernicusstr. 56, 
J. Runderkamp, Commissaris, Gaslaan 54, 
J. v. Venrooy, Commissaris, v. Mierisstr. 51. 

Ballotage.Commissie : 
P. Juffennans, Amandelstraat 51, 
Jac. v. d, Kleij, Frambozenstraat 45. 

Pers-- en Propaganda~Commissie i 

W. v. Boheemen, Okkernootstr. 12, 
C. Bontje, V. Swindenstr. 29, 
C. Dubois, Weimarstr. 17a, 
C, v. Egmond, Noorderbeekdwarsstr. '222, 
L. Meeuws, Reinkenstr. 77, 
A. Walhain, v. Kinsbergenstr. 76 .. 

ElftaI~Commissie : 
C. Halleen, Voorzitter, 'Amandelstr. 103, 
J. v. Venrooy, Secretaris, v. Mierisstr. 51. 
A. v. d. Kleij, de la Reyweg 449. 

Kascommissie i 
H. Janssen, Prinsestraat 96, 
A. Walhain, v. Kinsbergenstraat 76. 

Rèdactiecommissie i 

C. Halleen, Amandelstraat 103, 
P. Juffennans, Amàndelstraat 51, 
Jac. v. d. Klelj, Frambozenstraat 45. 

Junioren~sie i 

Kapelaan D. Buis, Vex>rzitter, Willemstr. 2, 
P. Juffermans, 2e Voorzitter, Amandelstr. 51, 
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P. Janssens, Secretaris, Paul Krugerlaan 84, 
J. J. v. Luxemburg, Copernicusstraat 56, 
J. Walsteyn, Soestdijkschekade 235, 
E. Steenwijk, Assenschestraat 9, 
A, v. d. Klei), de Ia Reyweg 419, 
J. Runderkamp, Gaslaan 54, 
J. v. Venrooy, v. Mierisstraat 51. 

2. Nieuwe seniorleden : · 

No. 110 P. Janssens, Paul Krugerlaan 84, 
.. 111 H. v. d. Klaauw, Fahrenheitstr. 256, 
,. 114 J. v. Liempt, Copernicuslaan 180, 
., 115 J. P. Goemans, Ermelostraat 78. 

Nieuwe Ju~iorleden : 
No. 109 W. Hugens, de Gheynstraat 11, 

" 112 W. v. d. Geld, 
·s~Gravenzandelaan 131, 

,. 113 Ph. Bierhuizen, Arnout Drostlaan 8, 
., 116 G. v.d. Steen, Valkenboschlaan 252. 

Nieuwe Donateurs(trices) i 

No. 117 Dhr. C. Suijkerbuijk. 

.. 118 .. 

.. 119 .. 

.. 120 .. 

' Cartesiusstraat 104, 
J. Luiten, W. v. Pruisenstr. 7, 
A. Boelens, v. Swietenstr. 83, 
P. Verschuur, 

Nunspeetlaan 256, 
" 121 " Th. P. Burghouwt, 

Prinsestraat 96, 
,. 122 " E. Sjamaar, Ermelostraat 48, 

123 W. Bolle, Hattemlaan 253, 
" 124 Mej. C. Doedens, 

Prins Hendrik.straat 115, 
" 125 "· R. te Riele, Nunspeetlaan 428, 
,. 126 Dhr. W. J. Roozenburg, 

Valkenboschlaan 276, 
., 127 " J. C. Boortman, 

Franklinstraat 108, 
" 128 " W, Praalder, 

Car. v. Nassáustraat 18, 
.. 129 .. · A. G. Jacob!, 

Apeldoomschelaan 25. 

De leden~ en donateursactie, die door de mo
bilisatie danig beïnvloed werd, is daarna 
weer dapper ingezet. En hoe ? Bovenstaande 
prachtige lijst spreekt voor zich ! Alle nieu
we actieve- en ondersteunende leden een har
teljjk welkom in de blauwwitte familie ! 

Adreswijzigingen : 

Don. Th. Janssen Jr., H. v. Devente~str. 53, 
. 'Don. Fr. Tennissen, Perenstraat 124, 

Lid J. Crul, le van de Boschstraat 221. 
Lid H. Koeman, Gàlileistraat 17. 

Afvoeren ledenlijst : 
Tj. Jansen (wegens vertrek naar Gorkum), 
J. Luiten (zie nieuwe don.), C. Suijkerbuijk 
(zie don. lijst). 
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Afvoeren don. lijst 1 

J. v. Liempt (zie seniorenlijst). 

3. Ten overvloede wellicht wordt de leden 
en donateurs(trices) nogmaals gewezen op 
de noodzakelijkheid hunne diploma's steeds 
aan de ingang van het complex te doen con
troleren. Het voorkomt moeilijkheden l 

'1. ONTHOUDEN! 
Alle correspondentie van algemene aard als 
aanmeldingen van nieuwe leden (zowel ju
nioren als senioren), adreswijzigillgen, dona
teursopgaven, enz. te richteri aan : 

Jac. v, d. Klcij, Frambozenstraat 45. 
Voor zaken betreffende de elftalcommissie 
als afschrijvingen, aanvragen van wedstrij
den, enz. 
Senioren; J. v, Venrooy, v. Mierisstraat 51. · 
Junioren: P. Jansse:ns, Paul Krugerlaan 84. 

Voor zaken betreffende de Lens-revue aan 
het Redactie-adres : 

P. Jufferman~ Amanddstraat 51. 

Alle correspondentie voor de Pers. e~ Pro
pagandacommissie aan : 

A, Walhain, v. Kinsbergenstraat 76. 

Gironummer Lenig en Snel 3 3 6 7 11, ten 
name van den penningmeester van L. en S., 
Okkernootstraat 12, Den Haag. ! 

De wijzigende invloeden' van 
lichaamsoefening op de orga
nisèhe verrichtingen. (Ve~volg) 

HET IS NIET ALLEEN HET ADEM- · 
centrum, dat geprikkeld wordt door;, 
de gewijzigde zuurgraad van het 

bloed, doch mede door de geringe -tempera• 
tuurs•stijging vormt dit activators (,= stu• 
y;ers) voor de blocdsomlooj,. . . 
Door vernauwing van de buik~loedvaten 
wordt dit bloed gestuwd naar plaa~en van 
lagere druk ( = verder van het hart af) en 
wel naar de spieren, waar de bloedvaten zich 
hebben uitgezet, mede onder· invloed van de 
hogere bloeddruk. Aangezien hier dtis · een 
grotere toevoer van bloed plaats heeft, soms 
15 maal de rusthoeveelheid, wordt er weder• " 
kerig meer bloed ook naar het hart aan• 
gevoerd, waarbij niet alleen het kleppen. 
systeem .in de aderen ( naar het hart toe) 
dienst doet, doch waarbij de samentrekkende 
spieren, als hulpfunctie voor de aderlijke cir• 
culatie dienst doen, alsmede de borstkaszui-: 
ging. die ontstaat door het wisselend druk· 
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verschil in de borstkas. 
De vergrote aanvoer naar het hart toe geeft 
een flinke vulling van de voorkamer of boe• 
zem, waarvan de wand betrekkelljk dun is 
en diè nu enigszins wordt gerekt. De vulling 
vormt tevens een prikkel voor een intensere 
samentrekking van de hartspier, een krach• 
tiger uitdrijven van het bloed naar de slag• 
aderlijke circulatie. 
De snelheid, \vaarmee het hart gevuld wordt, 
afhankelijk van de bloedshoeveelheid en de· 
verhoogde aderlijke druk, vormt tevens weer 
een aanpassende functie om een prikkel te 
leveren tot vermeerdering van het aantal 
hartslagen (= uitstotingen van bloed). Ver" 
geten we ook niet de psychische ( = geeste• 
lijke) prikkel, ontstaan door de animo, het 
enthousiasme waannee men "aan het werk" 
gaat. In andere gevallen doet de wedstrijd" 
prikkel als zodanig dienst. Juist deze prikkel, 
ontstaan door de sfeer, de stemming waarin 
men is tijdens de prestatie, vormt een enorme 
stimulans voor de organische verrichtingen, 
in het bizonder voor de klieren met inwen• 
dige afscheiding. 
De bedoeling Was iets te zeggen, als popu• 
laire .inleiding, over de wondere werking van 
's mensen organisme onder invloed van 
lichaamsoefeningen, meer in het bizonder be. 
treffende ademhaling en bloedsomloop. 

In de volgende aflevering van de Lensrevue 
hopen we de werking van nicotine onder -de 
loupe te nemen. Nu nog even dit: 
Het is niet voldoende, ·wanneer een voet• 
bailer ernstig traint en daarbij geen strenge, 
gezonde leefwijze volgt. Dit heeft alleen tot 
gevolg, dat een schijnbaar serieus sportman 
zijn gezondheid sterk benadeelt, i.p.v. be• 

· V0ordeelt. · , • 
Als voornaamste vereiste dient wel genoemd 
te worden voldoende nachtrust. Minstens 8 
à 9 uren slaap is eerst voldoende tegen• 
hanger tegen de vermoeienissen van het da. 
gelijks werk en de wekelijkse wedstrijden. , 
Teveel lichamelijke inspanning bij ,gebrek aan 
voldoende rust doet onwillekel.lrig ·denken 
aan de schadelijke invloed van· ·di/ ·alcohol. 
De aanzettende werkzaamheid van alcohol 
voor de lichamelijke prestaties is vàak -dui• 
delijk merkbaar, doch de snel en intens 'in• 
tredende '"iëáêt"ies· zijn evenzeer, zo niet ster• 
ker, merkbaar. Daarbij moeten we tevens 
niet uit het oog verliezen, dat de conditie 
van ons lichaam opgevoerd is en dus zeer 
gevoelig moet worden genoèmd voor der" 
gelijke invloeden, waardoor we naar verhou
ding ook veel sterkere reacties hebben te 
verwachten. 
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Thans meen ik hiermede te kunnen volstaan 
en kom te• gelegener tijd wellicht eens te 
spreken over voeding, massage en baden. 

E. 

Vertrouwen 

0 NNASPEURLIJK ZIJN GODS WE-
gen en ondoorgrondelijk Zijn raad:
besluiten. En toch, wat God doet, 1s 

welgedaan. Wij, bekrompen mensjes, levend 
in het heden, begrijpen dikwijls niet, dat het-

, geen ons overkomt, goed is. Als we echter 
in de toekomst konden schouwen, dan zou
den we inzien, dat narigheid, tegenslag, moei
lijkheden en smart meer bijdragen tot ons 
geluk dan het gemakkelijke vanzelf voort
rollende knusse leventje. 
Laten we altijd lering trekken uit hetgeen ons 
overkomt en dan wel lering ten goede. 
Deze tijd is een prachttijd om alleen op God 
te Ieren vertrouwen. Wat van menselijke 
zijde gezien, zeker was, werd op losse schroe
ven gezet. Het leven, dat nog zo lang scheen, 
werd verbroken, bezittingen in vele jaren bij 
elkaar gespaard, vernietigd. Wat blijft en 
eeuwigheidswaarde heeft, is God. Geef U 
zelf over aan Zijn Goddelijke Voorzienig• 
heid en ge zult in eeuwigheid niet beschaamd 
worden, 

GEESTELIJK ADVISEUR. 
(~it: De Sportillustratie). 

DE. ALGE M EEN E 

PRECIES 60 LEDEN HADDEN AAN 
de oproep voor de algemene leden
vergadering. op 28 Juni gevolg ge

geven. Het beruchte Haags kwartiertje was 
voor deze keer een half uur geworden. Toen 
de voorzitter de bijeenkomst had geopend,· 
had hij het genoegen kapelaan Buis aan de 
aanwëzigen voor te stellen als nieuw geeste
lijk adviseur van Lenig en Snel. Deze richtte 
zich vervolgens met een welgekozen woord 
tot de vergadering. 
Daarna memoreerde de voorzitter ons enig 
gesneli'veld lid en vroeg staande de vergade
ring een kort, maar oprecht gebed. 
De notulen alsmede de vele Verslagen van de 
commissies werden met ·welverdiende aan
dacht aangehoord. De praeses vond hier een 
geschikt aanknopingspuàt om zijn _grote 
waardering te betuigen voor het moeizaam 
zwoegen van de bestuurs• en commissieleden. 
In het bizonder· mocht hij wel wijzen op de 
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Verdiensten van de heren J. v. Venrooy en 
W. v. Boheemen, die wel het leeuwendeel 
v_oor hun rekening hadden genomen. Ook aan 
den heer J. Runderkamp, den scheidenden 
secretaris van de funiorencommissie werd 
dank gebracht. 
Het resultaat van de verkiezingen vindt de 
lezer onder officiëel. 
Rond het naderend 20-jarig bestaan ontspon 
zich een levendig discours, waaraan door 
velen werd deelgenomen. Er werd besloten 
het Jubile11mfonds 1940 in te stellen, waarin 
door alle dèelnemers aan de komende feeste
lijkheden naar draagkracht moet worden ge• 
stort. Niemand blijve achter ! 
Er werd nog een opwekking gegeven om 
trouw op te komen tijdens de wekelijkse 
trainingsavonden. ( Aangaande de training 
zouden we gaarne even ,_ het is 8 Augustus, 
nu dit geschreven wordt - het volgende 
willen vastleggen : 1 e Er wordt door meer
dere leden serieus geoefend. 2e Andere 
maken er c-en spee1partij van en schijnen te 
menen, dat_ de trainer hun op fouten wijst 
om hen te plagen of te kleineren. 3e De on
regelmatige opkomst van sommigen is voor 
ons het bewijs van tekort aan clubliefde, van 
gebrek aan kameraadschap en wij achten dit 
weinig beleefd t.o.v. den trainer, die elke 
week 2 avonden aan de oefeningen opoffert. 
Red.). 
Deze bemerkingen raken de algemene ver
gadering niet, doch staan toch in verband 
met de sfeer, de stemming van deze •bijeen• 
komst, die getuigde van een w~rm verlangen 
om de Lensgemeenschap te veredelen en uit 
te breiden, 
Nog mogen wij de aandacht vragen voor de 
hulde door den voorzitter gebracht• aan de 
elftaUen, die in alle opzichten een goed figuur 
hebben geslàgen, vooral aan het 3e, het A 
en het C elftal, die zich ·slechts tevredeil 
wilden stellen met de eretitel : kampioenen ! 
Aan het slot van de besprekingen kreeg de 
voorzitter een welverdiende pluim op zijn 
hoed gestoken, omdat hij "weerom een jaar" 
het goede voorbeeld gaf. 

VERGADERLING. 

