
. 
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. 'n behaaglijke warmte in huis .•.• · 
l 

·• { •. · ,.., .. , .. ,., verkrijgt U door U\V · ·~• lllr,. br11odstoffen van v, EGMOND 
~ .. ,....... te betrekken. ; 

,. · .i1BRANDSTOFFENi,. .-robtlert bilt ÇC!I~, w11ot V9Qr 
AN..EGMOND&ZN goede kwaliteit ~n 11erie11:i:e f -" · "11--••me=,. bediening komt U toch bij ons 

.' ·. • ,.-;, ~:::h!~n t~lefoontJe, .. :~ .. 
· • · · lf , ,.- · WIJ staan ste~ds voor U klaar, 

FkJ[A. N. VAN EGMOND & Zn. ·· 
Nàort1erbaetdwar11traat 222--224 " Tel. 332707 

· Jl : · Drlebergénstráat 73 · ·--.. -.,. 
.. lf.· Schildersbedrijf .. 

v~n Liempl 
Colbernicuslaan 180 - Tel. 390846 

•I 
~ ;r 

VSor AL uw 
;t . . ' 

,1t werkza~mheden -
Jr. ·· . te ontbieden. 
'.'.f . 

Meuldijk's 
~peciaalhuis 

voor. . 

-·Lederen k Ie e ding 
· t en· aanverwante artikelen 

. A • . - - - . 

· Groote ·S,;irteerlng in Dames- en Heeren
. . jassen, Hàndschoenen, Wanten, B~en

pijpen, · Stofbrjllen, Fiets- co Motortasschen, 
Rengordels, Hoofdkappen, ~eenkappen, Rijlaarzen, 

. Waders, Handkappen; voor Flets en Motor, enz. 

Alle kleeding van eigen ateliers naar maat. 
. LOOSDUINSCHEWEG 685 " Tel. 334811 
Alle motor A_GCESSOIRESI vo_or onderhou_ d v~n Uw lede-. 

_ . . ONDERDEELEN ren Jas, Lederp~sta 40 c. p. b. 

. . 

·· Sigarenmagazijn F. Mensin.k 
. CÓlumbusstraat 50 - · · · Tel. 330593 

Speciaal adres voor het merk Edelman. 
Havana Bureau 6-~·10-12 et. iets i!-parts. 

Wie mijn kwaliteiten kçqt, z9e~t µiet. 

L:ENSVRIENDEN 1 

uw Banketbakker 
-Maison ,.Roodenrijs 

Loosduinscheweg 70$ 
tegenover Apeld99rn§çhelaan · 

- .... '" 

BUREAU "LENSREVUE": AMANDELSTRAAT s1, DEN HAAG. 
. . . . , . r 

' 1 . ( 
' 

~ ' 
,.-N...._ - - -· ,._,--·-· 
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... ~-.~~. 
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. ···""-
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L. ·. JANSSE_N 
Verzekëri ngen · 
op elk gebied 

.,r· - - -· ---
• 

CHR-. MILTENBURG ~ 
O~R.T .. Gediplom. •Maafschoenmaker 
4 niaal bekroond 1922 . - - Opgericht 1911 

Elandslraot 64 - Tel. 3901149 · · 

Het sch~eisel. door ons gemaakt garandeeren wij 

. ' 
:' 

Leven, ;Brand, Inbraak, 
· Ongevallen. 

Regentesselaan · 106 
Giro 91232 

ten volle, zoowel in pass.en als kwaliteit. . f~· 
V erandèren en herstellen aan zeer luxe schoeisel . 

- nog niet g~ëvenaard. - · 

Voor uw 

Sportuitrusting en 
Officieele Kleeding 

naar: 

Sporthuis "Weimar" 
, · \N eimarstr. 5a, Tel. 336181. 

(bij Koningsplein) 
GROOTSTE SORTEERING 

PRIMA KWALITEITEN, 
Leden bekende Korting 

(uitgezonderd merkartikelen), 
. 

N.V. 
y. C. Vroegh's· 

·Wijn hand e 1 
DE KROON"-

" 

Voor 

Rèparatiën en 
Nieuw werk 
bij: 

). -"VESTER 
H~rlogeri~-Oplicien · 

STEIJNLAAN 165 
DEN HAAG 

Te bereiken mei lijnen 6 en 12 

Eischt voor Uw . 
gezin s t e e d s . . l 
BROOD van · ... f 

Bakkerij ··•· t 
,, Rustenburg'.~'-
Hoender1ostr. 95 

Telefoon 390552 

BEIJ ER . 
'EEKLAAN 157-159 . ' 

TELEFOON 3331167 
i. :· . 

Het adres ·voor Bedrijfskleeding 
-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-· WEIMARSTRAAT 198-204 OVERALLS, SLAGERS-, 

Telefoon 334223 KRUIDENIERS- en STOFJASSEN 
zmo-BuITENs1NoEL 288 Vóor elk vak een Werkpak 

•---K-To-·:-;-n b-·;-
07

~:n-z .... e _AJ_d.Jve~rt~e~er~d~e;~s.~·!l!:!Zl!::!Ï !!::!!b!!!!!!!e!!!!!!!vo!!!!o!!!!rd!!!!!ee~,e~n~oo~k~o!!!!!!!n~s.~!.,_r 
I--•--------..-------•--.--...------------1 

WOLFRAAD's 

. OLYMPIA 
Schrijfmachines 

Kolfermachines vanaff 65.-
0ok leverbaar op gemakkelijke 

belalings condities. 

, PRINSEGRACHT 1lf~a . 
TELEFOON 531574 

Vraagt vrijblijvend demonslraliel 

Meubelverkoophuis 
PIET HEINSTRAAT 70 

Telefoon 332569 
Filiaal: KANAALWEG 43 

In- en verkóop van het 
betere genre 2e hands
meubelen. 
Steeds wissell!nde voor
raad in onze ca. 250 M2 

grote toonzalen. 
J. A. KOPPELLE 

Beëdigd Makelaar & Taxateur 

l·· 

Lens- Leden! 

Een modern Costuum? lri 

ls LOOYESTIJN's 
coupe, de beste. 

annex Heerenmode 

Regentesselaan 387 .. 
TELEFOON 335753 

' 1· 
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V! E E K B "!!J R I C H T 1'To, 132 
• R,K, Sportvereniging "Lenig en Snel", Den Haag • 

Secretariaat: Frambozenstraat 45. . ' . , r --.--:- ----------- ---,--------------=-·-------=---=--------=-------=. ===-=':;;;:,=-= . ===== 
•. P r o g r a m m a v o o r Z o n d a g l S e p t e m b e r l 9 4 O : 

2:30 'uur: Lens - Graaf Willem II (om de Alsem-cup) Terrein Nijkerklaan. <L2~30 Lens-comb, B. - V.V.P,-comb. 
1. .. - Bl.Zwart 3 - Lens-comb_. · C, te Wassenaar,,•··-

1 • 
BL,jeenkomst combinatie C.: half_ twaalf bij Capi tol. 

_r, ..i;' 
Opstelling der elftallen: - (aanvoerder-) 
Cup-wedstri.id: W. Huijsmáns; Ph, de Heer, J. Runderkamp; J. Crul, (i:LRoemers,l 

A, Walhain;·L, Ullers, A, Koppelle, P. v.d. Neut, A, Rooden- ., 
rijs, J, Goemans,-Reserve: A, Blok, G.v.Doorn, P. van _Hal. 

1 Combinatie B,: W. Beerens; F. Bosman, C._van Egmond (aanv.); P, Driessen, _! J. Hoppenbrouwers, C, Iifulle; B. van Niel, B. Bom, J, Erber-
veld, B, Erberveld, ·J, ,,van Wassein. Reserve: W. Boortman en 
J, Bontje; 

Combinatie c.: W. Hillenaar, c. Zuiderwijk, A, Boortman; C. ltliltet:)burg(aanv'.) 
H. v.d. Boogaardt, H, v.d. Klaauw; H, Meiners, A, Hoppen- ' 
brouwers, W. Verheggen, H. Kops, H. Koeman. ' · 
Reserve: C. Hoppenbrouwers en J. van Nooy • . ' 

, 
... 1• We z1Jn zeer benieuwd hoe. deze combinaties het er af_ brengen, Ditmaal gaat onze belangstelling heel in het bijzonder uit .naar de verrichtingen van Roemers c.s. in de cup-wedstrijd. Zoals men weet, stelt dit elftal zich bij een overwinning in het definitief bez_it,van de kolossale beker. Maar om een. dergelijk resultaat te verkrijgen, zal'liet tempo danig Jnoeten"Worden opgevoerd,,, Dit laatste geldt trouwens voor "ar onze elftallen! - '·-

Prettige wedstrijden en ••••• veel succes""! , ' 

GEVONDEN:_ een Lens-shirt en een vulpotlood. Beide voorwerpen z1Jn door de · resp. eigenaars terug te bekmpen bij dhr. P. Juffermans. 
A, v. Iuxemburg vond een padvinders-mes; het ligt aan zijn adres, 
Copernicusstraat 56 vaor den eigenaar ter beschikking. VERLOREN: Ons junior-lid A, ·vrestendorp is aan de Nijkerklaan zijn regenjas kwijtgeraakt. Ieder die hieromtrent nadere inlichtingen kan ver
schaffen, wende zich tot het Bestuur. 

AANWIJZING1,GRENSRECHTJ!JRS: In hGt vervolg zullen de betrokken aanvoerders zelf een grensrechter uit de reserve--spelers moeten aanwijzen, als zulks tevoren niet door de Elftal-commissie is geschied en gepubliceerd, i~. ' 
HI{! COMlvUSSIE-IBDEN, ATTENTIE! Het iS .ten zc,erste gewenst dat het Bestuur - en in het bij zond.er. o_nze V9orzitter .-. v:oortdurend op de hoogte blijft van alles:·wat· er in de verschillende Commissies omgaat. Men geve daarom in het vervolg aan dhr. Dubois steeds tijdig kennis van een t~ houden commissie-
vergadering! ~- · 

GEWIJZIGDÉ NAMEN! Het zal menigen lezer opgevallen zijn, dat vóór sommige namen in dit weekbericht een andere voorletter prijkt, Dit houdt verband met de dezer dagen verstrekte opgave aan het nieuwe bands-bureau, waarvoor de officiële voorletter(waar er meerdere voornamen zijn: de eerste) werd aangehouden. Zowel betrokkenen als commissie-leden en aanvoerders worden daarom dringend verzocht in de·komende competitie met deze veranderingen terdege rekening te houden; iedere foutieve vermelding op bonds-bescheiden 
kost geld! 

------------
HELPT ALIBN MF..DE AAN HET WE~SL.AGEN 

VA1'T ONS JUBIIBUM-FEEST! 
TEKENT DAAROM SPOEDIG IN 

OP HE,T JUBIIEUM-FO?J])S-1940! 1 ! 

,,._~,.,... ,. _______ ........ __ -_;:;,:,'------------~ 
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. WE E KB ER I C H T No, 133 
R,K; · Sportvereniging "Lenig én Snel", Den Haag •. - . 

•- ,1 

Secretariaat: Frambozenstraat 45, 

---------------------------------------- --------- -----=--=.-=--==-=-~--=-------
Programma voor Zondag 8 S e p t e m b e r 1 9 4 O : 
Lens-combinatie A - mmo 

B - mmo 

Opstelling der elftallen: 

12.30 uur 
2.30 

Terrein Nijkerklaan 

Combinatie A.: J, Berntsen; A, van Huffel, P. van Hal; A, van Deelen, 
(aanvoerder · P. Hoppenbrouwers, J, van Nooy; J, Huibregtsen, F, van 
(P. van Hal, Luxemburg, W, van Lieshout, H. Kops, H. Koeman. 
Combinat!.e B,: A, Blok; J. van Liempt, P. Janssens; N. Zuiderwijk, A, Boog-
(aanvoerder mans, H. van Rijn; R, Roodenrijs, W. Verheggen, H. Janssen, 
(H, van Rijn. C. Dubois, G. van Doorn. 
Reserve voor beide elftallen: F. Bosman, J, v. Vvassem, C, Zuiderwijk, 

-------------------
Aarischaf~ing voetbalschoenen. 

Wij delen de leden mede, dat . de distributie van voetbalschoenen 
zal geschieden door de N,V .B,, die daarvoor bons beschikbaar stelt, Per 100 
leden zullen ,jaarlijks 33 paar schoenen worden verstrekt, Bovendien zal ie~ 
der, ,die een paar nieuwe .schoenen .. koopt, dienen te bedenken, dat hij er 
minstens 3 jaar mee moet doen! · 

Leils-spelers, die di.t jaar hun "kistjes" wensen te vernieuwen wenden ~ 
zich tot het secretariaat, waarna wij de desbetreffende aanvrage (nl door- ·, 
geven aan de N.V.B. op speciaal verstrekte formulieren. De bons, die daarna 
aan de betr·okken spelers toegezonden worden, geven bij den winkelier recht 
op aankoop van een paar voetbalschoenen. Jac. v.d. Kleij, Secr. 

BEBOET wegens niet opkomen op Zondag j,l,: 
17, P. Driessen; 18. J, Erberveld; 19. H. v.d. Boogàardt. 

-------------------------------------------------------------------------------
De P,P, luidt weer ! 

Legt 't lopert,ie maar vasL · 

De P.P. vergaderde ! Ernstige mannen, mru:-kante koppen, Yol met Lens-· 
problemen. · 

De agenda bèrst~e Yan jubileum-plannen, Eèn tipje licht ik op, 
Op de da~, dat iede:r, die de blauwwitte kleuren aanhangt, de Lensge

boorte yan vÓor 20 jaar zal zef!enen, is er - zo mogelijk - een feestelijk_ 
ontbijt, voorafgaande aan de reunie, 's- Avonds dient de P.P. specialiste 
op dit terrein - eon beproefd gerecht op: !! e n s r e vu e, 

Het zal daveren ! ! 

Weet U wat ook ze.l daveren ? 
De denderende stappen van de P.P. leden. Zij zullen in de komende da-. 

gen de Haagse straten veroveren. Op zoek naar hen, die nog niet bijdroegen 
tot het Jubileumfonds, dat toch de financiële bron is, waarvan de exploi
.tatie een geweldig rendement moet .afwer.pen, wil de. "disch_" in Dec.ember ·a.s.· 
wel voorzien heten. · 

De P,P, op het oorlogspad,., •••••••• Geen "hoog" bezoek, geen avondlyk 
duister zal hen weerhouden, 

' Legt het matje uit. Want ze komen •••••••••• 

,Nog dit, 

.. 

. ' 

,;· -~ . Bij de revue-productie gold immer als "leitmotiv": door en voor de 
leden en donateurs i_trioesl, Ook nu, -· ~ '· 

Dames en heren, die zich mogen verheugen in het bezit van een gezond 
stel stembanden on roeping gevoelen het voetlicht te betreden, geven zich 
- s, v. p, per ornmegae.nde - op aan het secretariaat: Frambozenstraat 45. 

.. Do i t now ! 
J. v, d. K, 

----------------------------------------
WA.ARDEîfillT DE GROOTSE OPZET VAN DE P.en P. COMMISSIE ! 

TEKENT IN OP HET JUBILEU:M-FONDS-1940 ! ! ! 
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W E E K B E R I C H T No • 134 . 
R.K. Sportvereniging "Lenig en Snel", Den Haag,· 

Secretariaat: Frambozenstraat 45. 
-------------------------------------------------------------------· -- . ---- '• •' - . 

P r o g r a m m a v o o r 1 4 e n 1 5 S e p t e m b e r 1 9 4 0 : 

Zaterdag 14 September: 
2.- uur: Lens a.- Duno a.) Terrein Nijkerklaan. Leiders: dhrn. P. Juffermans 
3.30 - : Lens b - Duno b.) P. Janssens, J.J:v.Luxemburg, .J. Runderkamp. 

Opstelling der elftallen:· 
Lens a.: w. Hillenaar; w. Hendriks, s. Kroon; c.v.Luxemburg, A, Hoefnagel, . 

J. Copray; Ant.v.Huffel, c.v.d.Zalm, w. Hugens, F.v.Niel, F.Mesker. 

Lens b.: J •. Roozenburg; G.v.d.Steen, R.v.d.Elshout; F.v.Schendel, J. Balle
ring, Th.v.Wijk; c.v.Leeuwen, M.Mathias, A,Hoppenbrouwers, J.v.d. 
Zij der-, A. Graaf. 

r ·Reserves: C.Bierhuizen, J.v.Westing,A.v.Beek, Jac.Walsteijn, A.ten Dam, ..... 
==--========== •.Î"-· 

LAATSTE OPROEP! 
Legitimatiebewijzen sp0edigst in te leveren door, H.Ballering, F.v.d.Elshout, 
J .Bom, J .wa1sve1Jn, w.waterreus, A.Westendorp, J .v.Zon. 
Pasfoto's. omgaand in te zenden door: J'.Ballering, Ph.Bierhuizen, J .Leijen
dekker, F .ri!esker,. W .Pieters, F .v .Schendel, J. Walsteijn, J. v. Westing. 

===-==. ====:==::: 

Zondag 15 September: 
12.- uur: Lons-comb.3 - Westerkwartier 3 
12.30 - : Wor;terkwartier 2 - Lens-comb.2 

2.30 - · Westerkwartier 1 - Lens-comb.l 
12,30 · - : s.v.c.4 - Lens-comb. 5 · 
2.30 s.v.c.3 - Lens-comb. 4 

Terrein Nijkerklaan. 
vorig Quick-veld 

Zuidurpark 

Opstelling der elftallen: 
Lens-comb. 1: w. Huysmans; Ph. de Heer, J. Runderkamp; J, Crul, R,Roemers 

(aanv.), A, Walhain; L. Ullers, A, Koppelle, H. Janssen, 
G. Rooden~js, J, Goemans. Leider: C, Halleen, 

Lens-comb. 2 A, Blok; J .• v.Liempt, P,. Janssens;. N, Zuiderwijk, A, Boogmans, 
c. Duboist R. Roodenrijs, W,v.Lieshnut, W,Verheggen, H, van 
Rijn(aanv,;, G •. van Doorn. Leider: C. Halleen. · 

Lens-comb •. 3 J. Berntsen; P,v.Hal(aanv.), A,v.Huffel; A,v,D.eelen, Piet 
Hoppenbrouwers, J,v.Nooij; J,.Huibregtsen, F,v,Luxemburg, 
P.v.d,Neut, H. Kops, H, Koeman. Leider: A,v,d,Kleij, 

Lens-comb,·4 J •. Allard; c. Bontje.,·J,v .• Venrooy(aanv.); c. Hoppenbrouwers, 
H.v.d.Boogaardt, J. Bontje;. w. Boortman, A; Boortman, C, 

. Hattink, A,v.Wely, A,;v.d.Endt, Leider: Jac.v,d.Kleij, 
. . . 

Lens-comb. 5 W. Beerens; H, Meiners, C. v .Egmond; A. & J. Huppenbrouwers, 
c. Mil tenburg( aanv. ) ; .C., Zuiderwijk, B. Bom, J. Erberve ld, 

· H,v.d.Klaauw,, J .v.Wàssem. Leider:· Jac.v.d,Kleij. 

•Attentie a,u,b. l Het is gewenst deze. combinaties in de aangegeven opstel
S.:î.ingen te doen spelen. HH. aanvoerders worden daarom verzocht omtrent aan 
. te brengen verand01'ingen zich vocraf met den betrokken leider te verstaan, 
Bijeenkomst combinaties l en 2: kwart v66r twaalf Galerij Ln, v ,Meerdervoort. 

.. 4- en 5: Kwart v6ór twaalf Capi tol. 

Zoals men ziet: een· interessant programma. 
komst rekenen? 

Mogen wij daarom op aller op-

• filI, S:pelers, doet je best! 
Prettige wedstrijden en •... veel succes l; , 

' ...... ........ 

========================-=== 
WAARDEERT DE GROOTSE OPZET VAN DEP & P-COMMISSIE 

en TEKENT IN OP HET JUBILEUM-FONDS-194-0 f 1 t • l t ••••• 

========-=-=========-----==-. 

V 
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R.K. Sportvereniging "Lenig en Snel" 

-------------------------------------------------------------------------------
(Bijvoegsel van Weekbericht No. 134) 

.A..<\.,."î ALLE LEN SER S ! 

Om het seizoen 1940 - 19.,J,lögoed-aan te vangen, wordt op a,s, 
Zondag 15 September om half acht· in de kapel van "Gr9enestein"; 
Loosduinscheweg, door onzen Geestelijk-Adviseur, kapelaan D, Buis, 
een H. Mis opgedragen voor het welzijn van Lenig en Snel en de le
den en voor de overledenen van de vereniging, 

Het Bestuur verwacht alle senioren, junioren, donateurs en 
donatrices, 

Gelegenheid tot fietsen-stalling is aanwezig! 

Namens het Bestuur, 
Jac. v,d, Kleij, Secr. 
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WE E KB E R I C H T . No. 135 

R.K. Sportvereniging "Lenig en 5'nel", Den Haag. 

·secretariaat: Frambozenstraat 45, 

,. 

_. ~-~ --~ ... !:' ........ =i:,,:/!'!!1:;;:.~==- ~~=;;;;;=======-~4== ::::i;:;i~-- -~-=====-~="=:.=- -=- --- - =- -::l- - --- -- -- - . - . ·.· ----. 

' 

. . 

Z '0 N D A G W E E R V O E T B A L J' 

Zietdaar de drie woorden, waarnaar dagelijks met spanning werd uitgezien! 
. Eerst heden, Donderdag, verschenen ze· in de ochtendbladen; vandaar dat dit 
weekbericht later dan gewoonlijk uitkomt. 

Voor onze senioren geldt a, s. Zondag hetzelfde programma, als voor 15 Sept, 
was vastgesteld; zekerheidshalve laten wij het m~t de opstellingen hieron
der nog eens volgen. 

Het' oorspronkelijk voor de junioren vastgestelde wedstrijd-programma kwam 

te vervallen; mocht het nog lukken andere wedstrijden te krijgen, dan vol-
gen persoonlijke aanschrijvingen.· . , · 

·' ----------------~--------------
P r o g r a lli m -~ v o o r_~2 2 S e _]2 t e m b e r 1 9 4 0 

12.-- uur: Lens-combinatie 3 - V/ester:kwartïer 3 

12.30 - : Westerkwartier 2 - Lens-combinatie 2 
2,30 - 1/lesterkwartïer 1 - Lens-combinatie 1 

Terrein Nijkerklaan: 
vorig Q,uickveld 

12.30, 
·2.30 

s.v.c. 4 - Lens-combinatie 5 
s.v.c. 3 - Lens-combinatie 4 

Zuiderpark 

Opstelling der elftallen: 
Lens-comb. 1 

Lens-comb. 2 

W. Huijsmans; Ph •. de Heer, J, Runderkamp; J, Crul, R,Roemers 
(aanv,l, A. Walhain; L. Ullers, A, Koppelle, H. Janssen, 
G, Roodenrijs, J, Goemans, Leider: C, Halleen, 

A, Blok; J,v.Liempt, P. Janssens; N, Zuiderwijk, A,Boogrnans, 
c. Dubois; R. Roodenrijs, W.v,Lieshout, W. Verheggen, H. v, 
Rijn(aanv,), G. van Doorn. · Leider: C. Halleen, . 

Lens-comb. 3 J. Berntsen; P,v,Hal(aanv,), A,v.Huffel; A,v,Deelen, Piet 
Hoppenbr ouwer s' J.v. Nooij; J,Huibregt sen, r F. V. Luxemburg' Fc. ~ 
r.,.a.P.etlt, H, Kops, H, Koeman. Leider: A. v.a. Kleij, 

Lems-comb. 4 

Lens-comb, 5 

J, Allard; C. Bontje, J, v. Venrooy ( aanv;) ; C. Hoppenbr ouwer s, 
Hu . ,&: 300 0 ::zc •• dl!, J. Bontje; W. Boortman, A, Boortman, 
C. Hattink, A.v.Wely, A,v,d,Endt, Leider: Jac, v,d. Kleij, 

W. Beerens; H, Meiners, C,v,Egmond; A, & J, Hoppenbrouwers, 
C. Miltenburg(aanv.); C, .. Zuiderwijk, B, Bom, J. Erberveld, 
H.v.d.Klaauw, J,v,Wassem, Leider: Jao, v.d. Kleij. 

Attentie a.u.b.! Het is gewenst deze ,combinaties in de aangegeven opstel

lingen te doen s-pelen. HH. Aanvoerder.s worden daarom verzocht omtrent aan 
tebr,mgen veránderingen zich vooraf--.met den betrokken leider te verstaan.• 
Mogen wij hen· tèvenà ve:r'zöe.kërvbijzóndei:'è 'aandaèht aan het tempo vàn hun 
ploeg te schenken? 
Op aller opkomst wordt gerekend! Veel.· succes, lui! 1 

--------------------------------------------------------------
BONS VOOR VOETBALSCHOENEN. 

Wij maken onze spelers erop attent, dat per aanvrage f -,19 aan de 
N,V,B. verschuldigd is voor administratie-kosten; men gelieve bij het in
dienen van zijn aanvrage hiermede rekening te houden, Bij schriftelijke 

aanvrage sluite men 10 cents aan post.zegels in,- Voor de reeds ingediende 
aanvragen zal b_ij de contributie-inning f ... ,10 worden nagevorderd. 

. IEGITIMATIE-BEWIJZEN' EN PASFOTO'S, 

Bij onze oproep tot inlevering van legitimatie-bewijzen en pasfot_o's. 

(zie vorig weekbericht) verzuimden wij aan te geven, dat bij.verder uit
blijven daarvan niet aan de competitie zal kunnen worden deelgenomen, Men 

houde hiermede terdege rekening! d 
1 

. . s· 
Jac, v •• K e1J, eer. 

· Tonny Bastiaenen heeft in het R, K, Zi ekenhui e, We steinde een blindedarm,., . 

operatie ondergaan. Hij ligt daar op zaal 43 en maakt het momenteel goed, 
-••a••==•~~-~•a•a•••a•••zm•••••~-. 
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WEEK BE RIO H T No. 136 

R,K. Sportvereniging "Lenig en Snel", Den Haag. 
Secretariaat: ]'rambozenstraat 45. 

PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 28 SEP'I'EMBER 1940: 
Lens d - RKRVV d 2 uur 
Lens c - VVP c 3 -
PROGRAMMA VOOR ZONDAG 29 
1.- uur: VAO a - Lens a 
1.- - · VAO b - Lens b 

2.30 - VAO 1 - Lens 2 
OPSTELLING DER ELFTALLEN: 

Terrein N~kerklaan) Leiders:Dhr. P. Juffermans 
) Dhr. P.' Janssens 

SEPTEMBER 1940: 
Terrein RJggewoning)Leiders dhrn. J. Runderkamp, 

- - . )J. Walsteijn, C. Steenwijl,, 
)J.J. van Luxemburg. 
Leider dhr. 0, Halleen: 

~· ·~. ,.,..,, Lens 2 A, Blok; J,v,Liempt, P,Janssens; N,Zuiderwijk, A,Boogmans, A,Boort
man; C. Dubois, w.v,Lieshóut, W,.Verheggen, H •. v.Rijn(aanv)G.v,Doorn 
Reserves: P.v.Hal, W.Boortman, J,.Bontje. 

,.., .. _ 

' , 
'---

Lens a : ·w.Hillenaar; W,Hendriks., S,Kroon; F.v.Schendel, A,Hoefnagel, e.v. 
Luxemburg; Ant.v,Huffel, O,v.d,Zalm, W.Hugens, F.v.Niel, F.Mesker 

Lens.b 

Lens c 

J .Roozenburg; G.v.d;steen; M,v,d;Elshout; O,Bierhuizen, J.Balle
ring, J.Oopray; O,u.Leeuwen, M,Mathias, J.v.d.Zijden, A,Hoppenbr., 
A.Graaf. 
Reserves: A.ten Dam, IV.Pieters, J,v,Westing, Jac,Walsteijn. 
A.ten Dam;. Jac.Walsteijn, Th,v.,Wijk; J,Bom, A,v.Beek, W,Pie ters; 
W. v. Geld,,., J. Walsteijn, W, Wate:,:,reus, A,Hoppenbrouwers, J. v. Westing. 

Lens d J.Leijendekker; W,Govers, .J.v,d,Zalm; Ph.Bierhuizen, .F,Verschuren, 
Jac. v. Zon, G,Koevoets, A, v, Luxemburg, A, Westendorp, H,Ballering, 
F.v.d.Elsliout. 

SAMENKOMST Lens a. en b.: 12.- uur bij Oapitol, 
Lens 2 : half twee bij Oapi t'-'l . ,, , 

Voor de overige senior-elftallen zal worden getracht wedstrijden te krijgen; 
Slagen die pogingen, dan volgen persoonlijke aanschrijvingen, 
Attentie a.u.b. 

Onder de nieuwe bepalingen komen de legitimatie-bewijzen te vervallen. 
Voor de JUNIOREN. blijven ze gehandhaafd. 

Mede blijkt nu, dat den betrokken junioren, in een vorig weekbericht 
opgeroepen, NIET 3, doch slechts EEN foto behoeven in te ·zenden. Zaterdag 
a.s. gaat de bonds--opgave weg. Wie v66r die datum verzuimde z'n conter-
f ei tsel in te leveren, kan aan de competitie eerst later deelnemen. 

Jac. v.d. Kleij, Secr. 

----------------- .-

TEKENT IN 
0 P HET 

JUBILEUM-FONDS-1940. 

----==============================================--
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WEEKBERICHT No, 137 
R,K, Sportvereniging "Lenig en Snel", Den Haag 

Secretariaat: Frambozenstraat 45. 
-------=~-------=-------=-=--=-Q=~====-=-=-=======-===g=======Q~=---------------

PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 5 OQ.±OBER 1940: -

2.- uur: RKRVV - Lens c. )Leiders: dbrn. P. Janssens en P. Juffermans. 
3.- - : RKRVV - Lens d,)Samenkomst: 1,30 uur eapitol, 

FROGRiJi0.!A_VOOR ZONDAG_ 6 OOTOBER 1940.;_ 

2,15 uur: SVGEB 1 - Lens-comb, 1 ) Terrein "Madesteijn, gelegen: 
12,15 - .: SVGEB 2 - Lens-comb. 2_) links op de weg naar Monster. 

1.30 uur: RKRVV - Lens b,)Leiders: dhrn. J.v,Luxemburg, J. Walsteijn en 
2,30 - RiiRVV - Lens a.) J, Runderkamp. Samenkomst: 1.- uur eapitol. 

--------------------
OPSTELLING DER ELFTALLEN: 

Lens-comb, 1: P. Janssens; P.v. Hal, Ph. de Heer; J, erul, R. Roemers 
··- (aanv.), H.v, Rijn; G.v. Doorn, A, Roodenrijs, J, Goemans, 

A, Koppelle, L. Ullers .. ,: ,. . .. .. . Leider: e. -Halleen. 
Reserves: A, Boogamns, W. Huijsmans, R. Rood~nrijs, 

Lens-comb, 2: J. Allard; e. Bontje, J,v. Venrooy; e. Hoppenbrouwers, 
H.v.d. Boogaardt, J, Bontje; W, Boortman, H, ltieiners, 
C, Hattink, A,v.d. Endt, J.v. Wassem, Leider: A,v.d.Kleij. 
Reserves: W. Beercns, ]'. Bosman, F. Rombouts, 

Lens a,: J, Roozenburg; W. Hendriks, S, Kroon; G.v.d. Steen, A,Hoefnagel, 
. e.v. Luxemburg; Ant.v, Huffel, e.v,d, Zalm, W. Hugens, F.v.1-Tiel, 
F'. Mesker. 

Lens b,: V.', Hillenaar; J, Ilallering, M, Mathias; J, Bom, C, Bierhuizen, 
J. Oopre.y; J,v,d. Zalm, J,v,d, Zijden, A, Graaf, A. Westendorp, 
e.v. Leeuwen. 