J u bi Ie u m fonds 19 40 

18 December 192Ó, Ziedaar de datum, waar
op een schreiend voetbalkindje in de wieg 
werd gelegd. 
Lenig en Snel Werd de naam van het wicht, 
een naam,. die het met ere droeg. Lenig ~eeft 
hèt zich Iosgemkt uit de knellende windsels 
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en is snel opgegroeid tot Vreugde van allen, 
die het kenden. 
Helaas moest het arme kind een tijd van 
zorg, bloedarmoede, achteruitgang door
maken . .Er is toen heel wat gedokterd met 
de patient. De medicijnen misten hun uitwer
king niet en nu huppelt het lieve kind met 
een blos van stralende gezondheid op beide 
wangen tussen de madeliefjes en de klaver
tjes-drie van de voetbalwei. 
Het vertelt ons, dat het weldra twintig jaren 
telt. Wat een heerlijkë leeftijd I Is het won
der, dat wij allen ons gaan opmaken voor 
het komende feest ? 
Tot zover de poëzie. 
Nu de nuchtere werkelijkheid. De penning
meester meldt ons, dat voor het Jubileum
fonds 1940 over de maand Juli werd ont
vangen de somma van f 21.20. Dit zijn de 
maandelijkse bijdragen plus enige giften 
.,ineens". 
De algemene vergadering was vàn oordeel, 
dat niemand zou achterblijven, dat integen
deel een ieder zijn deel zou geven om tot 
een gepaste viering van ons 20-Jarig bestaan 
te geraken. ' P. J. 

V a r a 

0 P 15 MEI TRADEN THEO JANS
sen en Mej. Jo Rombouts in het 
huwelijk. Met deze gewichtige stap 

te durven zetten in een zo onzekere tijd tonen 
zij met veel vertrouwen de toekomst in te 
willen gaan. Wij vail' onze kant sterken hen 
in dat vertrouwen en wensen hun geluk en 
voorspoed toe ·onder Gods rijke zegen. 

George Gelauff draagt tegenwoordige de titel 
van peter over zijn zusje Rina, Wat een eer! 

Nog meer blijde gezichten ! De heer P. Jans
sens slaagde voor het onderwijzersexamen, 
Mathieu Matthias · voor machineschrijven, 
Joost v. d. ZJJdeh, · Frans Rombouts, Silio 
Kroon, Jan Copray en Frans· van Schendel 
voor Mulo, Nico Zuyderwijk voor het eind~ 
examen van de handelsavondschool en tevens 
voor de Vestigingswet. Ook Jan Douw ·en 
Herman Helmich, dié hun voetbalschoenen 
voor enige tijd hadden opgelegd, behaalden 
het Mulo-diploma. Aan allen onze geluk
wensen en succes bij Verdere studie. 

Harry Jacobi meldt ons, dat het met zijn 
lens Lensknietje nog al gaat. 

b~ H. Mis voor de gesneuvelden uit het 
Haagse district werd door vele Lense"\s bij
gewoond. Jammer was het, dat, vele andere 

- .,•··-
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veremgmgen deze mooie gelegenheid om 
echte sportiviteit te· tonen, Heten voorbijgaan. 

Wij vernamen nog, dat onze donateur, luite
nant J. Dubois op 22 Augustus a.s. in het 
huwelijk treedt met Mej. T. Grossouw. De 
plechtigheid heeft plaats in Vucht. Van harte 

· onze gelukwensen, ook aan beider families. 

Verder zij vermeld, dat de broer van onze · 
donateurs v. Putten, pater H. van Putten, 

• op Zondag 4 Augustus zijn eerste plechtige 
H. Mis heeft opgedragen. Aan den pater en 
zijn familie bieden wij onze felicitatie aan. 

Wij ontvingen een uitvoerig schrijven van 
Philip de Heer,· die in fort Everdingen ligt 
met andCre manschappen van Opbouwcorps 
58, 1 e afd. Hlj woont er wel wat ver weg, 

· de wegen zijn zeer sleecht, maar het natuur
schoon vergoedt veel. Bovendien doet de 
streng geëiste stipte orde prettig aan. Hij is 
aangesteld tot hulpsportleider in de afdeling 
voetbal, wat wellicht een gevolg is van het 
feit, dat hij zich tijdens de mobilisatie in deze 
richting voor de compagnie· verdienstelijk 
heeft gemaakt. Voor de a.s. competitie is 
Philip hoopvol gestemd en meent alle Zon
dagen te kunnen meespelen. Als een holle
bolle Gijs wil hij zich in het clubvoetbal 
werpen. (Dat ziet er slecht uit voor de tegen
standers. Red.). Hij schrijft verder: Wel 
vind ik het jammer de training in Den Haag 
niet te kunnen meemaken. U begrijpt echter, 
dat ik hier zoveel mogelijk oefen en mijn 
body fit houd. 

Tonny v. Luxemburg verblijdde ons met' een 
kaart uit Rosmalen, dat hij in zijn vacantie 
onveilig loopt te maken. 

Meh~er de Veurzitter! 

A
LS IK ME NIET VERTEL, DAN 

hebben onze blauwgetruide en wit
,gebroekte jongens in het voetbal

seizoen, dat nu heus achter ons ligt, zo on
geveer -450 doelpunten bijeengeschopt. 
U gaat daar natuurlijk groots op. Met fier
heid wijst U op zulke kranen van schutters. 
Maar, meheer de veurzitter, ik zie het een 
beetje anders. De jaren hebben mij bedacht
zaam en zachtaardig gemaakt~ Leest U nl. 
blz. 27 van de lopende jaargang van de 
Lensrevue nog eens over. Wat leest U daar? 
Het volgende : Ik houd van schoten, die op 
den keeper neerbonken als vallende balken, 
van schoten, die hem voorbljsissen als kogels. 
Nou, zegt U nu zelf eens ! Die meneer 
Elenes is natuurlijk nooit keeper geweest. 

.r 



Die heeft makkelijk praten. Die staat met 
zijn grote mond bij het lijnpubliek, waarvan 
hij zegt,- dat het dartelt en jubelt als ee.n 
waaiend zomerwoud vol vogels. Ik herhaal, 
dat hij goed praten heeft. Maar ik, Samme~ 
laar, heb in mijn jonge jaren de rol van 
doelbewaarder gespeeld. Ik spreek dus uit 
ervaring. En daarom - mede door mijn 
spreekwoordelijke zachtaardigheid -- heb ik 
medelijden met die arme keepers. die door de 
schutterstalenten, meheer de veurzitter, van 
uw blauwwitte jongelui als slachtoffer zijn 
gevallen van de moorddadig ne;rvallende 
balken en sissende kogels. Vierhonderdvijftig 
keer! Eeri bombardement van geweldige 
krachten daalt op de arme kerels neer en 
verplettert ze. Ik zie de angst in hun blik, 
ik hoor de rikketik van hun tanden, ik zie 
de angstige siddering van hun handen. 
Daarom heb ik medelijden. Och, meheer de 
veurzitter, er staat weer een nieuw seizoen 
voor de deur. Laat het dan anders zijn, laat 
de jongens dan geen 4:50 goals maken, doch 

En de rest vullen U en de jongens maar in. 
Ik voeg me haastig bij het lijnpubieik, -dat 
bij ieder raak schot "dartelt en jubelt als een 
waaiend zomerwoud vol vogels", 

SAMMELAAR. 

Onze Adverteerders 

MET VREUGDE VERVULLEN 
wij de wens van het Bestuur weer 
eens een opwekking tot de lezers 

te richten om bij het doen van hun inkopen 
onze adverteerders niet tè vergeten. 
Zij plaatsten hun annonce in de Lensrevue, 
wijl zij met onze vereniging sympathiseren. 
Wij zijn er erkentelijk vOOr. Dlt mogen de 
adverteerders in klinkende munt ervaren. 

Van over Zee 

Ponta Grossa, 31-V 40. 
GEACHTE LENS-FAMILIE, 

DEZE KEER ZAL IK U IETS OVER 
enige Braziliaanse gebruiken vertel
len. Er zijn hier jochies van 5 jaar, 

die al in de lange broek lopen. Pat is wel 
wat vroeg, maar als een jongen 10 jaar is, 
kan hij niets anders dan lange broeken dra
gen. Golfbroeken zljn onbekend en rijbroe
ken worden alleen bij 't paardrijden gebruikt. 
Hoeden worden ook al door jongens van 10 

DE LENS-REVUE. 

jaar gedragen. ·zonder een colbertje kan men 
zich onmogelijk op · straat begeven. Regen
jassen worden zeer zelden gebruikt. Jan en 
Alleman loopt hier met een paraplu. Ik heb 
er zelf öók een ! Dat wat de kleecjing aan
gaat. 
Als een jongen· nog niet officiëel met een 
meisje verloofd is, mogen zij samen niet ver
der wandelen dan de stoep voor het huis 
van het meisje. Willen zij echter toch verder 
weg, dan dient een zusje of een dienstmeisje 
van het meisje mee .te gaan. Als een jonge
man 3 maal met een vreemd meisje uit is 
geweest, is de naam van den jongen bedor
ven. Als een ,jongen al 2 maal verloofd is 
geweest, kan hij zeer moeilijk voor de derde 
keer een meisje krijgen. Omgekeerd evenzo. 
Verder zijn er veel gewoonten, die op bij
gelovigheid wijzen. 
le. Als men koffie na watermeloen drinkt, 
gaat men dood. Ik heb het geprobeerd, maar 
"t ging niet! ('t Doodgaan, bedoel ik). 
2c. 't Zelfde is het geval, als men melk na 
sinaasappel drinkt. (Lukte dat wel? Red.) 
3e. Als men met 1 lucifer 3 sigaretten aan
steekt, gebeuren er grote ongelukken. (Is 
blijkbaar nu over heel de wereld gebeurd. 
helaas I Red.) 
4e. Als men, bij 't verlaten van een huis, 
een andere deur uitgaat als waardoor ~en er 
ingegaan is, neemt men het geluk uit huis 
mee en kan men .grote ruzie krijgen met den 
heer de_s hu_izes. (Dit heb je zeker nog niet 
geprobeerd? Red.) 

JOSé BON. 

Van de Elftal-commissie 

IN A/\.NSLUITING OP 'N VROEGER 
in het weekbericht gepubliceerde mede
deling verzoeken wij de spelers nogmaals 

hun voetbalschoenen aan een nauwkeurige 
inspectie· op brutale sp!J½.erkoppen te willen 
onderwerpen. Dit ter voorkoming van on
nodige "franje" aan het ballen-materiaai. 
waarop wij nû zeer zeer zuinig moeten zijn. 
Bovendien is het noodzakelijk om eventuele 
verwonding van de tegenpartij te ontgaan. 
Hanteer dus hamer· en leest! 
De goede, oude gewoonte om gezamenlijk 
het veld te betreden raakt ietwat in dis
crediet. Het Bestuur, dat gaarne de blije ge
bondenheid van de blauwwitten naar buiten 
demonstreert, stelt het op hoge prijs, wanneer 
de H.H. leiders en aanvoerders van de· elf
tallen, ook van de junior-afdeling, hunne 
volle aandacht hieraan wljden. 
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Als bron van inlichtingen voor de E.co zijn 
. de rapporten, di~ aanvoerders en leiders in
zenden, onmisbaar. Buitengewone waarde 
bezitten zij voor het "technisch" archief. De 
elftalcommissie zal de activiteit in deze ap
preciëren. Dankbaar blijft ze voor de reeds 
getoonde spontane medewèrking ! 
Blauwwitten ! Benut de korte tijd, die ons 
nog scheidt van de a.s. competitie, toch 
vooral door ernstig te trainen en je lichaam . 
in conditie te houden. Geoefend aan de start 
te verschljnen betekent een halve overwin
ning! E.co. 

Van doel lot doel 

DE DOOR ONZE BLAUWWIITEN 
vertrapte wedstrijdenreeks sinds het 
verschijnen van de vorige revue is 

zeer bescheiden en evenmin wereldschok~ 
kend, of het moest dan zijn, dat de Lens
oude-heren .- in het weekbericht brutaal 
aangeduid met ruïne, hetgeen ik niet voor 
100% zou durven onderschrijven, waa"rover 
straks meer - hun goedsluitend burgerpakje 
w!sselden met de witte pantalon en 't blauwe 
shirt om enkele malen de rheumatiek uit 
de stramme stelten te schoppen. 
Inderdaad betekenen de z.g. veteranen-mat
ches méér dan de "note gaic" van het zomer
programma. Mensen, die 5 of 10 jaar ge
leden reeds hun schoenen versleten in de 
verdediging van de blauwwitte kleuren, tonen 
onverbrekelijk met Blauw-Wit verbonden te 
willen zijn. Zij geven intense belangstcliing 
aan dat, wat belangstelling waard is: het 
ouàe Lens ! Het inspireert ons, mannen van 
het huidige Lens, tot werken en willen voor 
de vereniging. 

Alzo, waarde lezer, mag ik dan al geen kans 
zien de mij toegewezen kolommen in het 
Lens-orgaan te vullen met de beschrijving 
van het gepasseerde wedstrijdprogramma, 
een hele revue wel ( de redactie staat het 
mlj tóch niet toe) wilde ik wijden aan mijn 
zorgenkind: de training. 
Hêêl wat zou het mij waard zijn: de be
kering van heel Lens, oud en jong, groot 
en klein, tot de training. 
Oh, ja, ik weet wel, diè heeft lessen, gene 
studeert, 'n derde werkt over. Dat zijn de 
officiëel gemisten ! Zij wentelen mijn klach
tenboek van hun schuldloze schouders. 
Maar de 2e categorie ! 
Diè werkt ict~ langer dan normaal, gene stu
deert óók, maar sluit om 8 uur het studie-
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bock, 'n derde brengt een noodzakelijk bt·· 
zoek aan zijn verloofde. Dit zijn voo_r de 
training de "verstekmensen", de zweveoden. 
Als je denkt, dat je ze hebt, ben je ze precies 
kwijt. 
Hopeloze gevallen ! Denken, dat de trainer 
iedere Dinsdag en Donderdag studie maakt 
van grassprietjes. 
Zij worden in het seizoen - let op - de 
spraakmaniakken, de betweters, de criticas
ters. Niet op eigen spel. Oh, neen, op dat 
van hun buurman, die wèl trainde. 
Zij zijn tè goed voor de training, hebben 
haar niet nodig. Prettig die zelfkennis ! 
De 3e groep gaat trainen ! Komt regelmatig 
op! 
Meerdere spelers werken hun taak naar be-
horen af, tonen te· begrijpen, welke moeiten 
de trainer zich geeft, en waarderen zulks 
door prettig aandoende werkzaamheid tijdens 
de trainingsuren. 
Voor dezulken neem ik m'n petje af. Hulde! 
Een zeer klein gedeelte van deze groep toont 
niet het minste begrip te hebben van de ge
weldige waarde van de training. Verklaart 
de trainer een moeilijkheid, dan achten zij 
onderling èen praatje van meer belang. On-
beleefd ! Moet een rechtsbenige een bal 
links sjotten, dan is de Ie opmerking: ,.Dat 
kan ik toch niet", Onverstandig 1 

Kerels, toont toch een weinig zelfrespect 1 
Ge:cf den trainer, wat hem toekomt! 
Kunt ge je niet tot die hoogte verheffen, 

blijft dan weg. 

Deze fulminatie, meneCr de redacteur, gaat 
toch zonder het gebruik van het beruchte, 
rode potlood onder de pers? 
Want ze is nodig, dit seizoen. Ik vind het 
nu eenmaal onprettig te weten, dat er men• 
sen in Lens zijn, die denken, dat overwin
ningen artikelen zijn, die als gebraden duiven 
in je mond vliegen. 
Dat is toch een waandenkbeeld, geachte 
redactie ? 

En nu de wedstrijden. 

LENIG EN SNEL 2 

bedwong op eigen veld D.H.B. 1. De tegen
partij, di~ in 5 wedstrijden, meen ik, niet ver-
laren had, ging met grote hope de strijd tegen 
de blauwwitteiJ., die juist minder goed boter.
den, tegemoet. Deze wetenschap blies Lens 2 
echter strijdlust in de benen, terwijl tevens 
het team•Work de schaarse individuele po
gingen overheerste. 
De Haagse Boys beginnen goed én gevaar.
lijk. In hun stormlinie is de. centervoor een 
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spelverdeler, wiens kwaliteiten de aanvals• 
kracht van de langgestreepten sterk stimu• 
leren, zó, dat de defensie-linies van de reser
ves hun actie aanvankelijk beperken tot uit
sluitende afweer. Als Bontje een D.H.B.
attaque fors onderbreken wil, ziet de referee 
hierin aanleiding tot een 11-meter-schop, be
nut door den rechtsbinnen. 0---1. Dit tegen
punt is voldoende om Lens 2 geheel wakker 
te schudden. De kansen keren ! 
't Wordt een hoogst interessante partij. Ener
zijds vechten , de Boys om stabilisatie van 
hun overwicht, anderzijds voelt Lens zich 
ieder moment sterker worden. Het vrij tal
rijke publiek leeft ten volle mee en juicht 
de gelljkmaker uitbundig toe, als deze uit 
een corner van Ru Roodê:nrijs via het voor
hoofdsbeen~ van W. Dröge geboren wordt. 
Vlak voor rust geblazen wordt, kan W. Ver
heggen een hoekschop van linksuiterst C. 
Dubois tot doelpunt omtoveren, al was de 
manier nogal omslachtig. 2-1. 
Fenomenale uittrappen van D.H.B."s doel
man, die reiken tot onze backs en keeper, 
dreigen enorm gevaar te brengen. De vijan
delijke midvoor realiseert dit door zo'n snel
huppe!ende "uittrapbal" na te snellen en de 
stand te egaliseren. 2...-2. Joop Allard, die 
overigens goed werkt, beoordeelt een bal 
verkeerd er;i D.H.B. leidt met 2-3. 
Doch Lens 2 sneeft niet ! 
W. Dröge weet een binnenwaarts geplaatste 
trough met een doelpunt te belonen, waarna 
Ru de winning-goal scoort. 4-3. 
De door het Bondsbestuur officiële eindstand 
in afd. C. vindt U hieronder. Het blijkt, dat 
Lens 2 de tweede plaats is aangemeten. Een 
mooi resultaat in deze afdeling van D.H.V.B. 
2e klassers. 

Eindstand Afd. Zuid C. 
Ria 1 12 11 
Lenig en Snel 2 11 6 
Gr. Floris V 1 12 6 
D.H.B. 1 12 4 
WitBlauwl 11 3 
Valkeniers 1 12 2 
R.K.R.V.V. 1 12 2 

(Sportill. No. 32). 
0 1 22 52-20 
1 4 13 37-31 
2 4 14 40-44 
2 6 10 37-42 
3 5 9 44-46 
4 6 8 35-47 
2 8 6 34-49 

LENIG EN SNEL 3, 

de morele kampioen in Afd. L, overwon 
RIA 2 met korfbalgetallen. Een vreemde 
strijd, waarin de derde blauwwitten tot na de 
rust als in een dwangbuis liepen zonder tot 
normale speelwijze te kunnen komen. Daar. 
om was de stand 1-1, toen des. scheids
rechters fluit rusten blies: 
De wijd-geopende hemelsluizen rekten het 

- --Î 
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gebruikelijke kwartier onmatig lang. Toen 
eindelijk Pluvius gehoor leende aan aardse 
smeekbeden, bleken de doelpunten aan beide 
zijden vlot te koop. Wij noteerden al zeer
.spoedig 3-3. 
Maar...... de kampioenen kwamen los. In 
2 min. gaf W. Boortman als aanvoerder. het 
juiste voorbeeld en middels een penalty 
annex een "gewone" göal leidde de thuis
club met 5-3. 
Ria's tegenstand werd finaal gebroken. De 
zwartwitten gaan het "leuk" vinden, wat 
door H. Koeman's· roemruchte "linkerpootje"' 
tweemaal wordt afgestraft. 7 -3. 
De D.H.V.B. publiceert in de Sportill. de 
hierna-volgende lijst, wáarin ons derde, ge
heel volgens de verwachtingen, tot kampioen 
gepromoveerd is. Tien overwinningen uit 
11 gespeelde wedstrijden met een doelsaldo 
van 87-27 geeft voldoende aan van welke 
kracht Lens 3 dit jaar was. Prachtig resultaat! 
Hier geven wij de rangl!Js_t : 

Eindstand Afd. Zuid L. (Sportill. No. 32). 
Lenig en Snel 3 11 10 0 1 20 87-27 
Blauw Zwart 3 14 11 0 3 22 75-36 
Ria 2 11 6 1 4 13 47 -39 
D.H.L. 4 12 4 2 6 10 42_-60 
V.V.P. 3 10 4 0 6 8 28-"-43 
G.D.A.4 11 3 0 8 6 38-64 
Wilhelmus 4 8 2 0 6 4 26-30 
Quick-Steps 4 9 1 1 7 3 26-57 

LENIG EN SNEL 4 

bokste tegen VAC 2, den kampioen der af
deling, een gelijk spel. 3-3. Een gelijk
opgaande strljd, waarin beide partijen beur
telings in de aanval waren, ontwikkelde zich, 
maar de defensies waren sterker dan de fesp. 
voorhoeden, zodat rust met een bril kwam. 
In de tweede helft namen de kampioenen de 
leiding. 0-1. De Lens-aànval zorgde middels 
Henk Koeman voor twee doelpunten. 2-1. 
Vac beantwoordde dit prompt door eveneens 
2 goals te produceren. Fel streed Lens 4 om 
de gelijkmaker, die waratje even voor het 
eind het levenslicht zag. 3-3. 
De eindstand in Afd. 0 brengt de vierde 
blauwwitten in de bovenste helft van de 
ranglijst. Na de aanvankelijk nièt beste re• 
sultaten is deze positie een goede waardering 
voor het kranige herstel. Waar wij vooral de 
aandacht op willen vestigen is het sportief 
begrip van Lens i . .Het Vac-orgaan schreef 
na de wedstrijd Vac 2-Lens i: .,Wat onze 
tegenstanders betreft. deze toonden een spar. 
tiviteit te bezitten, die men slechts hoogst 
sporadisch aantreft, Daá.rvoor dan ook onze 
oprechte waardering." De ranglijst is deze: 
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Eindstand Afd. Zuid 0. (Sportill No, 32). 
Vac. 2 10 7 l 2 15 57-23 
Velo 3 10 5 3 2 l3 10-25 
Len;g en Snel 4 8 3 2 3 8 26-23 
Wit Blauw 1 10 1 l 5 9 26-10 
Blauw Zwart 1 9 3 l 1 7 32-15 
Rava 1 8 l 0 7 2 !6-1! 

Enorme belangstelling trok de wedstrijd: 
Lens•combinatie versus tegen het Lens..dona
teurs-veteranen-elftal (Wat is een naam?). 
Broederlijk hobbelden de oude heren met 
onze sportieve donateurs, zo bij elkaar mis
schien een l 000 jaar tellende. Het jonge bloed 
van de Lens-combinatie spaarde d_e korte~ . 
adem van de 1--0ags-voetballers ni~t, maar 
wist ondariks vurig opzitten met slechts 
4:_.3 te winnen. Een bewijs, dat de Len:S
geest vaardig is onder de oude garde en de 
tijd niet knagen kan. 
De blauwwitte veteranen ontmoetten twee 
weken later de oudjes van onzen buurman 
op Ockenburgh : de Jagers. Het oude Lens
bolwerk weerstond de stormlopen van de 
grotendeels jongere editie van de Jagers en 
triomfeerde met liefst 5-2. En dat noemt 
men in het weekbericht: ruïne ! Ik gaf reeds 
boven aan deze eretitel niet voor 100% te 
mogen onderschrijven. Want hetgeen diverse 
oude heren aan Spirit en speltechniek lieten 
zien, mag' ten voorbeeld strekken aan de 
jonge Lens-garde. Ik ontdekte dit althans op 
die Zondag. Of de toeschouwers ook aan 
het veteranen-spel smulden ? Ik betwijfel het. 
Quick-Steps-G.D.A. bezorgde hen in de 
aanvang e~n stijve hals. Naarmate •de wed
strijd vorderde, draaiden zij een kwart-, later 
een halve-, en nog weer later een hele slag 
om, zodat de oudjes op de rustige ruggen 
necrschouwden. In deze rust vlotte het par
tijtje wonderwel en in joviale, prettige sfeer 
blies Dhr. Prins het einde. 

). v. d. K. 

Uit het Juniorenkamp 

A LS WE DE LIJST VAN ONZE 
... junioren _eens nagaan, dan. doet het 
ons prettig aan te mogen constateren, 

dat vele ouders meermalen, ja sommigen· 
zelfs permanent, blijk geven van belangstel
ling voor ons Lenig en Snel, de dub, Waarin 
hun jongèns voetballen. Gaandeweg ontstaat 
zo een band tussen ouders en bestuurders, 
tussen de ouders en de club, die buiten-

• 
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gewoon prettig aandoet en die doorgaans 
wederzijdse waardering wekt. 
Ook voor jullie, jongelui, is het Jeuk als 
vader en moeder zelf met Lens kennis komen 
maken, zeJf eens komen zien wat dat blauw
wit eigenlijk wel is. 
Ja, maar ...... mijn vader geeft niets om voet
ballen, mijn moeder vindt het mal hard naar 
de bal te rennen· om hem in je macht te 
krijgen en als je hem hebt, 'm dan zo maar 
weer we_g te tra!)pen. 
ZeKer jongens, vader en moeder zijn in hun 
jeugd weUicfit niet met het ware voetbalsop 
overgoten. Doch dan moeten jullie maar eens, 
wat van het spel vertellen, geregeld de Lens
revue goed laten lezen, je spullen netjes ver
zorgen. Dät behoort tot de eerste voo_rberei
ding. Dan sla je iryeens je slag : je troont 
op een echte Lensdag je ouders me~ naar 
ons veld en - dit zullen jullie wel met' ons 
eens zijn .....- dan zijn vader zowel als moeder 
voor Lens gewonnen. Daar zorgen de spelers 
wel voor. Veel succes, hoor ! 

De wedstrijden zijn schaars deze keer. Ze 
verdienen echter meer dan ooit onze aan
dacht, omdat ze na spannende competities 
zoveel zijn als de klap op de vuurpijl. 
Na vele jaren heeft ons oudste Junioren
elftal zich thans de eer verschaft te mogen 
deelnemen aan de competitie om het kam
pioenschap van Den Haag en omgeving. 
Op 9 Juni trok Alex van Beelen met zijn 
makkers naar Leidschendam om tegen 
A.V.V. in het veld te treden. 
De toss wordt gewonnen door de gastheren, 
die onmiddellijk onzè achterhoede op een 
zware proef stellen. Onze backs staan iet
wat vreemd te schutteren. Zelfs Hans is 
zijn kalmte verloren. Zenuwen? Het veld
spel der onzen is geen klas, maar een hele 
school beter, De jongens nemen echter. een 
te zeer afwachténde houding aan. Zo weten 
de forse A.V.V.-ers het overwicht te be
houden. Nog voor de rust weet hun mid
voor onhoudbaar te scoren. 1.....-0. 
In de pauze bleek het nodig veel zwart 
pessimisme uit te bannen. Dit lukte wonder
wel. En nu zag men in de tweede helft 
inderdaad een herboren Lensploeg aan het 
werk. Het juiste tegenspel werd gevonden . 
Met groot e.nthousiasme werd telkens weer 
de A.V.V.-veste bestookt. 'In de eerste 
minuten reeds gaf Piet Hop een keurige 
pass naar Huib, een goede voorzet volgde 
en de andere Piet was er als de kippen bij 
om "het laatste been" te leggen aan dit 
mooie staaltje voetbal. 1.-1. Na een kwar-_ 

• 
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LENIG EN SNEL A, kampioen van afdeling Ic, tevens districts" 
kampioen van de D.H.V.B. in het· district Den Haag. 

Men ondersc_heidt: staande v. r. n. I. Dhr. A. v. d. Kley, leider, 
B. Bom, J. Berntsen, Fr. v. Luxemburg, H. Kops, P. v. cl. Neut, 
P. Hoppenbrouwers, H. Meiners; 
knielend v. r. n. 1. A. Hoefnagel, C. Zuyderwijk, A. v. Deelen, 
captain, A.. v. Huffel, J. Huibregtsen. 

tier doelpunt Piet v. d. Neut weer, uit een 
mooie aanval over links. 1-2. A.V.V. pro-
beert thans nog een gelijk spel te forceren. 
De rechtsback trekt mee naar voren, doch 
treft het slecht tegen Alex. En zo blijft het 
z,...., 1 voor ons A. 
Proficiat met deze op vreemde bodem be
vochten overwinning ! 
Technisch - en na de rust ook tactisch - · 
waren onze jongens de meerderen. De bal 
dient snel te worden afgegeven. Geen Qe
pingel ! De bal moet het werk doen. Je 
speelt dan gemakkelijker, prettiger en kans
rijker! 

Een week later, 9 Juni. Weer stonden ·de 
kampioenen tegen een sterke tegenstander: 
Weer werd het 2 ........ 1 voor de onzen. Weer· 
scoorden de gastheren het eerste doelpunt. 
Er werd volledig gedemonstreerd, dat de 
knapen het lesje van A.V.V. ,....... nl. hoc een 
tegenstander er onder te krijgen - hadden 
begrepen. Er werd met een êlan gespeeld, 
dat weldadig aandeed. De G.D.A.-rechts
binnen scoorde via de 'paal, nadat onze 
voorwaartsen enige goede kansen hadden 
vermoord. Piet v. d. Neut iaat dan echter 
aan de G.D,A.-achterhoede zijn hielèn zien 
en de stand is 1---1. 
Na de rust kunnen de jongelui, ondanks de 
hitte, het tempo goed volhouden. Veel aari-

vallen volgen, frans Lux plaatst listig naar 
Huib, deze zet scherp voor en het hoofd 
van Pietje Neut ·doet de rest. Wederom 
1,...., 2. Dan volgt er tien minuten lang een 
krachtig overwicht van G.D;A. Vooral Kees 
Matla komt gevaarlijk opzetten. Bij een van 
die aanvallen geeft de arbiter een vrije trap 
op de rand van het strafschopgebied, Goed 
genomen ·dreigt de trap een doelpunt op te 
leveren. Er wordt echter hands gemaakt. 
Penalty! Wat een spanning! De G.D.A.
grensrechter-van-voor-de-rust schreeuwt wat 
hij kan: ,.d'r in, Kees! d'r in, Kees!" Kees zet 
zich achter de bal en schiet ... meters naast! 
Verademing hier, teleurstelling daar 1 
V erschlllende aanvallen over en weer volg
den nog. Hans redde nog een keer uits~e
kend. Ook de backs ruimden nu goed op. En 
zo werd wederom op vreemde bodem een 
volkomen verdiende zege behaald. 
Stevenen jullie rechtstreeks op het kampioen
schap aan? Nog een flinke ruk en we zijn 
er. Succes! 