Lens c.: e.v. Luxemburg; M,v,d. ElshoUt, Th,v. Wijk; W. Pieters, A,v:..n 
Beek, J,v. 1/lesting; W. Waterreus, J. Vfolsteijn, Jn.c. Wo.lsteijn, 
A, Hoppcmbrouwers, \l,v.d, Geld, · 

Lens d.: A, j:,en Dam; H. Ballering, G •. Koevoets; J,v. Zon, ]',v,d.Elshout, 
Ph, Bi er hui zen; F. Ver schuren, J, Lei j endekker, ',f. Gover s, 
A, v, Luxemburg, ',7, v, d, Geld, 

Samenkomst Lens--comb. 1: 2,15 uur 011.pitol 
Lens-comb, 2: 12,15 

Mogen wij de senioren verzoeken steeds en tijdig op het punt ve.n bijeen
komst te verschijnen? Kiest men voor een bepaalde uit-wedstrijd liever 
z'n ei gen weg,._ dan ontvn.ngt ,de, betr okkcm -·leider. d9.o.rvt>.n g:;i'.7.rne vooraf 
bericht; de.t werkt een tijdig vertrek in de hnnd! 

Op Zond2.g 13 October r>,,s, vangt de competitie ao.n! Het is dus nu de tijd 
z'n voetbP.1-uitrusting nog eens grondig te inspecteren. Specinle ae.ndp,cht 
vragen wc voor de schoenen; laten die ze.cht zijn en van goede veters en 
doppen ·voorzien. We verschijnen d'.l.n toch ook n.llemnal in het officiële 
Lens-tenue? Ook de kousen behoren do.nrtoe! 

De Lens-revue verschijnt ditmr.1n.l enigszins over tijd; het w::i.chten wo.s V 
n.l. op de competitie-indeling. Deze is intussen bekend geworden, zodat 
wij goede hoop hebben d'.'l.t ge de Revue a.s. Zo.terdr.g in Uw bezit hebt. 
Reeds nu vre.gen wij Uw bij zond ere 1?.r.nd.<>,cht voor de inhoud! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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WE E KB E R I C H T No. 138 

-· . î 

R,K, Sport·v'ereniging "Lenig èn Snel", Den Haag 
Secrataz iaat: Frambozenstraat 45, 

---------------·-----------··-------------------------------------.· -----------
PROGRAMMA VOOR ZONDAG 13 OCTOBER 1940: 

12 .- uur: 
2,30 

12.30 
2.30 
3,-

12,15 
1.-

V,V,P. 2 - Lens l 
Bl,Zwart 2 - Lens 2 
A.V.V. 2 - Lens 3 
R.K.R,V.V. 2 - Lens 4 
S.V.T.a - Lens a. 
Wit-Blauw b - Lens c, 
Pats c - Lens d. 

Terrein: Zuiderpark 
,. - - Katwijkscheweg, Wassenaar 

v .Ruysdaellaan, I,eidschendam 
Houtweg bij de Leyweg 
v. Tuyllstraat 
Bezuidenhout 625 
v. Tuyllstraat 

OPSTELLING DER ELFTALLEN MET VERDERE BIJZONDERHEDEN 
le Elftal: Samenkomst op het VVP-terrein, Leider: C. Halleen 
W, Huijsmans; P.v.Hal, Ph. de Heer; J·. Crul, R, Roemers (aanv •. ), A,1ffalhain; 
L. Ullers, A. Koppelle, J. Goemans, A, Roodenrijs, H. Jacobi. 
Reserves: H.v.d,Boogaardt, G,v.Doorn(grensr.), P, Janssens, A.v.Wely. 

---- -·· ---·--------------------------------------------------------------------=-...;-
2e Elftal: Samenkomst: ,1,.., uur"Capitol. Leider:,C. Miltenburg. ·. · 
A. Blok; J,v.Liempt, J.v.Venroo.y(aanv. ). ; N. Zuiderwijk, A, Boogmans, 1J.Ver
heggen; R,Roodenrij s, W,v.Lieshout, H. Janssen, H.v.Rijn, C.Dubois. 

·Reserves: W.Beerens(grensr,), C,Miltenburg. · 
-----------------~-------------------------------------------------------------

3e Elftal: Smaenkomst: ll.- 1.rn.r Capita],. Leider: J, Runderkanrp. 
J,Berntsen; C.Z1.,;iderwijk, A,v,Huffel; A,v,Deelen, P.Hoppenbrouwers,J.v.1'Tooy; 
J. Hui bregt sen, .A.Boortman( aanv,) , F .v ,Luxemburg, H.Kops, H. Koeman, 
Reserves: B.Bom, li',BOS!llan(grensr,). . · 

4e Elftal: Samenkomst op het RVV-terrein. Leider: A,v.d.Kleij. 
P,Janssens; C.Bontje, F,Rombouts; C.Hoppenbrouwers,- H,v,d.Boogaardt,J.Bontje 
W.Boortman(aanv,), A,Ho-ppenbrouwers, A,v,Wely, H,Meiners, A.v.d.Endt. 
Reserves:. B,v,Niel, C, l'îulle, J,v,'ti'assem(grensr,). 

------•-----------------------------••N-------------------------------------------
a,-Elftfü: Samenkomst: 2,- uur Ct>,pitol. Leider:dhr. A.Runderkamp, 
W.Hillenaar; 1/l,Hendriks, s.Kroon; G.v,d,Steon, A,Hoefnagel, J.Roozenburg; 
Ant,v,Huffel, C,v,d,Zalm, W,Hugens, F,v,Niel, F,Mesker, 
Reserves: J,Co-pray en C,v,Leeuwen, 

c.-Elftal: Semenkomst: 11,15 Ca:pitol. Leider: dhr. J.v,Luxemburg. 
C.v.Luxemburg; C,Bierhuizen, J,Bom; G,Koevoéts, A,v,Beek, A,Westendorp; 
J, -w. d; Zalm, Jac. Walsteyn, A ,v. Luxemburg, Vi, Pi,eter s, Th,v. Vrij k. 
Reserve: A,Hoppenbrouwers, 

d.-Elftal: Samenlrnmst: 12, •. uur Capitol, Leiders:dhrn, Juffermans,Walsteyn. 
A, ten Dam; H,Baller ing, W, Gover s; J, Leyendekker, F .v ;d .Elshout, F. Ver schu
ren; W.v.d,Geld, J.v.Zon, W,Waterreus, J,Walsteyn, Ph.Bierhuizen, 

========-================~-==-=--=~--=-============-=====-===================== 
HET SPEL GAAT EEGD:J}TEN! 

Onder wel zeer ongunsti-ge .. ·-omstand-i·ghéden' vangen we de wedstrijden-reeks 
van de competitie 1940- 1 41 aan, Want hoewel we goede hoop hebben dat de ter
reinkwestie spoedig tot het verleden zal behoren, zitten we momenteel nog 
zonder eigen speelgelegenheid, Vandaar ook dat onze elftallen voorlopig al
leen·uit-wedstrijden zullen spelen, 

Deze handicap zal hopelijk voor onze spelers aanleiding zijn om in de 
komende wedstrijden zich extra in te spannen om juist nu het best--mogelijke 
resultaat te bereiken, Nietwaar, ,juist bij tegenslag komt de ware vriend
schap tot. gelding en dromt men samen om met vereende krachten de moeilijk
heden het hoofd te bieden, Samen en in eensgezindheid zijn we sterk. Een
dracht maakt macht! Welnu•, ltet is thans - meer dan ooit tevoren - zaak ons 
ware vrienden, echte clubvrl.e::iden, te tonen! Laten we er daarom voor zorgen, 

- onze conditie zo goed mogelijk te bewaren,- en die zeker niet door abnorma
le leefwijze in gevaar brengen, Laten we elkaar aanvullen en elkaars fouten 
trachten te herstellen; niet eigenzinnig ons partijtje spelen, maar in de 
wedstrijden steeds het belang van de ploeg voor ogen houden. En als we dan (/ 
ditmaal meer dan gewone aandacht schenken aan het positie-kiezen en dekken, 
aan het tempo, ja vooral het tem"[)o! ... dan zijn we er vast van overtuigd, dat 
we - ondanks de bestaande moeilijkheden - toch goede resultaten zullen boe
ken, Vooruit dus, lui! het beste bccmt·je voor!! 
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EXTRA EDITIE VAN HET WEEKBERICHT, 

R,K, Sportvereniging "Lenig en Snel" 
------------------------------------------------------------ .------------------

DRINGEl\'llE UITNODIGING tot het bijwonen van de 
J3UITENGE'\'l01'E LE:DENVERG.ADER ING 

OP DINSDAG 15 OCTOBER 1940 in cafe Emma, Regentesseplein 22 
des avonds 7 uur precies, 

xxxxxxxxxxx 

Als enig ::i,genda-punt zal worden behandeld: 

FU8IE ME'l' DE R,K, SPORTVERENIGING "R,A,V,A," 

xxxxxxxxxxx 

TOELICH1' H ri: 
Q,uick--Steps berichtte, de voorlopige huurovereenkomst na 1 October 

niet te kunnen continueren, wijl het·gezámenlijk a-1ntal elftallèn van 
beide clubs te groot in-. 

In de afgelopen m,:i.anden heeft het Bestuur "hemel en aarde:: verzet 
om Lens zoal niet een mooi, dan toch een voldoende home te bieden, 

't L10cht niet baten! Een veld is momenteel een onbereikbaar artikel 
en zelfs 1,ccoptabele onderhuur blijft tot de vrome wensen behoren, 

De mislv.kte pogingen vormden een directe aa~loop tot het o'pe!~n van 
informatorischc besprekingen met het Bestuur van "Rava::, tenèinde over 
een eventu0le fusie V"J.n -ITedachten te wisselen, 'n Fu'sia, die in feite 
grondig verschilt van de - gangbare norm, waarbi;j meestal één dor vereni
rringen laboreert aan bloedarmoede, 
~ - Hi2r is de zaak anders! · f.,, 

1 
Uelk een Proto betekenis kan een combinatie van twee sterke; vereni-

gingen hebben! -·]'icr bolwerk v:1n ,,atholieke voetba_ llers, dat propaganda 
uitdrnagt in het residcntialo voetbal, ( 

- Als ,ic klas 2NJ3'er met goede s.ccomodé,tie, sterk in kwantiteit en 
kwaliteit, zal con •Jrga,nis'.1.tie gesticht kunnen worden, die - met spont'l.
ne medewerking vn.n allen - prachtig Vé'.n bouw en fund=(.mtcel hecht zal 
zijn, 

De Besturen van Lens en Rë1.vr, kwmnen in principe tot overeenstemming, 
!ET VOORD IS lfü AAH Dlï.: LEDENVERGADERINGEN! 

Op,de voorn2Jne wijze, weJ.kc Lens' traditie eist, zullen de blauwwitten 
op de Buitongevrnnc ledonvorgG.dering deze zaak ernstig bespreken, na 
v9oraf de nadere bijzonderheden gehoord te hebben, 
Een ding is nbsoluut nocäze.kelijk! ALLE SENIOREN :MOETEN AAli!':JEZIG ZIJN! 
De goede opkomst v,111 do ja'.'.rvorgadcring dient met "lengten" geslagen te 
worden. 

RESERVîiJ'JR1' DÉZE AVOIID ZÈKER! ! ! ! 

Is,het aanv<:>.ngs-uur - begrijpelijk - wat vroeg, tracht Uw werkzaam
heden zo te regelen, d"l.t ge BIJ'rIJDS aanwezig kunt zijn; verzoekt zono
dig wat vroeger te mogen eindigen, ,DE BEL.AIÇGRIJKE AGENDA IS HET WAARD! 

DUiSDAG 15 OC'.i'OBER. EMMA, 7 TJTJR, 
NIEï:U\llTD, MAilR .D.,\:H OOK NIEi\LlJID, VT<]RZUIME ! 

Voldoet ann deze ,;;ons vnn Uw Bestuur, Lens rekent op TJ! 
Ook do donateurs zijn van harte welkom, 

,• 

Namens het Bestuur, 
Jac. v,d, Kleij, 

Seoretl'l.l;' is. 

tl 
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W E E K B E R I C H T No, 139 
R ,K. Sportvereniging "Lenig· en Snel" Den Haag 

Secretariaat: Fr8Jilbozenstraat 45, 
--------.-----------------------======= -======-=====--=====· ========·-.·· ·===·== 

'WEDSTRIJD-RESULTATEN VAN ZONDAG 13 OCTOBER 1940: 
v.v.P. 2 - Lens 1 2 - 3 S, V. T. a - Lens a u~tgesteld.· 
El.Zwart 2 Lens 2 4 - 4. Wit-Blauw b - Lens C 2 - 3 
A, V, V. 2 - Lens 3 10 - 3 Pats C - Lens d 1 - 5 
RK. RVV 2 - Lens 4 2 - 7 

---------------------------------------------- -------------------------------·-• 
PROGRAl,'ill!A VOOR ZATERDAG 19 EN ZONDAG 20 OCTOBER 1940: 
Zaterdag: 
3.- uur: R.K.R.v.v. - Lens d 
Zondarr: 
2,30 uur: G.D,S. 1 - Lens 1 
2, 30 'il ,Blauw 1 - Lens 2 

12,- Q,. Stevs 2 - Lens 3 
, 1.20 El.Zwart a - Lens a 
12,15 A,V.v. b - Lens b 

Terrein: Hout weg. 

·Terrein: Hoornparlc 
Bezuidenhout 625 
Nij ker klaan 
Katwij ksoheweg, Wassenaar 
v.Ruysdaellaan,Leidschendam 

De wedrJtrijd W.D.Z.l - Lens 5 werd van Bondswege uitgesteld, aangezien de 
Kruisvaarders elke 3e Zondag van dè maand vrijaf wensen te hebben. Nog even 
geduld dus, 5e elftallers! - Ook het 4e elftal is vrij, 

. . .. -- . 

OPSTw.LLING DER ELFTALLEN, PLUS VERDERE BIJZINDERHEDEN 

le ELFTAL: Sa.>nenlcomst 1 ,30 uur Capi tol. Leider: C, Halleen. 
W.Huijsmans; P.v.Hal, Ph. de Heer; J, Crul, R. Roemers(aanv.), A, Walhain; 
L. Ullers, A. Koppelle, A; Roodenrijs, J. Goemans, G.v.Doorn. 
Reserves: C, Bontje, W. Boortman(grensr,), A,v,Wely. 

----------------------------------------------------------·----------------------
2e ELFTAL: Samenkomst 1.30 uur Capi tol. Leider: A,v,d ,Klei,j. 
A. Blok; J.v,Liempt, J.v.Venrooy{aanv.); N. Zuiderwijk, A, Boogmans, ·w,Ve:i:
heggen; R. Roodenrijs, ·11. Janssen, W.v.Lieshout, H.v.Rijn, C. Duboio. 
Reserves: J, Bontje, A.v,d.Endt, J, Hoppenbrouwers(grensr.) 

1 -------------------------------------------------------------------------------
3e ELFTAL: Samenkomst Nijkerlclaan. Leider: J.v.d.Kleij. 
J, Berntsen; A.v.Huffel, A,. Boortman(aanv.); A,v,Deelen, P. Hoppenbrouwers, 
J.v,Nooy; C. Zuiderwijk, F.v.Luxemburg, J, Huibregtsen, H, Kops, H. Koeman, 
Reserves: H.v.d.Boogaardt, A, Hoppenbrouwers(grensr,), H. Meiners. 

--------------------------------------------------------------------------------
, a-EIF'l'AL: Samenkomst 11.30 uur Capitol. Leiders: dhrn,v.Luxemburg,Juffermans 

W. Hillenaar; S. Kroon, .W. Hendrika; G,v,d,Steen, A, Hoefnagel, c.v.Luxem
burg; Ant.v.Huffel, C,v.d.Zalm, W. Hugens,. F,v •. Niel, F. Masker, 
Reserves: P. ter Stecge, Jac. Walsteijn, 

' , --------------------------------------------------------------------------------
b-ELFTAL: Samenkomst 10,45 uur Capitol. Leiders: dhrn. Vlalsteyn,v,Boheemen. 
J, Roozenburg; J, Ballering, C. Bierhuizen; J, Copray, M.v.d,Elshout, Th.v. 
Wijk; C.v.Leeuwen, M. Mathias, J,v.d,:Zijden, A, Hoppenbrouwers, A, Graaf, 
Reserves: A,v,Beelc, J.v.d.Zalm. 

-----------------------------·--------------------------------------------------
d-ELFTAL: Samenkomst 2.15 uur Capit"ol, Leider: dhr. P·. Jànssens. 
A, ten, Dam; W. Govers, H. Ba,lleri,hg,; .J. Iieijendekker, F,v,d,Elshout, F.Ver
schuren; W.v.d.Geld, J. W1J,lsteijn, W. Waterreus, J.v.Zon, Ph. Bierhuizen. 

:i'lm======== ~ ====;:::.:=::==:;======;;.·-==;;===========================·=~=================== 

Over de resultaten van dele competitie-dag kunnen we alleszins tevreden 
zijn: 9 van de 12 te behalen punten werden in de wacht gesleept. Het ver
toonde spel kon ons echter maar matig bekoren, Bij het le elftal ging alles 
even stroef; resultaat: een moeizaan1 verkregen overwinning,- Het 2e moest, 
na met 4-1 te hebben voorgestaan, toch nog met een 4-4 genoegen nemen. Bij 
tactisch spel moet zoiets te verhinderen zijn! Het 3e betaalde z'n entree 
met een fikse nederlaag; plankenkoorts'? a.s. Zondag beter, hoor lui! 
Yle kunnen niet genoeg de aandaoht vestigen op het snell.e doorgeven van de 
bal, Maar dan moet men dit elkaar ook mogelijk maken door vlugger positie
kiezen en zich vrijer opstellen; dat moet in de looppas gebeuren, lui! Open 
svel en temvo vormen de basis voor de overwinning! , 
Tenslotte: MOGEN DE SPEIJJ:RS WEDEROM OP. DE BELANGSTELLING EN AANMOEDIGING 
VAN ONZE DONI~TEURS EN DONl,TRICES REKENEN'? Die citeun werd Zondag node gemist! 

t xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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W 1~ E K B E R I C H '.!' No, 140 
R,K,.Sportvereniging 11 Lenig en Snel", Den Haag 

------"-------· . .;.s_ec_r:..e:..t...:ar:;.;;..i.;;a;,;;a~t. :. Frambozenstraat 45, 

PROGR.A1IMA VOOR ZATERDAG 2G EN ZONDAG-27 OCTOBER 1940_..._-,,-_____ ..::.___..:__~ 

- -
Z at' e .r d a,_e:.....;. VVP g·- Lena d 3 uur, Samenkomst: 2,15 uur· Capito·l 

Leider: dhr. P. Jansse.na, 
Z o n d a 
2,30 uur: 
2,30 

2 ··-
2,30 
1.20 

12,15 
l,30 

g ! 

Velo 1 - Lens l 
Rava 2 - Lena :3 
GDA 3 - 'Lena 4 .· 
\:'ilhelnms 3 •. Lens 5 · 
Vac a - Lens a 
GDS b -· Lens b 
Rava c - Lens c 

Terrein: N~ordweg, Wateringen 
Zuideri;,ar k 
Haagweg, I•oosduinen · 
200 m. voorbij viaduct Voo.rburg 
Roggewoning, Wassenaar 
tè Rijswijk (nieuw) 
Zuid eri;,ar k 

- --------- .------------------------------------------------------
. OPSTELLING DER ELFTALIBN EN VERDERE BI.TZOlIDERHTI:DEN 

LENS l: Samenkomst l,15 uur Capitol, Leider C, .Halleen •.. 

W,· Euijsmans; P,v,Hal, .Ph. de Heer; J, .Crul,. R. Roemers(aanv.), A, \7al.ha,in;. 

L, Ullers, _A. Koppelle, ~• Roodenrijsl .. J. Goemans, G.v,Doorn, 

Reserves: A, Blok, .J.v,L1empt(grensr,' , H.v,Rijn. . . · 

-- ----•.------------------------------------------------ ----------------------
IERS .3:· 2 .• 10 mir Rava-terrein, Leider Jac. v,d, Kleij, . . . 

J. Be~ntse~1; A;_ Bo~r~man, A, de }!ru~jri; "A,v,Huffel, P,.-Ho-ppenbr,; A,v,Dil'13len\ 

C. Zu1derw1Jk 1 lf, 1v1e1ners" J. Hu1bregtsen; .JI. Kops, H. Koeman. .· · (aanv. l 
Reserve: c,·Dubois, · 

----·---------.. --------------------- .. - . ----------·--------------. ------------------
IBNS 4 : Samenkomst Ll5 uur Capitol. Leider A,v.d,Kleij. , 

P .• J~nss
1
ens; C, Bontje, F. Ron,ibouts; C. Hoppenbro1;-werf_l; .H.v,d.Boogaa.rdt, J, 

BontJe; ,V. Boortman(aanv.), Aa, Hovpen)Jr,, C.Hatt1nk, }l.,v.We1.y, · A,v,d,Endt, 

Reserve: J.v.Venrooy, 

-----------------------------. -------------------------------~------------------
IEHS 5: EJamonkomst Î.15 uur Capitol. Leider J, Rundérkaurp, , 

W. Beerèns; F, Bosman; C.v,F.gmond; P. Driessen, c. Miltenburg(aanv.) ,C,Nulle; 

B. v ,1H el, B, , B.om, · J, Hoppenb~ouwer ~, .P •. Mi J,tenburg, J ,v. Wassem. · . ' 

--------------------------------------------------------------------------------
LENS a: fü,L1enkomst 12 .15 uur Capi tol, Leider dhr. P, Jufferrilr:ms, 

W. Hillenm1r; P. ter Steege, S, Kroon; G.v,d.Steen,, A, Hoefns.gel, J.v,Westîn13; 

Ant.v.Huffel, C,v,d.Zalm, \"{, Hugens, F,v:1Hel, F. ]fosker~ · · 

_______ .,' ---·-----·~------------------~- ---=~----. -- ·---- --------------------- -----
IBNS b: S9,lllenkomst 11.15 uur Ca:pitol. Leiders dhrn, Wo.lstci,jn, Steenwijk, 

J, Roosenburg; J, B2,llering, C, Bierhuizen; J. Co:pray, M,"v,d,Elshout, J,v,d, 

Zalm; e.v. Leeuwen, :M. Mathius, J,v,d,Zij'den, A, Hop:p'<nbrouwers, A, Graaf, · 

--------- -----------·----------------·----------------•--. --- ---------------------
IBNS c: Samenkomst 1.30 uur. Leider dhr. J,W. Dubois. 

C,v.Luxemburg; J, Bom, Th,v,Wijk; IL Bailéring, A,v.Beek, ·G, Koevoets; i~,v. 

1Luxe1nburg, Jac.Ylals.teijn, J, Vlalsteijn,· A, Westendorp, Vl. Pieters, .. , . 

--------- -------½•-------------------·- -----------------------------------------
LENS d: L.ten Dam; ':!.Govei·s, A,v,Luxemburg; J,Leijendekker, 1'',v.cl,Elshout, 

F,Versclmren; ,,,-,v,d,Geld, J,Walstei•jn,' W,Waterreus, Ph.Bïerhuizen, J,v.z.on, 

Zoals men· ziet·,' \7órdt' net een drukke. v·oetbal-Zondag voor· Lèus·;-: behalve/ h~t ·-

2e komen alle elftallen binnen de lijnen. En aangezien diverse spelers door 

blessures niet van de -partij kunnen zi.jn, ,zodat geen reserv.es meer bescp.ik-

. baar zijn, doen wij een dringcmd beroe:p op alle o:pgestelde;.ri,tielers om, n.iot 

fü:n bij absolute noodzakelijkheid af te schrijven, DIT GELDT ZOWEL VOOR. DE 

SENIOREN _\LS VOOR DE JUNIOREN! 1iie v·erwachten do.n ook stellig eeni ed.er. op z'n 

postl- 'dat de vooruitzichten betreft,·'zijn we o-ptimistisch gestemd. Het le 

zal tegen de kPJnpioenen natuurlijlc dai:iig op z'n tellen moeten passen. Marw 

a1s·erwat.meër v'.lart in de v-.oorhoede.:zit dan tegenVVP, en de verdediging 

verbeten qptreedt; êlari is od,. d~ uitr,lag niet twijfelachtig.- Na do kracht

toei· tegen ~.Ste-ps,• maet 't vc,or de 3e:-elftallers mogelijk zijn tenminste 

één.piint,je•op de Rava-reserves te veroycrerÎ, Of hebben ;.lex es, grotere 1)1'.l.n

neri?- ''Het 4e kan in. Loosduinen• O'Q .'.een· warme ontvangst reken cm, m8.e,r zal niet-. 

tem in, oi;, de· volle ,)Jui t beslag kurinen leggen,- Het 5e tenslotte debuteert. ~n 

Voorburg, waar het 0.2..n V/ilhelr(lus 3 de handen vol z::i.l hebben, Met een gel1Jk 

spel zouden wc ruimschoots tevreden z'ijn!- Prett~ge wedstrijden, lui! 

Frn.n~ v, Li:i.xc~burg is· Zond;;-t~~ -~b~~;;~ti;-~~~;~~men in het R. K. Zi eirnnhui s; 

hij ligt d~o.r op zéi.al 45 en mn.akt het naar omstandigheden redelijk, .,,. 
~ ' " 

LENS 'KRIJGT DE B~sCiilKKING C\t!<~R TWEE '!F,RREINEN nr I·mT ZUIDlJR?,.RK! 1'.11,,::; wordt 

in •t. werk c,esteld or;; die tem sr,oGdigste speelklaar te lrnbben.- In de. volgen•• 