Die laatste" ruk ,....... een geweldige, want daar
mede werd ineens het kampioenschap binnen
gehaald! ,......., werd gegeven op 23 Juni, toen 
A.V.V. met 3-2 werd geklopt. Een roem~ 
rljk feit in de Lenshistorie l 
Het was al direct aan te zien, dat de strijd 
zich zou voordoen als tussen techniek en 
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enthousiasme. Het soepele Lens•elftal loopt 
onmiddellijk vlot van stapel. Een open aan• 
val brengt de bal bij Huib, een dribbel, een 
schot ...... en Lens leidt met 1-0. A.V.V. 
brengt een bezoek aan Hàns' heiligdom, doch 
na veel moeite gelukt. het onze verdediging, 
die er eerst niet "in" was, het spel te ver• 
plaatsen. Luctor et emergo ! 
Diverse aanvallen van onze jongens lieten 
een 2e doelpunt vermoeden. En ja, een door 
Meiners genomen corner verdwijnt via den 
keeper in doel. We noteren 2-0, waarmee 
de rust aanbreekt. 
In de tweede helft treden de bezoekers over• 
rompelend op en weten de achterstand tot 
2'.-t te verkleinen. Lens laat het er echter 
niet bij zitten en uit een der vele aanvallen 
weet Luxemburg de score te verhogen tót 

· 3.-1. Het wordt nog 3.....-2 vóór het eind
signaal klinkt, dat aan de grote spanning 
een blij einde maakt. 
Lens A is kampioen van het Haags district 
van de D.H.V.B. Talloze handen hebben de 
jongens_ te drukken om hun mooie prestatie , 
en hun sportief optreden. Zij gaven in dit 
zo bewogen seizoen voetbal van het beste 
soort. Dit strekte de spelers tot eer. Wij, 
die leiding gaven, mogen met fierheid wijzen 
op zulke kampioenen. Moge het verworv~n 
succes een aansporing zijn om op de inge
slagen weg voort te gaan, 

Als domper op de feestvreugde volgde nog 
een 3.....-1 nederlaag, tegen G.D.A. De af
wezigheid van Piet V. d. Neut en de wel
voldaanheid over het bereiken van de kam
~ioenstitel mogen een verklaring zijn voor 
het minder goede sp~l van de onzen, het 
blijft toch van de bezoekers een goede beurt. 
Voor ons is het een les, die ook in de sport 
wel vaker wordt gegeven, dat wij ons nooit 
aan zelfoverschatting te bulten moeten gaan. 
Nooit Ophouden. Altijd Doorzetten l 

De stand is: 
Lens A 1 3 0 1 6 8-7 
A.V.V.A 3 1 0 2 2 4-5 
G.D.A.A 3 1 0 2 2 4-4 

LENIG EN SNEL B 

had goede voornemens voor een waardig slot 
van de competitie. Het sloeg Graaf Floris A 
met 9 ........ 1. Blijkbaar hadden · de jongens in 
de Lensrevue het verslag van de uitwedstrijd 
goed gelezen, want de tweede helft was nu 
juist wèl doelpuntenrljk. Uit de eindstand 
blijkt, dat _onze B-ers zich kranig hebben ge
weerd. Bravo, jOngelui I jullie hebben de èer 
van onze vaah ·hoog gehouden! 
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D.H.L. B 16 14 1 1 75-21 29 
Lenig en Snel B 16 12 0 1 78-29 2'1 
V.V.P. B 16 10 0 6 17-27 20 
Quick Steps B 16 8 1 7 61-38 17 
Valkeniers .B 16 7 3 6 39-37 17 
G.D.A. B 16 7 2 7 39.-13 16 
Vac B 16 5 1 10 22;:.37 11 
Wit Blauw B 16 2 3 11 20...:.92 7 
Graaf Floris -A 16 0 3 13 22-79 3 

LENIG EN SNEL C 
heeft, zoals we in No. 8 reeds· meldden, 
eveneens het afdelingskampioenschap bereikt. 
Wij wensen den leider en de jongens hier
mee van harte geluk, waarbij we eerJijkheids
halve moeten bedenken, dat de tegenstanders 
niet allen bepaald sterk waren. Zo ook Ria 
B, dat op 9 Juni door de onzen met 9.....-0 
werd vergruzelement. In de eerste minuut 
werd door Lens al gescoord. Jan Ballering 
schoot de bal vanaf de middellijn hoog in. 
Spoedig volgden er nog twee van Joost, die 
blijkens zijn zes doelpunten al bizonder pl'o-
ductief was. Appie deed ook nog twee duit
jes in het zakje, terwijl de verdediging zich 
hiet passeren liet. 
De scheidsrechter was de eerste, die den lei
der en den aanvoerder kwam feliciteren, ter
wijl ook het tweede elftal van Lenig en Snèl, 
dat daar eveneens moest spelen, zijn geluk-
wensen aanbood. 
De eindstand is : 
Lenig en Snel C H 12 0 2 24 94-H 
Valkeniers E 11 11 1 2 23 68-22 
D.H.L. D 13 10 1 2 21 39-18 
Vac C 13 7 3 3 17 35-29 
Qulck Steps E 14 6 0 8 12 15-39 
R.K.R.V.V. B 14 1 3 10 5 22-63 
S.T.P. B 11 1 2 11 4 20-51 
Ria B 11 1 2 11 4 10-71 

JUNIORENTORNOOI. 

Op 28 Juli kwamen 'van Quick Steps, Rava, 
V.V.P" G.D.A. en Lenig en Snel de A
elftallen en een . week later de B-elftallen 
tegen elkaar in het veld. Ieder elftal speelde 
20 minuten tegèn elk der tegenstanders. 
Het A-elftal slaagde er in de eerste prijs, 
een mooie beker,· te veroveren door de vol
gende resultaten : 
Lens A-G.D.A, A 
Lens 
Lens 
Lens 

A-Rava 
A-V.V.P. 
A-Qu!ck Steps A 

0-0 
2-0 
1-0 
0-0 

Verschillende wedstrijden van deze afdeling 
warèn van zeer behoorlijke kwaliteit. Onze 
jonge[!s slo~gen in spel en ui_trusting weer 
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een goed fgiuur. 
Het B-elftal deed het wat minder, blijkens 
dit staatje : 

Lens B-G.D.A. 0-0 
Lens B-Wit-Blauw (i.p.v. Rava) 0-0 
Lens B-V.V.P. 1-2 
Lens B-Quick Steps t -0 

Hier moesten 11 mJschoppen de beslissing 
om de 2e prijs br"engen: daar ook Wit-Blauw 
4 punten bijeengegaa~d had. De beurten van 
Appie en v. Niel mislukten resp. door keeper 
r.n paal. Mesker mikte te hoog, doch Hoef
nagel en Roozenburg deden hun plicht, ter
wijl Wit-Blauw slechts 1 keér succes had. 
Hillenaar wist er 3 te stoppen. De aanvoer
der nam de lauwertak in ontvangst. 
De bèlangstelling zou beide keren bedroe
vend zijn geweest, indien Lens niet kon bo
gen Op zulk een trouw corps supporters. Van 
de andere 4 clubs was nagenoeg nieman~ 
aanwezig. 

P.J. 

W a t c ij f e r s I e r e n 

E. R ZIJN MENSEN, DIE ZICH OP 
cijfers blind staren ! '-
Dat moeten wij, blauwwitten, natuur• 

lijk nalaten. Maar de cijfers, die hieronder 
volgen, zijn waard rustig bezien te worden. 
Zeggen toch wel Îet.s. 
Getallen, beweert men wel eens, liegen niet. 
En zo is het 1 
Beschouwt eerst onderstaand staatje. Het 
geeft de bereikte resultaten van de 8 elftallen 
die Lens ondanks mobilisatie ·en ·alle misère 
op de been bracht. 

Lens 1 No. 2 v. d. le klasse A (8 elftallen) 
Lens 2 No. 2 v. d. 2e klasse C (7 elftallen) 
Lens 3 No. 1 v. d. 3e klasse L (8 elftallen) 
Lens 4 No. 3 v. d. 4e kÎasse O (6 elftallen) 
Lens A No. 1 v. d. àfdeling Ic (8 elftallen) 
Lens B No. 2 v. d. afdeling 2a (9 elftallen) 
Lens C No. 1 v. d. afdeling 3a (8 elftallen) 
Lens D No. 8 v.d. afdeling 36 (8 elftallen) 

Meneer, drie elftallen kampioen, drie elf. 
tallen op de 2e plaats, één elftal op de 3e• 
en, och arme, de babies op de _laa~te plaats. 
Je behoeft toch waarachtig geen· insider te 
zijn om ogenblikkelijk te kunnen vastleggen, 
dat Lens een prachtig seizoen heeft gemaakt. 
Kijk, dát schuilt achter die dorre cijfers ! De 
blauwwitten hebben van groot tot klein hun 
eigen taak begrepen. Wars v'an alle narig• 
heid, die nu achter ons ligt, ging Lens haar 
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weg. Met volle ernst in de overigens bekende . 
gezellige verenigingssfeer deden onze spelers 
hun plicht, reageerde_n op de tips van Be• 
stuur en trainer. Gelooft niet aan toeval ! 
Neen, uiteindelijk ·is bovenstaande uitkomst 
de resultante· van hard werken, van organi• 
satorische durf, van technische ontwikkeling. 
van ongeëvenaarde samenwerking. 
Dát zeggen mij die cijfers ! ,. •: 
Nu volgen de totaalstaten. Allereerst die vàn 
de seniór•afdelîng : 

Lens 1 14 10 1 3 21 65- 27 
Lens 2 11 6 1 4 13 37- 31 
Lens 3 11 10 0 1 20 87- 27 
Lens 4 8 3 2 3 8 26- 23 

Senioren 44 29 .j Il 62 215-108 

Juniorafdeling : ' 
Lens A 15 11 3 1 25 51- 22 
Lens B 16 12 Q 4 24 78- 29 
Lens C 14 12 0 2 24 94- 14 
Lens D 14 1 1 12 3 10- 48 

~-
Junioren 59 36 4 10 76 233-113 

Een nadere beschouwing geeft aan, dat de 
totaalstand bij de junioren zeer ongunstig be
invloed wordf door het resultaat Van de . 
baby's, waarvan velen dit jaar voor het eerst 
in het veld verschenen. De 3 hoogste junior
elftallen schopten: liefst 223 doelpunten bij 
elkaar en kregen er slechts 65 teg'en. Ver
houding 3½ : 1. Mooi ! . . 
U,ns C is de top-score_f van de gehele ver
eniging, Hulde ! 
Ook de doekijfers van Lens 1 en 3 mogen 
er zijn. Het tweede is meer bescheiden ge
weest, hetgeen zijn ooriaak vond in de ho-
gere afdeling (2e klas); De competitie voor 
Lens 4 ondervond, blijkens de lijst, veel 
stagnatie. 

Totaal resultaat i 
Lens 103 65 8 30 

Onder "Officiëel" vindt_ gij de lijst van nieu• 
we leden en donateurs ( tri ces), welke aan• 
winst in dit tijdsbeeld zeer opmerkelijk is. 
Ik maak mij echter wijs; dat aanwerving van 
nieuwe leden, waarbij Wij, met de cijfers in 
de hand, op zo'n staat van dienst kunnen 
boQen, een klein kunstje zal blijken te zijn. 

J. v. d. K. 

RUILNUMMERS 

Ontvangen de clubJ;lladen van Activitas, De 

Jagers, De Venlosche Boys. 
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VAN DE REDACTIE 
NA DE FUSIE. 

IN HET SPOOR VAN DE NIEUWE 
tijd is óók de voetbal gereden. 
De roep om nationale een_heid ...:.. bewust 

geworden in de na-oorlogse periode - rea• 
liseerde zich in een samenvoeging van alle 
bonden op voetbalgebied. 
De fusie creëerde dus een organisatie, die 
een boog spant over alle voetbalminnende 
verenigingen in ons vaderland. Zo wij daar• 
toe al in staat zouden zijn, is het hier niet 
de plaats de motieven te on_tvouwen, die tot 
dit opmerkelijk resultaat leidden. Onze taak 
bepaalt zich slechts tot het vast.stellen der 
.,geboorte", die ,....:.., uit eenheidsdrang ont• 
sproten - ·er een moge zijn, waarbij de ver
dere ontwikkeling een intensieve bloei van 
het ~oetbalwezen geven zal. 

Nu de eerste emoties na de totstandkoming 
bezonken zijn en Lens gereg°istreerd werd bij 
dl! nieuwe Nederlandse Voetbalbond, kan het · 
niemand bevreemden, dat onze gedachten bij 
het ordenen en verwerken van de consequen• 
ties even verwijlen bij de Bond, onder welks 
leiding Lens een bijna twintig-jarig voetbal• 
leven sleet. 
D.H.V.B. - exit. 
Simpele aanduiding van 'n klare waarheid, 
die ons toch niet onberoerd kan laten. 
Het is hier niet de plaats diepgaand te be
mediteren om conclusies te kunnen trekken 
of de D.H.V.B. erin geslaagd zou zijn z'n 
doelstellingen volledig na te streven en te 
bereiken. Het is trouwens niet aan de orde. 
Al moesten wij in de uitwerking van de 
practische vraagstukken' betreffende de zui• 
ver sportieve ontwikkeling nog weleens van 
mening verschillen ,_ welke mensen_arbeid is 

onaantastbaar? -. niettemin past het ons op 
dit moment, bij de liquidatie van de D.H. 
V.B., woorden van dankbaarheid te uiten 
voor het werk van die leiders, die wars van . 
persoonlijke eerzuéht de bela.p,gen van de 
katholieke voetballers hebben gestu_wd op on-. 
baatzuchtige wijze, zó, dat naast de gods
dienstig-paedagogische inslag ook de behar• 
tiging van het sportieve element hun volle 
aandacht had. Dit was ons een stimulans: 

Nu is er de fusie! 
De bekorin~ van het nieuwe ... Ook zij kwani 
over ons! Ze gaf een voedingsbodem aan 
verwachtingen. 
Lens wilde de eenheidsidee niet passief aan
vaarden. Ook Lens wenste te arbeiden op 
eigen ,....., uit de aard der zaak bescheiden -
wijs aan de cpvoering van het gemeenschaps~ 
belang in de voetbalwereld. 
Maar nu de onderafdelingen zijn geformeerd 
en meer tastbare. vormen hebben aangeno
men, nu de a.s. competitie voor ons ligt, is 
het- Lens en anderen met haar __ waarmede 
wij kath. zusterverenigingen uit het làgere 
voetbal willen aanduiden - alsof er, een 
leemte schuilt. 
Nu de kath. N.V.B.-clubs in de gewone 
·competitie een plaats vQnden, blijken ·er _voor 
clubs uit het "lagere voetbal" hindernissen -te 
zijn, die wij niet vermogen te peilen. 
Een zeer groot deel van. het attractieve ele• 
ment, afgescheiden Van andere gunstige fac
toren. is voor · ons verloreri. 