de Lens-revÜe hoi;,en we nadere bijzonderheden te kunn~n.vermclden, 
~~~~~--=~===---=~==~=--

• 
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LIJST VAN ADRESSEN, WAAR TERREIN-AFKEURINGEN BEKEND 

's-GRA:VENHAGE: l 
J. QuGstroo Jr., Loosduinschoweg 661, hoek BGeklaan • 

• 

GEMAAKT WORDEN. 

P.G. Verboom, Hobbcmastraat 159, hd,ek v, Breughelstraat. 
Joh. Vo,minga, Vaillantlaan 362, hoek v. Ostadestraat (Korlvinke). 
P.H. Vorstcegh, Escamplaan 276, hoek Soostdijkschckade. 
W,R. Boyk, Wcsteinde 357, hoek Kortonbosch. 
L, Dronth, Javastraat 132, 
w. van Zon, Goudenrcgenstraat 87b,, hoek L,v.Meerdervoort. 

H. van .Ankum, Vlicrboomstraat.?93, 
A. Spee, Lorentzplein 50. 
v.d. Linden, "De Kikker",. z •. o •. Buitensingel 169, b.d,Maasstraat. 
J. Thoutenhoofd, Ieplaan 175, hoek Olijf straat. 
J. Wolf, Wagenstraat 183, 

0 H,-B'--K-rÖse-,.-Si-nj eur. Semeijnweg 325. , 
: ' ·~. 

H. Rutten (Korlvinke), L,v,N,O,Indi,e 38, hoek R,v,Goenstraat. 

A. Smeekens Jr., Stationsplein 9, hoek Krayenhofstraat. 
. . ' " 

W. Koek, Rijswijkscheweg 117, tegenover H.T. O • 
. o.w. van Kan, Hoefkade 1592. 
B.L. v.d. Bergh, Troelstrakade 523, tegenover Fruitwëg. 
Th. Pannekeet, Vreeswijkstraat 3, ,bif Soestdijkschekade • 

. H.A. Teunisson, Cel~i~sst~aat 113, .hoek Newtonplein·. 

Weintllal P~ Co. , Fred ;Hendrikl~an l:J:.3, hoek v ,Beuningenstraat. 
De Oudo Wossels, Bezuidenhout 21, ; 
J. v.d: Waart, Danckertstraat.45. · .·· 

r. 

Het Haa3sche Sporthuis, Piet Heins'\/raat 
·li 

LOOSDUIHElî: ~ , 
J, ?..os, Thorbeckel~ap. 2, hoek 
N: Mooyman, Emmastraat 7, 
RIJSWIJK: 

' Haag;y?g •. 

., 

K. L. Disma, Haagwe g 117 (Korl vinke) ·• 

SCHEVENINGEN: 

94, tegenover Heemskerckstr •. 

J. Jaarsveld 
J.G; Mulder, 

-~ ,. ' 

/',, Co, , Badhuis straat ],66. 
Breezandstraat 43, hoe}( Pluvierstraat. · 
•· - • - ·-_l ' 

VOORBU'.tl.G: 
H. Muileman, v .Aremberglaan 19, hoek v :Halewijnlaan, 
C.J. Verbeek, Parkweg 218 (Sigarenmagazijn). · 
P. Bey, Heerenstraá t 46. , , . 
F .L .Ivi. Keyzer, Laan van Middenburg ,26. 

===--==------=-=-------=----
van ongeveer kwart voor negen des,Zondagsmorgens af zal voor·d0.ramen 
van deze adressen een lijst worden opgehangen, waarop vermeld ·.staat, 
welke terreinen afgekeurd zijn. Indien alle terreinen zijn goedgekeurd, 
of afgekeurd:, zal voor die ramen ecin bordje worden opgel::ian:gen, vermel
dende: 11 ALLE TER..>IBINEN GOE:::JGEKEURD";', resp. 11 ALLE TERREINJ,JN .AFGEKEURD" . 

. _, . 

Behoudens voor speciaal daarvan in Jcennis gestelde belanghebbenden zijn 
voornoemdo adressen voor inlichtingen omtrent terreinaf.'keuringen NIET 
telefonisch te bereiken. Men is dus' verplicht zich persoonlijk bij eon 
van de genoemde adressen ervan te overtuigen, of een terrein al dan 
niet is afgekourd,-

. ' 
MEN DRAGE DEZE LIJST STEEDS BIJ ZICH OM DIE TE ALLEN TIJDE TE KUNNEN 
RAADPLEGEN. 

' --------------- •" ------------• . . 

v 



ïf E E K B E R I C H 'l' lfo, 141 
R,K, Sportvereniging "Lenig en Snel"· Den Haag 

Secretariaat: rrambozonatraat 45, 

-----------------------------------------~-------------~--------------------------',n,IED BTil I Jllffi OGRAM:,îA VOOll.., ZONDAG 3 UO.Ymf!!ER 1940 ;_ 
12,- uur: G,D,A, 2 - Lens l Tel;r o in :, Ilaagwe g, Loor1duinrm • 
12.- Wilhelmus 2 - L0ns 3 200 m. voorbij vi o.duot Voorburg 
2.30 - V,A,C, 1 Lena 4 R oggewoni ng, 
2,45 Ve.lkeniors a- Lens a - (, Lange Klc i v1eg te ,R i J $VI i j k' 
1,- G ,D. S, ll Lens b. ( even voorbi,J caf e "De Halve Maii.n" 
2ci30 q.stop,3 d Leni1 C - liiijkerkl'J.an 

' ' -----------------------------··---·----·------------·--------------------------------())?3•r11:IJ,ING DEH HLFT.ALL]JN Elf VERDERJTI ïl I JZONDERI·rrrn:mrr ____ , __ ,.,. ____ ,__ ---··--·--.. •--:-- ----
L!TINS 1: Samenkomst 11,15 uur Capitol. L0iuor c. Halleen, 
W, Huijs.mans; Ph, do Hoor, J, Rundor.ksmp; ,J, Crul, R, Roemers(aanv.), A,Walhain 
L. UllcrrJ, A, KoppcU.lo, A, Roodcnrijs, J·. Goomans, G.v"Doorn, 
Reserves: A, Blok, A, Boogmans(grcnsr,), H,v,Rijn. 

----------------------------·------·------·- ----------------------------------------
LEl;B 3: 5:n:,onlrnmrJt 10,45 ,uur C:c,pi tol. LCider Jac. v,d, Klcij, 
J. Dcrntson; P.v.hc.l(aii,nv,), A, Bourtman; A,v,Declcn, P. Hoppcnbrcuwers, .\, do 
Bruijn; J, Huibrèc;tsen, C, Zni.c1orwijk, \/, DrÖg(,, II, Kops, H, Koemà.n. 
Reserve: C, DulJois, ,l.v,Hu_ffcl(grcnsr.,), H ..• Meinors, 

----------~--·----------·--- ... --- •· -----·--"·--·· _--------~------------ ---- , ________ . ------
LEES 4: 8::u:wnkom::;t J..- uur Cs,pitol,. Leider J.v,Vcnrcoy, 
P. Jansscnr;; C, :Bont,jo•, J, Boni;je; C. Hop1rnnbrouwcru, H.v.d.Boocraardt, J", Hop

enbrouvmro; ':J. BoortE1an(aanv.), .~d. Hoiipenbrouv;ers, Jac. Hoppcnbrouvrnr, l,,v, 
,,e:ly, ;,.v.d,:Gndt.·. RrrncrvoFJ: W, Bcercns, F. Rombouts(grcnsr.), .r.v.Venrooy, 

--------------------·-·-------·-------·------- -----------------~----------------------
LENS a,: VJ, Hillenaar; G.v,d,Stecn, S, Kroon(aanv,); P. ter Stocge, .\., Hoefna
gel, Cav.I-uJo:emburg;-- .:.nt·.vahuffol, C.v.d.ZaJm, W. Hugons, F.v.Hicl, F. f.1oskoro 
Roscrvüri: J, Roozonburg, C.v.Loeuv10n. Leiders: dhrn, J.v,Luxcmburg,P.Juffermani; 
Samenkomst : 1. 30 uur Cap i tol, 

' ' ·--------------·--------------------------------------------------------------------
LENS b,: .J, Roozcmlmrg;, J, Ballorii;ig, c. llie;rhuizon; J,v.d.Zalm, M.v,d,Elshout, 
J. Co-pray; C.v.Lccuwcn, M. Mathias, J,v ,d,Zijdcn, f" Hoppenbrcuwc.rs, .~. Graaf. 
Rosorvca: W. GoYors, ; •• v.Lu:xcmburg, Grcnsrc1cht()r: H.v.Laarhovcn, 
Loiders: dhrn, Dubois on Hop-pcnbromYcrs! Samenkom• t: 11,45 uur Capitol, 

·----------------------------··-··-----------------··-------------------------------
LEUS c,: .: .. ten Dmn; J", Bom, Th.v,Vvijk; W, Piotcrc, ;.,v.~eck, G. Kocvoets; 
: .. Vc:stendorp, Jao,v.'alstcijn, J, WÜstcfold, J, Walr;tcijn, J.v.i7os.ting, 
Reserve: J.v.d.Geld, Leiders: dl'!rn. Stccm,ijl: on Walstcijn. 
San;onkomot: 1. 4fj uur Capi tol. · 

'XXX?:XX5fX4~'.'J'XV-Z}:2.:E2L\...'\,;X~'IT'?'1"Jf?XYV1"X:EY~z:x:rx:r~vzy9yxxzx2xxxYYXXYXX:YXf7 YXXZ?~ 
··Jt le elftal heeft het or in c1e altijd laotige nitbeurt togen Velo :prachtig o.f' 
ëèóbracht ;- con ;,_1 aellturstand in een 6-3 ovcrv1inning to kunnen omzet ton, is 
voldoondc bcvlijs voor do goede g.iJst in de -ploeg. Bravo! Intussen zullen Roe
mers c~:,, er /J,,f!, Z.,md2.g 1.;ocd a-i,n doen, zich door hun fors spelende togons.to.n
dcrr, nitJt van de ·djs te laten brengen;- ,rJit z:1,l niet gebeuren, als v1cdèrom vol 
doende aand.3,cht ,2,,,n het tomIJO gür;chonkcn wordt! 
Hot 3e - in vcrderJigi.ng on vu.urlinie ve:çstt?rk~ - trçkt n,;.ar Wilhelmus 2, dat. 
nog geen punt bcmac1r!;igde, ,,ls Han::; z'n tàak als aanvoerder vnn de 3,chtcrhocde 
goed opvat - 5-8! - lmn dit clEJ 2c overwinning worden. ' 
Wim Boortman c,1;. t.r8klrnn nar:,r do Rogg0woning, om daar de pas ingedeelde Vac
crs to hckcJJ1pon. Togen deze c;oedc, jonge :ploeg zal hot z,1ak zijn resoluut op to 
treden;~ geen gopingal dus, mao.r do bal het werk laton doan! 
Het 2o en 5c clft"l hebben, jammer genoeg, wederom oen vrije Zondc"g' .. ',llecn · 
reeds on oen vlot.t.Gro rdwerking v,:i,n hot com11ctitic--progrTu11n,,, zien wc mot ver
langen uit nr,0 .r de opening· vc::,n 01m nieuwe home! In dit verband kunnen wc ech
ter de vcrzdk-.,rinu geven, dr.1t ons Bostunr allGs in hot werk stelt om die feest
dag te hriqiocc1igon, lfog oven !,'.Cduld dus, lui! 

Onze junioren boeken opvallend-goede resultaten;- alleen hot n-elftal viel J.l. 
Zondn.g uit do toon, cloordat het zich door Vac ,...,, liet kloppen (5-0). Voor de 
volledige uitslagen-lijst. mo,)tcn wc ditm,.w,1 - wegens pla,lts-gebrok - n'.".'1.r de 
spoedig verechijncnue Lens-revue verwijzen. 

Voor sommige spelers is 't noodzP.kolijk er hier nog eens de 3..,;.ndo.cht op to 
vestigen, dnt c.fschrijvingen steeds TIJDIG en SCHRIFTELIJI;: moeten geschieden 
en UITSLUITEND rcv.m hot betrokken Elftal-,.secretario.o.t moeten \rnrdcn gericht •. 

xx:xx:xxxxxx:xxx:xxxx:xxxxxxxxxx 
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W E E K .B E R I C H T No, 142 
R.K. Sportvereniging "Lenig èn Snel" Den Haag 

Secretariaat: Frambozenstraat 45, 

... FROGRllJvTiviA VOOR ZONDAG 10 lîOVEMBER 1940 . - . --- . __ .;. __ :_ ___ :_ __ 

2.30 uur: K.R.V.C. 1 Lens l T.errein: Vredenburchweg, Rijs;vijk. 
2,:30 Valkeniers 1 Lens 2 Lange Kleiweg, Rijswijk _ 

12.- D.:H.L. 3 Lens 3 Ln, Vil.Il Vollerihg; Delft 
12,3C· V ,A,C, 2 Lens 5 Rogr;ewoning, Vf:1ssen-:,.ar 
2,45 G.D.S, ,: Lens a Lange Kleiweg, Rijswijk 
2,45 v.v.P. b Lens b Zuiderpark · 
1.20 R,K.R.V.V, c - Lens c Houtweg 

. . - -------------------~-------------------------~-----
- 0PST1'::LLnrn DER EI,Ji'TALIBl! EN VERDERI; BIJZONDIDRlillDF,N 

IEr-TS 1: Vl. Huijsrr.i"'.ns; Fh, de Heer, J, Ruhderknmp; J. Crul, R. Roemers(1J.,'.1.UV,), 
A, Vh:>Jh:ün; I:, Ullors, A, Koppelle, A,· Roodenrij s, J. Goem,-,_ns, G.v,Doorn, 
Reoervcs: C. Bcntje, J, Bontje, W. Boortm(1.n(grcnsr.), P. J.,_nssens. · 
8".l!lonkor.ist: 1 ,30 uur C.,.,;pi tol. Leider: C-, Hrüleen. 

-.. -···- ·-- ------- ---------- ----------~·------------------~---------: ______ -;, ___ _ 
LENS ~l: .~. Blok; ,T.v. Liempt, J. v. Venr:ooy; N .Zuiderwi j k, .:"Boogma.no, vî, VorhÓ'ggcn 
rt.Rooàenrijs, 1I"J•~~ni:.isen, W.v.Lieshout~, -H.v,Rijn, C.Dubois. , 1 

Re sc1rvo o: ;.d. Ho;pp,mbr ouv;cr s, C. Hoppenbr ouwer s ( grensr. l , A, v. Wely. 
S/1lllenkornst: 1 · ,15 uur Cr,pitol.. Lcidcr:.•Jn;c,· v.d.· Kleij,·: ··· · · , '·· · 

-------·-----------·------·------------.--------- --·---------------------------------
LENS 3: J, Berntsen; P.v.H'.'.l(·1r:nv.), .. ~. îloortm~,11; ;,,v.Deelon,', P. Hoppenbrcii:.!wers 
.~. de Bruijn; J; ·Huibrce-t • en, C. Zuiderwijk, W. Drögc, .H. Kops, H. Koennn •. 
ieservcn: .... ~v"Huff'cl 1 ... ~.v.d,}Jndt(grensr.·) , ,,.. 
S:1111011komst: J.0,4[1 uur c~ipitol. J,eider,: .~.v.d.Kleij. 

---------- - -- -·---- - --- ------- ------·------- -------------·- -----------~----LENS 5: W. Becrcn::,; F. Bosmr-\n, F. Rornhm1t~,; P. ter 8tcegc, c. Niiltcnburg(an.nv.) 
C,v,Egrnond; B.v.lüol, B, Bom, Jn.c. Hoppenbrouwor, P. Miltenburg, H, Meiners, 
ncserves: c. lfü.llc(gronsr,), P. Driossen, J.v.fhr.strecht. 
8,uncnkomst: 11.30 uur C-'J.pi tol, Leider n,·\, t.w. 

------------------. --------. - . --------.---. ------~ ---------------------------·-
LEHS "-•: V. l-fillen.,_r,r; G.v.d,Steen, S, Kroon; !r,N,-, ;,. Hoefn:,.gol, C:v.Luxomburg 
.".nt.v;Huffel, c .. v,a.z"1m, ,f,-Hugons,. R,,:v;,Hiel, F.- Mesker. 
Reserves: C.v.Lconv.1011, 1d. M::.thir:.G;t 
Sr.menkom• t: 1,4-5 uur C·,pitol. Loiddrri: 'dhrn, P, Jufform.-,_ns 'Jli E. Steenwijk, 

, . . . ~-- ------- -- ------- ------------------------ ---------------·---
LBNS i.i.: J, noozcnl1urg; ï,ï, 1hthi·:n, C, Bi.crhuizen; J,v,d.Z:_,_lm, i✓i.v.a·.Elshout, 
J, Coprzy; C.v.Leouwen, Th,v.Uffclm1, J.,v,d,Zijdcm, .~. Hoppenbrouwers, ; •• Gr,'.:-tf 
TI·cservcs: W. Gover:::, vi~v.û..Gold., · 
S::ünenkomst: 2,- uu~· C'.'.pitol, Leiders: dhrn. \1'1.lstc.ijn en Hoppenbromrnrs. 

-----------------------------·------------· -------------------~ -----
T,ENS c.: .•• ton D~m; J. Bom, Th.v,Wi,jk; ',/, Pieters, ;.,v.Beek, G. Koevoets; 
.•• Westendorp, J,c, ,i"lst0ijn, J, WÜstofclJ, J, \'hlotcijn, ,T.v.V.'esting. 
neservcs: .~.v.J.uxcmburi"?:, H, Dny1neJ.. 
Bronenvom"t: 12.30 uur C";pitol. Leider: dhr. J,v,Luxemburg, 

xxx:x:xxxxxxxxx):1( icr,::xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYXY.XX 
11EDEDELilfGE1, • , ... ,.,_ 

._, Het Secret:,.rir'..<'.t i's telefbni sch ".nnr,eslbt·el'i'"ondcr No·~, 33. 88. 42. . .. ) 

Het eerste nummer VC\n de nieuwe j·,"'.rg·-:mg der Lens-revue Z'.1.1 op 't ln.atst v11.n 
deze v1eck , 0dr schijnen. 

BEBOET wegens niet opk01:rnn o·i:.: 2? Octobcr j,1,: No, 20 c, H"ttink; 
·--------------------··--------------------·---------------------·--------------

Het le: elftn.l krij(ft in KRVC ÓGn der concurrenten voor de bovenste -pl'l.'l.ts te be 
krunpor,i;- opp!1.ssen is tlus cic boodsch".p! ;.propos, heren, zijn de schoenen in orde 
v,Vonfooy en z'n msmncn trei-.ken n"P.r V:1.lkenicrs, dn.t door toetreding V'.1.n eon 
groot;n.'l.nt.--,_1 leden ven het opgeheven Grnr.f J!'loris V do.nig versterkt is. Er z:i.l 
dus terdege d icnen to worden 'sr,ngcp;:i.kt ! . .. . 
Het zou ons :a.1 bijzonder t0fenV'.'.lleu, i:,.ls het 3c tegen DHL 3 niet de volle buit 
mee n-io-:1.r huis br::i.cht. Denkt r.,,n het tempo, luitjes! 

V W::mneer he~ 5e ccricus t.c werk g..._r,t, behoeft het niet met lege h-:mden V'.!.n ~e 
Roggewo11ing terug te keren. Toueu de jonge Vn.c-ploeg belooft het een prettig 
pc.rtijtje te worden. Doet je best, lui! . . . 
Het ?.-clftcl is •t.'l.~n ziohzelf verplicht wrc.~k te nemen voor de 5-0 nederl'l.n.g 
'rc.n 14 d'1geu geladen. Of GDS een willig slo.chtoffer zn.l zijn? · 
lussen het b-elftn.1 cri VVP zc.l een ferm vnrtijtjc voetbal gespeeld worden; deze 
ploegen ontlopen elk".=--.r niet veel, zodc.t v:m de uital-'.:l.g niets te zeggen vult. 
}Tr..t r<~r.lf~-- 1 ... -,,- -, 1 , .... i-+..-. ,.,,.7 't tt:r,-0n îf\1V ·,;J~]~ ku.nlH?n bolwerkcl.'lc 
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\.' E E K B E R I C H T No. 143 
R.K. Sportvereniging "Len~g en Snel" Den Hang 
Secretarif1.2.t: Frambozenstruct 45, tel. 338842 

- ---------- ------------------------------------------------------------------
PROGR,\1/ilv:,1 VOOR ZATERDAG 16 EN zmm;,G 17 NOVEï,iBER 1940 
Zat e :r d a g :_ 3.- uur: R.K,R.V.V. h'·_ Lens d Terrein Houtweg, 
Z,o n d _,a g___;_ 
2.30 uur: Westland ia 
2,30 .., R.K.R.v.v. 
2.30 -' Velo 2 

12.30 Westland ia 
12,30 Q,uick-Steps 
3.- Valkeniers 
1.- ,.'\..oV.V. b 

l - Lens 
1 ... Lens 

-' Lens 
2 Lens 

4 Lens 
a Lens 

Lens 

1 
2 
3 
4 
5 
a 
b 

Terrein: te Poeldijk 
Houtweg 
Noordweg, 1i/ateringen 
te Poeldijk 
Mij ker klaan 
Lange Kleiweg, Rijswijk 
v.Ruysdaellaan, Leidschendam 

-·-----·--------------------------~-----------------------------------------
OPSTEIJ,ING _DE,'R ]:LFT.',LLEN EN VERDERE BIJZOJ.\l])ï<JRHEDEN 

. LENS l:_ W. 1~uijs.'Ilans; Ph, de Heer, J. Runderkamp; J. Crul, R. Roemers(aanv:), 
A. WalhE;in; L, Ullers, 1,. Ko:ppelle, .~. ·Roodenrijs, J. Goemans, G.v.Doorn. 
Samenkomst: l,~ uur Capitol. Leider: C, Hall.een. 
:.·----. ----------------------------------·---------- ---------------------------
LE1'TS 2: .~. Blok; J,v.Liempt,. J,v,Venrooy(aariv.); N. Zuiderwijk, ,~. Boogmans, 
W, Ve:rheggen; R. R oodenr ijs, H, Janssen, ·Vf., v, Lieshout, H ,v ,Rijn, C, Dubai s. 
Samenkomst: 2.- uur Çapitol'. L.eJder:.Jac. v;d •. Kleij. 
------------------------·---------------·· ------------------------------------
T"ENS 3: J, Bernt sen; P, v .Hal ( aanv.) , aL Boortman; ;,, v. Huffel, P. Hoppenbr, , 

.v.Dèelen; J, Huibregtsen, C, Zuiderwijk, Jac. Hoppenbrouwer, IL Kops, H, 
Koeman. Samenkomst: 1.- uur Capitol. Leider:_·,. v.d. Kleij. 

' . --- ---------------------------------------------------------------------- ---
LENS 4: P. Janssens; C, Bontje, .. i., d,e Brliijn; C, Hoppenbrouwers, H,v.d,Boo
gaardt, J, Bontje; W. B,oortman(aanv,), ;,d. Hoppenbrouwers; W. Dröge, .i., van 
Wely, ;.,v.d.Endt. 11,- uur Cà:pitol. Leider: C. Hal.leen. 
------- '---------------------- . -------------- ---------- ------------------ ----
LENS 5: W, B-eerens; F. 'Bosman, F, Rombouts; J.v.Haastrecht, P. liiltenburg, 
c. Nulle; B,v,Niel, B. Bom, H, l\l[einers, G. Eiltenburg(aanv,), C.v.Egmond. 
Samenkomst: 12. 10 uur Nij:kerklaan. Leider: J. Hoppen brouwer 13, • ' . . 

\ r" 'c . . -- - , 

LENS a,: \'/, Hillenaar; G.v,.d.Steen,- s. Kroon; M, l,l:athias·, :;,, Hoefnagel, 1i/, 
Hugens; ,\.nt,v.Huffel; C.v.d.Zalm, P, ter Steege, F,v.1'Tiel, F. liesker. 
Reserves: ~.v,Beek, ~. Westendorp. 
Samenkomst: 2,- uur Capitoî. _Leiders: dhrn, J.J.v,Luxemburg, P, Juffermans. 
----------------------------------------------------------------------------
LENS b,: J, Roozenburg; J,v,à.Zalm, C, Bierhuizen; Jac.Walsteijn, M.v,d,Els
hout, J. Copray; C.v,Leeuv1en, Th,v,Uffelen, J,v,d,Zijden, : •• Hoppenbrouwers, 
",v,Luxembnrg-, Reserves: Th,v,Wijk, W. Pieters. Grensrechter: H.v,Laarhoven, 
.,amenko:nst: 11.30 uur Capitol. Leiders: •dhrn, J. 1Yalstcijn., J.C. Hoppenbrs: 
------·--------------------·-------------~-------------------------------------
LEHS d, :: A. ten Dam; A.v ,Luxemburg, Ph. B.ierhui zen; J .Lei j endekker, F, v .d, 
Elshout, F. Verschuren; W,v.d.Geld, W. Wat.erreus, J. 1.7alsteijn, R. Duymel, 

,.J. WÜstefeld, Reserve: J,v.Zon. 
Samenkomst: 2,J.ü uur Capitol, Leiders: dhrn, J~J.v,Luxemburg, P. Juffermans, 

-xxxxxxxxxxxxxxxxxx:x:x:xx;i,;xxxxx1:exxxxxxxxx:i:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
TuiEDEDELINGEN 
BEBOET ,•1egens niet opkor.1en: no; 21 P, Driessen(27 Oot.); 22, C.Hoppenbrou
wers; 2_3. A,v.-Wely; 24. ,~.v.Hu.ffel(allen 10 Nov,). 20.· C, Hattink ingetr. 

IN VERBAND ME'r J)E GROTE ZIEKEMLIJS'r WORDT A.s. Z01'1Di,G OP 1,LLER OPKOMST GE
REKEND.-

Vorige ;zondag was het een goede dag v.oor Lens;- yan de 7 gespeelde wedstrij-
den werden er 6 gewonnen, .clleen het 5e verloor ~n--clE: laatste minuut(4-5), V 
Volgt a,. s, Zondag de herhaling? Het beste beentje''voo·r,. lui! 

De Lens-fa'llilie wordt vriendelijk uitgenodigd onze elftallen zoveel mogelijk 
te vergezellen;- mogen de spelers daar op rekenen? 

xxxxxxxxxxx 
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"IEHIGEN .SNEL11
, ::leer, Fr!l,lnboz<Jnstraa.t 41.i, tel, 338948/''Vt~lllKalllRICHT;N(l', 144 

- - .. ·----------··"'" ___ ... ....,...,._.._ .. ,........, .... _ t ,--~ . . ... Q..__, _________ _ 

FROGRAl;iÎ:A VOOR ZOlifDAG 24 Ji/óViilMBllJR 1940: · · · , ___ .... _ ... _____ ._,,-.-.........,,_......_......, __ _ 
2,- uur: G,D.A, 2 .. - Lens l Terrein: Haagweg, rJooaduinen; · • · 
2,- l'lll)1elmuo 2- Lens.3 200 rn. voorbij viaduct Vqorburg;· 
2.30 - V.A.c, .1 - Lèns 4. Roggev1oni.ng, Wassenaar, 
1.15 ~ s.V.T. a -, Lens a v.Tuyllstraat, 
1.- G,D,S, ~' - Lens b Lange Kle.iweg,. Rijsv1ijk. · 
2 .,30 : 'Q,. Stè'ps d -:. Lens• e;,, • 1'Ti jkér klaàn ;· · ' ·· . , 

. . . . . . .• -- -----------------------. -- .- ,, -----·~-------·· -~----- ·---------------------
OPSTELLilW DER ELFT ALLEN 

IENS 1: W. Euijsmans; Ph. de á~er, · J .. 'Runderk~p; J. ·crul, R, Roemer"s(A;)', 
·;., \fall:lain; I, .• Ullers.,. -~· Koppelle, .l •• Roodenrijs, J, Goem1,.n's, G.v.Doorri. 
R'eserve·s:· ;., Blok(Gr.), H.v.Rijn, 1-T,;Zuider,;ij•k,, Leider: c; Halleen. · 
Samenkomst: 1, - uur Capi tol, · 

mns 3: J, Berntsen; P.y,Eal_(A,), ,~. ;I3-0ortman; , .. v.Huffel, P. 'Hoppenbrou
r;ers,.,.: •• v.Deelen;,, J, )Iqibregtsen, F.v,.Luxemburg, Jao.Hopperibrouy:er, H,Kops, 
H. Koemap, R'e s~·~ye_s: .~. · de Brui jn, c •. Dupo is. Leid er : -.2.·v ,<l, r;,:1e ij. · 
Smnenkomst: ·· 12. 4-5- uur Capi tol. · ·, . - . , , · '· l. • · • , 
-----~---,----'------,...,---------------'-'-----------· 

. JENS. 4: P, Janssens; .C. Bontje, J,v,Venrooy(.~.); C,,Hoppênbrou\r1ers,' H,v.d, 
Booga'.l,l'dt, ·J. Bpntje; C. Zuiderwijk, ,.d .. Hoppen.brouwers, '1, Dröge, ; •• vo,n 
Wely·, ,:.,v,d,lDndt.,Reserve.s: \{, Beerens, P. 1:iiltenburg(Gr,). . . • 
smnenkomst: J.,15 uur Capitol. Leider::Jac,v,d.Kleij, 

LCHS a,: \i. Hillenaar; G.v.d,Steen; i:l., 
:B',y,?iel; .wt.v.Huffel, Ç.v.d ,Zalm, P,.: 
Rese·rYe: F.v,d.Geld, Leiders:·dhrn; P. 
Samenkomst: 12.15 uur Capitol. 

r::roon;. l\i, iiiathias, · ,~; Hoefnagel, 
ter ,Steege, W, Hugens, F. Meske/, 
Juffcrmans, E. Steenwijk, 

! • . 

-I.E;tJS.b,: J, Roozenburg"; J.v;d,ialm, c:; Bierhuizen; Jac,Walsteijn, M,v,d~ 
Elshout, J. Copray; C,v.Leeuwen, Th.v .• Uffelen, J,v,d.Zijdén, A, Hoppen-· 
br ouvrer s, C. v .Lu::,embur g, Reserve: \Î,. ',faterreus. Gren sr. H. v. Le,arhoven. 
Samenkomst: 12_~.::~1:.~'... Ca:Ettol. Leiders;: dhrn; J. Walsteijn, J,Hoppenbr ouwer s, 

IBl;r°S c.: A, te·n Da!ll; .J.' B·om, 'i'h,v,l;fijk; Vf; ;Pieters; A,v,Beek, G. Koe,voets; 
A,. Uestenc1orp, './. ,Govero, J, ,Wijstefeld, F.v·.d,Elshout, J,v.Westing •. , __ 
Reserves: A,v.Luxemburg, IL Duijmel. , • • 
Samenkomst,: 1,45 uur Capitol •. Leiders.: n,a;t,w. ----·---•.--·-· --------------~---------~ 
De reèu.ltaten v_ein j .1. Zondag 1:ileven ver beneden .. de. veri'lachtingen, het~ecm 
voor een belangrijk deel aa:11 onvolledigheid van de betrokk'en .elftallen(2e, 
4e en 5e) te wijten is, ]fot eerste hiéld zich kranig en kvram met een mooie 
6-2 over,rïnning ·uit Haaldwijk terug, · .. Ook het derde deed goed werk door een 
0-0'tegen Veló 2. Van de junioren ste_lde het a-elftal ,,el enigszins teleur 
door ·met flinke cijfers (4-0) te verliezen. • · • · . ·. . ., 
Wil .het eerste de;l(iiding,. die het j;L Zondag veroverde, behouden, dan ·zal 
het er goed ·aan doen ,z'n t0gc.rnparti.j vo.oral niet te onderschatten;· de· Loos
duii'ler s''zi jn tr ouwons ·'ài;, ei gen veld -nloo it·· gemakkolij k.' te kloppen;, Het 1.derde · 
heeft'. o, i. (met l!:i•anè Y1ecr in de gelederen! l in Voorbµrg een· g_oede,kans op 
de vö~le buit, terwij'l het ons beniem,en zal of het 4e ill staat is Vac 1 de 

· eerste nul te bezorgen. _Bi,j de junioren gaàt onze belangstelling in het bij
zondër uit naar• de v;ed strijd van het .. c..,elftal, dat tegen Q. Steps de bovenste 
pJ.aats te verded4gen heeft,-. Prett.igc Vlèdstrijd.en, lui, e.1,1 •• , ••• veel succes! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
VAllî DEN PElillUlifG!fü~J;JS';rER_, In verband mèt. .de vroeg i.11vallendO:,duisternis 0n de 
v:erduïstcrings-nioeilijkhcden zul_len de Penningmeester en ):.'i.jn assistenten 
nooçlgodwongen hoÓfdzakelijk op Zàterdagmiddag de contributies en donaties 
moeten innen; althans gedurende de komende wintermaanden.- \/aar· het bij en-. 
'.<ele i3.dressen is voórgekomen, dat een· vergeefse reis werd gemaakt, verzoe
i.:en ~rJj al onze leden en donateurs(--trices) de verschuldigde gelden klaar 
te leggen, teneinde de incasseerders .een tweede tocht te besparen. v,B. 
\/EEKBERICHT. Mocht onverhoopt een weekbericht niet ontvangen worden, dan V 
gelie:ve de betrokko.ne zich vóór de be.treffende Zondag in verbinding te 
stellen met het secretariaat. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx·\ 
CLUB-AVOND. ,De eerstvolgende club:..avond is vastgesteld op Maandag 2 Dec. 
a, s, jn cafe Alsem, Apeldoornschelaan•. 46, om, 8 uur. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

. 



~ 

)' ' 

' ' 

.. : ,. 
•- ... 

''", 

' 

• 

~ 

•'• 

. '• ·: . 
-~-!"-:'~11t-~""';: .. 1...-Y:- '-'(f.~~- ;;--i: J 

\ ... 
- ,1, ,, ' ' ' 

' 

• 

., 

·-t 
\'-

.1-

I 
l 

·t 
• 

\ 

' • ;:, 
._,I 

• 

l 
1' 

' 1 

t 
1 ,, 
• l 

l 
t· 
l .. 
' i _,, 
l 
• : 
t 

1 
• 
î 

• j 

! 
' 1 

' : f 

l 
i 

'1 
"\ 
1 

'' .1 
,f 

• 

- -• . 