Het bruine lec-r gaat rollen ! 
Zij het niet op de door Lens gedachte wijze, 
willen wij m~t de vereiste sportiviteit aap di! 
start staan vöor de verdediging van hef edele 
blauw en wit. 

· Spelers, kent uw taak! 

REDACTIE. 

•. 
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1 



90 

0 F F C Ë E L 
BESTUUR. 

Kap. D. Buis, Geest. Adviseur, Willemstr. 2 
J. W. Dubois, Ie Voorzitter, Weimarstr. 17a 
P. Juffermans, 2c Voorzitter, Amandelstr. 51 
Jac. v. d. Kleij, Ie Secr., Frambozenstr. 45 
C. Halleen, 2e Secretaris, Amandelstr. 103 
W. v. Boheemen, Penningmeester, 

· ,_ Okkernootstl". 12 
Chr. Miltenburg, 2e Pcnningm., Elandstr. 64 
J. J. v. Luxemburg, Commissaris, . 

Copemicusstr. 56 
J. Runderkamp, Commissaris, Gaslaan 54 
J. v. Venrcoy, Commissaris, v, Mierisstr. 51. 

P. & P. COMMISSIE. 

Het Secretariaat van deze commissie zal 
vanaf heden berusten bij Dhr. A. ·v. d. Kleij, 
de la Reyweg 449. De voorgaande functie~ 
naris, A. Walhain, zag zich ·wegens studie~ 
redenen genoodzaakt zijn functie ter beschik~ 
king te stellen, 

TERREIN, 

Het gezamenlijke bespelen door Quik-Steps 
en Lenig en Snel van de terreinen aan de 
Nijkerklaan, zoals dit in de zomermaanden 
heeft plaats gehad, zal in .de a.s. competitie 
door het grote aantal elftallen, dat beide 
verenigingen formeren, practisch niet moge
lijk zijn. In de afgelopen weken spaarde het 

· Bestuur moeiten ·noch kosten om te trachten 
een behoorlijke speelgelegenheid te verkrij
gen. Bij het grote tekort aan beschikbare .ter
reinen was het niet te verwonderen, dat vrlj
wcl aUe pogingen faalden. Niettemin is 'een 
zonnestraaltje in de zo schaduwrijke terreifl
kwestie te bespeuren. Zodra definitieve ge
gevens bek~nd Zijri, zullen deze ten spoe
digste in het weekbericht gepubliceerd 
worden, 

LEGITIMATIEBEWIJZEN. 

De bekende groene voetbalpassen - komen 
voor de senioren te v~rvallen. Voor de juni
oren blijven de legitimatiebewijzen va•1 
kracht. Echter kunnen nieuwe juniorleden 
-- in.stede van 3 -- met één pasfoto vol
staan. Deze dient aan het Lens•secretaria3t 
te \.yorden ingezonden, d.i. Frambozenstr. 45. 

·,, 
',. NIEUWE SENIORLEDEN. 

No. 118, W. de Haan, Nunspeetlaan 362. 
119 A. v. d. Endt, Uddelstraat 159. 
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NIEUWE JUNIORLEDEN. 

No. 117 W. Govets, Columhusstraat 135, 
,. 120 C. v. Leeuwen, Fultonstraat 84. 
,. 121 J. v. d. Zalm, Thomsonplein 27. 

NIEUWE DONATEURS(TRICES). 

No. 130 Dhr. H. W. Rientjcs Sr., 
' Conrad,kade 25 

.. 131 Dhr. J. H. Jacobi, 
Apeldoornschelaan 25 

.. 132 Dhr. A. Bastiaenen, -~• 
Copernicusstraat ·95 

,. 133 Mej. Goemans, Ermelostraat !8. 
134 Mevr. J. Röttgering, 

Jonckbloetpleln 63 
., 135 Dhr. C. Oom.es, Ennelostraat 78.' 
., 136 Dhr. J. L. v. Eyk, Hoogezand 40. 
.. 137 Dhr. H. P. J. v. Lu,emburg, 

Sw!!elinckplein 14. 
Deze mooie lijst is een stevige voortzetting 
van die -uit de vorige revue. De nieuwe ac
tieve- en ondersteunende lede"' welkom in het 
blauwwittc _Lens-gezin. 

RECTIFICATIE • .. 
Lid H. v. ~- Klauw woont Fahrenheitstr. 263. 

ADRESWIJZIGINGEN. 

Fam. J. W. Dubois, 2c Schuytstraat 223. 
Don. J. Genang, Pippelingstraat 70. 

AFVOEREN LEDENLIJST. 

Wegens vertrek: G. Gelauff, P. v. d. ~eut. 

ONTHOUDEN. 
Alle correspondentie van algemene aard als 
aanmeldingen van nieuwe leden (Zowel ju• 
nieren als senioren), adreswijzigingen, .dona
teursopgaven, enz. te richten aan: 

Jac. V, d. Kleij, Frambozenstraat 45, 
Voor zaken betreffende de elftàlcommissle 
als afschrijvingen, aanvragen. van wedstrij• 
den, enz. 
Senioren: J, v. Venrooy, v. Mierisstraat 51. 
Junioren: P. Janssens, Paul Kruget"laan 84:. 

Voot zaken betreffende de Lens•revue aan 
het Redactie.adre:S: 

P. Juffermans, Amandelstraat 51. 
Alle correspondentie voor de Pers- en Pro• 
pagandacommissie aan : 

A. v. d. Kleij, de la Reyweg 149. 

Gironummer Lenig en Snel 3 3 6 7 1 1, ten 
name van den penningmeester van L. en S., 
Okkernootstraat 12, Den Haag. 

JAC. v. d. KLEY, 
Secretaris. 
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H.H. SECRETARISSEN. 

Gelieve steeds den voorzitter mede te delen 
waar en wannéer Uw commissie vergadert. 
Zo mogelijk zal Dhr. Dubois dan aanwezig 
zijn. 

De wijzigende invloeden van 
lichaamsoefening op de orga
nische verrichtingen. (Vecvolg) 

IN VERBAND MET DE AANZETTING 
van de ademhaling, die a.h.w. automa-
tisch verloopt, was opgemerkt, dat spe~ 

.cificke centra met regulerende functies een 
zeer belangrijke rol speelden bij de gewijzigde 
omstandigheden in ons lichaam, welke ont-
stondeQ als gevolg van de prestatie. 
Doch dit heeft betrekking op een normaal 
fisiologisch beeld. Fisiologie is immers de 
leer der organische verrichtingen onder nor.
male omstandigheden. Vergeten we niet, dat 
er slechts zeer geringQ invlo~den. aanwezig 
behoeven te zijn om de normale functie -
die toch .l)Drmaal blijft al is deze belangrijk 
bevorderd -- te storen en te remmen, 
Hierbij denke men op de eerste plaats aan het 
roken, Wanneer ik er hier thans iets over 
zeg, is dit in de 8llereerste plaats gericht tót 
den adspirant-roker. De jongen, wien door 
verstandige ouders het roken is verboden, 
hunkert ~sschien naar het grote mo~ent, dat 
hij ,_roken mag; hij geniet van de vlotheid en 
de man-achtige allures van rokende vriendjes, 
Dat boezemt hem ontzag in. Zelfs diè 
"mooie" biuine vingertoppen hebben in zijn 
ogen iets geweldigs. Er zijn. er, die met opzet 
hun vingers laten bruin-branden. (Hoe be
staat het?) 
Dit etiket van slaafsheid en wilszwakte ge
tuigt van onnadenkende naäperij, van weinig 
plichtsgevoel tegenover clubgenoten en de
monstreert ten duidelijkste dat deze luitjes 
geen greintje begrip tonen omtrent het "waar
om" van hun "sport-plegerif', 
Nemen we aan, dat het groeiende lichaam tot 
± 21 jaar sterk gevoelig is· voor ve

0

rgiftigende 
invloeden i.c. van nicotine en alcohol, dan 
mogen we hieruit concluderen: dàt roken in 
die levensperiode geen enkel voordeel, doch 
steeds nadcd verschaft. ~ 
De "geWoonte-rokers" zijn de meest kwaad-:
aardige onder de rokers. De variaties als 
"door de fleus roke'n" en "inhaleren" ·maken 
de nadelige invlÓeden nog groter en sterker. 

I)[ 

Het geraffineerde inhaleren werkt onder de 
jeugd als een sterk besmettelijke ziekte. Het 
is het summum van zelfveigiftiging voor de 
sportieve jongelui, waartegen met nadruk 
ffioet worden gewaarschuwd. 
Dat nicotine een gif is, weten wij allen, maar 
dat 1 foo gram in geconcentreerde vorm vol
doende: is om een mens te doden; is wellicht 
minder bekend. 
Ui_t vorige artikeltjes is reeds gebleken, dat 
het lichaam een enorm aanpassingsvermogen 
bezit"tegen invloeden van binnen en van bui
'ten. Doch de strijd tegen nicotine en alcohol, 
vooral op jeugdige leeftijd met grote spor
tieve eisen, moeten wij verliezen. 
En die 100 en meer-Jarigen dan, die altijd 
rookten en toch zo oud zijn geworden? Dit 
bewijst toch immers niets. Vaak blijkt bij 
onderzoek, dat zo'n veteraan geen bizondere 
geestelijke of lichamelijke activiteit ontwik
kelde. Tevens bedenke men, dat er nu een
maal van die oer•typen zijn, die schijnbaar 
alle schaden zonder enig nadeel te boven ko
men, doch laten we beseffen, dat de over
grote meerderheid er absolui.Jt onder lijden 
moet. Bovendien waren de nadelen vroeger 
geringer, daar de tabak in sigaarvorm of in 
pijpen werd gerookt: 
Bij het roken wordt niet alleen de nicotine 
in het bloed opgenomen, doch ook de in si
garettenrook voorkomende verbrandingsgas
sen, n.l.' blauwzuur, ammoi:iiak en koóloxyde• 
gas, 
Het grootste nadeel is~hierin gèlegen, dat dit 
gas veel gemakkelijker verbindt met het bloed 
dan de zo onontbeerlijke zuurstof. De aldus 
9evormde verbinding ván kooloxydegas met 
de kleur.Stof (haemoglobine) van. het bloed 
maakt dat deze rode bloedlichaampjes de 
eerstvolgende dagen "bezet" zijn en dus niet 
in staat zuurstof, bij vermeerderde aanvraag 
van brandstof, tot zich te nemen. Het gevolg 
is, dat men eerder buitèn adem raakt en dus 
minder presteert. 
Statistisch is volgens Dr. Seaver van de 
Yale-Universiteit (U.S.A.) komen vast te 
Staan, dat lichaamsgewicht, groei en borst
omvang do_or nicotine belangrijk worden ver
minderd. De elasticiteit van het longweefsel 
is bij gewoonte-rokers -43½% minder dan bij 
niet-rokers. De luchttoevoer is bij de ge
woonterokers io gering, dat de voor een 
grotere inspanning noodzakelijke zuurstof 
niet voldoende aanwezig kan zijn, waardoor 
velen totaal Ongeschikt zijn voor sportbeoefe• 
ning. De verwoestende nadelen worden bij 
het roken door de. neus en het inhaleren resp. 
2 en 4 maal vergroot. Dat dit alles bij wed-
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strijdsport nog sterker _tot uiting komt, be
hoeft geen betoog. Zelfs de Hollandse stu
denten-roeiers onthouden zich streng gedu
rende hun trainingstijd, dl~ vaak bijna een 
jaar duurt. (Flemer) .. 
Overbekend is, dat spel, vooral samenspel, 
wil-sterkend werkt: in gezamenlijke strijd 
dwingt het eigenzinnig individu zich om de 
belangen van het team, de kleine gemeen
schap, te dienen. Doch daartegenover is ge
bleken, dat roken vaak h~t ge.volg is van 
wilszwakte, die toeneemt naarmate meer 
sigaretten verrookt worçlen. : - · ' 
Zeker, een rokertje kan wel eens ontspanning 
geven aan hen, die inozgewerkt van hun 
dagtaak thuis komen en zo rokend gemakke
lijker in een ruststemrp.ing geraken. ,,Na ge
dane arbeid is het zoet rusten". Zo'n stem• 
91ingsbccld zou echter geen compliment z_ijn 
.voor een jongen voetbàller . 
.Grootdoenerij en valse schaamte zijn o.a. 
oor.zaak. dat me_n een aangeboden sigaret niet 
durft weigeren. Men moet dan echter niet 
aan sport doen en zeker niet aan sport, waar
bij, sprake is van "t~am-work", 
Het js ·onze plicht tegenover club en mak
kers in eeq, zo gqed moge{ijke cond_itie. te zijn 
en te blijven. De conditie van den sigaretten
roker moet als absoluut beneden de nonn 
gekwalificeerd worden. Sport en roken laten 
zich sleèht combineren. 
Sportlui, toont moe.cl, een sterke wil en ge
meenschapszin. Weest zuinig en trots op je 
gezondheid, snelheid en uithoudingsvennogen 

E. 

Jubileumfonds 1940 

DE 2e AFREKENING VOOR HET 
jubileumfond~ bedraagt f 17.40. Dit 
is over de maand Atlgustus 1940. Er 

Is nu bijeengebracht f 21.20 + f 17.40 = 
f 38.60. Zo wordt het spreekwoord bewaar
heid: vele kleintjes maken samen één groot. 
Zijn er in Lens. nu nog achterblijvers ? ·Niets 
te missen? Dan moge ·men bedenken, dat 
niet zo zeer het vele goed is, doch dat voor 
ons doel het goede veel is. 

P. J. 

,,Oefenen betekent nieti kom, laten 
we lacherig een partijtje maken, 
Oefenen betekent: aandacht, 
Oefenen is ernst, 

Joris v. d, Bergh. 

DE LENS-REVUE 

Puntje op de i ! 

IK HEB MIJ STEEDS MOEILIJK KUN
nen verzoenen met de gedachte, dat en
kele leden ten opzichte van hun gelde

lijke verplichtingen zo'n slordig geheugen 
hadden. 
Maar .. :· ondervinding is een goede leer
meesteres. 
Ook voor een secretaris ! 

Zo krijg ik wel eens een briefje - kort, 
maar beleefd ; eenvoudig, doch duidelijk ,_ 
waarin een 'tenslid mededeelt zijn voetbal
plunje "op de heg te hangen". Hij "kapt"! 
Prompt ontvangt die meneer antwoord, zo
als van een rechtgeaard secretaris verwacht 
mag worden. 't Luidt ongeveer zó: ,.Zeker, 
mijnheer, da's best. Maar kent U art. 11 van 
Huish. Reglement? Dat zegt: Bedanken 
voor het lidmaatschap moet eventueel voor 
1 Juni schriftclijk geschieden aan het secn~
tariaat ; tussentijds bedanken is alleen mo
gelijk, indien de verschuldigde contributie 
over het lopende verenigingsjaar is voldaan." 
Dit verhaal stond ook op Uw archief- of 
ballotage-formulier. Wilt U daaraan s.v.p. 
de no~,ige aandacht schenken? Hoor ik het 
even? 