. 

• 

• 



' 

"LENIGEN" SN1EL", Secr, Fram1Jozenstraat 45, tel. 338842, WEEKBERICH'l' No, 145, 

PROGRJ...lY!i'.,[A VOOR ZONDAG 1 DE0EJEBER 1940 :. : 
2,30 uur: Lens 1 - K,R,V ,C, 1 Terrein: Zuiderpark, ingang Vreeswijkstr, 

12,30 Ler:s 2 D,H,B, l - - -'-

2,30 K,R.V ,C. 2 Lens 3 - Vredenburchweg too. -'l,e Werve 
J2' - Wit-lHauw 2 Lens 4 - Bezuidenhoutscheweg 625 
12,30 Velo 3 Lens 5 Noordweg, 1/hü er i ngen 
1,20 D ,H,B. b, Lens b, ... Madesteyn, Monsterscheweg 33 

------------------~-----------------------------------------------------------
OPSTELLING DER ELFTALLEN 

LENS 1: W, Huijsmans; Ph. de Heer, J. Runderkamp; J, Crul, R, Roemers(aanv.) 
. A, Va1haiq; L, Ullers, A. Koppelle, A, Roodenrijs, J. Goemans, G.v.Doorn. 

Re serve: 2e elftal, Grensrechter: H, Jac obi, Leider: C, Halle en. 
Samenkomst: 2.- uur op het terrein. 

LB1NS 2: A, Blok.; J .v. Liempt, J. v. Venrooy ( aanv,) ; N. Zuiderwi jk, A, Boogmans, 
W. Verheggen; R,Roodenrijs) H, Janssen, W.v.Lieshout, H,v.Rijn, C, Dubois, 
Reserve: C. Hattink(grensr, Leider: C, Halleen. 
Samenkomst: 12,- uur C.P het .terrein, 

LENS 3: J, Berntsen; P,v,Hal(aanv.), ·A, Boortman; ·,:...v.Huffel, · p; Hoppenbrs:, 
1~.v.Deelen; J, Huibregtsen, F,v.Ltt..'{emburg, Jac,Hoppenbrouwer, H, Kops, H. 
KoGman. Reserves: .\, Hoefnagel(grensr,), P. ·ter Steege. 
S::unel'!komst_: 1.30 uur Capitol. Leider: ll,V,d,Kleij, 

GENS 4,: P. Janssens; C, Bontje, :,. de Bruijn; C, Hoppenbrr;uwers, H,v,d,Boo
gaardt, J, .3·ontje; W. :3oortman(aanv,), 1~d. Hoppenbrouwer:.i, W. Dr0ge, ·A. van 
Wely, ,\.,v.d,Enät. Reserves: s. Kroon(.grensr,), M. Mathias, 
Sarnenkcmst::,1. - uur Capitol. Leider: W.v,Boheemen. 

LENS 5: W, :Seerens; F. Bo sman, F. Rombout s ;· J .v. Haastrecht, P. Mil tenburg, 
C.v,Egmond; ·13.v.lHel, H, Meiners) C. Zuiderwijk, c. Miltenburg(aanv.), J,v, 
Wassem. Reserves: B, Bom(grensr. , C, Nulle. 
Samenkomst: ll.30uur Capitol. Leider: ff, Hoppenbrouwers, 

LENS b,: J, Roozenburg; J.v.d,Zalm, C. Bierhuizen; Jac.Walsteijn, M,v.d, 
Elshout, J, Copray; C,v,Leeuwen, Th.v;Uffelen, J,v.d.Zijderi, .~. Hoppenbrs,, 
C,v,Luxemburg. Reserves: "~' ten Dam, Th.v,Wijk, W. Pieters, 
Samenkomst: 12,20 uur Capitol. Leiders·: dhrh, J,Hoppenbrouwers, J,Walsteijn, 

ONZE NIET.nJ:g SPEELGELEGENHEID WORDT ZOND:,G ;,.,s, IN GEBRUIK GENOMEN! Dank zij de 
hooggewaardeerde medewerking van het Bestuur van Tour-Boys, onze nieuwe buren, 
die zo vriendelijk waren ons voorlopig hun kleedgelagenheid ter beschikking te 
stellen, zulJ.en de voor a.s. Zondag ve,stgestelde thuiswedstrijden doorgang 
kunnen vinden,, ,als de weersomstand.ighedep zulks natuurlijk niet verhinderen. 
,\fot man en macht V/Ordt er deze v1eek gewerkt om Zondag de velden speelklaar te 
hebben. Ook de afrasteringen zulJ.en dan geplaatst zijn. Wij raden de le en 2e 
elftallers aan, reeds Zaterdag eun kijkje te komen nemen,, .en de velden te pro 
beren; dan staan :oc er Zondag .niet mee:t;. .zo .vreemsJ te.gen9ver_.! .En !1,ll~cht i.s er 
voor gedienstige h,i,nden nog iet·s te doen!- Zondag verwachten we· de hele Lens
aanhang aan de lijn! Meer nog dan op Ockenburgh zal men zich daar thuis voelen 
De offici~le opening is uitgesteld totdat onze eigen kleedgelegenheid in ge
bruik genomen v/Ordt,-

CLUB.\.VOND. De eerste clubov.ond van dit seizoen is vastgesteld op Maandag 
2 December rt, s. in café :clsem, ;,peldoornschelaan. ,alen present'? 

St,NICOL.'u'.,S-,}TOlID. In verb::md met de tijdsomst'l.ndigheden ziet het Bestuur 
zich - zeer totzijn leedwezen - verplicht ditmaal van het houden v::m de 
traditionele St. Nicolaas-avond nf te zien. 

DRINGEND VERZOEK aan alle senior- en Junior-leden om de boven aangegeven op
stellingen nog eens extra na te gaan! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2.30 u.ur: 
12.-
li?..3P 
1.3~ 
3•15 

l.'2 .15 

Ria 1 -···> .:.~ave. 3 
j,enn 5 
J.cns a. 
:?r:.t fi :;, 
.... ; -~ 
j.) ... ..1. • .:..i. 

Jens· 2 
:ï.cn s '1 . 
,._. • dtc·çs 

- Vac a 
1 ,811 U b 

d - lens 

t. 

e. 

'.!.'crruin: T~ooJ.;i.o.n, Voorl1urr:o 
i:uir1crr;ark •. 

idei:1 , in::anr: V:,:eeor:ijkstr::-.at. 

Vn.n Tuyllstrr,.at. 
i..ac.1 e ste in, 1•DO sc:Jui n:m. 

- - -------~----~-----------~-------·---------------------o:?.J(7.LLITG D:;m ::1~:.-."r.AJ ),'.'.!. --1 .. ·"1::-::.::- ~J: .. A. :1Jl01~; l'~v • .l~al, Jev.Vcnrooy(aunv.); }:. ZuiàGrwijk, J.v.JJiznpt 
' ..,no,1-·1 ·1s· ,; "'00·1 c·1r1·. 1·· - ·r ,, . . . . ' . , ' 

-~•. ~
1

,-.J 0.-•C,:,J. , l ••.• i:, u L Jn., ~. Janssen,· 1 .v.,1Jns- '.·•· VcrJ1e~~·;·en, c. Dul1oio, 
P"~~rv~•-- T "'er·1+ 0 ~11 A •'oort·· • ·) 1 J · "b t ( ) _,.., ... : ..... _ ....,.,_ \.iO •. _,. l_ ... ..;i.._. , __ • .. ) . .1:18.n,.,·.ti,V.Jee en, .. 11u1 rep· Sf!l'l prcnsr, 
J2re,1l:oust: 1.15 uur Capi tol, ).0ic1cr: C, :lnlleen. · · -· . ·· 
----------·--------- ------------------------·------- -
_: .. _:r . .-..-4: .?" .T:.:.n.0Gc11~; c. >Jontjc, J.\. de .!3ruijn; c. JJop~enbrou,,,crs, E. v.d. -
~3oo~;t'..ardt, J., :;~ntJe; ·\l. :Soortr,1?n(a0.~1y.)~..,Ad.:1·oppcnbrou.ï.7crs, \l. Dräcc, :\,v. 
·,,cly, A"v,d, •Jrm1.,. 1:lcservc: -t.-v.~·:t1ffcl{~cnsr.). : ··-- · · 
.;urnnkonGt: ll,0O.uur Rn.va-tc1,r~Jin, ].cider: A,v,d,Klei,i, 
------ ---·---------- ,,. ______ .,. _____ --- .. -... -------------------.... _____ _, _____ -------
"" ·~ ,. r-; • • .,., - • , ' - ·~~ •• 1' f{ · ' ~ J . ., .. . . 
J.:i.1~--,.;.r,. 1 io .. :>eerct'1s;_ .-· • .J0S1:1a11, ·~ 0Y!to0Ut.s; .v.1Jnastrccnt, .1:. J.·.1lt~nburg 
:~.v_,l.~cl; C, :w.iderw_i,jk, :i:l~ Dor.i, Ja.c,J;oppenbrour;cr, C, '. ïlt:)nburc(aenv,), '. 
11. - n1ncrs. G:r0~--isrcc.i1ter: .• _.--r. tocr11a11. . : · .. 
,,.si.;unk,.1u:1t: 1:-2,- µ\,\r op het terrein. J.cidcr: J. Lo1J,ienbrouwers. 

··-------------------~-~---------------~----·-------------------~-------------ï-.-, ... (,.,. •. ·. ·.··11 ·•o •. G l· c-•t ,, 1 ••. ~ .... , • , -· •• , 
• ,

1.,.1 ~.:i ,,: .. , ._ ... --l---Ctlv"c ... r ,. .Y.c .• ,1 een, .:.J, .1.\roon, J..:., .,!:.~ai..111u.s, ~:. •. ;.!OCll'!arnl, 
l,v,Fit::l; :mt.v,liuffcl, C.v~d,,,:,.lm, f, ter Stcer:;e, «'• .[ineens·, :.•, Leskur·. 
1, rv ~ · C ·, • · J. ' ,. · · ' \CSC , .. s. .V • .:1GûU•,,en, ,v.o .• .-rlt]OCl1. 

;,.-u,1 cnJrn··,:st: .1,- uur op het terruin, :,·.cider: clhr, F. Jufferr.1ans, 
·---------------------- -"!"' - -- ----------- - ------ ..... ------- ----------------------.., 

...------------------------------··-------------------.--------------------------
J;--.y~ c.: 1\.. ten )Jer.1-; ... J.; ~-lom, Th,v •. ··.,ijl(; .,,. Govcra, ,~ •. v.}lcc!'~, G_. KoC::voetti; 
A •. ~·c~t2nàor.p, ·.1. ~_;ietcro,- F .v.d,J.-:lshnut, A,i":"011p~11brouv1·ors, :[.v .• :. üntinc;·. ·· ·-_-_-, 
ncscrvsu: 1..!. \Jato!'reus, J. -1.=üstefcla. 
;,;,JJ;:ct;l'.o,,1nt; 11,15 uur Cu,Jitol, :•,ciduro: dhrn, J,v.J1.txcr,1butc, ,~! ::;t,;~cm:ijk, -----~~".'."'_. __ ._ ________ ..,.,. .. _..;. ___________ -: ___________________________ --:---~---------
j~·-:~·s d, :- A. ten D2...r1.; !!, Duijr.2cl, A.v.I..mternburg; j:}l. ~1,:rhuizen;. :i: .v._c~.:.~ls
;- .. ut 1e· \Tcr·~chur"1··· ·, v o' G~lc.' · 1 ,.,..t,,~rcu~ J- ··a.l"tcijn J v ,,, .. , ,.1·J '-·~ _ iJi ~~ ._.JJ "let•.~ '~,. •it; .. ,...&, .:., ., ,,, l.l ' • • r.-.,1L 0 • 

·· .. c~·-. ...., • .-; D'n"~ J Tn."" 0 1"d.., 111 '; J ,,t,t'•thf-,ld ..... ..,-... rv ... 9 .. l.~• .. la~n, •. -... 1-J .... J. ......... 1eer, ...... o \,;ó" \~ .• • • 

f.:>ar.1 cnl-~or~st: 2.:5C uur 0=3 h~t terrei.n. 2,uià::r:· dhr •. ,~:. Jui'f.01··T1t.ins • 
. • ' . . . .. . ., - . -::1:xxj:;:;::.::r.:::x;:~~:.-,:~::;:=::::.:Gcr:rx;~~xx::~z1::r::::.1~;c;o,;cxxx1{;:xx;:xxxx.ïr>~xxx,c~x:,;c:;:,c:;:x,~;cx::.x:;:::~cc;·~x;::= 

.,., ',,_'" • · ·,r- '1 d 'l ' t ( 17··· ) ·- 2· G C ..• tti 1 ( 0 ' •• l ,.; 11r:l..,·r.l. ·;:.n.Q.: !'!oo· :..,.:, ·••V• •·:'1 S.L10U. l:ov., l\O., • , LB. l'lt , ... i;: .j,:,OV. , 

i·r .. u·:,J:c,. ::; :~: ;,;'.i', ·-.:venn.lo vcrJ.:Jd'un jaar ïiorclt ook ài.tnn.c.l voor. de hele .:,ens
fqnilie de : cJ.cz:eï,hcid open .('.cstcld. in de T.cns-revuc can niouv1Jo.e.ri;-annoncc 
to· d.oen 0·911oucn •. ,D~3 prijs -voor non c11kcl-[;'rotc bcdrn.ar.;t f -,~J5; voor eet:. 
dubb:,l-Eroto r -,50, enz • .. en \iendc zich hieromtrent tot het ·.:.ecrcta.riac.t, 
}ral!lbozcnstre1at '!fi; t01. ;'.53,GS,(2, De betr. HcVU<: vnrachij1~t nc. l,•:ir:;tmi5, 

D::r oorspronkelijk v·oor c...~. /,ond.a.g vu.qtc,~a_tnlclo v1cdstrij_cl :Loné-tVV in op v-~'='
, zoek van .,VV van·:londr.nic[.;C ui tcesteld, Onzu lc-clfte.llcrs zu.Llnri dus nor; \Kit 

eedv.ld no:; tnn oc)f • nen! 
1 ,,il het 2e el:[",;2.l z'n kano op àe k,l.iil\>iourrntituJ. ,ichoudcrn, àh.n za.l hat a, o, v 

' , 1 . 1 (,. Il t . ·1 -J ")"'' ... -,-, ,. .. (, ,, ... .,.,. .. ,,. ")•' .• onu0.:~ vn,n- aa _c2r. uro .lEJ. r:;oe ·'."':n 1.-._r11111c11, .1...1 J ; .... ,.,._ -', .. -w· •. • ..._,,, : ·.v 1i ,~1.,.1.J, i.1 · J .'• 
.;·~ ~~J G .. ,JJiüI~--O-~T v :.~· ~·;.:;:, Gfio11

• :.,;~ •::?(Ji LT;·:;:~iJC:: .. ··rr;-: j 1·1.1rc ·.,rnrfY;; ... G:~! .. IfJ1'. JJ:.1 hele 
1uns-nani1r-.nc: treklw duo 1;;c:c n(s.e.r Voor'bure.t 

· Let "!e .elftal \JJ.eef ·tot· nv., toe l>encden àt.: v,~ruachtinr.;en; 11011:il_iJk lçont nu de· 
kcntorin(.;, i.o.G.r èu.n zal ter:en >:a.va 3 tcrd:isc r·1oetcn r:orderi /).f.'.11IT3tifl.l<t! · 

'i:::t 5c is nor pu1~tloos en h:,t ·.zal niet 1:10uvalJ.:m f .. ,s·, Zon.oar: de :ierstu 'vitnot 
te boeken, nu het 1.;terkc Q,.i,ito·oa 1 op •,bczocl~ Jcomt. j)c sw1c,;a~ullir1,:: van hot · 
5u is nochtans Vfl.n .uien ao.rcl ,, do.t ,micà v;inst· niu_t utte::eolo1;-cri r:1oe.t wordC:>n .• 
cen.cht, J)qct je h3st, lui! · , ·. _: 

,;;t~;_;:xy~~:..~X.XXMX 
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R,,K, Sportvereniging "Lenig en Snel" Den Haag, VlEEKBERICHT No. 147. 

PF{OGRJJ,iliïA VOOR ZATERDAG i4 EN ZONDAG 15 DECEMJ3ER 1940. 
Zaterdag: Lens d. - R.K.R.V.V,g 

· Zondàg: · 
2.30 uur: Gr.1.fillem II 2 - Lens 1 
2,30 · Lens 2 - S,V .T. 1 ; 

12.30 Lens 3 - G.D,S, 3 
12,30 ·· Q,.Steps 3 - Lens 4 

-12.30 WestlBndia 3 r Lens 5 
12.15 v.V.P.b - Lens a, 
2.15 Lens b - A.V,V.b, 

12.15 Lens c - Vac d, 

3 uur Terrein Zuiderpark, Vreeswijkstr. 

Terrein: R oggewoning, Wassenaar, 
Zuiderpark, Vreeswijkstraat. 

... 
Nij ker klaan, 

: ·Burg, Elzenlaan, Naaldwijk: 
Zuiderpark, · · 

: Zuiderpar k, Vr e·eswi j kstraat. 
'· -

----- - ,- - ----- ----- --. -------------- ---------------------------------
OPSTELT,ING :DER ETIFTALIBN 

~ ' : . 

IBNS 1: W. H~ijsmans; ,Ph, de Heer, J, Runderkamp; J. Crul, R. Roemêrs(aanv,i 
J., ,Walhain; L, Ullers, A, Koppelle, .J,. Goemans, .l.. Roodenrijs, G. van Doorn. 
Samenkqmst: 1.15.uur Capitol. Grensr. H. Jacobi. Leider C, Halleen. 

IENS. 2·: i;., Blok; A. Boortm&n, J.v,Venrooy(aa~v.); N. Zuiderwijk, J.v,Liem;t: 
A. Boofgllans; R, Roodenrijs, ·H., Janssen, ·H.v.Rijn, \J, Verheggen, C, Dubois. 
Samenkomst: 2,- uur op het terr;ein, Grensr. J, Berntsen. Leider J.W. Dubois. 

IBNS 3: J. Berntsen; P,;,r'Îal(~~n;, )., A, ,de B;uijn; ~· •• v.Huffel, P. Hoppenbrs:, 
;,, v .Deelen;. J. Hui bregt sen, l!', v. Luxeinburg, Jac ,Hoppenbr ouwer ,H. Kops ,H.·Koeman, 
Samenkomst: 12,- uur op het terrein, Grensr, L. Blok. Leider J. van Venrooy. 
-------------------------------------·----------------------------------------
IEli'S 4: P •. J,U1ssens; C, Bontje, J. Bontje; C, Hoppenbrouwers, H.v,d.Boogaardt 
C. v .Egmo_nd; '.f. Boortman (aanv,) , l.d. Hoppenbr ouwer s, ·w. Dr öge, 1~. v. Wely, li..v. d 
Endt:, Samenkomst: 12.- uur terrein Nijkerklaan. Leider 1 •• v.d. Kleij, 
----------·"------------------------------------------------------------------
IBlrn 5: \!. Beer ens; F. Boeman, :F. R ombou ts; J. v. Haastrecht, P, ivli 1 tenbur g, 
B.v.J:Hel; C. Zuidervlijk, B, Bom, Th, Mertens, C. Miltenburg(aanv), H,J,ieiners, 

. Samenkomst: 11.15 uur Capi t.oJ.. Leider J, · Hoppenbr ouwer s. 
-----------------------------------------------------------------------------
IEES a,: \l. Hillrme,o.r; G,v,d, Steen, S, Kroon; M, Mathias,· J.; Hoefnagel, F.v. 
lHel; .l,nt.v,Euffel, C.v,d.Zalm, P. ter Steege, W. Hugens, F, Mesker. 
Samenkomst: 11,30 uur Capi tol. Leiders: dhrn, J.v.Luxemburg, E. Steenwijk, 
---------·"--·----------·---------'••--------------------------------------------
LENS b.: J, Roozenbur.g; J,v,<1.Zalm, C, Bierhuizen; Jac,Walsteijn, M.v,d.Els
hou t, J, Copro,y; C. v .Leeuwen, Th. v, Uffelcm, J. v.d. Zijden, ;., Hoppenbr ouviers 
C,v,Luxemburg, Reserves: '.I'h,v.Vijk, ;., Westendorp,· 
Samenkomst: 1,45 uur op het veld. Le.iders~ dhrn, J,Walsteijn, J.Hoppenbrs, 
-----------------------------------------------------------------------------
IENS o.: J • ., ten Darn; J, Bom, Th,v,Wijk; W •. Govers, i"v.Beek, G.,.Koevoets; 
J •• \le stond orp, W, Pieters, \/,, lio,terr ev.s, F, v, d ,Elshout, J, v, i'lesting, 
Reserves: G. Coomc,na, \/,v,d,Geld. Semc.n.komst: ,11..45 uur op het terrein, 
Leiders: dhrn, J.C. Hoppenbrouv;ers.en J, Yfnleteijn, 
------------------------------------------------------------------------------
IBNS a.: J,., tem Dr:un; ,L Deden, ; •• v,Luxembl.l.rg; J, Leijendekker, F.v,d_.Elshout, 
J,v,Zön; ·,,.v,d,Geld, W, '.io.terreua; J, ï.io,lsteijn, H. Duymel,, J" \iÜstcfeld, ·. 
Reserves: F. Versclmren, Ph, Bierhuizen. Leider: dhr. P. Juffermo.ns, 
Samenkomst: 2,30 uur op het terrein. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

..Q_IJ.rn,'.,YOIID1. Do eerstvolgende club::wond is böp!lc.ld op Voensdng 18 December c.,s, 
Op Lens' nicuwjo.r.rsdag zr,,,l nr:>.tuurlijk geen. enkele Senior willen ontbreken! 

;NIBU\,JiJ.RS\,]TilIBEH,. Even,,.ls verleden j,:,.::,,.r wordt ook ditmaal. voor de hele Lens
familie de gelegenheid opengesteld in de Lens-revue een nieuwjaars-anno.nee 

· te doen opnemen, De prijs voor een gewone advertentie bedraagt f -,25; voor 
een dubbel-grote f -,50, enz. !1ien.wende zich terzake TOT UITERLIJK 18 DEC, 
a,s, tet het Secretariaat, Frambozenstraat 45, telefoon 33,88,42, V 

:B..QmLC_:LIDtTEN.!.... Het is 1 t Be stuur een genoegen te kunnen· mededelen, dat de 
materialen voör de bouw nu voorhanden zijn en reeds gedeeltelijk op 't ter
rein aanwezig, zodat spoedig met de bouw zal worden begonnen, 

GEEN Al!'SCBRIJVING1JH A,U,B,I Wederom moeten a,s, Zondag alle senior-elftallen 
spelen, Door af te schrijvên, brengt men de Eco in grote verlegenheid, Op 
aller opkomst wordt dan ook stellig gerekendl-•Veel succes, Lens'ers! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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· R.K. Sportvereniging "Lenig en Snel":, :·:bëh Haag.,.,. \'IEEKBERICH'I No, 148. ,.·· 

PROGRlü,liÁ VOOR ZATERDAG 21 EN ZONnAG 22 .DEC11:,i1BER 1940 
.zaterdag: 3.- uur: Lens d - V,V.P;g ., Terrein: Zuiderpark, Vreeswijkstr. 
Lens 2 - RIA 1 2,30 uur terrein Zuiderpark, Vreeswijkstraat 
Lens 4 G.D.A, 3 12,30 
Velo 3 - Lens 5. · 12,30 
Lens a - Rava a 2,45 
BI.Zwart. a · - Lens' b 2.30. 

. D,H,B, d - LGns c 12,15 

1'îoordweg, Wateringén 
Zuiderpar k, -Vreeswi j kstraat 
Katwijkscheweg, Wassenaar 
hlonst.erscheweg, Loosduinen 

' - ---- -----------------·----------------------------------
OPS'I'ELLUTG DER ELFTi,LLEN 

LENS 2: A, Blok; A, Boortman, J.v.VenroCJ.y(aanv.); IJ, Zuiderwijk, J.v.Liempt. .. 
A, 'Boogmans; R, Roodenri.ïs, ]{. Janssen,· H.v.Rijn, VI, Verheggen, c. Dubois, ' 
Reserves: J. Berntsen, A,v.De_elen(grensr,.), J, Huibregtsen, 
Samenkomst: 2.- uur• op het terr-ein. Lei.der: C, Halleen • 

. - . - ----- ----------------------------· 
IEKS 4: P. Janssens; C. Bontje, A. de Br.uijn; C. Hoppenbrouwei's, H.v.d.Boo
gaardt, .r.· Bontje; ':!, Boortman(aanv,), Ad .Hoppenbrouwers, ·,1, Drëge, ;,.v.\foly, 
,·;.v.,d,1'~ndt. Re:,erve,s: Jac .. ,.Hoppenbrou.wer(grensr.), ,\.v·,Huffel. ·· · · · 
Samenkomst: 12,- uur op het. terreib •. Leider: C. Halleen, 
----- --- ·---- ----------------------···-------·--· ---------- ----------. -••.-·--·---
LENS 5: W; ,Beerens; F. Bosman, j!'; Rombouts; J.v.Haastrecht, P. üiiltenburg, 
C.v.Egmond; C. Zuiderwijk, B. Bom, Th. riiertens, C.liiltenburg(,l.), H.I.ieiners, 
Reserve: B.v,lTiel(grensr. ). Leider: .,T. Hoppenbrouwers. •. 
Samenkomst: ll.30 uur Capftol. 

---------------------------------- -------------------------------------------
IBHS a,.:_ W. Hillenaai; G.v,.d,Steen, s. Kroon; M •. Mathias, "'• Hoefnagel, l!',v, 

··Niel;. :ant.v,Huffel, C.v,d,Zalm, P •.. ter Steege, W" Hugens, F. Mesker, 
Reserve: J. Wüstefeld, Leider: dhr. E. Steenwijk. 

· Samenkomst: 2.15 uur op het terrein. 
------✓--------------------------------- ------------- -----------------------

LE})TS b,: J, Roozenburg; J.v.d,Zalm, C. Bierhuizen; Jac,'ifalsteijn 1 :M.v,d.Els
hout,· J. Copray; C,v.Leeuwen, Th.v.Uffelen, · J,v.d.Zijd.en, l" Hoppenbrouwers, 
C,v.luxemburg. Reserve: W,v.d,Geld, Samenkomst:. 1.- uur Capitol. 
Leiders: dhrn. J, 1ifalsteijn en J.C. Hoppenbrouwers. 
------------·----.~---- -------------------------------------· ---------------
LENS c.: A •. ten Dam;, J, Bom, l'h.v,Wijk; \f, ,Gevers, L.v.Beek, G,., Y.:oevoets; 
;.., 1i/estenqorp; w; ,P1eters, W. Waterreus; G. Coomans, J.v,Westing. 
Reserve: F.v.d .Elshout •. Leider:· d'hr. J"v,Luxemburg. 
Samenkomst: 11.15 uur Capi tol. 

'· 
-- - - ------ - - --- -- ·~ - ·- -- - -- -- --·----- -- - ----·-- ---- ------ - -- - - -- •• ------------------
Ll)NS d.: J,'., ten Dam; J, Deden, : •• v.Luxembu,rg; Ph .• Bierhuiz'en, F.v.d,Elshout, 
J.v.Zon; W.v,d,Geld, W. Wat·erreus, J, Walsteijn, H, Duymel, J. WÜstefeld. 
~eserves: J. Leijendekker, F. Verschuren, L. Nie\en, , . , · 
Samenkomst: 2,30 uur, Leiders: dhrn •. P •.. Juffermans en P •. Jahsserts. 
xxxxxxxx:ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxj; 

_:fat de grootste be1angstell~p.g, z.ie.n. we. d.e .strijd om de eerste plaats tussen 
sns 2e. en Ria l tegemoet, Bij verstarnHg .spel va;1 de onzen hebben zij een 
r,ehoorlijke kans de kop van de afdeling te bereiken. :.anpakken, lui! 
•~ Spreekt van·zelf, dat de hele Lens.,-familie ter aanmoediging aanwezig is. 
':'e-roren bindt het 4e de strijd aan .tegen No. 1 van zijn afdeling, Een goede 
i5elegenheid voor Boortman o. s; eens te lat cm ... zien waartoe zij in · staat zijn. 
::e'; Be trekt naai' Water i n!l'en en is daar zeker niet kansloos; we rekenen nu 
zelfs op de eerste·overwinning! 
Wat de junioren betreft, zien we vooral de verrichtingen van: •• en B, met 
~anning tegemoet.; het C,- en D.-elftal zullen het wel klaren! 
;n verband met het belangrijke junior-prog:i'amma worden er geen afschrijvin
gen verwacht.. 

,jJ:J :tLLElJ: EJDii SUCCESVOLLE: _\..ülVANG V t,N HET 2lste LENS-Jl,LR ! ! ! 
V 
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\ 
· R"lÇ. pportvereniging "Lenig en Sne],,",.J2e.n 'Haag, \IEEKBERJCR,T No, 14,9, 

"-"· _.,_ - •'••'" ' . ·, "-" 

' ·.:::PROGR.lü.ilviA VOOR Zl;,T;ITZDAG 28 EN ZONDAG 29 DECE1,:J3ER 1940, ,, . , ' .. ,,,, ' .. ·,. ;:·,, . 

. ••izaterdag: 3.- uûr °i~;;d--:_WP g, Terrein: Zuiderpark, Vr,eeswfj:kstr~at·, 
·r~e.n·s 2 :_ RIA 1 " 2.30 uur terrein Zuidèrpark, }rree~\Vij,kstraàt. ··· 
Lens 4 GDA 3 .12,30 i . • 
Velo 3 - Lens 5 12,30 Noordweg, Yla,teringen, 
Lens a - Rava a 2,45 Zuiderpark, Vreëswijkstraat. 
El.Zwart a - Lens b 2,30 Katwijksche~Jegi Y!assenaar, 

.'._, .. ~ 
:~."; .. ' .. •-:; -, 

DHB d - Lens c 12, 15 " Monsterscheyrng, Loosduinen, 
- --- ._ - ~~ - - . -- - .------------- -------------

' OPSTEI~ING DER ELFTALIEN 
IENS 2: A. Blo:r J, Boortman, J,v,Venrooy(aanv,); N,Zuiderwijk, J,v,Liempt; 
A. Boogmans; R. ~oodenrijs, H. Janssep, H,v,Rijn, W. Verheggen, C. Dubois, 
Reserves: J. Ber~t.sen; A,v,Deelen(grensr,), J, Huibregtsen, 
Samenkomst: 2.- u.ur op het terrein. Leider: C, Halleen. 
L_---------------' ------------------------------------------------------ i_,._ 
.LE:NS 4: P. Janssens; C. Bontje, ll.. de Bruijn; C. Hoppenbrouwers, H,v.d,Boo'-. 
gaardt, J. Bontje;· \f,Boortman(aanv;) ,\,.ad ,Hoppenbrouwers, V.Dröge,. A,v,Wely, 
1 •• v. d ,End t. Reserves: Jac ,Hoppenbr ouwer ( grensr.) , ,~.v. Huffel. 
Samenkomst: 12,- uur op het terrein, Leider: 0, Halleen, 

~ ' ------------------- ------------------- ~-------------------------------------
;·;;::r:s 5: W. Beerens; F. Bosl!lan, F. Rom))outs; J,v.Haastrecht, P, Miltenburg, 
c.v.Egmond; C,Zuider\i.(ijk, B,Bom, Th,Mértens, C,J,.Ultenburg(aanv,), H,I:ïeineI's•; 
Reserve: B,v.Niel(grepsr,). Leider: J:': Hoppenbrouwers. · 
Samenkomst: 11,30 uur'Oapitol. 

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

1EHS a.: W,'Hillenaar; G,y,d, steen, S,Kroon; M,Mathias, A,Hoefnagel, F.v,N.!el, 
;,nt,v,Huffel, C,v,d,Zalm; P,ter Steege·, V/,Hugens, F,lvîesker, 
Reserve: J, Wüstefeld, Léider: dhr. E .• Steenwijk, 
Samenkomst: 2,15 op het terrein, 
-~-----------~--------------------------------------------------------~-----IENS b,: J, Roozenburg; J,v,d.Zalm, O,Bierhuizen; Jac,Walsteijn, M,v,d,Ela-

- )leut, J, Copray; C,v.Leeuwen, Th,v,Uffelen, J,v,d,Zijden-, A,Hoppenbrouwers, 
C,.v,Le~rnwen. ReserYe: \'/,v.d.Geld. Samenkomst-: 1,- uur Oapitol. · 
Leiders: dhrn, J, \'alGteijn en J.C. Hqppenbrouwers, · 
---~~~~----------------------------------------------------------~----------
LENS ~-: A. ten Dam; J, Bom, Th,.v.Wijl<;; W. Govers, .;.,v.Beek, G, Koevoets; 
.:... Westendorp, W, Pieters, W, Waterrè\is, G. Coqmans, ·J,v,Westing, · 
Re serve: F ,v. d ,Elshout. Leider: dhr. J, v. Luxemburg, 
Samenkomst: 11,15 uur Capitol. ; · 

. . . -----------·-------------------------~--------------------------------------LÈNS. d. : A, ten. Dam; J :r.eden, ;.,v .Luxemburg; Ph,Bierhui zen, F ,v, d ;Elshout, 
• J,v,Zon; W.v.d.Geld, .W, Waterreus, .'J;,'.1{!;1,lsteijn, H, Duymel, J, Wüstefeld. 
Reserves: J, Leijendekker, · F 1 Y~ràchU:fén, L, l:iessen, 
Samenkomst: 2.30 uur, Leidèrs: .dhrn, .. E., .Juffermans en P, Janssens, 

, ' .,. , J., • \. '•.J ~ T 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx:,ai:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ondanks regen, sneeuw en. ijs.: 'toE!.1 ee'~, ~e:ek'l;le:d. cht, al vêr schijnt het wegens 
de fee.stdagen.wat:later dan gewoonlijk;·-. en zoals'u ziet, met het zelfde -pro
gramma en dezelfde cpstèllingen als.;vorige week, I•iiaar of er gevoetbald zal 
wordèn? ! Toch zullen onzë spelers e:r":'fçied aan doen, met de mogelijkheid van 
spelen.rekening te houden en er ~ich terdege op vboi te bereiden; we mogen 
geen enkel risico lopen! Raadpleegt dç. afkeuringslijsten! 
Onze ·c>elangstelling en die van de helf .. Lensfamilie gaa~ patuurlijk ·uit naar 
de. :verrichtingen v'at.i ons tweede elftal. B~j een over'wiµning op RI:, neemt het 
de· leiding in zijn afdeling! ··· · 
Op de laatste Zondag van 1940 verwachten we geen enkele nederlaag! ;.llen du.s 

·,;. 

c'x:tr a aangepakt! , 
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R.K. Sportvereniging "Lenig en Snel", Den Haag, i\lEEKBERICH'I- No, 150. 

PROGR,Wkl.A, \TQOR ZONDAG 5 JANUARI 1941, 

Lenë l ~ Rk,AVV l 2,30 uur terrein 
RIA 1 ~ Lêhs 2 2,30 - ~ 

RA.VA 6 = Lens 4 12 ,~ -
Len.13 5. - Q,,Steps 4 12.30 ~ 

Lënä a - VAC a 3,~ • 
Pati3 c - Lens b 3,15 
Lens c '" Q,.Steps d 1.- ~ ·~ 

Zuiderpark, VreesWiJkëtraat,. 
Loo laan, Yoorbur g, 
Zuiderpark. 
Zuiderpark, VreeswiJkst:i:'aát, 

Van Thuyllstraat •. 
Zuiderpar k, Vree swij kstraát, . 

---~------ ---------------· - ·------------------------- -- . ----- ' ______ ;;;.•-- ~-,···----.. -
OPSTELLING DER ELFT ALLEN 

LENS i: W, Huijsmans; Ph. de Heer, J, Runderkamp;; J, Crul, R. Roemeré!(aanv,), 

A, Walhain; L. Ullers, A, Koppelle, J, Goemans, A., Roodenrijs, Q:,v,DöbrtJ,. 

Reserves: W. Beerens, P,v,Hal, J, Huibregtsen. (}1•enE11·çchter; H, Jacobi, 

S<tlllenkomst: 2,- nur op het tt:1'1·ein. Leider: :c, Halleen. · 

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

LENS 2: A,,Blok; li., Bocrtman, · J,v,VGnrooy(àanv.); N. Zuidervlijk, J,v,Liêlfrpt, 

1 •• Boogmans; R, Roodenrijs, H, Janssen, H,v.Rijn, W. Verheggen, C, Dubo:Î.ih 

Ih:trei"'fes: J, Berntsen, ,'..,v.Deelen, ·F., Luxemburg(grensr,) . 

Sàmenkomst: 1.30 uur Capitol. ,Leider:· Jae,v,d.Kleij ,. 

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

LENS 4: . P. Janssens; C. Bont.je, 1,; de· B_rûijn; C, Hoppenbr ouwer s.·, H. v .d .Boo"'

gaardt., J. Bontje.; W, Boortman(aa.nv.), ;,d,HoppenbrouV1ers, W. Dr.êige, J.,v,Wely, 

_J.,v,d.Endt. Reserves: Jac.Hoppenbrouwer, 1.,v.Huffel(grensr,). 

S8lllenkomst: 11.30 01) het terrein, Leidèr: 1,,v,d,Kleij, 

---------------------------------------------------------------------------
.EJ::fS 5: W. Beerens; F, Bosman, F, Rombouts; J,v.Haastrecht, P, Miltenburg, 

C.v.Egmond; C,Zuiderv1ijk, B,Bom, Th,lviertens, C,lviil-tenburg(aanv), H.Meiners. 

Reserve: B.v,Niel(grensr.). Leider: J, Höppenbrouwers, 

S8lllenkomst: 12,- uur op het. terrein. 

------------------- ----------------~-----------------------·-----------------
IENS a: W. Hillenaar; G,v.d,'St.ee11, s; Kroon; M, lvi~thias, ·:.J... Hoefnagel, F,v·. 

Niel; l"v.Huffel, P, ter St.eege, 'VI, Hugens, F. Mesker •. • 

Reserve: G.v,Weers, Leiders: dhrn, P, Juffermana en P, Janssens. 

S8lllenkomst: 2,30 uur op het terrein, 

- . ------H--------------·-------------------·--·-----. ---•--' ------------------ ' --
LENS b: J, Roozenburg;, J,v.d,Zalm, C, 'Bierhuizen; Jac. ilalsteijn, M,v,d.Els~ 

hout, J, Copray; C,v,Leeuwen, .'I'h,v,Uffelen, J,v,d.Zijden, 1., Hoppenbrouwers, 

C,v.Luxemburg. Leiders: dhrn, J, Wale~eijn en J,C., Hoppenbrouwers, . 

Samenlrnmst: 2,15 uur Capitol, · 

-------------·--·- ---- -·-·---.- -- .. ~ ---·-----""'.'.., ___ --·------------------ --------- ----
1,BNS c: G,v,Veers; J, Bom, Th.v,Wijk: W,:Govcrs, l"v,Bcek, G, Koevoets; 

1 •• 'Westendorp, W, Pieters, J, Wiletofeld, G, Cbomana, J,v.Westing. · 

Reserve: L, Niessen. Leidors: dhrn,, J,v,LuxGmburg on E. Steenwijk. 

Samenkomst: 12,30 uur op hot terrein, 
------------ ------ ------ ,... ___________ -- --- ---- __ ,... ---------------------------:-----
Zondag 12,30 uur: ~. Steps g - Lol'le d Torro·in :tHjkorklaan. 
1,, ton D8lll; J. Doden, l,,v,I:uxemburg.; :Ph, Bierhuizen, F.v,d, Elshout, J. Leij

endekker; ,;1,v.d,Gcld, W, Watcrrèus,1 J, iiTalstoijn, .H, I'uyinc;J.., li'., .Ver.schuren.,. 

Reserve: J.v.Zon, L0idcr: dhr, P, Jufformahs, 
Samenkomst: 11,45 uur Capitol. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLUBlNOlT.C, Jlo eerstvolgende olubavond is bepaald op Maand,ag 6 Januari a.s .• 

Wederom wordt op een groto oplfomst gGrekond i ________ ... ____ "' . 

Veld en wodor .dionondo; wordt er a,s, Zondag een ovon interessant als belang

rijk programma afgewerkt, Het oorsto ontvangt hot oveneons nog ongeslagen °·.vv 
terwijl hot trrncdo aan do Loolaan tègon Ria de strijd om do eerste plaats aan

gaat, ',fannoor ohzo boidG -olftallon met bràins en snol spelen, dan is o.,i. do 

uitslag niet twijfelachtig! Dat hot or in bcido kampen heot zal toegaan, is z, 

kor; jammer dat do suppbrtore niot op boide plaatson tegelijk kunnen zijn! 

Hot ,dorde en vijfdo kunnen door con overwinning hun posi tic enigszins verbe

teren (wat hoog nodig is), terwijl de junioren er Wc.!l niets voor zullen voe

len hün aanspraken op de bovenste plaats te verliezen, Dankt er aan, jongelui. 

door samenspel en snc.!l handolon is vool to boroikonl V 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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___ , ______ ,, ______ _ 
.4 .r 4 

De P e - Po on i h,u 1 t ! 
. ,i '• .t.; Eindel:jk!- horen wij u zuchten! , ' :naertaud, het heeft lémg geduurd voor wij ee::n berg yan gegevens aan I n 

extra-edttiç. van !:et weekbericht moohten toevertrouwen, Misschien dacht u, 
dat de T:'8-Pe voorliefde koe sterrl:e voor het overigens wij ze woord: Spreken 

• 
is z~J-~~-, z,djgen is goud,- Verre van dat! Want daarmede zou zij haar doodvon?:1 .ei ·scke1"1en, 

Neen, r.>1~:'.."'e noDdzaa.lc hulè.s ons 5.n ne1Pelen var: stilzvvijgendheid en deed ona 
uw g6duld op een ::\WX:e proef stell,:;n, J.:aar nt zullen wij een schat van bij
zonderheden ove::: de geduldige ho::,fden van de Lens-fam::.l!.e uitstorten. Nu mogen ;vij een en ander verlda,p:pcn van het Lens--feest! 

Het Ler.s-feest. ••• waarop de zorg<}n van de dag, van de11e tijd vergeten zul
len worden! Het Lens-feest, dat een magneet ::;al blijken te zijn, die alle lo
ten van de Lrrns-stam naar de feestzaal zal • . trekken, om bij elkaar in gemoedel:.jke; î:ilije, zonnige sfee:,: enige uren te werwijlen. Het Lens:..feest, dat 
een waardige afsluiting vormen zal van twintig voetbal-jaren, waarin vele 
sporters hun weg vonden naar LGns en eon st.uk jeugd wonnen. 

De P,P, za:i. traehte\'J u een heerl:lj'k, feest te bezorgen, waarop de dames- _,,,. 
Lensèrir:nen î:mn ,mnten-administratie-,;, de hm:en-Lensers de sigaren-, ciga- ' rotten- en· shag-misrc vergeten! , 

Defi.r.i ti ef is de datum vaotgefitcld op , 
·--zondag 9 Februari • 

Traditie-getrCJuw opent Len::; die dag het feest op roomse wijze, Des mor
gens o:n 9 lP.:r zal de Goer,telijk-Adviseu:r, kap. J). Buis, een fa!... Mis opdragen 
in de lrn:oel. van àe Eerw. Zusters aan de Newtonstraat. Alle :i.eden, donateurs 
en don3.trices worden verwacht, Onder de H, llii-6 algemene H, Communie •• Van 
een gemeenschappelijk ontbijt daarna moest helaas, in ve1'banà met de tijds
omstandigh;iden, worden afgezien. 

nes middags vangt het feest aan in 
gebouw faUSICA, Delftschelaan 2c,, 

o m 4 u u r p r e c i e s • 
Ten t:mele zal worden gebracht de 

":;',ENSREVU:El" 
waarwan de opvoering, tot onge,eer half acht duurt. 
Tot eJ.f uur 's-avonds volgt daarna GEZELLIG SAMENZLiN van ö.e Lens-club. 

Dit is in grote lijn de dag-h1deling. Uitvoeriger kunt u alJ.e bijzonder
heden vir.dc;n in het uit te gGven feest-progTamnm., dat we:!.baast Gen feest
GIDS ma~ hete11. :Oit boekske is met zijn kostelijl::, inhouè onontbeerlijk voor ieder(ä) feesteliug(elI , 

Verder w:'.jzen wij nog op het volgende: 
1. Nie::iand :iehoeft vóór het uur vnn sluiting uit 'vrees -c;oor àe duisternis të verdwijnen, Een gevorderde •"opkoinende·l',,maan ,vergezelt u op àe thuisreis! 
~ De leden en donateurs(triocs) ontvangen een grati:::; toegangsbefijs, maar 
dienen zich in h0t bezit te stellen van Gen verplicht progrmnma a 10 cents, 
voor senio:-en en à 5 cents voor junioren. 
~ De prijn van de toegangskaarten voor huisgenoten van de lzden bedraagt 
f -,40; voor introduce 1 s f -,50, Alles exclusief 't programma af -,10, 
4. Een zéér beperkt aantal kao.rten (let wel: zeer beperkt) is va712'ï"J'nnu:ari 
ä:"s. af te verkrijgen bij de heren: 
Chr. Miltenburg, Elo.ndstran.t 64 , 
VI. van Boheemen, Okkernootstraa t 12 
A.v.d. Kleij, De la Reyweg 449, 
5. Leden en donateurs(tricesl krijgen hun kaart en (verplicht)programma 
thuis bezorgd, V ,, 
6. Geen kaartverkoop aan de zaal! 
?, Plaatsbespreken aan de za.nl o:p Zo,terdag 8 Februari a, s, 
alO centa, 
8. De Commissie wijst er op, dat de junioren moeten plaats 
ouders_·of begeleiders. 

xxx:xxx=xxxxxxxxx 

-;an 16 - 17 uur' 

nemen bij hun 
. ' , :P,e-Pe. 
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HE.T LENSFEEST, 

De P é - P é. onthult 

Eindelijk!- horen wij u zuchten! , , 
Inderdaad, het heeft lang geduurd voor wij een berg van gegevens aan 'n 

extra-edtti~ van het weekbericht mochten toevertrouwen. Misschien dacht u, · 
dat de Pe-Pe voorliefde koesterde voor het overigens wijze woord: Spreken 

.is zilver, zwijgen is goud,- Verre van dat! Want daarmede zou zij haar dood.,. 
vonnis tekenen, 

Neen, pure noodzaak hulde ons in nevelen van stilzwijgendheid en deed one 
uw geduld op een zware proef stellen. Eaar nû zullen wij een schat van bij-

. zonder heden over de geduldige hoofden van de Lens-familie uitstorten. Nu mo
gen wij een en ander verklappen van het Lens-feest! 

' / 

Het Lens-feest •• , .waarop de zorgen van de dag, van deze tijd vergeten zul
len worden! Het Lens-feest, dat een magneet zal blijken te zijn, die alle lo
ten van de Lens-stam naar de feestzaal zal - . trekken, om bij elkaar in ge
moedel_ijke, blije, zonnige sfeer enige uren te verwijlen. Het Lens-feest, dat 
een waardige afsluiting vormen zal van twintig voetbal-jaren, waarin vele 
sporters hun weg.vonden naar Lens.·en een ,stuk jeugd wonnen. 

De P.P. zal trachten u een heerlijk feest te bezorgen, waarop de dames
Lenserinnen hun punten-administratie-, de heren-Lensers de sigaren-, ciga-
retten~ en shag-mi sre vergeten! . · 

Definitief is de datum vastgesteld op · 
Z o n d a g 9 F e b r u a r i , 

Traditie-getrouw opent Lens die dag het feest op roomse wijze. Des mor
gens om 9 uur zal de Gcestelijk-Adviseu:,, kap. D, Buis, een H, Mis opdragen 
in de kapel van de Eerw. Zusters aan de Newtonstraat. Alle leden, donateurs 
en donatrices worden verwacht, Onder de H, }iiis algemene H, Cornmunie •• ·van 
een gemeenschappelijk ontbijt daarna moest helaas, in verband met de tijds
omstandigheden, worden afgezïen. 

Des middags vangt het feest aan in 

Ten tonele zal worden gebracht de 

gebouw MUSICA, Delftschelaan 2c,, 
om 4 uur p.recies, 

"LENSREVUE" 
waarvan de opvoering tot ongeveer half acht duurt. 
Tot elf uur 's-avonds volgt daarna GEZELLIG SAMENZIJN van de Lens-club. 

Dit is in grote lijn de dag-indeling. Uitvoeriger kunt u alle bijzonder
heden vinden in het uit te geven feest-programma, dat welhaast een feest
GIDS mag heten. Dit boekske_ is met zijn kostelijke inhoud onontbeerlijk voor 
ieder(el feesteling(e)I . 

Verder vlij zen wij nog op het volgende: 

1. Niemand behoeft vóór het uur van sluiting - uit vrees voor de duisternis -
të verdwijJrJen, Een gevorderde "opkomende" maan vergezelt u op de thuisreis! 

2, De leden en donateurs(tricesl ontvangen een gratis toegangsbewijs, maar 
dienen zich irt het bezit te stelle.n van een verplicht progrrunma à 10 cents 
voor senioren en à 5 cents voor junioren, 

3; De prijs van de toegangskaarten voor huisgenoten van de leden bedraagt 
f-,40; voor introducé•s f -,50. Alle~ exclusief •t progrmnma à f -,10, · 
4, Een zéér beperkt acmtal kao,rt.en (let wel: zeer beperkt) is -van 2'1-Jnnuari 
ii::""s, af te verkrijgen bij de heren: 
Chr. Miltenburg, Elandstraat 64 
W. van Boheemen, Okkernootstraat 12 
A.v.d. Kleij, De la Reyweg 449, 

5, Leden en donateurs(tricesl krijgen hun kaart en (verplicht)programma 
thuis bezorgd, 
6, Géén kaartverkoop aan de zao.11 
7, Plaatsbespreken aan.de zaal op Zaterdag 8 Februari n,s. van 16 - 17 uur 
nlO cents; 
8, De Commissie wijst er op, do.t de junioren moeten plno.ts nemen bij hun 
ouders of _begeleiders, , , 

Pe-Pe, 
., 
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R.K, Sportvereniging "Lenig eu Snel", den H,1.1.g, WEEKBERICHT No, 152, 
Pr o~.rcrmn'1 voor Zo~1.d~c.· 2 ]1 ebru·1r i Jg,~ 1c 
.-."t::..-,.,, .. --~--'-~=-""-';.:c.,~ ... --R-~-----•·---·•··-,-•· .. ,_.,.. __ 
Gr,Willem II2 - Lens 1 12,- i;:.1r '.Per:::ein 
Leus 2 ·- SVT 1 2,30 -
Lens 3 - G:DS 2 12,30 
Q.Bteps 3 - Lens 4 12,-
Lens a .... RPJvn a 2 7 t15 ... 
Lens b RK.'.V7 b 1,30 -
Lens o .... :Ulillii.K 12 ~ 15 .... 

Roggewoning, 
Zuid erpnr k_. 

Ni,j ker kln.o.n 
Zu:!.dGl"l)OXk 

OPS'l'ELLil!G DER ELFTl,LLE}î 

Wassenri.ar 

TV>Ts 1 ,, \:i ':'-i,1" Î""'ffi""lnc;i~ Ph d-- :.;<,'"),~-- .,. -:...u,r. .. ,e-:.,., .. .,....,'!" .... J- C u' R R ( ) .. L.!,[!J..L'i;. ~; .. •.. r ~ ,1. .... .l. 'V :;i ,~,__. '-') •t ._ \,,; J.n., ,._,1. 'J ~ ·;• J.l "LU. • l. .1-'I..' :J.J...,t-'' 1 1T .1.' o ocmer S nnnv • 
;., \hüh9.in; L" UD.ers·,.'., Kor:11;ieJ.lc, J, Goc1!n.na, :., Roodenrijs, G,v,Doorn, 
SCT.menkomst:. lli:•·· uu:r C.1.pitol-:: Leider C,, li0~llocno 
Grens1"echter H1, JP..cr.;bi~. Reserve: P,v('H-D.l.., 

LENS 2: _·., Blok; i,.- Boc::h1"-n, J.,;,,Venrooy(f'.'1.nv); lîo Zui.derwijk, J,v,Liempt, 
ll.o Bocgm~11s; R1, Roodenr:tjs,, Ha J,::..nEse~J Ih.v"R.i,jn, Y{ .. Verheggen, Ca I>ubois. 
8':lllenkomst~ 2.:;•: .. uur op het t.(:1:rrGin:- Ir2ider :Jn,c" v~-du Klcij_. 

. ' 
Lens 3"1. J:, Bcrnt~,~n; .: ....... vot~,;.ffeJ., ,t:,:', dG Bri.;.5.jn(aanY); C, Zuiderwijk, P. Ho-pp., 
L!;, v "Deelen; J . .., Huibr egt sen 1 :&' '> .,, ., l1...-:i:x:ü~nb1J.: e;, j"~c. ü Ho;rpenbr ou;ve.r, E, Kops, H~ 
KoGID8.11, Ro SG!"VC G ! ,T,~ V (\H'".. .. ~s·~r GC1"J.t )" F tl_ R ombout.s" 
Snm.cnt:oms~! 12.,, ... uur Oi? he~ t0r·rGiJ."~" Leider J:1,-:;,,vcdoKlcij, 

LENS 4; :P.., J2.nsscns; C" Bont.je; J, }3ontj:i; 0, Hoppcn'b:::-ouwers, H.vod..J3oo~.rdt, 
B~ v _,iT;.cl; Vn Boor-'çm:'!.n (n.o.Ytv: , "'· .. ct" Hoppe ub;: ouwer e 1 \/ .iDrÖge, ... 'i.,t,Vo Vely, ~-i,.o v, d "End t 
Reserves: F,. Bosm'èn, H. l.ieiners. r,eide:· ;,,v,ä,Kleij. 
Sf!.lllenlcomst l:C.,30 uur op het terrein, 

LENS n,;: \/" ·EilJ.enanr: G .. "rcè.-.Gtcfin, bi.' K:ccon; M" M~thi;1..s, -.1.(j Hoefnngel, F.v. 
N. ' --.-. 1· ., ' ' n. .• ' ' ' •· t "' \' " F l' k :.e.1.; J. ... ~1·c~v,, !U!:tû.J., l.i!,\l:)..'.loûi':. ... Ul:, t'-t •8:t" : .... tC(~gG~ t,: nu.gens> • v.1.ez eru 
Reserves: ,J" Rcozcn1J·ci.1"g~ ~Lv .1.L.t-~ln~-1-:>uti" l,cidcr a:1.r,) P'l Juffermnnsu 
So.menkcmat: 2"'" uu:c o-p het 1~r~rcin:-

IENS b,,: J1 Roozcnàux-g; J:-.v,.d~Z:"'IJ.~, C" Bi0:::•1'tu..1.zen; J'l..c,,\18..lsteijn, M"v.d"Els
hout, J., Copr"Jri G,v.Lceuwen, Tn,v.Uffelcn, ,LY,doZijden, 1., Hoppcnbrouwers, 
CV T,,,,c,.,r;l'()'l''';- q~~•<':\r":/,':IC-J- 'f n.-, 1 "'!e·~1·ng ("' '"IT lló!'.:>, .. t..• ("~•mc.nl.-om~t o c ... ,""-, ~•- ,., .. ,.1 • J',1.:;;;;,.., •• ,.,,J ~ t :, .--. .... ~ ; t.:, • ~ oTt;,._, ... ~( \)u.,,. .., .... j,";) 

Leiders db:tn. v·:-i \/~.lstoijn, J',jC, Eop"c)i:;?nbro~J.\','Jrs") (J.o- uv.r op het ·terrein. 

Pi c.:t,Jr s ,: .. v,Beek, G, Koevocts; 
r• Qr'•l'l'\' ~- - J ... r .... ."e C.•~· i .,,.. ,... •_.•,• ,,.uo·,l,~.:.;;::} : ~U;JVOII ,.;,,t.,•-,.•.1.5• 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,;xxxxxzx::--.xxxxxxx:io.-x:ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
In dit l0..o..t:3tu 1ïlGokb1:ri.ch-!; ~11•-,):;~ do fcostdri.g ""f/:ro.~gt de ?Ji uv~· n.o.ndn.cht voor: 
1_11 JJe Zf'..~.l ).s ult~Pt1rl-~;..ir,:'h.t,~ \,(;"!J~r dus èG l~1:1,c.rten-•nan\rr,"'l..g0 vee~ genodi.gèen .gro

·.ter is ct,,.:i h0t 'o''..TI°t".l :ier;chil·:b·~"'.'c ·;;il':\,\t8,m, z,ü de toewijzing daarvii.n· Zondag 
. r... s9 geschieo.~1n~ Ill• kn..rn·ten \·.roröon driJl !-:1 de lt..-.'.)J;l vn~ Ue vDlgendc wcolç thuis• 
bezorgd" 
2" \iie verzekerd wi:L ziijn vnn e3n gced:; l)J.,1,0:~s~ k'.J.n deze bc~prcken op Zf'.'..ter
do.g 8 Februr;:-i n,; ::;., v::,r.. lf ... J.7 t.t1.:r r..r~-n hPt g{~·n:;uy; Musion., D0lftsc:t.eln.rt.n 2ce 
3 •. De juriic!'en ne1;J.e11 i..n de z;,c.J. ~p1,"").c.tG O.i,j de ·.-:u.de:t:sii 
4, Voor de liefhcbbn:::-n! Er· is rien wrtrrJ" eii koud bll.ffèt, mii.a.:r •• .,. denkt n.r.n, 
de bonr.en, 
5o Gelegeuh8id tot fietSC!HJT,n.l:.f~g ,·1ri.::i..r,t .:.1.~:t g01JCU\'ic: 

EU \l.:J,,T :DE "\.;ED.S'lR I 1Tf:ElJ VOClR ·'.:,·; s -1 Z01~D . ."~.G BE~~EFT :l,.. ~., o 

Het ziGt er r.1omcl1tecl niet nn.rx ait.r c.~.t c:::-· gc·s-;,Jcold znl kunne:-1 v,;o:rèon~: 
_ijoch_ten d0 wcd.r.:;trij6.:·n e:-J:ht::.1~ -:.vol1 deo-rg:..r:.n;. d.nn v,;ordt er op nllc1~ o:çik-Jmst 
en een grote ddcj,f:! st::,~;,;_ïüluc,··.: g-c:c·u~uJn~ .l 'J.c-:r.n d~2"' elftnllen zo..J. ir.neI's de 
fees~s~enming wiJ.lGn bederve11it; 
LIJST V,.' .. 1i J.'i.Fl{IBU1:1IJ:TG:L"lL BL.j hJt. :i;-.1,r.~dpJ.cg~~ri v~n de nfl<euringsli,jstc11 lette nen: 
-bij een thuiswedstJ."ijd El!)C;C.l:}.c.1 Q}) het. ,~igoi'l elfto.l; bij een uitwedstrijd 
dnn.rentcgen o:p h:.:.·:. 0lftnJ. ";:rn öo tege:np.-ti't.ïj" JJ;,,.n zijn vergissingen niet oo
ge1i,jk~ 

il 
He"'u eerstv0lgo11dc nu1:r.~1er vr..n de Lonsr~1;n.::.e ve:r-schijnt n..i s~. ZP~tcrd~g! 

xx,:xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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R,K, 9portvereniging - Lenig en Snel - Den Haag VIEEKBER ICHT No. 153 • 

P r o g r a m m a v o o r Z o n d a g 16 F e b r u a __ ;L_i 1~4J., 
,, Gr .Vli llem II 2 .. Lens l 

Lens 2 - S,V,T, 1 
Lens 3 - G,D. s. 2 
Q,Steps 3 - Lens 4 
Westlandia 3 - Lens 5 
Lens a - Rava a 
Lens b - R,K. A.v.v. b 

. Lens c - D,H,B. d 

12 uur terrein Roggewoning 
2,30 u. ··te-rre·in ·Zuiderpark 

12.30 u. 
12. - u. 
12.30 u, 

2.45 u. 
1.30 u • 

12.15 u. -

Nijkerklaan ·. 
Naaldwijk 
Zuiderpark 

·•. 
------- -- - ----------------~----------.--------------------~. 
Opstelling van de elftallen: 

IElTS 1._ Vl. ~uijsm':'ns, Ph, de Heer, J, Rund er kamp, J. Crul, R. Rb~m~rs 
(aémv.l, A. ·.falha1n, L. Ullers, A. Koppelle, J, Gocmans, A.Roodenrijs, 
_G,v. Doorn. Reserves: H, Jacobi (grensr.) , _ · 
Samenkomst: 10.45 uur bij Capitol. Leider: C, Halleen. 
----- . ---------------------- --------·--·--- -- ---- -_ _, __ --------------- --·---
IENS_2. A._ Blok, A, Boortman, J.v. Venrooy (aanv.), N. ZuièerWijk, J, 
v. Liempt, A, Boogmans, R. Roodenrijs, H. Janssen, H.v. Rijn, w·. Ver
heggen en C., Dubois, Reserves: J. Berntsen (grensr.), F,v. -Luxemburg, 
H. Kops_, Samenkomst: 2 uur op het terrein. Leider: J,W, Dubois. . 

mis 3: J', Berntsen; P.v. Hal, .A.de Bruijn, A.v. Buffel, P. H~p~;~:;;;;
A,v, ·Deelen, J, Hui.bregtsen, Fr,v; Luxemburg, Jac; Hoppenbrouwer, ' 
H.· Kops en H, Koeman, Aanv.: P.v. Hal. · . 
Samenkomst: 12 .uur op het ter:rein, Leider: Jac,v,.d, Kleij, 
-- ----~-. ----------- --·-- -------- -·----------------------------------------

·IEHS 4: P. Janssens, c. Bontje, Fr, Rombouts.1 C, Hoppei:i,brouwers,·H.v. 
d. Boogaardt, J, Bont.ie, Vl, Boortman (A-anv,), .A, Hoppel'!brouwers, Vl. 
Droge, A.v, 1ilely en A.v,d, ·Endt, 
Samenkomst: 11,30 uur op het terrein. Leider: A.v,d, Kleij. 
--------------------- ---------------~--·------------------------.-..,; -
IEHS 5.: W. Beerens, F, Bosman, e.v. Egmond, B, Bom, P. _Miltenburg, J. 
v. Haastrecht, C. Zuiderwijk, B.v. Ni.el, Th, Mertens, C, Miltenburg 

.H. Heiners. . . . . 
·_ Samenkomst:·J.1 uur bij Capito.l (op tijd!_) Leider: J, Hoppenbrouwers. 

-----~---------------------------------------~------------------------
IEHS a: W. Hillenaar; G,v,d.Steen, S, Kroon; lli, Mathias, .\. Hoefnagel, 
F·.v.Niel; Ant·,v,Huffel, C.v,d.Zalm, P. -ter· Steege, W. Hugens, F, Mesker. 
ResGrves: J. Roozenburg, 1ï.v,d,Elshout. Leider: dhr·,. P. Juffermans • 

. . Samen.komst: 2, 15 uur op het terrein, ...; __________________ "-:' __________ .;_ ____ """! ______ • ________ . ..; _______ ..., _____ ,.;,._._-.-----

IENS b: J, Roozenburg; J,v.d.Zalm, C, Bierhuizen; Jac,Vlalst.e'ijn, M;v,d, _ 
Elshout, J, Copray; C. v. Leeuwen, Th.v-.Uffelen, J. v, d. Zijden, A, Hoppen
brouwers, C,v.I.uxerriburg. Reserves: J, Ballering, G,v,\','eexs, • . 
Samenkomst,: 1-.- uur op het terrein, Lei_ders:· dhrn, 'i/alsteijn-Hoppenbrs. 
----------. -. ----------------------- . --------------------------------. -
JENS c.: A. ten La.-r.; J. Bom, 'l'h,v .• Wijk;.'\7, Pieters, A,v.Eeek, G,Koevoet.a,• 
,A. \'lestendorp,· G.v.Wecrs, J·. Bal.lering,· J. Coomans, Jac,v.Westing. . · 

·Reserves: J. Valsteijn, J. Wüstefeld. (Leiders: dhrn •. · . 
Samenkomst: ·11,45 uur op het terrein. (J.v,Luxemburg, E, Steenwijk, 

. . ----------------------------------------------------------------------
Mogen wij uit de ·triumphale intocht van Vorst Penalty VIII in Lensia'nd 
àfleiden, dat Zondag a.s. zijne vazallen, -waartoe ook de blauwwi tten 
gerekend mo_eten worden, te Zijner eer de bal weder aan het rollen mo
gen bren gen ? 
Indien zulks het geval mocht zijn ( u· merkt: wij zijn voorzichtig !) , 
speelt dan ondanks rust en roest voor alles wat je waard bent. · 
Het eerste en ·tweede elftal richten hun speçiiale aandacht op de mooie 
kampioenskansen ! Lens 3,.4 en 5 trachten door een over'.7inning hunne 
rang.lijstpositie te verbeteren. . · . 
De junioren, die allen thuis spelen, zorgen voor een l{ranige inwij- V 
ding. 
Emi _de Lensfamilie ? D.iè komt kijken en ae.nmoedis;en. 11 

-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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R.K. Sportvereniging "Lenig en Sne}.", Den Haag. Weekbericht 1'To. 154. 
Programma voor Zo:1ëar, _23 F,_1bD!.al· i _ 191\l 

2.30 uur: Lens 2 -Rial Te1·rein 
12_.30 Lens 3 - HKAVV 2 
12.- Vallceniers 2 •· Lens 4 
12. VVP 4 - Len:i 5 

Zuiderpar k, Vree swmjkstraat 

Lange Kleiweg, Rij SYlijk 
Zuiderpark 

2;) 45 LJens a. - Valke11i ers a. Vreeswijkstraat 
12.15 Lena d •· Q.SteJs g -------·-------. ---- ________________ .. __ . __ ... _ -·--·------------· -·---------------, --

.91'2.TELLING DER :illili'TALIE~ 
Len_s __ 2__:_ .A, Jjlok; ;,.,, i3cortw.an, .ï,,·,,.Venrooy(aanv.); N, Zuiderwijk, J. van 
J,ie;rrpt, A, Boogmane; R, Roode,-i!·f.js, H, Janssen, H"v,Rijn, ïl. Verheggen, C, llubois, Resarve: H, Jacobi. 
Samenkomst•; 2, .• uur op het terrein, Le~der: c, Halleen. 
---------------------- -------~---------------------------------------------_Lens 3: J, Berntse,1; P.v,Hal(aanv.), A. de Bruijn; ,i.,v,Huffel, P. Hoppen
brouwers, A,v,Deelen~ J. Hui'bregteen, F.v,Luxémburg, Jac, Hoppenbrouwer, H. Kops, H, Kocman, Reserve n,a,t,w,. _ 
Samenkomst: 12,~ uur op het terroin, Leider: Jao,v,d,Kloij, 
---------------------·--------------~--------------------------------------Lens 4: P. Janssens; C, Bontje, ]', Rombouts; C, Hoppenbrouwers, H.v,d,Bóo
gaard t, J, Bontje; W" Boortman (aanv.) , J., Hoppenbr ouwer s, W, Dröge, 1 •• v, Wely, J.v,Wasoem, Reserve n,a,t,v1,, 
Samenkomst: ll.- uur CapitoL Le~de1·: A,v.,d,Kleij, 