Na dit schoon epistel mijnerzijds is de weg 
naar het secretariaat. die eerst linea recta 
gevonden wàs, tot doolhof geworden. De 
adspirant-ontslagnemer hult zich in diep stil-. . ~ zwijgen·...... . 

Ik ben echter een geduldig man en wacht ... 
tevergeefs. Dan Zend ik een 2e brief. In te• 
legramvonn zowat aldus: 
"Tegen ontslagname geen bezwaar, maar 
kom asjeblief de fin. verplichtingen na!" 
Is -het antwoord ontkennend of acht de de
linquent het beneden •zijn waàrdigheid enig 
teken te geven, dan is mijn conclusie: 
Hij wilde wèl zijn rechten, NIET de ver
plichtingen kennen ! 
En op een of andere dag verschijnt in Lens
revue of Sportkroniek : geroyeerd wegens 
schuld Gerrit Gerrit.sen ( L. en S.} 
Och, bespaart het Bestuur die onaangena
me afwikkeling. die overigens een plicht, zij 
het de minst prettige is. 
Statistisch bekeken, geldt het hier een 4% 
van ~e leden. Voor Lens echter 4_% te hoog! 

Bij het overdenken van dit chapiter, vloeit er 
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nog het volgende uit mijn pen. 
Het komt voor, dat een lid vóór 31 Mei ,......., 
het einde van het verenigingsjaar ,......., op vol
komen correcte wijze ;ijn actief lidmaatschap 
beëindigt en dan b.v. overschrijving vraagt 
naar de donateurs~afdeling, hetgeen gaarne 
wordt geaccepteerd. 
Maar ... zou het in dit geval voor dengene, 
die misschien jarenlang midden in de Lens
.sfeer stond;, wel en wee deelde en de Lens
kleuren fier verdedigde, zo'n bezwaar zijn 
om volledig lid te blijven en zich een groter 
fin. offer te getroosten ? 
Juist, zoals de bestuursleden in deze voor
gaan! 
De 'stabiele kerri, die Lens op deze wijze 
vormt, is van nièt te omvatten Waarde ! 
Denkt er eens over ! 't Is de overweging 
wel waard! 

). v. d. KLEY. 

Meheer de Veurzitter 

ER KUNNEN ZICH OOK IN HET 
leven van • n eenzaam lijnwerker in de 

- voetbalwereld van die episoden voor
doen, waarbij iedere tik van de klok als een 
drup azijn werkt, die ons lange en zure ge
zichten doet trekken. 
Vroeger immers - in de voor-oorlogse da
gen ,......, zongen we Uit volle borst, terwijl wc 
met trots gebaar wezen op Ockenburgh's 
groene tapijt: daar ligt ons voetbalveld ! 
Vandaag, 1 Oct'öber 1940, stamelde ik met 
van droefheid overladen gemoed : waar is 
ons voetbalveld ? Eén letter veraÜderd ... 
een Vraagteken ... en ee'n traan. En dat in 
de Egyptische duisternis van een. laat uur 
in verdonkerd • s-Gravenhage. 
Kuµt U mijn stemming peilen, meheer de 
Veurzitter. Waar ligt ons voetbalveld? Mis
troostig liet ik mijn kin op mijn stropdasje 
rusten en sukkelde traagzaam verder huis
waarts, tot opeens een stomp in mijn maag · 
andere gevoelens in mij opwek;te . .,Sufferd," 
riep ik, ,.kijk uit." ,.Je hebt mooi praten," 
verontschuldigde zich de "sufferd", .,ik zie 
geen steek. Maar ik hoor nu toch wie je 
bent. Je bent Sammelaar." Daar was ik wa
rempel tegen mijn -ouden vriend Jan Knut 
aangebotst. Nou, meheer de Veurzit~r. het 
dÛitrde niet lang, of" we zaten ieder achter 
een glas donker (dit vanwege de duisternis) 
en we begonnen te overleggen, wèlke stap
pen we zouden kunnen doen om Lens aan 
. ~ep. terrein te helpen. 
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We hadden· nog wel even tijd, want· het 
was nog pas even kwart over negen en de 
ober zou wel voor sluitingstijd waarschuwen, 
Wij dus aan het babbelen. Nu moet U we
ten, dat mijn ~-~i_.J~_E..f?JI~ng _Eln 
stof is. Als zijn wekkertje eenmaal begint 
ärtTlopen, dan blijft de slaap wel tiit je 
ogen. Zo ook toen. Hij begon bovendien vaó 
dat bàbbeltje zo'n gezellige dorst te krijgen . 
Daarom houdt hij 20 van het oplossingen. 
zoeken van grote vraagstukken. Nou, en 
ik voel ook wel ·wat voor gezelligheid, En 
zo kwam het, dat wc Onze tijd vergaten. Dat 
komt vari het oplossen van teri'einkwesties 
in een gezellige sfeer. 
Plotseling echter maande ook de stem van 
den ober: ,,De hoogste tijd, heren." 
We sprongen op, betaalden en laveerden 
op huis aan. Geen levend wezen meer te 
haren, om van Zien mum- te zwijgen. D~ 
weg naar huis \Vas nog lang, die nàar het 
pclilicbureau kort. Zo schuilend van portièk 
naar portiek iailkte ik in huis, keek op de 
klok en ... zag dat het half vijf was. Mijn 
vricad Jan had me in zijn gezellige praatbui 
tot de morgenstond bezig gehouden. De 
hcogste tijd is tegenwoordig 4 uur. 
En nog bleef de terreinkwestie onopgelost. 
Maar de rekening van den ober was hoog. 

SAMMELAAR. 

V a r a 

A
UGUSTUS WAS OOK VOOR 
vele Lensers de vacantiemaand. On
danks de oorlog trokken onze blauw~ 

witten er op uit om nieuwe krachten op te 
doen en tevens weer te ontdekken, hoe mooi 
cns heerlijk Nederland is. 
Zo geriietend hadden zij toch nog eve~ tijd 
voor een gedachte aan Lens. 
Zo stuurden de gebroeders Boortman ons 
een kaart met de prachtige basiliek van 
Agatha en Barbara· te Oudenbosch. Jan v. 
Venrooy liet ons·van een hoekje van Giet~ 
hcorn de bekoorlijkheid mee genieten. HIJ 
fietste heel Nederland door! Henk en 
Greet Janssen zochten op de Veluwe hun 
welverdiende rust. Wim Hendriks en de ge
broeders Piet en Ap Hoppenbrouwers tan
demden naar het goede Noord-Brabant en 
kochten voor de Lensfamilie de wonder~ 
schone Sint Jan. Anton Walhain zond o.ns 
een kaart uit het retraitehuis te Vught, ter
wijl Piet Janssens de klompenmakers op de 
Veluwe met een bezoek had vereerd . 

,è 

, • 
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Donateu_r Genang stapte in de huwelijksboot 
met Mej. Jo Los, Lens wenst het scheepje 
goede wind in de zeilen. 
Carel Dubois slaagde voor boekhouden bij 
Mercurius. ,Hans Berntsen en Frans v. Niel 
deden niet minder en hadden bovendien suc~ 
ces bij de Vereniging van Leraren, Bravo! 
Bravissimo ! · 
In ziekenzaal no. 43 van het Westeinde trof~ 
fen we Tonny Bastiaenen aan. Na 12 dagen 
werd hij eervol ontslagen, zij het zonder ap~ 
pendix. · 
Ook donateur v. Laarhoven is "te koy ekro~ 
pen" op dokters bevel. Het bevalt hem maar 
half. Gelukkig zijn de vooruitzichten gunstig. 
George (",-elauff verliet onze vereniging om 
op Hageveld zijn priesterstudie aan te van~ 
gen. 
Om deze familiale kroniek te sluiten, juichen 
we allen mee om de intrede van Hansje van 
Licmpt in onze Lenskring. Mien, Jan, pro~ 
lic!at 1 

Een goed begin 

J
A, DAT WAS HET, TOEN VOOR 

de geestelijke en tijdelljke belangen van 
Lens en de leden en voor de ziclerust 

van onze overledenen op 15 September een 
H. Mis werd opgedragen. Zo behoren wij 
het nieuwe voetbalseizoen aan te vangèn. 
Wat jammer, dat de kapel van Groenenstein 
niet beter gevuld was. Wij waren over de 
opkomst wel enigszins teleurgesteld. We ge
ven toe, dat voor veraf wonenden het weer 
dreigend was. ~ 
De woorden van kapelaan Buis zullen hun 
weg wel gevonden hebben, 

Athletiek 

HET ZAG ER AANVANKELIJK 
niet hoopvol uit, toen op 11 Augus
tus de vlaggen aan de mast werden 

gehesen als een van de inleidende werkzaam
heden op onze eerste Juniorensportdag. Een 
beetje regen en veel wind en dus weinig 
belangstelling. De weergoden kwamen echter 
tot inkeer, de regen hield op, de wind werd 
een zacht koeltje en dus drupten toch nog 
een tamelijk aantal kijkers het veld op. 
38 deelnemers meldden zich aan de start, 
Van verscheidene junioren· was ons bericht, 
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dat zij op vacantie waren. Eén. was er, die 
geen zin had. (Hoe bestaat het?). 
De wedstrijdenreeks had een vlot verloop. 
Natuurlijk waren de resultaten nog niet da~ ' 
verend. We mogen nochtans tevreden zijn. 
Ook de prijswinnaars waren tevreden. Hier 
volgen de gelukkigen : 

100 meter: 
Je prijs: Jan Huiöregtsen, 12,3_sec'. (boek 

.,Voetbal"). 
2e prijs: Kees van Leeuwen (?). 
3e prijs : Alex van Deelen ( veters en 

doppen). 
80 inetcr :· 
le prijs: Kees Bierhuizen (sportbeeld). 
2e prijs: André Westendorp {padvinders·-

mes). 
3e prijs: Wit Waterreus (scheendekken). 

Doelschieten 15 meter: 
le prijs: Frans Mesker. 27 pnt. (knapzak). 
2c prijs: Piet Hoppen.brouwers. 14 pnt. ' 

(broekje). 
Doelschieten 11 meter : 
Ie prijs: Jan Walsteyn. 23 pnt. (broekje). 
2e prijs: Jan Leyendekker. 20 pnt. (scheen-

dekken). 
Halterwedloop 7 x 19 meter; 

le prijs: Kees Bierhuizen (?). 
2e prijs: Appie Hoppenbrouwers (vou·w-

beker). 
3e prijs: Wit Waterreus (kampmuts). 
4:e pr~js: Geràrd Koevoets (zeepdoos). 

Estafette 4 x 75 meter: 
· Sillio Kroon, Kees van Leeuwen, Huub Mei

ners, Frans Mesker. (zilveren athleet). 
,; .H 

Aan alle deelnemers ko·n nog een reep cho
colade worden uitgereikt. 
Vervolgens waren we getuigen van goed 
voetbalspel door de jongeren, Er zij nog 
vermeld, dat de meeste feestgangers juist 
thuis waren, toen opnieuw regenbuien hun 
dreigementen uitvoerden. 

Op 18 Augustus zaten we op de tribun~ van · 
de Haagse Sintelbaan, waar ook enige van 

J , onze jongelui van hun kunnen blljk zouden 
.geven, in· hoofdzaak bij de loopnummers. In
dividueel bl~ven. zij buiten de prijzen. Bij 
de f?:Stafette .:J x 100 meter wisten' zij juist 
de prijs, een medaille, weg te slepen. De lo
pers waren : Frans v. Luxembu;g, G. de 
Bruin, Wim Hugens en Jan Huibregtsen. 
Over beide dagen zijn we tevreden, echter 
nog niet voldaan. Lens kan meer- en beter. 

P.J. 
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Van de Elftal-commissie 

ONGEVALLEN-STATISTIEK. 

V
OOR DE ONGEVALLEN-STATIS

tiek van Dr. v. Mervennée te Leeu
warden wordt opgave verzocht van 

alle ongevallen, waardoor een speler genood
zaakt is het veld te verlaten en de wedstrijd 
niet kan uitspelen. 
In verband hiermede verzoeken Wij H.H. aan
voerders eventuele ongevallen op het wed
strijdrapport, waarvan vóór de competitie 
een. nieuwe uitgave verschijnt, te willen ver
melden. 

RESERVEN. 

Ten einde ~erkeerde ·g~volgtrckkingen te 
voorkomen, wijst ,de Eco. er op, dat, wan
neer een speler in het weekbericht of per 

· àanschrijving als reserve is aangewezen, dit 
niet betekent, dat men vanaf de publicatie 
recht heeft om het betrokken elftal.bij even
tuele afschrijvingen te completeren. Dit recht 
gaat in als de wedstrijd een aanvang neemt 
en een speler wegens blessure het veld moet 
verlaten. 
In overeenstemming hiermede kan de Eco. 
het elftal aanvullen met die spelers, waar ... 
mede de sterkst mogelijke combinatie in het 
veld te brengen is. 
Voorts sorteert het nanwijzen van reserve-
spelers alleen dán nuttig effect, wanneer deze 
in sportcostuum gereed zijn. Men houde zich 
hier dus aan 1 

BETREEDT 

het veld gezamenlijk. Het "binnendruppelen" 
van spelers geeft 'n slordige indruk, De Eco. 
verzoekt in dit opzicht de volle medewerking 
van H.H. leiders, aanvoerders en spelers. De 
eerste indruk is de beste l · 

HET NIEUWE SEIZOEN 

vangt binnen enkele dagen aan. Laten de 
spelers vóór de wedstrijd zich concentreren 
op het spel van henzelf en dat van hun -.. 
teaingenoten. · : 1 i 1 
Het .gevolg zal ,i:ijn, dat in de ploegen e"en 
sfeer o_ntstaat, die allen omgrijpt. De juiste 
stemming vaart in de spelers, die elkaar vol-
komen gaan aanvoelen en. één van will;n, 
'door..-, voor ... en met elkaar het beste resul. 
taat zullen bereiken. 
Dat -de blauwwitte kleuren door onze elftal ... 
Ie·n met volle energie en ambitie verdedigd 
zullen worden, wenst de , ECO. 
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Van do el tot doel 

MET MEER SPANNING DAN !~! 
· de vorige jaren zag ik de oefen ... 

wedstrljd--campagne van onze elf ... 
tallen tegemoet. Een spanning, waarin eniger ... 
mate een benauwend eletnent lag omsloten. 
De reden daarvan laat zich gemakkelijk 
grijpen! 
De training, die voorhe~n het grootste deel 
van onze spelers in regelmatige opkomst om ... 
vatte, was in de voorbije zomermaanden ma ... 
tig, zeer matig bezocht door oorza~en, die 
deels buiten, doch zeker voor een even groot 
gedeelte in de spelers zelf schuilen. Het 
zelfvertrouwen, dat in vorige seizoenen van 
de blauwwitten volwaardige strijders maakte; 
was nu in sterk verminderde mate aanwezig 
en drukte zelfs een weifelend stempel op de 
verrichtingen. 
Hoe het echter zij, het optreden van de proef ... 
formaties had ook nu z'n bekoring, vooral 
waar het tegenstanders betrof, waartegen 
voorheen nooit was uitgekomen. De aange ... 
kp.ooptc kennismaking was van• aangename 
aard en de wedstrijden op het grastapijt ver ... 
liepen sportief en prettig. 
Het kan niet in de bedoeling liggen de mat ... 
ches op de gewone wijze in deze rubriek te 
verslaan wegens het uitgesproken oefenka~ 
rakter, zowel wat het spel als wat de op ... 
stellingen betrof. Het waren immers "pro ... 
beersels'', 

Een uitzondernig misschien moest ik maken 
voor dè wedstrijd in het zomerseizoen : 

LENS !-GRAAF WILLEM Il 1 

die de beroemde Alsem~Cup als inzet heeft. 
De lezer bespare mij de moeite deze ont~ 
moeting op dit kostelijke papier vast te leg~ 
gen, daar de strijd dit jaar van inferieure 
kwaliteit was. 
Gelijk bekend won ons eerste elftal in 1938 
en 1939 resp. met 6---0 en 6---1. 
Zouden de blauwwitten ook dit· jaar kans 
zien· de groenzwarten in het zand te doen 
bijten, dan werd de Cup Lens' eigendom. 
De verwachting, dat Graaf Willem II 1 in 
dit stadium de blauwwitte adspiraties zoveel 
mogelijk zou willen weerstreven, was ge ... 
rechtvaardigd. 
In die verwachting ben ik helaas teleurge ... 
steld ,........, en velen met mij. De geste van onze 
zustervereniging om met slechts 8 man te · 
verschijnen, maakte een weinig verheven in ... 
druk. die sportief niet te verdedigen is. Het 

j 
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feit, dat twee V.V.P.-crs (die reeds ander
half' uur trappen achter de rug hadden) en 
een Lcnsrcscrvc, G. v. Doorn, het groen
zwarte elftal completeerden, spreekt boek
delen. 
De afstraffing was volkomen. Met een 10----2 
overwinning werd de Cup het definitieve 
eigendom van onze vereniging. De totale 
.score in drie achtcrccnvolgcndc jaren be
reikte de voor zich zelf sprekende cijfers: 
22-3. 
De enige prettige noot van deze overigens 
mislukte sportmiddag was na afloop ·het sa
menzijn bij "Alsem", waar voorzitter Dubois 
aan dèn Lens-aanvccrdcr R. ,Roemers het 
trophec uitreikte. Rcnê uitte in c'ën vlotte 
speech namens de eerste- elftal!crs een dank
woord. Ook van Gr. Willem-zijde werd nog 
gesproken dcor den heer Bci.lwens, waarna 
het gezelschap enige tijd gezellig bijeen bleef. 

De te Lens~combinatie, die de kern, bevatte 
van het eerste elftal voor het komend seizoen, 
ontmoette behalve Graaf Willem, R.V.C. 2 
en W.ESTERKWARTIER 1. 

.Tegen de Zuidersportpark~bewoners werd 
een 3,.......3 gelijk spel bevochten. Het was de 
eerste ma?I na een lange rustperiode, dat de 
spelers binnen de lijnen kwamen op een goed, 
doch zwaar terrein. In het algemeen was het 
uiterlijke krachtsverschil niet opvallend, maar 
R.V.C. was ta,ctisch zeker de meerdere. 
De bfauwwitten waren in doorsnee steeds 
een moment te laat met het spelen van de 
bal, hetgeen een moordende invloed op het ' 
· tempo had. Toch 'lagen in ons spel enkele 
malen verrassende elementen, getuige de wij~ 
ze, waarop de goals ·tot stand kv,1amen. 
Van meer waarde was de wedstrijd tegen 
Westerkwartier, omdat de combinátie, die 
nog steeds de steun van Harry Jacobi moest 
missen, reeds een paar. maal de benen had 
losgetrapt. 
De roep, die van W. uitging, bleek in vele 
opzichten juist te zijn. Deze vereniging bracht 
een vlette ploeg in het veld, die technisch 
en tactisch in zijn klasse op hoog peil voet~ -
balde. 
\Vas de aanvankelijke achterstand enigszins 
verontrustend, later werd de vrees voor een 
grote nederlaag opgeheven. Toch kan onze 
ploeg aanmerkelijk beter. De grootste fout, 
die m.i. gemaakt werd, was, dat, er teveel 
met de benen, te wei~ig met het hoofd ge
voetbald werd. Snel kan cns elftal zeker zijn, 
de technische bedrevenheid 'is voldo~nde te 
noemen, maar in tactisch opzicht schiet het 
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ernstig tekort: Ik hoop aan het cii1d van de 
rubriek hierop terug te komen: · 
WeSterkwartier's trainer was· van volkomen 
dezelfde mening. Hij achtte Lens een snelle 
ploeg met aanwijsbare kwaliteiten, die echter 
cnvoldcendc gecultiveerd zijn. 

De typering geldt in niet mindere mate voor 
de 2e combinatie, die eveneens tegen R.V.C. 
en Westerkwartier speelde en tevens Duno 2 
als tegenstander kon begroeten. De uitslagen 
waren hier resp. 2-i, 6-l en een 6-5 
overwinning. 
Dikwijls constateren wij heel goede perioden 
- b.v. in de eerste helft tegen Westerkwar
tier 2 ,....., maar daarnaast grove fouten, die de 
gron~slag legden voor een nederlaag. Voorts 
lieten de kant-halfs de buitensp~lers geregeld 
los, zodat de tegenpartij een uitstekende ge
legenheid geboden werd bij verrassing er tus
senuit te gaan en doelpunten te scoren. De 
voorhoede liëp dikwijls erg naïef in de bui
tenspelv<!I. Vcoral Gérard bezondigt zich 
hieraan steeds. Overigens diene Wim dat 
eeuwig'~ gepingel' achterwege te laten. 
Zcals gezegd, viel de beste speelperiode in 
de eerste -i5 minuten tegèn Westerkwartier 2. 
Na 10 .min. van vijandelijk overwicht wisten 
de Lensers gaandeweg de druk te verplaat
sen en kregen de lijnmensen dikwijls vlot 
spel te zien_. Als de reserves in de a.s. com
petie kans zien hun spel op deze hoogte 
permanent te houden, beloven wij hun een 
goede plaats. 

De 3e combinatie bleek het best geoefend. 
De meeste spelers van dit elftal hadden het 
voordeel tot betrekkelijk ver in de zomer 
gespeeld te hebben, terwijl zlj bovendten 
veelal regelmatig op de trainingsavonden 
aanwezig wareil. Zij konden dus als fit wor-
den aangemerkt, · • 
Pit hebben deze blauvrwitten ook inderdaad 
getoond. Het beste team-work viel bij deze 
ploeg te constateren. Het is prettig te zien, 
met welk een ambitie deze formatie haar taak 
aanvangt en hoe bijna allen traçhten Zich op 
hun medespelers ill' te stellen, Alleen de 
rechtsbuiten kan zijn spel in dit opzicht aan 
een meditatie onderwerpen. ·De productiviteit 
van de aanval zal daardoor zeker toenemen. 
J)e ·eerste match ·tegen een cnvoltalliÇJ R.v:c. 
werd met 11,.....,2 gewonnen'; de tweede versus 
Duno gaf eveneens een korfbàloverwinriing 
(9-3) er, de derde tegen Westerkwartier 3 

,eindigde weer in een zege (5-3). · 
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De laatste-_ontmoeting was dç beste. Ook dit 
elftal van Westerkwartier ontwikkelde een 
aantrekkelijk spelletje,~ daÎ: aanvankelijk voor 
hen een 2-0 voorsprong opleverde. De 
blauwwitten, die, in het begin m~t een zekere 
tcrughcudendheid speelden, veroverden lang~ 
zaam maar zeker het tempo en het tactisch 
overwicht. Een sterk zelfvert_rouwen hielp 
hen over de 2-0 achterstand heen en zo 
kon het niet anders of de weegschaal sloeg 
uiteindelijk ten hunne gunste door. Een vol~ 
komen verdiende overwinning werd uit het 
vuur gesleept. Bravo, boys. 

De 4e combinatie, waarin wij verschillende 
zeer bekende namen ontmoetten, viel, eerlijk 
gezeQd, niet mee. Ik had dit elftal meer tac~ 
tisch doorzicht toegedacht. De kwaliteiten 
daarvoor waren aanwezig. Vooral in de laat
ste wedstrijd tegen een S.V.C.-elftal bleef 
he_t spel meestal beperkt tot een kick-and
rush-systcem, dat in geen enkel opzicht ver
mocht te boeien. Wel leende de ontvangst, 
waarbij Lens o.m. zelf voor een referee moest 
zorgen, weinig tot hoog spel-adspiraties, 
maar ik hoop toekomstig van meer door
dacht spel van dit elftal te kunnen genieten. 
De eerste ontmoeting was voor deze com
binatie de beste. Tegen R.V.C. werd een 
3-3 bereikt. 

Een 5c combinatie ontmoette Blauw-Zwart 3 
in Wassenaar en keerde met een 4.....,3 over
winning huistoe. Tcrzelfdertijd won een 
blam.vwitte formatie op "eigen" veld van een 
dito van V.V.P., in welke strijd vele ent
housiaste, met behoorlijk spel gepaard gaande 
pogingen prettig aandeden. De combil)-atie, 
die tegen S.V.C. 4 binnen de lijnen !cwam, 
behaalde in een aardige wedstrijd een 4--3 
zege. 

Terugschouwende op deze wedstrijdenreeks 
kan ik constateren, dat onze. vereniging in 
het komend seizcen met behoorlijk repre
sentatieve formaties kan uitkomen. 
Jammer is het daarom, dat ik in de· afge
lopen weken hij meerdere elftallen een ver
waarlozing van het tactisth element moest 
onderkennen, waarbij fouten tegen elemen
taire r;gels. Enkele gevallen mag ik hier 
releveren. ,". ' 
Meermalen zag ik,. dat een teruggekomen 
voorhoe_despeler, die in het bezit van de bál 
kwam. met het fonde ding wat ging drijven 
in het vrije, m'iddenveld, waardoor de tegen ... 
standers een prachtQëlegenheid geboden -yJerd 

97 

zich te oriënteren en op de juiste wijze op 
te stellen. 
Glad verkeerd ! 
De betrokken speler ging naar achter, niet
waar, om de tijdelijke druk op halflinie en 
achterhoede te ontlasten. Teen hij de bal te 
pakken kreeg, bestond z'n enige taak hierin: 
direct met een ferme trap naar de voorhoede 
te pl.aatsen, ·die dan dOor een flitsaanval de 
gelegenQeid had gekregen de vijandelijke ach
terhoede knap te verontrusten, temeer daar 
de halflinie van de. tegenpartij in zo'n geval 
meestal stond opgedrongen, 
Tweede geval. De halfspelers vergaten her ... 
haalde malen in het vuur van hun spel de 
·hun opgedragen taak: het .dekken van de 

· daartoe aangeWezea spelers. De backs wer-
den daardoor steeds voor onzekere proble• 
men gesteld en de zo noodzakelijke samen
werking tussen de béide linies kreeg een zeer 
riskante zijde en werd veelal een fictie. Bo
vendien belemmerde het den centerhalf in zijn 
mano~uvrcs in het middenveld. 
Derde geval. De backs letten in doorsnee 
meef op de bal dan op de spelers vah de 
tegenpartij. Zij moeten wel degelijk positie 
kiezen achter de halfspelers, zo, dat zij vlug, 
daar kunnen zijn, waar de bal mogelijkerwijs 
kan gespeeld worden. En dit is in de huurt 
van hun tegenspelers. Zich te refereren aan 
hun positie is de beste methode. 
Vierde geval. Veel te weinig werd gebruik 
gemaakt· van de verraderlijke trough-pass 
naar binnen- of vleugelman in· de voorhoede. 
Deze zijn het. die, met snel reageren, ge ... 
heide doelpunten of althans kansen kunnen 
doen ontstaan. " 

Deze gevallen, die slechts een greep vormen, 
geven geen nieuwe gezichtspunten, maar 
oude waarheden, fundamenteel voor elk ef
ficiënt voetbalspel. 
Dat zij in de oefenreeks werden verwaar 
k::osd, is jammèr. Want daaruit blijkt, dat 
onze spelers te egocentrisch voetballen, teveel 
het ik-element onbewust 'inschakelen, en het 
team-work, dat, op de lange afstand wirit, 
verwaarlozen. 
De mening van deskundige out~siders is in 
deze een waardevolle tip! 
De hoofdoorzaak is m.i" dat de spelers zich 
onvoldoende instellen op de speelwijze van 
hun clubgenoten en zich te weinig concen ... 
trcren op ._.de tips, die de trainer jaar en dag 
rijkélijk heeft uitgegeven. 
Begrijpen de spelers voldoende welk groot 
belang er in ,schuilt- om zidÎ vóór de wed
strijd - in plaats van het veld op te hollen 
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en een balletje te gaan trappen _. te concen• 
trercn op het komende? Om nog eens met el• 
kaar te overleggen en afspraken te maken? 

BLAUWWITTEN ! 
Het seizoen wenkt 1 
Lenig en Snel staat voor de open deur van 
de competitie. 
Met een kampioenschap als hoge inzet van• 
gen wij de strijd aan op de groene velden. 
Strijd, die van ieder onzer alle actie, vraagt, 
bezinning op het spel, beheersing van onze 
wil. 
Op ieder lid rust de plicht de grootst moge• 
lijke prestaties te leveren, niet voor zich zelf, 
maar voor het team, waarin· hij speelt.., .. • 
Offers brengen van eigen spel om het geheel 
te vervolmaken 1 , . . 
Niet el_ke speler is steeds evengoed gedispo• 
neerd. Dan pakken de anderen dubbel aan, 
zonder verwijten, want wij zijn vrienden on• 
der elkaar en willen elkaars fouten herstellen. 
Handelen wij met deze i~te_ntie, da'n '-k~n. het 
niet, anders of onze strijdformaties_ zullen 
.- traditiegetrouw - op sportieve wijze een 
goed result;,;iat bereiken, 
Het is voor Lens ! 

J. v.d. K. 

Van de Elftal-commissi~ 

ROND DE OPENING VAN HET 
NIEUWE SEIZOEN. 