----------·----------------------------------------------------------------Lens 5: W, Beer ens, F, Bosma11 1 C ,v ,Egmond; B, Bom, P, Mil tenbur ~' J, v, Haastrecht; C, t.:uiderwijk, B.v.NieJ., Th, Li':!rtene, C, Miltenburg(aanv,), H, Meiners. Reserve: J, Douw, 
Samenkomst: :1.'suur Oapitol. Leider: J, I.foppenbrouwers. 
--------------------------------------------------------------------------Lens a,: W. Hillenaar; G"v, d,Steen, 6, Kroon; M, Mathias, A. Hoefnagel, 
F.v;lfiel; Ant"v,Huffel, C,,\l',d,Ealm, J?, tel' Steege, W. Hugens, F. Mesker. Res·erves: J, Roozenburg, J,v,d,Za1m, M"v,d,Elshout, C,v,Leeuwen. 
Samenkomst: 2,15 uur op het, terrein, Leiders: dhrn, Walsteijn en Hoppenbr, . . --------------------------------------------~------------------------------Lens d.: A, ten Dam; .A,v.I.uxemburg, J', Deden; J, Leijendekker, F.v.d.Els
hout, F. Verechuren; W,v,d,.Geld, W. Waterreue, J, Waleteijn, J. W"ûstefeld, 
II. Duijmel. Reserves: L, Nieesen~ Ph, Bierhuizen, J,v,Zon. 
Samenkomst: 11,45 uur op het terrein, Leider: dhr. P. Juffermans. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :BEBOET wegens niet oplcomen op 16 dozor: No, 27 en 28 11., &R. Roodenrije; 
29 J. Copray; 30 J, Baller i ng; 31 Jao, Hoppenbr ouwer. Jammer l 

GEVONDEN in Mueica: 1 sjaal; op hot veld: knipmes en rozenkrans, Een en 
ander terug te bekomen bij dhr, W,v,Bohoemen, Okkernootstraat 12. 

WA.ARSCIDH/ING! _ De dader van de bij een onzer junioren gepleegde diefstal van een portemonnaiemet inhoud_ plus s,tamkaart -die bij het Bestuur belrnl}d_ 
ie- dient zich, ter vermijding van zeer onaangename maatregelen, zich on
verwijld aan het Secretariaat te vervoegen, 

VERZOE~ aan ieder die inlichtingen kan verstrekken over een paar bruinlede-, ren bontgevoerde hand schoenen van P, ter Stee go, welke Zondag j. 1. zijn 
zoekgeraakt, zich tot het Secretar ia~t te wenden. 

HH, Ai,NVOERDERS worden dringend uitgenodigd te bevordèren, dat v99r de 
wedstrijd al hun medespelers geld en geldswaardige artikelen in een koffer verzamelen en te zorgen, dat die koffer aan het buffet of aan een 
vertrouwd -persoon in bewaring wordt g13geven. 

EN Wl,T DE 1ilEDSTRIJTIElif VOOR i.,S, ZONDi,G BETREFT: het programma ie heel wat 
zwaarder dan dat van de vorige week, Zo speelt b.v. het 2e tegen Ria om de 
bezetting van de bovenste plaats; het 3e ontvangt de nog ongeslagen Leiders van de afdeling, In beide kampen zal er fel om de punten gestreden worden. 
Het 2e geven we intussen de grootste kro'le. op een overwinning; maar dan zul
len v,Venrooy a.s. met het nodige overleg dienen te spelen! Aan aanmoedi-
gingskreten vian een ongetwijfeld grote supporters-schare zal het hen niet V ontbreken!! r Allen prettige wedetri;jden en,, •• ,veel_ succes! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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LENIG en S N EI, 

Secretariaat; Frambozenstraat 45 's-Gravenhage. 

· i a· n a 1 1 e L e n s e r s ! · 

Het bestuur acht.' het noodzakelijk Uvre, zoals steeds, welwil-
lende aandacht te vragen voor het hierna-vólgende·. .: i 

De·puntjes streklcen in sommige opzichten tot lering van lê,n
kelè-1 in andere opzichten tot lering van vele blauvri'7itten. 
Tenminste, ••• dat hopen V-'ij ! 

Leest daarom en overweegt! Ja, vooral het laatste! Daar 
heeft U en bovenal het Lcnsbestuur baat bij. 

Fij trappen af, 

1, .!J1.t- gn thuisv•,edstrijden. 

't Ietwat eigenaardige progranima van deze week verdient e
nige toelichting. Onze terreinmis,~re vras oorzaak 1dat Lens aan-
vankelijk alleen "uita speelde. Voor een zuiver verloop van de 
competitie is dit nadel:Lg, Vandaar 1 dat wij nu een groter kvran
tum thuisvredstrijden te verwerken krijgen. Lens 1 12 en 3 spe
len dus Zondag a.s. gedrieën in het Zuiderpark. De 2 hoogste 
elftallen op het hoofdveld,dat natuurlijk in deze natte tijd 
te veel van het goede krijgt, terwij 1 Lens 3 het probeert op 
het kleinere terrein. De bond verlall[;t zulks zo. 

Lens 4 en 5 kwamen thuis nog niet uit, Ook zij worden ge
tracteerd Ol) thuis1"edstrij den, maar in de vorm van ui tv;edstrij
den op het veld van den ''vijand", _ook üit v1enst de bond. 

2. Slecht weer ••• ,gaat het door? 

;üléén in December en Januàri keuren de consuls de vel
den en hangen de lijsten te pronken voor diverse etalages. 

In de overige maanden keurt de scheidsrechter1hetgeen 
zeggen wil 1dat ieder speler - hondenweer of geen weer - ten 
spijt van hemelvrater en storm - zich naar het veld dient te be~ 
geven teneinde de scheidsrechterlijke beslissing te aanhoren, 
Ook de samenkomsten bij het trouwe Capitol blijven altijd ge-
handhaafd, ''ant: Komen is Plicht ! · 

3, De kat sturen. 

De lijst van Zondag j , 1, luidt: A .Roodenrij s, P .Hoppen
brouwers, P.v,Hal, A.Boortman, R,Roodenrijs 1 Th.Mertens, e.v. 
Egmond en J.Huibregtsen, . 

Inderdaad1 U heeft gelijk. 't Is niet fraai ! Zulke din-
gen vervracht je niet in Lens, · . 

De kat st'.lren ! Maar dar-.. r''win je geen vredstrijd mee, 
Blauwwitten 1 denkt aan je eerste 1al moet het soms een 

dure plicht_zijn: Opkomen, Zn voor senior 1 én ook voor junior, 

4, De 12 tot 4 uur- en langere l)eriode. 
1'/ij bedoelen vanaf 12 uur 's-nachts. 't Is verleidelijk,als 

je zo gezellig bridgt of zo, 
ii:chter ongeschikt voor voetbr,llers 1 die Zondags met frisse 

body en geest 1·•illen strijden voor de vereniging, Volkomen on-
geschikt. · · 

5, J;le vri.ie Zaterdagmiddag. 
Van onze terreinen wordt in deze "vraterige tijd" met een . 

grote belasting aan v.redstrij den veel, te veel gevergd, Dit feit 
li~t er nu eenmaal, IVIaar er ligt ook nog wat anders: een rol. 



Die is heus niet geschapen om te rusten, En de enige _r~me~te 
om in deze periode speelbare velden te houden is:- rollfill:. 
Heel Lens moet aan de rol! 

Daar alle beschikbare financiën aan het kleedgebouw 
besteed worden,kan het Bestuur het rollen niet aanbesteden, 

Stellen de leden prijs op zo best mogelijk bespeel-
-bare velden,dan zullen zij op Zater,dagi.üddag hun beste been
tje moeten voorzetten, Enkele blauwwit ten begrepen dit reeds 
en kwamen, Mag het bestuur op vele blauwwi tten rekenen ?Voor 
hulpvaardige handen valt er steeds ie,ts te doen, · 

Tu:aar dan ook doen ! ! Bouwt mee aan Lens 1 

, 

Namens het Bestuur, 
J,1-,Dubois, voorzitter 
Jac,v,d,Kleij, Secretaris, 

V 



R,K. Sportvereniging "Lenig en Snel" Den Haag, Weekbericht ~o. 155; 
Prog;.amma voer Zor.dag 2 Maart 1941: 
2.so uur: Lens 1 - RKAVV 1 Terrein Zuiderpark, Vreeswijkstraat 

Loolaan, Voorburg 
Zuiderpark 

2~30 HOLA :. Lens 2 
12,- Rava 3 Leno 4 
12,30 -- Lens 5 Q,,Steps 4 

2o30 Lens b GDS b 
Vree swi jkstraat 

1.- Lens C GDA C 

1. 15 ·· Wilhelmus c - Lens d Voorburg, 200 m, voorbij viaduct 
----------------·-----------------------------------------------------------

OPSTELLING DER ELFTALLEN 
Len~ ~: 1y, H~ijs:1ans; Ph, de Heer, J. Runderkamp; ;J, Crul, R, Roemers(aanv,), 
A, Wa.cha1n; .1.,., U1.lers, A, Koppelle, ;J, Goemans, A. Roodenrijs, G,v,Doorn. 
Reserves: W, Beerens, P,v,Hal, P. Hoppenbrouwers. Leider: c. Halleen, 
Samenkomst: .2,- uur op het terrein. , ,. ----------------------------------------------------------------------------
Lens 2: A, Blok; A. Boortman, ;J,v,Venrooy(aanv.); N. Zuiderwijk, J.v.Liempt, 
W. Verheggen; P, ter Steege, H. :Janssen, H.v,Rijn, H, Jacobi, C, Dubois. 
Reserves: .A, Boogmans, A. de Bruijn, R. Roodenrijs. Leider: ;J,v.Venrooy, 
Samenkomst: 1,30 uur precies bij Ca::;ii tol. 
------------------·---------------------------------------------------------
Lens,4: P, Janssens; C, Bo~tje, F. Rombouts; c. Hoppenbrouwers, H.v,d,Boo
gaardt, ;J. Bontje; W. Boortman(aanv.), Ad,Hoppenbrouwers, W. DrÖge, A,van 
Wely, H. Meiners, Reserves: A,v,Huffel, A, Hoefnagel, S, Kroon. 
Samenkomst: 11,30 uur Capitol, Leider: A.v,d.Kleij. 
------------- .-------------------------------------· ---------. -------------
Lens 5: W, Beerens; F. Boeman, P, Miltenburg; ;J,v,Haastrecht, C,Miltenburg 
(aanv,), B. Bom; ;J, Douw, C. Zuiderwijk, Th. Mertens, B,v.Niel, J.v,Wassem 

Reserves: C.v,Egmond, M. Mathias, Leider: ;r. Hoppenbrouwers. 
Samenkomst: 11,- uur op het terrein. · 
---------------------------------------------------------------------------
Lens b,: ;J, Roozenburg; ;J,v.d.ZaL11, C, Bierhuizen; :Jac. Walsteijn, M,v,d, 
Elshout, J, Copray; C,v.Leeuwen, Th,v.Uffelen, ;J,v.d,Zijden, A. Hoppenbrou
wers, C.v.Luxembl,rg, Reserves: ;J.v.,Westing, G,v.Weers. 
Samenkomst: 2,- uur op het terrein, Leiders: dhrn. Walsteijn & Hoppenbrs, 
-. --------- -------------------------------------------- --------------· ---~-
Lens c.: G.v"Weers; ;J, Bom, Th.v,Wijlc; W, Pieters, A,v,Beek, G, Koevoets; 
A. Westendorp, ;J,v.Zon 7 J, Ballering, G. Coonians, J,v.Westing. 
Reserve: F, Verschuren, Leiders: dhrn, J,v,Luxemburg & E. Steenwijk, 
Samenkomst: 12,30 op het terrein, 
---------------------------------------------------------------------------
Lens d,: A. ten Dam; H, Il~den, A.v.Luxembu:r;g; ;J, Leijendelcker, F,v,d,Els
hout, Ph, Bierhuizen; W.v,d,Geld, W. 'i/aterreus, ;J, Walsteijn, H, Duymel, 
J, WÜstefeld, Reserves: L, Niessen, L. :Janssens. . 
Samenkomst: 12,, - uur Capi tol. Leider: dhr. P. ;Juffermans. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:,oarxxxxxxxxxx 
BEBOET wegens niet opkomen~ No, 31 en 32 C,v.Egmond(l6/2,23/2), 33 A.v.Wely, 
34 Th, Mertens. 

~ . . 
Van de 6 gespeelde wedstrijden op Zondag j.l. wei:den er 4 gewonnen, n,l. 
door 4 en 5 en door a, en d, :Jammer dat juist de twee belangrijkste wed
strijden (die van het 2e en 3el voor ons verloren gingen. Maar beide elf
tallen hadden ee.r. zwa.ren tegenstander te bekampen en speelden bovendien ver 
beneden hun kunnen. , 
Veld en weder dienende, krijgen we a.s, Zondag dan eindelijk de grote strijd 
te aanschouwen van ons eerste tegen A,v.v·, uit Leidschedam, De inzet is: het 
leiderschap van de afdeling, Beide ploegen zijn volkomen aan elkaar gewaagd, 
zodat omtrent de uitslag niets te vooi:spellen is. We hebben echter zo'n idee 
dat het elftal, dat die middag •t meest met overleg speelt, als overwinnaar 
uit het strijdperk zal treden. Laten we hopen, dat dit Re>emers c,s, zullen 
zijn! 
Het 2e speelt al reeds de return-.,1edBtrijd tegen de leiders. Wil het 2e z'n 
kempioenskans benouden, dan zal deze match gewonnen moeten worden; zelfs bij 
een gelijk spel zijn onze 2e elftallers als uitgeschakeld te beschouwen. We 
vertrouwen er dan ook beslist op, dat v.Venrooy ·c.s. deze laatste kans niet V 
zul.len laten glippen. Doet eens extra je best, lui! 
Het 4e en 5e gaan beide evenee~s een pittige kamp tegemoet en zullen hun 
volle .kracht moeten ontplooien om op de punten beslag te kunnen leggen. 
En wat tenslotte de junioren betreft, ook voor hen durven we ditmaal, ge- . 
zien de resp. tegenstanders, niet zonder meer overwinningen te voorspellen, 
We volst.aan daarom met deze raad:. speelt voor wat je waard bent!! 
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, R,K."Spo~tvéreniging "Lenig en Snel", Den Haag, 

Prog:-aiama vcor:·zondag 9 Maart 1941: 
~.....-;'F-·-"'.- ..... , . . . . 

Weekbericht no. 156,L 

, · 2 .',öQ 'uur: Lens l - GDS 1 
l;:l.,'.30 ,.,:- : Lens 2 - Wit-B1au.w 1 
12;30.~, ~· ; I,r,ns 3 Q,,Steps 2 

. 12 ..... ' - 'L:ms 4 ., GDA 3 
12 •. ~ .. - -· ·: Len.'3 5' - VV? 4 

~ j,, ., ' h. r -

,;,2/t ···- : ,VVP 'c - Lenf=. a 
- 2:,~ói'- i VAC b ~ Lens b 

3~fó,i;- #11.tens c.- Q, Steps d 
2,15 l'. _., : LilllS; d - VVP g 

Terrein Zuiderpark, Vreeswijkstraat 

GDAte Loosduinen 
VVP Zuiderpar k 
VV? 
Roggewoning, Wassenaar 

· Zuiderpark, Vreeswijkstraat 

··- ",i'' • . ·------, .. _..:.:. ______________________ . ----- ---
-- - --------·---------------- . . :i ., ·. i OPSTELLING DER ELFTALLEN 

Len~:.,}.,'\: ,y. Huijsmans; Ph'; de Heer, J, Runderkamp; J. Crul, R. Roemers(aanv,) 
A" VmJ,ha1n; L, .Ullers, A, Koppelle, J, Goemans, il., Roodenrijs, G.v,Doorn. 
Sam_e1:kom.s\: )2}:- uur op het terrein. Leider: C, Halleen • 

. - ~ . --------------------------------------------------
Lens 2: ii.; Blok;, ia, Boortman, J,v.Venrooy; rr. Zuiderwijk, J,v.Liempt, W, Ver
heg~en; R, Roodenrijs, P. ter Steege, H. Janssen, H.v.Rijn, C. Dubois, 
Samenkomst:'' 12,- uur op het terrein. Leider: C, Halleen. 

' . 
- ---------------------------------------------------------------------------
Lens 3: J. Bernt se.n; · P .v .Hal ( aanv.) , · 1, ,, de .Bruijn; ,\.. v, Huffel, P. Hoppenbr s, 
1,,.v.D~elen, J,' Huibregtsen, F.v,Luxemburg,·P.v,d,Neut, H. Kops, H. Koeman •. 
Samenkomst: 12.- uur op het terrein. ··Leider: Jac,v.d,Kleij. . 
;._ -----. --::- ---- -,_--------------------------------------------------------------

' ibens 4: P, janssens; C, Bontje, F. Rombouts; C, Hoppenbrouwers, H.v.d.Boo
gaard~, J. Bontje; VL Boortman(aanv.), Ad,Hoppenbrouwew, W. Droge, A.v.Wely, 
H •• Me:,ners,.·Réserve: C,v.Egmond. Leider: A.v.d.Kleij, 
Samenkomst: .11,30 uur Capi tol. 

,, . .;! 

-~- ·_= ---------------------------------------------------------------------
Lens 5~ yr. Beerens; F. Bosman, ~• l,ii~~enburg; J,v.Haastrecht, c. Miltenburg 
(aanv. 1, 13. Bom; J, Douw, C, Zu1derw1Jk, Jac.Hoppenbrouwer, B.v.Niel, J,v. 
Wasse,n, Reserve: Th, Mertens, Leider: J. Hoppenbrouwers, 
• Saraenl'.omst: 11.30 uur Capi tol. · 
----------------------------------------------------------------------------
Lens a.·:. Vl. Hillenaar; G,v,d.Steein, S, Kroon; H, Mathias, .A. Hoefnagel, F,v. 
!Hel; 'A::',;,v.,Huffel, C.v.d,Zalm, lif,N., W, Hugens, F. Mesker. 

,SaIJ;Jenkomî3t: 1,30 uur Ca:pi tol. Leider: dhr, P, Juffermans. 
· - ·'../1'- -1.t ' . 1 : --. - ... ,, . ----- -·· ___________________________________ _, _________ --------------
Lens -.i.: J, Roozenburg; J.v,d,Zalm, c. Bierhuizen; Jac,Walsteijn, M.v.d,Els
hout, ;;, .copraY; C,v.Leeuwen, Th.v.Uffelen, J.v,d,Zijden, A, Hoppenbrouwer-s, 
C,vsfuxembllrg, Leiöers: dhrn, J, 1Jïalsteijn & J,C, Hoppenbrouwers, 
Sam~komst: :'J:,~o .. uur Capi tol. 
--- -~ _·_ --- '--·-- ~-------------------------------- ------------· -------- -----
Lens ~ G.;v,'yleers; •J, Bom, Th.v.Wijk; W. Pieters, A.v,Beek, G·. Koevoets; 
ri.,.i\"(.esténdorp, .W. Gevers, J. Ballering, G, Coomans, J,v.Westing, 

Re'serve: J.v.~óh, Leiders: dhrn. J.J.v,Luxemburg & E. Steenwijk. 
Sàmenkomst: 3:,.:.- uur op het terrein, 
~·. ·-- J·- - .. ---·-----------------------------------------------------------

Leif1r.)d; :·· A •. tqn Dam; H, Deden, 1,,v,Luxemburg; L, Niessen, F.v,d.Elshout, 
F,,"'Ver·schµren; 'i!,v.d,,Geld,. \7, '\"faterreus, J. Vlalsteijn, H. Duymel, J. Wüste
feld. Reáerve'i,: J., Leijendekker, Ph. Bierhuizen, L, Janssens, 
Samenkomst·: 1,45 uur op het terrein. Leider$: dhrn, v.Luxemburg & Steenwijk, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
De 'speler s van het 4e en 5e elftal gelieven er goede nota van te nell!en, dat 
hun thuis,-,födstriJd ditmaal op vreemd terrein is vastgesteld. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
BEBOET-wegehs ;nJet opkomen op Zondag j,l.: No. 36 A. Roodenrijs; 3? P, Hop
penbi•ouv1ers<;' 38 P.v.Hal; 39 A, Boortman; 40 R. Roodenrijs; 41 Th, Mertens; 
42 c.;;v.Egmond·;. 43 J. Huibregtsen. 

De big-,match van het eerste tegen liVV is in een nederlaag voor de onzen ge
eindigd ;- met 4-1 trok ;,.vv aan 't langste eind, Gelukkig is er door deze uit
slag nog niets verloren en _hebben Roemers c.s. hun kans op het kampioenschap 
nog,1.olkomen in eigen hand. Het gaat er nu maar om, dat zij geen enkele steek 
me'er,.laten vallenl We zijn er vast van overtuigd dat zulks ook niet nodig is. 
D!:!,arom, lui,: met frisse moed de eind-spurt ingezet! Tegen het zo gevaarlijke 
GIJS blijft helt intussen danig oppassen! Ieder i;;peler heeft en weet z'n taak, i/ 
in .het v;èld l f ! 
OoÏi:· het 2e 4eeft geen punt meer te ver spelen, wil het z'n kans op de ere-
titel behouden. Houdt vol, lui! 
Hoewel· de overige senior-elftallen geen kans meer hebben do top van hun af-
~·,:~::~·.·.;,. ~---_,7~01, .. ·~·;;:,:, 2.-..-::°!.:;W. :'l2 rc-:.~:01"'.l:c1, 211:~ler~ er onq:et:vi'._ife~d eei:i eer in 
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R,K. Sp9rtver.éniging "Lenig e_n Snel"', Dên Haag, Weekbericht No. 157, 

194JJ_ Programma voó:i? Zöndag 16 Maart 
2.30 uur: Lens l - Velo l · Terrein Zuiderpark, Vreeswijketraá.t 

12,30 - Lens·2 . ., Valkeniers l 
12,30 Lens 3 .:. ;Rava 2 ··· 
2,30 Bl,Zwart 3 - Lens 4 
2,30 .. Velo 3 Lens 5 
2,45 - Lens a - Rava a 
1.30 Lens b - Bl,Zwart a 
2.30 GDA c - Lenè c 

12.15 Lens d - Valkeniers g 

RAVA 
Wassenaar, Katwijkscheweg 
Wateringen, lfoordweg , 
Zuiderpark, Vreeswijkstraat 

Houtweg, naast BTC. 
Zuiderpark, Vreeswijks.traat 

-----------------------ö~giiüÏi.ÏG-nAA-EÜTÄiÏii----------------------------~ 
Lens 1: W. Hui j emane.; Ph, de Heer, J, Rund er kamp; J, Cru 1, R. Roemers (aanv.) 

A. Walhain; L. Ul.lers, A, Koppelle, J, Goemans, A, Roodenrijs, G.v.Doorn. 
Reserves: A, Blok, J.v,Liempt, N, Zuidetwijk. 
Samenkomst: 2,- uur op het terrein, Leider: c. Halleen, 

------------------------------------------------------- ---------------------
Lens 2: A, Blok; A. Boortman, J.v,Venrooy(aanv.); N, Zuiderwijk, J.v.Liempt, 

W. Verheggen; R. Roodenr;ijs, P. ter Steege, H, Janssen, H,v,Rijn, C, Dubois. 
Reserve: ;,. Boogmans, · · · -
Samenkomst: 12,- uur op het terrein. Leider: C. Halleen. 
~--------------------- ------ -&·---------·---------- -----------. ----------------
Lens 3: J, Berntsen; P.v.Hal(aanv,), A, de Bruijn; A,v.Huffel, P. Hoppenbrs~ 

i"v.Deelen; J, Huibregtsen, F.v.Luxemburg, P.v.d,:Heut, H. Kops, H, Koeman. 
Samenkomst: 12,- uur Rava-terrein. Leider: Jac.v,d.Kleij. 

----·------------------------------------------------------- -----------------
Lens 4: P, Janssens; C, Bontje, F, Rombouts; C, Hoppenbrouwers, H,v,d,Boo
gaardt, J. Bontje; il. Boortman(aanv.) , Ad .Hoppenbr ouwer s, W. Droge, A, v, We

ly, J,v,\'lassem, Reserve: B, Bom. 
Samenkomst: 12.45 uur Capitol. Leider: A.v.,d.Kleij, 

----------------------------------------------------------------------------
Lens 5: VT. Beerens;· l!'. Bosman, P. rf.iltenburg; J,v.Haastrecht, C, Miltenburg 
(aanv.l, B.v.11Tiel; J. Douw, C. Zuiderwijk, Jac,Hoppenbrouwer, Th, Mertens,· 
H. Meiners. · 
Samenkomst: 1.15 uur Capitol. Leider: J. Hoppenbrouwers,. 

---------------------------------------------------------------~------------
Lens a.: W. Hillenaa.r; G,v,d.Steen, S, Kroon; li, Eathias, A, Hoefnagel, F,v, 
Niel; Ant, v ,Huffel, Ç ,V .d ,Zalm, N ,N. i" Vi. Hugens, F, Mesker, 
Reserves: C,v,Leeuwen, J, Roozenburg, Leiders: dhrn, Walsteijn & Hop-penbrs, 
Samenkomst: 2.15 uur op het terrein. · 

-----------------.-----------------------------------------------------------Lens b.: J. R'oozenburg; J.v,d,Zalm, c. Bierhuizen; Jao,Ylalsteijn, M,v,d,Els

-hout, J, Copray,.; C,v,Leeuwen, Th.v,Uffelen, J,v,d,Zijden, A, Hoppenbrouwors 1 

c.v,I.uxemburg. Leiders: dhrn. J, VTalsteijn en J,C, Hoppe11brouwera, 
Samenkomst: l.'- uur op het terrein, · 

' > -- • " • 

L~~;-~:~-A:-tJ;;-;;;~-:;:-n~;:-;;h:;:Wijk~-w:-Pi;t;;;:-Ä:;:B;;k:-;;,:-G~;;;;-;-··--
:A. ·westendorP,,, ,G,v .• Weers, J. Ballering, G, Coomans 1 J,,v.Weeting, 
Reserves: H, Helmich1_ G. Koevoets, .. 
Samenkomst: 1,45 uur Ca-pitol. Leiders: dhrn. J.v,Luxemburg e11 E, SteenWijki . . . -------- -- ----- ------------~----------------------------------- ... _ ---- ... __ ........ -.. .... 
Lens d.: A, ten' Di'Î.m; H. Deden, A.v.Luxemburg; J,v.Zon, F,v,d,lillshout, Ph, 
Biethui zeri; w. v. d, Geld, w. Wa terreus, J. Walste i jn, H.Duymol, J, vm at of old, 

Reserves: G. ~Gclauff, -L, Janssens, F, Verschuren, · 
Samenkomst: 11,45 uur op het terrein, Leider: dhr, P, Juffermana, 
xxxxxxxxxxxxx1:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxx:xxxxxxx:xxxxx:x:x:iotxxxxxxxxxxx,ocxxxxxx:,öc 

Zondag j. 1. w1te het 'weer eens een verregende voetbaldag;- zullen vie d i tmo.al 

meer geluk heoben? We hopen het van harte! · 
Wat de komende wedstrijden betreft, kunnen we gevoeglijk herhalen hetgeen we 
in he·t vorig weekbericht schreven, n,l. dat het eerste en tweede elftal geen 

punt meer te verspelen hebben, Het eerste heeft z'n kampioenalcans nog volko
men in eigen hand en het 2e dient klaar te staan om van een event, misstap 
der leiders het volle :profijt te trekken. De overige senior.-olftallen zul" 
lén er in de resterende wedstrijden. ongetwijfeld hun positie zo veel moge-

lijk te verbeteren., , · ·. 
0na a-elftal bindt 9e strijd aan tegen de leiders, Hoewel hst geen 12-0 zal 
worden zoals j .1. Zondag, menen we to.oh wel op oen overwinning te mogen re

kenen. Dit laatst,e geldt trouwens ook voor b,, c, end, Veel sucoeslll 
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R,K. Sportyereniging "Lenig en Snel", Den Haag, Weekbericht No. 158, 

Programma. -voer Zondag 23 Maart 1941, 
2.30 uur: Lens 1 - Gr.Willem .II 2 T,errein 

. 2. 30 - :. Lens 2 - RIA I 
12,30 Lens 3 - Wilhelmus· 2 -· 

Zuiderpark, Vreeswijkstrl:l.at • 
Loolaan, Voorburg · 
Zuiderpark, V:reeswijkstraat 

12,30 Lens 4 - VAC 1 
12.30 .West;I.andia 3 ·- .Lens 5 te Naaldwijk 
3.20 - Lens b - RIA a 
2.15.. : Lens c - Wj_ t-lHauw b 

Zuiderpark, Vreeswîjkstraat. 

- > • • OPSTELLING DER Ell'TALIEN > : - - -- -.--

Lens 1 : W. Huij sman~; Ph\ de Heer, J. Rund er kamp; J. Crul, R ,Roemers (aanv:.) 
A, Walhain; H .• · Jans.sen, L, Ullers, A, Koppelle, A, Roodenrijs, J., Goemans,· 
R~serves: J. 'Berntsen; P.v.Hal, H, Koeman, · 
Sa.-nenlrnmst: 2.- uur op hèt teirein. Leider: C. Halleen • 

• > 
.-_ .. ___________________________________ .. _. ------------. '. ----• ¾----------

Lens 2: A. Blok; A, de Bruijn, J,v.Venrooy(aanv,); N,. Zuider·nijk, J,v,Liempt, 
A. Bo9rtman; R", Roodenrijs, l;' .• ter· Steeg1, H,v,Rijn, W. 'Verheggen, c. Duqois, 
Reser"lès: W. Hillenaar ( grensr.) , A. Hoefnagel. · · · ·, • · . 
Sa.'llen,rnmst: 1.- uur Capitol.' Leider: a:rr, JS/, Dubois, 
----------------------------------------------------------------------------
Lens 3: J,.Berntse·n; P.v.Hal(aanv,), A,v.Huffel; A.v.Deelen, P, Hoppenbrs., 
.á. B'oogmans; J, Huibregtsen, F.v.,Luxemburg, P,v,d.Neut, H. Kops, H,Koeman. 
Reser,e: 1,;:, iiathias(grensr,) · · . · · 
Samènkomst: 12,- uur op het terrein, Leider: A,v,d,Kleij. 
--·----------------------------------------------- .-------------------------
Lens 4: P, Janf!sens; c. Bont'je, ];. Romèouts; C, Hoppenbrouwers, H.v.d,Boo
gaard t, J. Bontje; W. Boor tman ( aanv.) , lid ,Hoppenbr ouwer s, W. Dr Öge, li,v. Wely 
J.v.Wassem, R,eserves: VI, Hugens(grensr,), G.v.d,Steen,· . 
Samenkomst: 12.- uur op het terrein, Leider: C. Halleen. · 
-----------------------------------------------------·----------------------

._Lens 5: i7, Beerens; F. ~osman, P. Miltenburg; P. Driessen, c. Miltenburg(l.), 
B. Bom; J. Douv1, C, Zuiderwijk, Th. Mertens, B,v.Niel, H. Meinera, · 
Reserve: s. Kr,oon(grensr,), 
Samenkomst: Capitol, 11.15 uur precies, Leider: J. Hoppenprouwers,· 
----------------------------------------------------------------------------
Lens b,: J •. Roozenburg; J.v.d.Zalm, C, Bierhuizen; Jac.Walsteijn, M,v.d.Els
hout, J. Copray; é.v,Leeuwen, Th;v,Uffelen, · J,v.à.Zijden, ..i.....Eoppenhr.ouwers7 

C.v,Iuxemburg, Reserves: G.v~Weers, G. Cóomans. ( Leiders: dhrn. · ·: 
Samenkomst: 3 ,- uur op het terrein. ( Walsteijn & Hoppenbr ouwer·s. · 
----.----------------- ·-------------·----~ - ·----------------------------- .-
Lens c.: f,. ten Dam; J, Bom, Th,v.V!ijk; W, Pieters, 1 •• v.Beek, G. Koevoets; 
;,., 1lestendorp, H.; Helmich, G,v,\feers, G. Càomans, J,v,Westing. 
Reserves: W, Govers, J. \ïalsteijn, w.·vaterreus, (Leiders: dhrn. J,v.Luxem-
Samenkomst: 1,.45 uur op het terrein. (b.ur g en E, Steenwijk. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: BEBOET wegens 1üet. opkomen op Zond·ag.•jl,: ·· 44 l'i .• v, \7e;I.y; · 45 Jac.Hoppenbrouwer; 
46 en 47 H. Deden(9/3,16/3); 48 J, B~llering(9/3l; 49 J.v,Wes.ting(9/3). · 

GEVONDEN: •Portemonnaie met inhoud. Terug te bekomen buffe:t"Tour-Bciys, 
Bruine slip-over. Terug te bekomen b-ij c; Halleen, lunanqelstr,.103, 

VERLOREN: Kniekous door P, Milt.enburg op 9 dezer. Bel op 390449, · · · 
• . • . 1 ·- . • .• • 

\VEER:' BOETEN! Onachtzaamheid van 2 aanvoerders kostte Lens, f 3;50 boete.Het. 
Bestuur ver zoekt de aanvoerders ·ar ingend de rui l.f ormu.lieren · stipt. te controi
leren (ook grensrechter vermelden·!) en ze op tijQ_ aan de v,Mierisstraat te· . 
bezorgen. · 
WEEIGERICHT-GlNTV,"J'fGST, B~j niet-öpkomen is het niet-ontvangen van het week
ber:icht geen geldig ·excuus en volgt 1Joete. Mocht men Qnverhoopt.•geen weekbe
+icht ontvangen, dan wende men zich tot het secretariaat (;33,88,42) of in-
formere bij een lid in z'n omgeving. ✓ . 

• . 
xxxxxxxxxxxxxx~xxxx 
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R,K, Sport vereniging "Lenig en Snel", Den Haag. Weekbericht No. 159. 

Prorg:an:ma voor Zondag 30 Maart 1941. 
2.30 uur: Lens 1 GDA 2 Terrein Zuiderpark, V:reeswi j k.s traa t 

12,30 Lens 2 BI.Zwart 2 
12.30 Lens 4 BI.Zwart 3 .,. 
12.- Lens 5 VVP 4 VVP 

3.20 : I.ens a VAC a 
1,30 : V},.C b Lens b Roggewoning, Wassenaar 
1.- : DVlO b Lens C Zegwaartseweg 11, Zoete:rmeer 
2,15 Lens d Pats C Zuiderpark, Vree swi j kst:ra.a.t 

---------------------- -----------------------------------------------------
OPSTELLING DER ELFTALLEN 

Lens 1: W. Huijsmans; Ph, de Heer, J, Runderkamp;_ J, Crul, R,Roemers(aanv.,) 
A, Walhain; H, Janssen, L. Ullers, A, Koppelle, A, Roodenrijs, J, Goemans, 
Reserves: J, Berntsen, P. Hoppenbrouwer:s, P,v.d,Neut(grensr,) 
Salllenkomst: 2,- uur op het terrein, Leider: C. Halle en, 

. . -------------------~--------------~-------~---------------------------------Lens 2: A, Blok; A,de Bruijn, J,v,Venrooy(aanv,); N, Zuiderwijk, J,v,Liempt, 
. A. Boortman; R, Roodenrijs, P, ter Ste·eg·e, H,v,R'i-jn, W, Verheggen, C,Dubois, 
Reserves: 1,,v,Declen, P,v,Hal(grensr,L ,H, Koeman. . ~ • 
Samenkomst: 12,- uur op liet terrein, Leider: C. Halleen, . '• ~ 

. --------------- .--~-----------------~-----.---------------------------~~-~ 
Lens 4: P, Janssens; c. Bontje, F, Rombouts; C~ Hoppenbrouwers, H,v,d,Boo-
1aardt, J, Bontje; W, Boortman(aanv,), Ad,Hoppenbrouwers, W,Dröge, A,v,Wely, 
J,v,Wassem, Reserves: Jac,Hoppenbr·ouw~r.i A,v,Huffel(grensr,). 

· Samenkomst: 12,- uur op het terrein, Leider: J, Hoppenërouwers, - . ---------------------------------------------------------------------------Lens 5: W. Beerens; F. Bosman, P, Miltenburg; J,v,Haastrecht, C,MiJ.t-enburg ·· .... 
(aanv.l, c.v.Egmond; J. Douw, C, Zuiderwijk, Th, Mertens, B.v.Niel, H. Mei
ners, Reserve: B, Bom, 
Samenkomst: 11, 30 uur VVP-terre in. Leider: A,v, d, Kleij, 
-------------------------------------------~-------------------------Lens' a.: W. Hillenaar; S, Kroon, G,'ll!,d;St.een; M. Mathias, A, Hoefnagel, F,v, 
Niel; Ant.v.Huffel, C,v,d.Zalm, P. ter Steege, 1//, Hugens, F. Mesker, 
Samenkomst: 3.- uur op het terrein, Leiders: dhrn, v,Luxemburg & Janssens, 
---~------------------------------------------------------------------------Lens b,: J, Roozenburg; J,v.d,Zalm, C, Bierhuizen; Jac,Walstoijn, M,v,d,Ele
hout, J, CopraY; c.v.Leeuwen, Th,v,Uffelen, J,v,d,Zijden, A,Hoppen'brouwers, 
c.v.Iuxemburg, Leiders: dhrn, J, Walsteijn en J,C, Hoppenbrouwers, 
Samenkomst: 12,30 uur.Capitol, 
----------------------------------------------------~----·----------Lens c.: G.v,î/eers; J, Bom, Th,v,Vlijk; W, Pietora, A,v,Beek, G, Koevoete; 
\~Westendorp, Vl. Govers, H, Helmioh, G, Coomäns, J,v,Weeting, · 
.deserves: J, Leijendekker, J,v,Zon, 
Samenkomst: 11.25 uur Capitol. Loiders: àhrn, P,Juffermo.ne & E,Steenwijk, 

----------------------------------------~---------------~------~-~-~ ,Lens d,: A,ten Dam; H, Deden, A,v,Luxemburg; L, Niossei:i, F,v,d,Elehout, L, 
.J.a.ns.sen.s.;.-:W:,.v...d...G.eld+. \J ,\Ta.teu,e.ll.S.,...._J,,.,.Weil.et.e.ijri., H, ,DijY.filOl,,~_r,Y'/ii!',llQf~J,(h .. .:. - --· -
Reserve: Ph,Bierhuizen. •Leiders: dhrn, J,v,Luxem'burg on P, Janssens, 
Samenkomst: 1,45 uur op het terroin: 
xxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:x:xx:x:xxxxx.xxxxxxxxx:xxxxx:iqc-

. TEJrnIS, Leden on dcinateure(trioes), die tennis (wensen tel spelen, wordon, 
verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding to stellen met·one lid 'il, 
DrÖge, \7eime.r straat 218, alhier, 

BEBOET wegens niet o-pkomen op Zondag· jl,: l-To, 50 H, Kops; 51 B, Bom; 52 
P. Driessen, 

\ . 
Spelers! Y/erkt mee aan de goede· stemming in uw elftal! Komt da8l'Olll"'trouw 
op· vorsohijnt op het vastgestelde tijdstip; zorgt voor eon volledig en 
schoongewassen voetbal-tenue en voor goed onderhouden voet'balsohoenen, die 
van goode veters en 'flinke doppen voorzien zijn, 
Is mon verhinderd, dan melde mon dit schriftelijk èn tijdig - met opgaaf 
van redenen - aan het desbetreffende secretariaat, 

Ten 'slotte: al.len prettige wedstrijden on ...... veel succes!!! l l .,,; 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
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~.!-~• __ S:;,ortvereniging "L3ni 6 en S::i0l 11
, Den Haag. ----------,.---------------weekbericht No. 160, 

!:r .QEt a i@"l. voor Z~i~ -5 f:.'J?:"; l 1..@,11 o" 
2,30 uur: Lens 1 - G:.i.":, :. Eigen terrein, veld I 

i2,30 : Le,1s 2 - RKRV\T 1 , I 
12,30 Lens 3 - Vel~ 2 ·i II 
2.30 Lens 4 - Wer.;î:.landia 3 Terrein Wostlandia to Naaldwijk, 

2,30 
3.20 
2.15 
1.-

(Er vrordt gotra:cht deze wedstrijd op oen ander terrein te doen (spelen, Mocht dit lukken, dan volgen persoonlijke aanschr.) ï/DZ 1 - Lone 5 , -T1Jrroin Vrodonöurghweg 1 Rijswijk(Kruisvaardcrsl Lcne 'b - G-DS 1J Eigen veld LL 
Lens c - RKRVil c I,L 
Valkenio.·s g - Lonà d 1 terrllin Lango Kleiweg te Rijswijk --------------------------~-~---------------------------------------------. Sltl1il))NST.l<JLLING DER l!1U'T:.Lll1N ---===---=.....:=-=·--~ .!!ens l·: VI, Huijsrnans; J?h. de Heer 1 J,Runderkamp; J.Crul, R,Roemers(aanv.), A, Walhain; H, Jansse:m, L, U~.lero, A, Koppelle, A, Roodenrijs, J,Goemans, Reserves: i,,Blok(gronsr,.); ;.,de Bruijn; c. Duboie, · Samenkomst: 2.- uui· op het terrein, Leida;::: C, _HaJ.leon, -----------------------~~--~•~--M--••-~-------------------------------------Lens 2;_ ;,. Blok: i •• dc B:ruij.'!, · J"v.Venrooy(aanv.); N.Zuidorwijk; J.v.Liempt, 1 •• Boortman; R, Roodorrr:î.iia, ,?. to:r S;taegc 1 u.-,.Rijn; ïl, Verheggen, C,Dubois, Sa.'llenkomst: 12.- uur op hot terrein, Leider: C, Halloen., · ------••----------------~-------~---~--~~------M----~--------------~----------Le1~'L.i2l. J,Berntsen: P,v.Ifa,1 1~ ,T,v,d.Kleij (aa.11v, ·,; A,.v,Deelen, P. Hoppenbrs., ,.v .Huffel; J, Ht~.i.breg~sen, .J'. v ,Luxemburg1 :P..v.d .Nout, H, Kops, H,Koeman. Rese::ves: A. Hoefnagel(,,ç,ens1·,); W, m.igeno. , , Samenkomst: 12.- uur op het t,or:roin, I,oider: Jao.v,d.Kleij, ' ------------------------------w------------~--~---------~---~--------------Lens 4: P, Janssens; C, Bont.je, F, Rombouta; C, Hoppenbrouwers, H,v.d.Boo- · gaardt, J. Bontje; W.Boort1m.w1(a.e,nv.), Ad.Hoppenbrour1ers, W,Dröge, A,ii.Wely, J.v.Wa.sser.i, Reserves: u.1.:e:th;l,0,s(grensr,) ,· G,v.d.Stcon; c.v.d.Zalm, · Samenkomst: 1.- uur CapitoL. J,eider: A,v.d.Kleij. 

--------~------------------·---~--------------------------------------------Lens 5: B.v.Niel: l!',Bosman, II.Moinero;. Jaei,Hoppenbrouvmr, P.Miltenburg, B, Bom; J,Douw, C,Zuiderr1ijk, vr,.Boorens, Th,lf.ertone, C,Miltenburg(aanv, l, Reserves: J,v.Haaotrecht(gronur,); 8, Kroon, 
Samenkomst: 1,30 uur Ca1>itol, JJeider: r. Hopponbrouwers. 
---------~----~-------"-·-~--------------~----------------------------------Lens b.: J. Röczei1bure;; J ,v,d,Zalm, C, Bierhuizenllj Jac.Walsteijn, M.v.d.,Elshout, u, Copll'ay; C,v,!ieol.",wer~, Th,v~Uff.eJ,en, J,v.,d,Zjjden, A, Hoppenbrouwers, c.v ,Luxembur~,, Reseryes: G, v, Wee ra, J. Ba.llering. . . Samenkomst: 3,- uu:r. op he·h teri1 ein, Leide:::s: dhrn. Walsteijn & Hoppenbrs. ___________________ ....... _, ....... ,.,. ____ ..., __ .. ___ ~---------------------------------------
_,ons c,: A, ten Dam; IV, Gov0:i:is, Th,v,Wijlt; W, Piete:i;-s, A,v,Beek, G.Koevcwts;.. A,Westeridorp, G.,v,Weers, G"Oooman, H,Helmich, J,v. 1.vesting. · --. __ Reserves: J.v,Zon, F, verschuren. 
Samenkomst: l ,45 Ultr. op het terrein, Leider1 dhr. P. Juffermans. . . 

' ---------------------~~•--------•~-"--------•~-~•M-----------------------------Lens d,: J. Leijend.ekke.:c; H. Doden, A,v,I,uxemburg; L. Niessen, F,.v,d,Elshout, L. Ja1~ssens; W, v ,è., Geld, W, Watorraus, J, Walsteijn 1 H,Duymel1 J. wüstefeld. Reseryes: G.,Gelattff, Ph,Bie:t'lm:l,zon, I,eidcrs, dhrn, J,J,v,Luxemburg Samenkomst: 12. - uµr Capi-tol. . . . , E, Steenwijk. +++++++++++++',•+·l·+++++·~+•l-++++++++++++++++++-1,++++++++++++++++++++++++++++++++. G E G A D I G D E N voor he:b vel:'richteu van terrein-werkzaamheden, onderhoud riïäi;ëriaal, "J!iïbg<::~o~w 1 enz.,· dienen zich ten ·spoedigste te wenden tot het S,3cretariaat, ]'J:ambozenst,:,aat 45, tel. 33 ,88 ,42, alwaar nader over de cond:i.'t;ies kan worder. g,:1Jp1•c.1ken, · 
++++++++++++++++++++++++++++++++-!·++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SOMMIGE JUNIOREN dienen hun houding ten opzichte van Lens grondig te her-. zien.75oorenlte"îen woi•dt b~j•too:ibeeld maar al te lichtvaardig aangenomen, dat de wedstrijd toch wel 1:j_et ZL\J. dool:'gaan •.••• en blijven doodleuk weg! Weer anderen vinden bij uitwedstrijden de afstand naar het veld van de te-. genpa~tij te groet •• , • en lat0:r.. eveneens 'vers.tok gaan! : Door een dergelijke houding word.t het verenigingsbelang ten zeerste geschaad en het genoegen ve.n de ej_gen club-makkers grotelijks bedorven. Tegen de j9ngelu:i., à.ic zo tle ûlub belràndel.on,.zal dan ook in het vervolg • streng worden opgetreden. 
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R.K. Sportvereniging "Lenig en snel",-))en Haag, Y/eekber icht No. 161. 

Pr ograinma voor l.Iaandag 14 April i941(2e PaasdagÏ: ______ , 

2,30 uur: Lens 1 - VVP 2 
2 ,30 DIID 1 - Lens 2 

12.30 Lens 3 - KRVC 2 
12,30 Vit-Blauw 2 - Lens 4 
12,30 Lens 5 - Velo 3 

Eigen terrein (veld I) 
Terrein iionsterscheweg 133, Loosduinen. 
Eigen-terrein (veld Il 
Terrein Bezuidenhoutscheweg 625. 
Eigen terrein (veld II) 

--------- -----------------------·-· --------~--------------- -- ---------------
OPSTELLIHG DER ELFTALIEJ:î 

Lens 1: W, Huijsmans; Ph, de Heer, J.Runderkamp; J,Crul, R,Roemers(aanv,), 

A. ilalhain; H. Janssen, L. Ullers, A, Koppelle, A. Roodenrijs, J. Goemans. 
Reserves: J, Berntsen, P,v,Hal(grensr.), J, Huibregtsen. . · . 
Samenkomst: 2,- uur op het terrein. Leider: c. Ha:J,leen. 

------ ----------------------------------- --------. -------------------------
Lens 2: 4, Blok; ç_ •. Bgntj~, J ,v. Venr ooy( as.nv.) ; }î. Zuiderwijk, J .v. Liempt, 
A. Boortinan;·R, Röodenrijs;· P.v,d.,Neut,-H.v.Rijn, w. Verheggen, c .. Dubois. 
Reserves: , .. Hoefnagel(grensr.), C.v.d,3alm. · , 
Samenkomst: 1,30 uur Capitol. Leider: A,v,d,Kleij, 

-~-----------------------------------------------------~-----· -------------
tens 3: J. Berntsén; P.v.Hal(aanv.), J" de Bruijn; •.i..v,Deelen, P, Hoppen
br ouner s, .. ~.v .Huff el; , J. Huibregt serl, P. ter Stee ge, F .v, Luxemburg, H. Kops, 
H. Koeman •. Reserves: 'J. tlillenaar (grensr,), s. Kroon. · 
Samenlcomst: l;:l,- uur op het terrein. Leider: C. HallGen. · · 

----------------------------------------------- ----------------------------
Lens 4: 1', Janssens; J .v. d, Klei j, F. Rombouts; C. Hoppenbr OU\,er s, H ,v. d .Boo

ga.ard~, J, Bo.ntje; v_:Boortman(aar_iv'.), • .\.d,Hol;lpenbrouwers, W.Dröge, A.v,Uely, 
J.v.Wassem, ,Reserves. C,V,E@7llond, \l, Hugens(grensr,). . . 
Sameni<omst: 11.30 uur Capitol, Leider:, Jac. v,d, Kleij. · 

. .. . 
·Lens 5: W. Beerens; F. Bósman, ·H. J.;eiriers; J.-i.Haastrecht, P. J.'.iltenburg, 
B. Bom; J. Douw, C. Zuiderwijk, Th, ~;ertens, B.v,1:iel, C,Iültenburg(aanv,). 

Reserve: G,v,d,Steen, . , 
Samenkomst: 12.- uur op het terrein. Leider: J, Hoppenbr01.w1ers, 

-=========-====--====-=====---===-=·- ~~----==---=----=----------------------
:BEBOET wegens niet opkomen op j,l. Zondag: }To. 53 Jac. Hoppenbroti.\,er. . . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

De ort_véryrachte nederlaag van het ·eer'_ste 'tegen GDS bracht de achterstand/op 
het leidende AVV op 3 punten, waardoor Roemers c, e, hun kampioenskans niet 
meer in eigen hand hebben.- Toch blijft het zaak, niet te versagen en in 
de resterendè wedstrijden op winst te blijven spelen: AVV is e_! immers ook 

nog niet! Volhouden dus, lui 1 ' 

Het t:weede, derde en vijfde dcde.11 good werk door .de volle buit in de via.cht 
te slepen,. Bravo! · ; · · · · (-

Tot ónze spijt mi seen we voortdurend een aantal donateurs en donatrices bij 
onze weqstrijden, Komt, Dames en Heren, trekt eens naar de VreésV;ijkstraat.! 

'y,Jé zijn er zeker van, dat U daarvan geen spijt zult h'ebben! •. -
11 

ZALIG PASEH,- .. 
\ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx 

,r•.~ 

. ,_. =--: 



, 

'.:;,_j . 

L 

-. 

.. 

f 

.. 

• 

1 ... ~ ,,- . 'Il 

.,: ,l" '• , t1 " 
,{ . .. .. .. ---. 

•r i'.~ .t-. 

·il 
• 

'. 

• 
• 

.... '" ... ~ ''~ .. 

.t. 

~ -,, 

-~ .. 

. 
' 

-•-· 

-~...,._ ·-.:.--.........-~~~~-.- ... i 

• 

'-t'-;. : ,/ 

.,. 
" 

T . ' . 
• ,, 

i' 

, . 
• 

'.,." .. .... 

,. . 

.. 

t; 
,> 

. . 
. \::, 

f 

-- • . , 
' . -~ • 

,. 
" 

., . ... 

;- f 

.. •-

.. 

• 

., 

. .. ...,_ 

• 
• • 
"' 

. -

' . 
; -••. ~ I 

• 
• r i, 

~t .UI 

: '. " ~- -.... -j _,. 

l' ~-
' , ' 
1 

' 

·,, 
,; . -~ - ... 

i t! r,, 

.,;., -.,. .. / l 
• 

.. 

, . 

., 

.. 

.. 

,;; .: ,. 

•· 

.,.~ 
' 1t· ~ ,, . ~ . '_r 

':- ··_. .... 

• 

., ', 

~-, 

• 

i : 

• • 
~ ..... ;<,~~-

' 

,, 
1 

·., 



R,K. Spo;r:tvereniging 11 Lenig en Snel", nen Haag. weekbericht No. 162. 
· Programma voor Zondag 20 April 1941. · 

2,30 uur: RKAVV 1 - Lens 1 te Leidschendam. 
2,30. - SVT 1 - Lens 2 Terrein v.Tuyllstraat 12 .30 - · Lens 3 -. DHL 3 · Eigen veld I 2 ,30 Lens· 4 -- Westlandia 2 · · I 

12.30 . Lens 5 - Wilhelmus 3 II 3,20 Lens a - VAC a --· II 3.15 - · Pats a - Lens b Terrein v,Tuyllstraat 12,15 DHB d - .Lens c - Monsterscheweg t/o Ockenrode. 2,15 Lens d - RKRVV Eigen veld II --- ---------------------~----------~---------===c==============«c~~=«~=~ • ' OPSTELLING DER ELFTALLEN · 
tens ~: V!· Huijsmans; Ph, de Heer, J, Runderkamp; J,Crul, R,Roemers(aanv.), A, Walhain; IL. Janssen, L. Ullers, A,. Koppelle, A, Roodenrijs, J. Goemans. Reserve: J. v .Liempt_. Grensrechter:, H, Jaoobi, Leider: c. Halleen. Samen;komst: CapitoJ,. 1.- uur precies, ... · , . . . L . 

Lens 2:. A. Blok; J.v.yenroo;y-(aanv,) 1 J,v,d_,,Kloij; N,Zuiderwijk, A,Boortman, A.v.Deelen; R,RoodenriJs, P,v,d,Neut, H,V,RiJn, W,Verheggon, C,Dubois, Samenkomst:· 1,30 uur Capi tol. Leider: Jao, v ,d·; Kleij, · ---~ Lens 3: J. Bernts~n; P,v.Hal(aanv,), A, de Bruijn1 A,v,Iiuffel, P,Hopponbrs., L Boogmans; J,Htubregtsen, P,ter Steoge, F,v,Luxemburg, H,Kops, H,Koema.n, Reserve: J.v.Wassem. Leider: A, v,d, ~leij, · -·--------Lens 4: P •. Janssons; C ,Bontje, F ,Rombouts I C ,Hoppenbr~uwers I H,v,d,Boogaai•dt, J,Bont;;e; w.Boortman(aanv.) 1 Ad,Hoppenbrouwors, W,Droge, A,v,Wely, C,v,Eg-mond. LGider: W,v,Boheomen, ·· · ------'----------~------------------------Lens 5: W.Be~rens_;, F,.Bosman, H,Meiners! J,v,Haastreollt, P,Miltenburg, B,Bom1 J.DÖuw, C.Zu1dorwJJk, Th,Mert1r1ns, B,V,N ~1 1 0,Mililel'lburg(o.anv,) . Leider: J. Hoppenbrouwers, : - . . · 
, __ ;...__;__ ___________________ , ______________ _ 

~ns a.: VJ. Hillenaar; S,Kroon,. G.,v,d,Steen1 M,Mathiaa, A,Hoefnagel, F,v. N"iel; Arit.v.Huffel, c.v,d,Zalm, N,N,, W,IiUgens, F,Moskor, Rosarve1G,v,Woors. Samenkomst: 3,- uur op het terrein, Leider1 dhI', P, Juffermans, 
Lens b,: J,Roozenburg; J,v,d,Zalm, C,Bierhuizon1 Jao,Walsteijn, M,v.d,Elshout, J':'Copray.; c.v,Leeuwon, Th,v,Uffe.len_ 1 J,v,d,Zljden, A,-Hoppenbrouw_ ers~ c.v.Luxemburg, Reserve:, J,Ballering, Leiders dhrn, 1 J, Walateljn en · · Samenk9mst: 2,15 uur. ,Capitol, ·. · • . · J,O, HoppenbI'ouwers, 

. _ _,ens c.: A.ten Dam; J.Bom, Th,v,Wijk; W,Pieters, A,v,Beok, G,Koevoets, J ,Westendorp, W,Govers ,. G.v.woers, G,Coomans, J ,v,Westing, •. · Reserve: J,Leijendekkor, •Leiders"dhrn. •J,,J,V,Luxemburg en'·E·, 0 Steenwljk, · Samenkomst: 2,15 uur Capitol, · . , • 
-------~~---------,----------------'"'------------·---------- .......... ' f' Lens d.: A-.ten Dam; F, Verschuren, A,v,Luxèmburg; P~,Bierl:ll;¼iZE}n, F,v,d,Ela- . hout, J.v.Zon; ·w.v.d~Geld,.W,Waterreus, J,v,WalsteJJn, .J,,Wustefeld; H,Duymol, Reserve: L,Janssens. Leider: dhr. -P, Juffermans, 

·+++++++++++++-t:+++++++++++++++++++++++++++++++++++-i++++t-+++++-++++++++++++++t BEBOET wegens.niet opkomen op j,l, Zondag: No, 5fl- J,Berntsen, 55 Jac,Hoppenbrouwer, 56 C,Hoppenbrouwers, 57 J,v.Wassem, 58 Vl,Hugens, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag a.s. speelt het eerste elftal wel z'n belangrijkste wedstrijd vàn het seizoen. Er MOET n.l. van AVV gewonnen worden, wil het eerste z'n kampi- . oenskans behouden. We verwachten dan öok, dat Roemers c,s, allo krachten zullen inspannen om die wedstrijd tot een goed einde te brengen, Stevig, snel en open spel is daartoe het parool! .Eerste-elftallers, laat de Lenafamilie, waarvan een grote ,afvaardiging meetrekt,. nog eens zien waartoe ge in staat zijt·. Heel Lens rekent op jullie t . lt 
In verb~d -mat het grote coinpetitïe-programma wordt a, s, Zondag op aller opkomst gerekend, Door af to schrijven l>rengt men de elftal-commissies in grote verlegenheid, Een ieder zij dus OP z'n postl 
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WEEK BE~ I • H T N0.163. 
!3;_wrtv(ireniging "L e n i g· en S n e 1 11 te 's-Gravcnhagc 

Pro e:r.cc.·arnmcc· ------a--=-v __ o_or ___ -'z_o...:n.;;.:d-'-'a..,_g..._· _2'--'7-=A""p""r.::.i.::.1_1'-'-9-'-4=1 
.2.30 1,1ur: Lens 1 .,. \7estlandia 1 

Y2. 30 uur : Lens, 2 - Blam·1-Zv1ar t 2 
.2.30 uur: G.D.S.2 - Lens 3 

··12.30 t,ur: Lens 4 ... R.v.v. 2 
2,30 üuri Lens 5 - w.n.z. l 

'·3. 20 u-..i;r : Lens a - S,, V. T, a 
2,15 Uur: Lens b - D.H,B. b 

12,05 uur: R.V._V.d ~. Lens c 

Eigen veld I 
I 

Hoornpar k te Rij sv1ij 1~ 
Eigen veld II 
Terrein W.D.Z, te Rijswijk 
Eigen veld II 

II 
Terrein R.V.V. Hout,1eft 

:.::.:=-· :, :-:===== . ..:. - -=====-======== -== . : ====~=== -== -=. ===== -'=-- . ~. ====:: -=======-
0,pote:i.J.ing van de Elftallen: 

"Lens l: 'i/,-Huijsmans; Ph,de Heer,_ J, Runderkamp.; J.Crul, R.Roemers(aa.nv;), 
A,Walhain; J.I!uibregtsen, P.v'.d, neut, A,Koppelle, A.Roodenrijs, J,Goemans. 
Gr'e_nsrechter,: II, Jacobi. Leider: C.'.Halleen •. 

Lel}_§. __ g_;_ A.Blok; J,v.Venrooy(aanv., J.v.d,Kleij; N,Zuiderwijk, J.v. Liempt, 
A,Boortman; R,Roodenrijs, H,Janssen, H.v. Rijn, W,Verheggen, C.Dubois. 
Leider: Jac. v. d, Kleij. 

Lens 9.1. J, Berntsen; P.v,Hal(aanv., A,de Bruijn; A.v,Huffel, P,Hoppenbrs,_~-
A,v,Deelen; C.Zuiderwijk, P. ter Stee ge, F,v. Luxemburg, H.Kops, H,Koeman. 
Samenkomst: 1.30 uur Capitol Leider: A,v,d. Kleij. 

Lens 4: P, Janssens; C,Bontje, _ F ,Rombout s; C,Hoppenbrou;-1er s., H. v_. d ,Boogaard t, 
J,Bontje; VT.Boortma.n(aanv. l, Ad,Hoppenbrouwers, 'IT.Dröge, A,v.i'fely, c.v.Eg-
mond.' Leider: C.Halleen. , 

Lèns 5: vr.Beerens; F,Boeman,P,Miltenburg; J.v.Haastrecht, C,Miltenburg(aanvl 
B,Bo1::1; · J,IÎom;,, Jac,Hoppenbrouv;er, Th,}fortens, B.v.Niel, J-,v, Wassem. 
Reserve: H.Meiner s J,ei.der: J. Hoppen brouwers. Samenkomst Capi tol 1. 3Q._g 

Lens a: 'd.Hillenaar; G.v.d,Steen,S.Kroon; lii,Mathias, A.Hoefnagel, F,v.Miel; 
Ant.v;Hu.ffel, c.v.d,Zalm, u,n., i7, Hugens, Fr. Mesker, 
Reserves: J,Roozenburg, Th.v, Uf'felen, Leider: Dhr. P, Juffermans, 
---------------,-"'--------------:::,----:-----:----::----::----~ 
Lens b: J,Roozenburg; J'.v.d,Zalm, C,Bierhuizen; Jac.\Jalsteijn, C.v.Leeuwen, 
J,Co:prày; G,v,Weers, Th,v,Uffelen, J,v.d,Zijden, A. Hoppenbrouwers, C,van 
Iuxe::nburg. Reserves: A.v.Beek, A.Westendorp, H.Helmich. 
Leid.ers: Dhr11. J,Walsteijn .en J.C,Hoppenbrouwers, 

Lens c: A.ten Dam; W,Govers, 'rh,v, Wijk; VI.Pieters, A;v.Beek, G,Koevoets; 
J. Westendorp, J."1-!alsteijn, H.Helmich; G,Coomans, J.v.Westing. 
Reserves: G,Gelauff, '\l,v.d,Geld, H,Duijmel. 
Samenkomst 11.15 uur Cap,itol Leiders: dhrn, J.v •. Luxemburg en E,Steenwijk----. -••. ' . - - . 

Ook ·bij dit welbeladcn competi tie--programma rekenen de E. co's op aller op
komst en medewerking. Het vijfde elftal lette speciaal op de thuis-uitwed
strijd._ Alle spel_ers O"O ti.jd bij liet punt van bijeenkomst of op het ve-ld, 

------s---------~ --------------------------. ------------------- ------------
Voor de tweede maal streek Lens 1 Zondag j,l. de vlag voor concurrqnt A,V,V, 
De kampioenskansen zijn daarmede tot nul gereduceerd, voorzovcrrc er altans 
geen \"Onde:i;en geschieden. Aan zijn s'tanding is het eerste verplicht de 2e 
plaE\t a blijvend in te nemen. Nu de spanning 'van de race is geweken, kan __ . 
Len13 l zich ten volle instellen en concentreren op die factoren, die __ dr.i-n:=-
_gend. verbetering behoeven: sneller de bal afspelen, grotere schotvairdig- ' 
heid en juiste afstemming van de linies onderling, D,e.nk-a:an de korste weg. 
Deze methode :z;ij evenèens i:let tweede elftal aanbev·olen. · El.Zwart 2 moet met 
lege handen huistoe gaan. Lens 3 kan_ de punten uit Rijswijk meebrengen. 
Het 4è elftal denken wij na de krachtproef tegen \!,Blauw 2 een zege toe, 