DE BEL VOOR DE LAATSTE 
ro~de heeft geluid ! A.s. Zondag 
wordt het oefen-progra~~a beëin

digd en treden onz~ spelers voor de l~atste 
maal àan om in z.g. proef~combinatie hun 
kunn~n te tonen. Nadien is de tijd van voor
bereiding voorbij en het experimenteren af
gelopen. Het wordt dus

1 

zov~el als een gene
rale fepetitie. Wa_nt de daarop volgende 
Zondag ,_, 13 October - zullen onze elf
tallen aan de start moeten verschijnel1 voor 
de grote strijd om de p\_mte~: de competitie 
1940--1941 neem_t dan een aanvang! 
Ditmaal gaan we het nieuwe seizoen met .. 
zeer gemengde gevàelens te_gemoet. Er heeft 
n.l. in de afgelopen zomer - zoals U trou
wens bekend zal zijn - in ons voetbal
wereldje een grote verandering plaats gehad. 
Immers, het verlangen naar meer eenheid, 'dat 
de laatste jaren op welhaast elk terr~in van 
het openbare leven -- en niet het minst op 
~portge'.bicd - viel te onderkellnen, leidde er 
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toe, dat de onderscheidene v~etbalbondei{ În 
den lande huri" ,yerschillen tot oplossing 
brachten en de bdtaande geschillen uit dé 
wereld hielpen. Zo ontstond de ene grote 
organisatie , de N.,V.B. - die nu de enige 
geworden is, welke in ons land het voetbal
spel regelt. 
Met belangstelling hebben wij de fusie-pogin
gen gevolgd, -- en groot was onze vreugde 
toen bekend werd, dat men elkaar gevonden 
had en men in het vervolg gezamenlijk zou 
optrekken. 
Hoe gro·ot was echter onze teleurstelling, toen 
we later tot de ontdekking kwamen, dat het 
overgrote deel van de in katholiek verband 
spelende voetballers ·als voorheen in afzon
derlijke competities zouden moeten blijven 
spelen. Hoe zulks met de eenheicls-idee is 
overeen te brengeri, ontgaat ons ten enen
male! \Ve mogen toch veronderst'ellen dat 
alle moJieven, welke eertijds tot afzonderlijk 
optreden noopten, nu vervallen zijn? Hoe z'ou 
anders de fusie tot stand kunnen zijn geko
men? We zijn dan ook van meping, dat bij 
de hui<!ige stand van zaken van ons, katho- · 
licke voetballers, een offer gevraagd wordt, 
wa~rvan de noodzakelijkheid niet meer aan
w.ezig geacht JTIOet worden. Ook wij hebben 
de eenheid oprecht gewenst en er ,....., wellicht 
ineer nog dan de "anderen·· - met verlangen 
naar uitgezien. Als leden van de nieuwe 
bond, die uit eenheid geboren is, menen wij 
er recht op te hebben ál onzé mede-leden de 
vriendenhand te mogen reiken en met hen in 
sportieve strijd onze krachten te meten. 
Mochten er nochtans beletselen bestaan ,-, 
maar dan zouden ze voor ieder van ons gel
den - dat ze dan ten spoedigste worden 
weggenomen ! 
Warè.- er .Sedert het vorige seizoen in onze 
voetbal-maatschappij niets veranderd, 'we 
zouden hier met nog meer trots de indeling 
van onze elftallen tonen I Bij welke: vereni
ging van gelijke klasse sluiten dié zo prach
tig aan als bij ons? Het eerste in de te 
klas, het tweede en derde in de 2e .kla_s, het 
vierde, in de 3e en het vijfde in de 4e klas ! 
Kan het mooier? Een onomstootelijk bewijs 
vóor de gezondheid ên de .kracht van· onze 
fijne Club 1 ·~ • • 

Ziet hier hoe onze elftallen voor de com
petitie 1~40-194-i zijn ondergebracht: 

LENS l 
Velo 1 
A.V.V. 1 .. 
K.R.V.C. 1 
G.D,.S. l 

Ie klas E. 
W estlandia 1 
G.D.A.;2 
V.V.P.2 
Graaf Willem II 2 
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2e klas I. 
1

1. 

'LENS 2 
Ria 1 

', 

Graaf Floris V 
D.H.B. 1 
Wit-Blauw 1 
Valkeniers 1 
R.K.R.V.V,,'J 
S.V.T. 1 
Blauw-Zwart 2 

3e klas L. 
LENS 4 
Graaf Willem II 3 
G.D.A. 3 
Rava 3 
Quick-Steps 3 
Valkeniers 2 
R.K.R.V.V. 2 
W estlandia 2 
Wit-Blauw 2 

2e klas'Ï, 
LENS 3 
'Quick-Steps 2 
Wilhelmus 2 
K.R.V.C. 2 
A.V.V. 2 
Rava 2 
G.D.S. 2 
Velo 2 
D.H.L. 3 

4c klas G. 
LENS5 
Velo 3 
Quick-Steps 4 
Wilhelmus 3 

" Graaf Willem II 1 
V.V.P.1 
W.D.Z. 1. 
Westlandia 3 

BesPreking van de kansen heeft weinig zin, 
omdat we ten enenmale onkundig zijn van 
de momentele kracht van .onze resp. tegen
standers. We moeten dus volstaan met een 
enkele · opmerking, en wel d~ze:· da:t 9llze 
ploègen, vergeleken bij het vorige seizoen, 
over het algemeen wat sterker zullen kurirten. 
uitkomen, Slechts voor het Ie elftal moctèn 
wc enig voorbehoud maken, aangezien daf 
voorlopig de steun zal moeten missen van 
J acobi, Ruti.dèrlfamp en Walhain, die door 
blessures op non~actief gesteld zijn. Nochtans 
hebben wc goede hcop, dat ook ditmaal ·onze 
vóortrekkers een hartig woordje vobr de Qe• 
zetting van de bovenste plaats zullen mee• 
spreken. 
Het lijkt ons goed, hier even de herdenking 
vap ons 20•jarig bestaan in herinnering te 
brengen. Neen, geen nieuwe aanval op de 
portemonnaie! Ieder geeft reeds z'n steentje 
voor het jubileum•fonds. Maar wat doen de 
elftallen bij die gelegenheid? ·Geen idee van? 
Zullen wlj eens· een tip geven? Welnu'_! Het · 
mooiste cadeau, dat zowel de senior• als de 
junior•elftallen in December als feestgave 
kunnell ·aanbieden, bestaat o.i. in: de best 
bereikbare plaats op de ranglijst! Wat dep.• 
ken onze spelers hiervan? Zullen we"het da~r 
dan mààr op houden? Afgesproken ! 
BIJ ·belangrijke wedstrijden was het steeds 
onze gewoonte· de betrokken/spelers er aa_n te 
herinneren, dat Sportbeoefening slechts waar. 
de heeft als die op eerJijke wijze plaats vindt. 
Natuurlijk gaven y;ij dan tevens aan, .van 
hoeveel belang _!iet vcor de club wa~ de 
overwinning te behalen. Ter meerdere aan• 
moediging .,merkten we dan nog op, dat het 
toch voor i~der afzonderlijk een grote· vol• 
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doening moest zijn, na spo1.ti_eve strijd de ère; · 
palm te bemachtigen. Da_t" het dus wel <lege• 
lijk de moeite waard is z'n beste beentje 
voor te zetten en zich van geen enkele te• 
genslag iet.S aan te trekken. Maar telkens ook 
lieten we de vermaning volgen: een stoo.tje 
te verdr?gen (JJlen deelde -die immers zelf 
ook uit!): en mocht men al eens een flinke 
knauw krijgen: maar nie.t direct opzet bij den 
tegenstander te veronderstellen. Verder kre• 
gen :zij altijd de raad mee, bij stevige botsin• 
gen maar te doen a:lsof men dat leuk vindt 
en er in ieder geval nooit kwaad om te wor:.. 
den. Dat zou hen immers u.it hun spel breli• 
gen ! waardoor ze jÛlsi: den tegenstander' in 
d_e kaart zouden spelen ! · 
Nu, met het nieuwe seizoen voor dC detlr, 
herhalen wij een en ander voor al olize spe ... 
Iers, meer in het .bijzonder voor de nieuwe• 
lingen onder ons. Winnen ? ·, Goed, graag 
zelfs ! Maar lieVer een eerlijke nederlaag dan 
een op onspo'rtieve wijze verkregen victorie! 
Ell'' moèh't het /onverhóopt voorkomen dat 
een eigen speler zich misdraagt, dan heeft 
de betrokken aanvoerder niet alleen het 
recht om dien van het veld te zenden,· doch 
zelfs de plicht ·zulks te doen ... in het wel
be!grepen belang van de ploeg èn van de 
vereniging ! 

Laat strijdlust 
En eerlijkheid 
Nimm~r varen ! -
Sportiviteit t'allen ·tii,d 1 . H. 

U i t h et J u n i o re nk a m p 

DE GURE DAGEN VAN JULI. 
· Augustus en deels ook September_, 

zouden ons kunrien do.en denken, dat 
de zomer dit jaar langS Nederland is h~en• 
gegaan. Doch de kalènder wijst uit, dät." hij 
wel deÇjelijk bij ons was. Wij zijn nu wer
kelijk in de. herfst en ... vlak voor een nieU• 
we competitie. Nog weinige dagen, hoogstens 
een paar weken en dan rolt de bal weer, dan 
draait het competitierad weer zijn eerste 
ronde. 
Natuurlijk vragen we ons af, wat wij in 
Lens ,dit jaar .met de· voetballerij zullen be• 
reiken . .Daar valt nog. weinig vim te zeggen. 
Daar het gehele A-elftal van het vorige 
speelseizoen -naar de ,,grote-mannen'' .afdeling 
js overgegaan, zal op de schouders van de 
junioren een zware taak V.·orden gelegd. Den 
Ha?g .en omgeving kende de kracht van onze 
A.,_, .B •. cri C.elf,~allen en verwacht'."misschien 

' 
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· Cen· herhaling van het t~en ~vertoÓnde. 
Zal dit zo zijn? Laten we ons niét aan voor
spellingen wàgeil. Wij ver'wachJen echter 
wel, dat al ónze jongens vóór, tijdens en na 
elke wedstrijd· zich zó zullen gedragen, dat 

•zij de eer van Lenig en S:rteI hoë'Q houden. 
Wie een goede naam te verliezen heeft, moet 
el' goede zorg voor dràgen ·nem niet door 
wangedrag ~e besmeuren. , 
We stellen daarom als practische puntjes 
vast: 
le. Wil richten ons in alles naar d~ aan

wijzingen ·van de leiders. 
2e. Bij uitwedstrijden samen uit, sarren 

thuis. · 

-. 
·En wat werd er gevoetbald? • 
Wij denken dan eerst aan de oefenpartijt1es 
op Woensdag- en Zaterdagmiddag, ·voor

0

d.! 
trouwe opkomelingen een tèlkens weerkeren" 
de attractie, De zön heeft ons weinig ge
plaagd en de re·gen is slechts twee Keer spel
breker geweest. D,; _omstandigh~den waren 
dus eigenlijk ideaal voor een stevige, gezonde 
training, De opkomst was echter te gering .. 
Ongeveer de helft van de jongens,zagen we 
zelden of nooit. Dit is geen. verwijt aan allen~ 
want sommigen waren inderdaad verh!11derd. 
We moesten ons. nu evenwel beper:ken tot 
e_nkele aanwijzingen _en verder het spelen van 
.,freediekeetjes". Zomer 1941 moge gunsti
ge~ voorwaa~den schenken. " 
Een genoeglijk uitstapje m~p.kten we naar 
Delft om D.H.L. a, b en c te bekampen. De 
wédstrijden waren van aangenaam gehalte. 
De Delftse Lee~Wen houden- van een pittige 
.Strijd en ook_ ori_ze jongens speelden geestdl'if
tig. De spelkwaliteit liet echter. nóg veel ·te 
wen.Sén over. De goede wil was er ·wel, maar 
het ontbrak aan het" juiste inzicht en de 
schotvaardigheid. Bij de gro.enbroekeri was 
dit -beter. Toch was het geen hopeloze ver
toning; verre van dat. Wij kunnen er gerust 
op zijn, dat de capaciteiten van de jongelui 
zich verder zullen oritwikkclen. 
Wij treffen bij ~nze spelers er ver~cheide~e , 
aan, die vrij behoorlijk met de bal overweg 
kunnen. Zij' willen echter hun handigheidjes 
zo ver doorvoeren, dat zij "pingelaars" war~ 
den en d8.n keer op keer mooie aanvallen 

. laten onderbreken. Bovendien vermoeien zij 
zich zo zeer, dat hun de kracht ontbreekt om 
op het beslissende moment ,een. goed schot te· 
lossen. Bij goed- voetbalspel gaat het er niet 
op de eerste plaats om wat men doen moet 
als de bal in zijn bezit is, doch nog meer 
om wat men moet doen als een medespeler 

. , 

_,.,. 

DE LENS-REVUE 

de bat .he~ft'. n.l. ·e~n goede, ·v~!Je plaats in
nCIDen, Voetballen iS: een ·echt bewegingsspel. 
Wij rriO~te_n: steeds actief zijn: 
D'e uitslag'"en ih Delft :,.varen wat teleurstel
lend. A vèrloor met 4--2, B met 6--2 en al:. 
leên C wist met 3--1 te winnen. 
ook ~j, _28 September behaalde G" een mooie 
oYèi.Winn'ihg, n.l. een van 5-2 tegen eèn 
jórig elftal vari V.V.P. Een leuk, vlot wed
Stdjdje ,met den keeper van de bezoekers ?ls 
uitbI!'g~fr. / . ·•~, ~ 
()p, Verzoek yan Vac trokken A en B op , 
29 Sep_tcmber naar ·de Roggewoning. Zij trof~ 
fen hèt niet best, want hier en daar vertàon
dè ziCh ~-e'a grote plas op het hoofdspeelveld. 
Na v}at. _spitten 1en 'vegen is men toch maär 
gáan .. Voctb"àlleri, \Vat nog al aardig lukte. 
B v'erloor rilet 1--;:'0 _en A boekte een al even 
~atfcre ·.overwinning: Het werd 2-1. 
En'. ·_hiêrmee zijn we aan het slot van ons 
~inPPr.~atje, het laatste "in de lopende serie 
Lens~evueS. In dè jaargang 1940-41 popen 
we-Wl!deroin niet evenveel genoegen ons bab
beltje .te ku!lri~n· houden. 

Èij H~t te;·. P~rse gaan: Va~ deze revue, be~ 
r~Ikte ons nog juist de pavolgende 
lnd~ing A.dspirailten~competitie B. 

te· klas C. 2e klas A. 
LENS a · LENS b ·· 
BlatiW-Zwart a A.V.V. b 
O.D.S •. à Blauw-Zwart b ' 
Raya a. D.H.B. b 
S'.V.T. a G.D.S. b 
V.P:..C .• a V.A.C. b 

. Valkeniers· a V.V.P. b 
Wit-Bláuw a 

3~·. 'ict;~ B. 

LENSc 
D.H.B.d 
·0.D.A. ·c· 
Quièk•Steps d 

'RáVà_ c 
R.K.R.V.V. c 
R.K.R. V. V. d 
Wit-Blauw b 

, 

-ie klas C . 
LENS d 
Pats c 
QuJck.Steps f 
R.!(.R.V.V. g 
Valkeniers f 
V.V.P. g 
Wilhelmus b 

P. ). 

.B~r~~u voorMedische Sportkeuring 

In verband met de maatregelen inzake de 
verplichte verduistering zaJ de .keuring aan 
het • s-Gravenhaagse Bureau voor MediSche 
Sportkeuring voortaan geregeld iedere DinS• 
dagavond _om 6 uur aanvangen. Belangheb- · 
benden wordt dringend aangeraden zich 
uiterlJjk een kwartier_ voor ·de aanvang aan 
het bureau· Varkensmarkt· 1 te· melden "ten• 

· einde- zeker te zijn die avond te kunnen w:or~ 
den .. geholpen. (Sportkroniek) • 