maar dan met 11 man~ Lens 5 kr.ijgt het tegen de leiders niet gemakkelijk. 
·Houdt de n ederlaag zo klein mogelijk, Lens a. en b, - hebben beste kansen op 
de vol],e buit, al zal b, het niet cadeau krijgen. Lena c, ia met niet min-
der tevreden. .En de Lensfamilie ?? Komt kijken, natuurlijk!!!! }/ 
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·R,K. SPortvereniging 11 Lenig en Snel", Den Haag, Weekbericht No, 164, 
, . P.Fogramma vóor Zondag 4 Mei 1941 

2,30 uur: GDS l ~ Lena 1 Terrein Hoornpark,.RijawJjk, 2.30 . Lena 2 - Wit-Blauw 1 Eigen veld I 12.30 . Lens 3 - Q,Steps 2 - .. II 12.30 - : Lena 4 - Rava 3 - I 
2.30 -: Lens 5 - Q,Stepa 5 Q,Steps-terrein, 3,20 - : Lens a. - VVP b. Eigen veld II .3.15 Pats a. - Lens b, v,Tuyllatraat. 2,15 - · Lens c,.: GDA c, Eigen veld II 
2.- - :, Lens d. - Pats c, Pats~terrein v. Tuyllstraat. , +++++++++_+++++++++++++• 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 ++ t- 1 1 · 1 +++++++++++++-,..,.+++++ ... , t 1 ....... .;. .... 

Opstelling van de elftallen 
Lens 1: W. Huijsmans; Pl,1. de Heer, J., Rimderkamp; J ,Crul, R,Roem(;)rs( aanv.), A, Walhain; J.Huijbregtsen, L,Ullers, A,Koppelle, A,Roodenrijs', J,Goemans.·. Grensrechter: H. Jai>ob:i,. Leider: c. Halleen. 
Lens 2: A.Blok; J. v. Venrooy( aanv,), J.v ,Liempt; N. Zuiderwijk:, f,"Boortm~/-;.. A.de Bruijn; R,Roodenrijs, H,v:,Rijn, H,Jartssen, W,Verheggen, C,Dubois. Reserves: J.Berntsen(grensr.), P,v,Hal. Leider: A,v,d,Kleij, 
Lens 3: J:Berntsen; P. v ,Hal ( aanv.), F ,Rombouts; · A, v ,Huffel, P,Hoppenbrs., ~-Boogmans, C,Zuiderwijk, P,ter Steege, P,v,d,Neut, H,Kops, H,Koeman. · tleserve: ~@lllliiHflilfil Leider: A,v,d,Kleij. 
Lens 4:-P~ Janssens; ç. Bontje, J. Bontje; C,Hoppenbro'\½wers, H,-v~d,Boo.gaa:t'd-tJ-·· c.~.Egmond; W.Boortman(aanv.), Ad,Hoppenbrouwera, W,Droge, A,v,Wely, J,van Wassem. Leider: w.v,Boheemen, 

·Lens 5: W,Beerens; F,Bosman, H.Meiners; J,Ballering, P,Miltenburg, J. van Haastrecht; J,Douw, B.Bom, Th.!li[ertens, C,Miltenburg(aanv,), B,v,Niel. , . . . 
Lens à,: W,Hillenáar; G,v.d.Steen, S,Kroon; M,Mathias, A,Hoefnagel, F.v, Niel; .Ant.v.Huffel, c.v.d,Zalm, W,Hugens, J,v,d,Zijden, F,Mesker, Leider: dhr. E, Steenwijk. 
Lens b.: J.Roozenburg; J.v •. d.Zalm, C,Bierhuizen; Jac,Walsteijn, M,v,d.Elshout, J,Copray; C.v.Leeuwen, Nl~., Th,v,Uffelen, A.,Hoppenbrouwers, C.v.Luxbg, Reserves: F.v;d,Elshout, W,Vlatorreus. Leiders dhrn,: J, Walsteijn en Samenkomst: 2.15 uur Capitol. J,C, Hoppenbrouwers. 
Lens é.: J.Leijendekker; J,Bom, Th,v,Wijk; W,Pieters, A,v,Beek, G,Koevoets; . A, Westendorp, W. Govers, G,v, Wee.ra; H,Helmich, G,Coomana. · -,eider: dhr. J. J. van Luxemburg. · 
.1.,ens d,: ·A,ten Dam; A,v,Luxemburg,· L,Niessen; ·Ph,Bierh1Jizen, F,v,d,Elshout, F.Vorschuren, w.v.d,Geld, W,Waterreus, J,Walsteijn, J,Wustefeld, H,Duymel. Reserves: L, Janssens, G, Gelauff, Leider: \lhr, P, Jµffe:t;'J!l_ans, SameIL'l{omst: 1; - uur Capi tol. · · ' · · · -------------~----------------u-=--~-=~·=--~------===~=-=-~~=====----~-----= Beboet wegens niet opkomon op jl. Zondag: Jac. J:!.oppenbrouwer. 
A.s. Zondag komen wederom alle elftallen in tou~ en aangezien er bovendien· m<:1erdere spelers geblesseerd zijn, worden ditmaal geen afschrijvingen ver-wacht. Allen dus present a,u,b, . • 
wanneer het eerste elftal a,s; Zondag zou verliezen, dat kost dat Roemers c.s. de 2e en wellicht zelfs de 3e plaats, Aangepakt dus, le elftallers. De overige elftallen komen-niet in hun sterkste formatie uit, Een reden te meer dus om eens extra aan te pall:k0n. Doet je beat, lui,· 

' 

V 

,; 



• 

. . 

• 

•, ,· ·-.·u ·' 

. ,. 

-, . ·,. 

. J, 

! f . 

• 

-.. ;,; 

-·,v 

' ' - , .•. ,,,,, 
1 '· •• 

.\,1 ... 

·•.:':; 

, 11 

f !_ ,!!,'.: 

·!• ,. 

., ... • ,c_, 

•. t:_: 
•','.'! 

i. 

• 

·-

·'· 

' ., 

• 

,. 

•• .:. ! / 

.! :··,·: 

J'1 ' • ... ,,, 

. '' . '· 1 ; 1 • 

·: ,.i_:,• 
IJ 'I . ' . 

'! ;tj:•· 

!:. t·, 

• 

; 11.. 

[ 
1 

., ., ., 
1 
: Ï'. ~· i, 

1 
•·\ ;_ ~ 

·1 . 

• · ... _j ;'j 

_f_ 

... 
~ ; . . 

' 
{ 

•. . '. ".'.. . l 
~ ;,,.,4_ •. 

. 8' 

l 
l 

f , . . , 

' ('. 

' 

• 

·, 

'. 
•• 

, •. ·.:c: 

., 
, . 

.. 

.· 

' . . . 

... ,! 

•,! 

: .,1 :·•·:: '. 

:i' i .•, . 

. . 

·-~. 



R,K, Sportvereniging "Lenig en Snel", Den Haag, Weekbericht No, 1.65. ~"----- ··----- -•--"--·-----.-----·-•---'-,-----
Programma voor Zondag 11 Mei 1941 
2,30 uur: 
3.-
2.30 

12,30 
1.20 

12.15 
12.15 

Lens l - GDA 2 Eigen veld I 
RIA l - Lens 2 Terrein Loolaan, Voorburg 
Lens 4 - Q,, Steps 3 E.igen veld II 
Lens 5 - Wilhelmus 3 . - . - . I 
Lens a, - GDS a, · - II 
Lens b. - VAC b. .VAC-terrein, Roggev,oning 
Lens C, ..:·RKRVV d, Eigen veld II . -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Opstelling van de elftallen 
Lens l: Yf. Huijsmans; Ph .• de He,er, J, Runderkainp; J,Cru1,· R,Roemers(aanv.) 
A,\falhain; J.Huibregtsen, P·.y.d.Neut, ;\,KoppeJ.le, ·. L,Ulle;rs; J,Goemans, ·. 
Reserves: ,l,fleerens, P.v.Hal, P,Hoppenbrouwers, J.,Roodenrijs, 

Lens 2: ,~.Blpk; J, v. Venr ooy (aanv,), . J .v, Liempt; N ,Zuiderwij k1 - A, de Bruyn, 
A,Boortman; R,Roodenrijs, H.v,Rijn, P,t,er l:itèege, Yl,Vergeggen,· C,Dubois,. 
Reserves: J,Berntsen; ;,.v.Deelen,,·.~ .• v,Huffel('grensr,), H,Kpeman, 
Samenkomst 1. 45 uur Càpi tol. ··- ,,.._.; - -.-• 1- ·• ,.:. • 

Lens 4: P,Janssens; C,Bontje, F,Rombouta;· C,Hoppenbrouwers; H,v,d,:j3oogaardt,, 
J.Bontje; W.Boortman~aanv.), _.;;d,Hopponbrouwers, W,Dröge, ; .. v,\'lely, C,v,JiJg
mond: Rçiserves: F,Bosman(grenar.) ,· H,Liciners, Th,Mèrtena, L,: .~.v,d,Kleij, 

Lens 5: W,Beerens; F,Bosman, H,Meiners,; ·n.Bom, P,Milt.onburg1 J,Ballering; 
C,Zuiderwijk, J,Douw, TI?.,Mertens, C,Milt.enburg(aanv,), J,v,Haast,reoht, 
Reserve: B.v.Niel. Leider: C,Halleen, 

Lens a.: \f.Hillenaar; G.v,d,Steen, S,Kroon; M,Mathias, .',,Hoefna.gel,F,v, 
Niel; ;,nt.v.Huffel, c.v,d,Zalm, J,v,d,.Zijdo11; W,Hugens, F,Mealrnr, 
Reser.v.e: H,Helmich. Leid.er: dhr. P. Juffermans, 

• 

fens b,: J,Roozenburg; J,v,d.Zalm, C,Bierhuizen; Jao,Walst.oijn, M,v,d,l~ls
hout., J,Copray; c.v.Leeuwen, Th,v.Uffelcn, J,",Ballering, ... Hoppenbrouwors, 
C,v.Luxemburg. Reserve: F.v,d,Elshout, 
Samenkomst: 11,15 uur Capitol. Leiders: dhrn, Hoppcnbrouwero & Valoteijn, 

Lens 'c,: ;.,ten Dam; J.Bom, Th,v,Wi,jk; W,Gov~r .•• ~,v,:Bc·ek, G,Koevoete: ,\, 
Westendorp·, H,Helm1ch, G,v.\foers, G.Coomans, \TtPieters, • · 
Reserves: 1.ef.v,d,Geld, G,Golauff, Leiders: dhrn~ v,:W:z:emburg & Steenwijk, 
,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
BEBOET wegens niet opkomen op jl. Zondag: A, Roodenrijs, 

TRAINING. T_egelijk met dit weekbericht ontvangen alle spelers ~ zowel seni ... 
oren als junioren - eèn uitnodiging om aan de zomer·braining deel te nemen, 
Op die uitnodig.ing vinél:t;; men onderaan :een strook, welke - il1gevuld en on-, 
dertekend - a, s. Zondag. aan den· e1ftà1:-leider kan worden overhandigd of ·· 
uiterlijk Maand,ag 12 Mei a.s. wordt· .ingewacht bij den heer J. v, Venrooy, v, 
Mirisstraat 51, · · 

Het eerste elftal besluit Zondag de competitie en het moet al heel raar 
lopen als Roemers c.s. in die wèdstrijd niet op beide punten beslag leggen, 
v.Venrooy c.ä. trekken naar de afdelings-kampioenen en zullen er allicht 
een eer in stellen de volle buit te bemachtigen. Maar of het zover zal. ko ... 
men? Het derde elftal is uitgespeeld, teryiijl het 4e en 5e pittige wedstr~1-
den tegemoet gaan. · · · · -
Van de drie junior-elftallen verwachten we evenzovele overwinningen, waar
bij we er den b-ers op wijzen, dat zij bij een overwinning waar.scbjjnlijk kampi
oen zullen zijn. Roozenburg c.s., doet je best, hoor! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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R.K,SPORTVEREENIGING 
"LENIG EN SNELII 

' Trainingscommissie· 
Beer.van Mierisstraat 51. 

L.S., 

's-Gravenhage, 7 Mei 1941 
Secretariaat:Jac.t,d.Kley 
Frambozenstraat 45 
Telef, 3 3 o·s 4 2. 

Op de Bestuursvergadering van Woensdag 30 April jl. werd de Trainingscommissie voor het seizoen 1941/42 benoemd. · · · 
Deze Commissie, welke haar werkzaamheden aanstonds is begonnen, doet U ingesloten een uitnoodiging met bijzonderheden aangaande de· a:s ;·•·'training to·ekomen·; 1 · ' 

Overtuigd van het groote nut der training vertrouwt· de Commissie, dat ieder Lenslid van den inhoud goede nota zal nemen en het deelnameformulier zoo spoedig mogelijk, in elk geval v66r 12 Mei ter bestemder plaati;!e zal dosI,J. bezorgen. · 
Evenals vorige jaren·staat d~ training onder de beproefde leiding van den Heer Halleen, daarin bijgestaan ~oor een vier of vijftal seniorleden, zoodat aangenomen·m13g worden,• dat van deze zijde ruim voldoende ernst en ambitie aan-. wezig is om de a.s. trainingscampagne met succes te doen slagen. 
Het woord is thans aan de leden. Wij vertrouwen ten volle,. dat daar, waar Bestuur en Commissieleden, tijd noch moeite sparen om het spelpeil onzer spelers, dus het waarachtig belang onzer Vereeniging op te voeren, onze lèden allen zonder uitzondering hun volle medewerking daaraan zullen verleenen, door als "een manu aan de training deel te nemen en wel zoo,· dat ieder steeds op«tijd aanwezig is, alleen in ui te·rste noodzaak wegblijft, steeds in behoorlijk sport-costuum verschijnen. · 
Het ligt in de bedoeling van de-Commissie in de oefeningen bijzondere variaties te brengen, zoodat de training kan be..: ~chouwd worden als een teol:inische cursus, welke voor elke voetballer die voornemens is serieus deel te nemen groot nut afwerpt. · · 
Diverse mededeelingen, •betreffende indeeling oefeningen en avondwedstrijden zullen tijdig worden bekend gemaakt. 
U ziet dus de traïningJl!Bchine gaat.op volle capaciteiten. draaien, toont dan ook w8 àrdreering te hèbben voor het werk van anderen, tracht dit zoo ·eenigszins mogelijk te verlichten, door .intensieve en -assale deelname. · 

DE TRAININGSCOMMISSIE \/ 
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R.K.SPORTVEREENIGING 
11 LENIG EN SNEL" 

TRAININGSCOMMISSIE 

's-Gravenhage, 7 Mei 1941 

Secretariaat: Jac.van der Kley 
Frambozenstraat 45 

'- Telef. 3 3 8 8 4 2. 
Se cr. van Mierisstraat 51. 

No. 

U I T N O O D I G I N G 

tot deelname aan de Zomertraining 1941. 

L.S., 

De training zal gehouden wordenC\: ' 
v~. 

voor Senioren, op Dinsdag - of Wesftsdagavond 
voor Junioren, op Maan~agavond - of Zaterdagmiddag. 

Des avonds wordt geoefend van half 8 tot 9 uur, 
des middags van 3 uu.r tot half 5. 
Deze uren worden stipt aangehouden. 

De oefencampagne duurt van 19 Mei tot 26 Juli (-10 weken), 
waarna onderbreking tot 17 Augustus,, op welke datum de 
oefenwedstrijden een aanvang· zullen nemen en tevens de 
training hervat zal worden, 
DOOR HANDTEEKENING VERPLICHT MEN ZICH DE GEHEELE TRAINING 
MEE TE MAKEN. 

Eventueele verhindering wordt, onder opgaaf van geldige 
redenen, vooraf aan het Secretariaat der Trainingscommissie 
opgegeven. 

Wegblijven wordt beboet, ( bij senioren 25 et, bij junioren 
10 et). 

DE TRAININGSCOMMISSIE 

- - - - - - - - - - - - hierlangs afknippen - - - - - - - - - - - -

Ondergeteekende , . . . . . . . . . . . . . . . . verklaart 
hiermede aan de Zomertraining 1941 te willen deelnemen en 
regelmatig de oefeningen te zullen volgen. 

( Handteekening ) •••..•....••.. 
(Indien nèet wordt deelgenomen, hi'eronder a.u.b. hier ver
melden) 

(Handteekening) •..••.•.•..... 
Terugbezorging: ~ondag 11 Mei bij den leider van Uw elftal of vóór 

Maandag 12 Mei bij het Secretariaat der Trainings
commissie: van MIERISSTRAAT 51 DEN HAAG. 

V 

' 
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R .K. SPORTVERENIGING 11 IENIG EN SNEL 11 

Secret.ar iaat: Frambozenstraat 45, Den Haag, 

----~---.....:..-------·----------------------
'.IRAININGSCOMMISSIE 

Secretariaat: 
Van Mierieetraat 51 

L. S, 

MN DE !EDEN. 

l,an de hand van de ingekomen formulieren, en rekening houdende met de 
haar ter kennis gebrachte speciale wensen, heeft de Trainings-Commissie een 
groeps-indeling gemaakt, zoals in de onderstaande lijsten is aangegeven. 
Door de alfabetische rangschikking ziet men aanstonds tot welke groep men 
behoort; men boude zich daaraan, Slechts in bijzondere gevallen - dit ter 
beoordeling aan de Commissie - kan daarvan worden afgeweken, 

M.A.ANIMGAVOND 

.i.. van Beek 
C. Bierhuizen 
J. Bom · · 
G, Coomans 
l!... ten Dam 
F, v,d, Elshout 
L'I. v.d. Elshout 
W, v.d. Geld 
W, Gevers 
H. Helmich 
~. Hoppenbrouwers 
J.,_. v·11Luxemburg 
C. v,Luxemburg 
W. Pieters 
Th, V, Uffelen 
F. Verechuren 
J. 'ilalsteijn 
A. Westendorp 
J. \1Üstefeld 
Th. v, Ylij)!: 
J, v.d. Zalm 
J, v, Zon 

D INSDA.GAVOND 

J, Baller i ng 
· W, Beerene 

il, Blok 
1., Boortman 
H, v,d, Burg 
J, Crul 
IJ.. v. Deelen 
J, Douw 
C, Dubois 
P. v. Hal 
Ph, de Heer 
.I~. Hoefnagel 
l1e v. Huffel 
J. Huibregtáen ··· 
W. Huijemans 
H, Jacobi 
il:. Koeman 
A, Koppelle 
P. v.a. Neut 
H, Soetermeer 
J. v. Venr ooy 
C. Zuiderwijk 
N. Zuiderwijk 

DONDERDi,Gl,VOND 

B, Bom 
J. Bontje 
F, Boeman 
J, v,Haastrecht 
W, Hil],enaar 
A, Hoppenbrouwer s 
P, Hoppenbrouwers 
S. Kroon 
F. v,Luxemburg 
H. Meiners 
Th. láer tens 
B, v. Niel 
F, v •. Niel 
F, Rombouts 
J. Roozenburg 
W. Ver heggen 

De junioren, die niet bij de IJaandag-groep vermeld staan, worden allen op 
Zaterdagmiddag (van 3 uur tot half 5) verwacht, · 

Alhoewèl de deelname aan de zomertraining veel groter kan zijn, heeft 
zich daarvoor toch een zodanig aantal spelers aangemeld, dat in de komende 
week - resp. op J-9, 20 en 24 Mei· - me.t de oefeningen kan worden begonnen, 
De Donderdag-groep begint een week later (29 Mei) in verhand met Hemel-. 

, vaartsdag, 

Zoals in de uitnodiging is aangegeven, beginnen de oefeningen des 
avonds om half acht; de doelverdedigers van de Dinsdag- en Donderdag
groep worden echter reeds te ? uur verwacht. 

Evenals voorheen z~l het laatste halfuur van de oefentijd besteed 
worden aan het spelen van een oefenpartij, Wil die e9hter het volle nut 
afwerpen, dan is het noodzakelijk dat de elftallen voldoende van elko.D.I' 
te onderscheiden zijn, Vandn.ar dn.t de spelers worden verzocht; behalve 
het Lens-shirt een trui of blouse mee te brengen, die sterk bij het 

Lene-blc.u\7 af steekt; 't liefst. een witte • 

. Het ligt voor de hand, dat trouwe opkomst, tijdige a.c.nwezigheid en 
de ~a.ste wil om ernstig te oefenen de voorwaarden zij~ om de tro.ining te 
doen elc.gen, Ten deze wordt do.n ook o:p aller medewerking gerekend, V 

En nu, _lui, met frisse moed a.e.n de slng! 

15-5- '41, De Trc.iningscommissie, 
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===-R~K. _ S:Qortverenigi:gg_ "Lenig=en _ Snel" .,_=Den=Haag~ =Weekbel'ich~)'l~, -!§§~""'"' 

. . 

.Programma voor Zondag IB Mei 1941 
2.30 uur: SVT 1 ·- Lens 2 Terrein 
2~30 - : Lens 4 ·- Wit-Blauw 2 

12.30 - : Lens 5 - Westlandia 3 
2.30 - · Lens a - VAC a · 
1.- Lens d -.., RKRVV h 

v.Tuyllstraat 
Eigen veld I' 

-. I 
- II 
- II· 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~++++++++++++++ 

Opstelling van de. elftallen 
Lens 2: A.Blok; J.v.venrooy(aanv.), J,v.Liempt; N-.Zuiderwijk) A,.Boortman, 
A. v .Huffel.; R.Roodenrijs, H, v.Rijn, P. :ter Steege-, W-, Ver heggen, C-.Dubois-. 
Reservès: P,Hoppenbrouwers, H.Kops, p .• v .• d,Neut .. Leider:: C,Halleen-•. · 
Lens 4: P .• Janssens; J.u.d.Kleij., F.Rombout~; C.Hoppenbro1!lwers) H,.v,.d,Boo
gaardt_, J,.B9ntj~ ;_ Ad.Hoppenb_rouwers, · W, Dr.oge, W-,Boortman(aanv, )-,: A,.v-. Wely•, 
J~v.·Wassem. Reserve: c.v,Egmond. Leider:· A.v.,d,,Kleij-.. 
Lens 5: l'/.Beerens; F.Bosman, H.Meiners;· J.Bal1ering, P,Miltenburg, B,Boïn; 
c.zuiderwijk, B.v.Niel, Th.Mertens, C.Miltenburg(aanv,), -J.v-.Haastrecht, 
Reserve: ·J,Douw. Leider: C,Halleen. · · · 
Lens a •. : W,Hillenaar; G.v.d,Steen, S.Kroon; M.Mathias, A.Hoeïnagel, F,v, 
Niel; Ant.v.Huffel, C,v,d.Zalm, J .v.d.Zijdon, W,Hugens, F.Mesker-. 

. Reserves: J,v,d,Zalm, M.v.d,Elshout. 
Leiders: dhrn. J.J. van Luxemburg en J. Walsteijn. 
Lens d,: A. ten Dam; L.Niessen, A,.v,Luxemb1.lrg; J.Leijendekker.) F,v,d,El-s"'
hout, F,Verschuren; w.v.d,Geld, W,Waterreus, J,Walsteijn, J.WÜ.stefelà.\ H. 
Duijmel. Reserves:. L,Janssens, Ph,Bierhuizen, G,Gelauff, 

Leiders: dhrn. P. Juffermans en E, Steenwijk, _______________________________________________________ . _____________ ..,,. _____ .., 
-Donderdag 15 Mei 1941: Lena a~-=-.Lens b., aan;!§:ng.7,15 uur precies, 

Lens a.: W,Hillenaar; G,v,d.Stee:q, S,Kroon; M.Mathias, A.Hoefnagel, F,v, 
Niel; Ant.v.Hu:t:fel, c.v.d.Zalm, J,v,d,Zijdeu, W,Hugens, F,Mesker, 
Lens b.: J.Roozenburg;. J.v.d,Zalm, C,Bierhuizen; Jac,Walsteijn 1 M,v,d,Els~ 
hout, J.Copray; C.v,Leeuwen, Th.v.Uffelen, G,v,Weers, A,Hoppenbrouwers

1 c.v.Luxemburg. 
Lens a. in Lens-tenue; Lens B, liefst geheel in •t wit. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Lens 1 besloot j.l. Zondag de competitie met een goede overwinning op GDA, 
Het tweede verraste vrieud en vijand door - op vreemd terrein nog wel - de 
afdelings-kampioemen te s:).aan en .daarmede .. tevens het ongeslagen· record van 
RIA te breken. Prachtig, lui! Nu -a::s .• :zondag· nog 9ens extra aangepakt om · 
de laatste competitie-wed8trijd tot een goed einde te brehgen, · 
w.Boortman c.s. boekten oen goed0 2-0 overwinning en moeten ook in staat 
geacht worden op W,Blauw d~ punten tG veroveren, 
Lens 5 boekte ónder grote belangstelling de eerste thuis-overwinning/ Goed 
zo, lui! En nu ook Westlandia mot loge handen huistoe sturen! 
Van de junioren werd alleen door c. de nederlaag gelodon; de andere wed-
strijden werden in overwinningen omga.zet. · · 
Voor a.s. Zondag is er een klein doch zeer voornaam programma, Als het a,
elftal wint, heeft het weer kampioenskans, Dus, jongelui, doet je bestl 

.Het d,-elftal moet ook winnen, wil het kampioen worden, Succes,·hoorl 

+++++++++++++++++++ V 
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R,K•, Sportvereniging 11 Lenig en Sr.el" , Den Haag. WEEKBERICHT No. 167. 
-------~---------------------=-====~==--=-=-----===========-===-=~~========· 
Programma voor Zondag 25 Mei 1941. 

2.30 .uur: Lens 4 Rava ;; Rava-terrein, Zuiàerpark _,, 

1.,;.. - : Lens b - Pats a' Eigen veld II 

----------------------- _-------------------===-=---C-=---~-~~---c=~-;~--~ 
Opstelling van de elftallei::: 

Lens 4-: I',, Janssens;C, Bontje, F, Rombouts; C. Hoppenbrouwers, H,v,d, 
Boogaardt, · J" Bontje; Ad, Hoppenbrouwers, w. DrÖge, W. Boortman (aanv,) 1 

A. vah Wely, J. van Wassem. Leider: A, v.,d, Kleij. 
~ . . . . . . 

Reserves: W, Beerens, A, v. Huffel, Th. Mertens, c. Zuiderwijk, 

Lens b .. , J. Roozenburg; J •• v.d. Zalm, C. Bierhuizen; 'Jac. Walsteijn, 
M. v,~; Elshou'j;, ;r. Copray; H, Helmich, .c. v. Leeuwen, Th. v, Uffelen, ·.· 
A, Höppenbrouwers, C. v. Luxemburg. Reserve: A. van Beek,• 
J,eiders: dhrn. J. Walsteijn en J, C. Hoppenbrouwers. 

w -.- www ww ww -- ww - - -.- ---- - - - -- www ---------- --•- -- --- -- wwww -=ic.;::..=: -- 11:11:1 i::::11 lli:J;:tD,'CtlZ 1=111 • llliil=I, ,. .,,._, 

BEBOET wegens niet opkomen op 18/5··'41: H.v.d.Boogaardt,. W, DrÖge, 
J, Leijendekker, H, l)uijmel, 

WAARSCIDJWING, Het Bestuur vestigt er de aandacht op, dat het van Bonds
wege .ten strengste verboden is voor spelers van aangesloten verenigingen 
om uit te komen in z.g. tour-el:ftallen, Hieronder worden verstaan: elf• 
tallen van kantoor, bedrijf, enz, Wil men met een dergelijke combinatie 
spelen, dan moeten de betrokken spelers schriftelïjke toestemming van ·hun 
eigen verenigingsbestuur hebben om eem BEPAALDE wedstrijd te spelen en 
vervolgens, met overlegging van die verklaringen, voor die bepaalde wed
strijd de toestemming van den N,V.B, aanvragen. 

DIPLOMA'S TONEN! Van a,s, Zondag af heeft niemand meer vrije toegang tot 
onze velden dan op_ vertoon van z'n diploma. De verklaring, dat men lid' .. of-.. 
donateur(trice) van Lens is, zal in •t vervolg onvoldoende zijn om de con
trole te passeren. Men steke dus z'n limaatschapsbewijs bij ziohl . 

rAFELS llilf STOELEN van de consumptietent moeten op hun plaats blliven. Het 
kan niet worden îoegestaan daarmede b. v, langs de lijn te gaan zitten, Er 
moet nu eenmaal orde zijn; helpt allen mee die te handhaven! 

2e PINKSTERDAG OFFICIËLE OPENING TERREI11ENCOMPLEX EN KLEEDGEBOUW. 
Reeds nu vestigt het Bestuur er de aandacht op, dat het •in de bedoeling 
ligt 2e Pinksterdag de tereinen en de kleedgelegenheid officiëel in ge
bruik te F.ltellen., Nadere bijz(imderhederJc•'Volgen in weekbericht No. 168. · 
Slechts ka.,j, nu word~n medegeaeeld, dat op die dag Lens 1 in het véld komt 
en •..••.. de Lens-ruine. Komt dat zienU l l, 

Àfgelopen Zondag stond het 2e elftal 5 minuten voor het einde met l-0 
achter en zag nochtans kans met 2·-1 te winnen! Het vierde deed het minder 
goed door in de laatste minu~t. de gelijY..maker tegen zich te laten scoren, 
Lens a, had e1• tegen Vac echt zin ii1 en won wel verdiend met 2-0, En wat 
te zeggen van d.? Dit elftal r.ád tot nu to.e een score bereikt van 80-7, 
Maar toen,het in z'n wetstrijd tegen RVV mot rust met 10-0 voorstond, werd 
de afspraak gemaakt er na de thee alles op te zetten om de 100 vol to ma-
ken, In die op~et is d. wonde:::'Wel geslaagd; de uitslag werd,.,,, ,2,3-0 + V 

. =~~=~===.-=======~ 
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Lenig en $ll]el - Fr1:llllbozenstr. 45 .,. Den Haag ' WEEKBERICHT No. 168 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
2e Pinksterdag : Fee.stelijke Opening van het L e n s - H o m e . r 

Het 'Lensbestuur richt hiermede een vriendelijke uitnodiging aan alle 
senioren en junioren,donateurs en donatrices,ouders en belangstellen-
den tot het bi j\'lonen wan de . .: 

· . ·· 0 f f ic i ä 1 e Opening 
van de terreinen en het kleedgebouw op Maandag 2 Juni a.s.,2e Pinksterdag 

Programma: 12.30 uur 
2.15 uur 

Wedstrijd Lens-Veteranen-Donateurselftal 
Opening door den Voorzitter. 
Inzegening van clubtent en terreinen 
door don Geest.Adviseur ,Kap.D,Bui s, 
Aanbieding Thee aan Officials & genodig-
den, · 

3,- uur Openingswedstrijd Lens 1 - Ra va 1 
B ii z o n d e r h e à e n : , 
1. Hot bes-tuur verwacht de gehele Leiïsfamilie van klein tot groot Màan

ciag e •. , s~ in het llliU zo mooie Zuiderpark. Vermooide voeten zullen dat:'.r
bij in onlc keurige restauratie con heerlijk zitje vinden, 
Rijwielstalling is op het terrein al,lnwezig, Voorts brengen do H,T,M.
'lijnen 13 en 14 U vlak bij hot Lonshome,nabij ingang Vreoswijkstraat, 

2. Allo Lens1eden moeten om 2 uur in voetbaltenue aanwezig zijn. Dit 
betreft zowel do op die dag spelende- als niet-spelende blauwwitten. 

3, Voor beide wedstrijden zijn van bevriende zijde medo.illes uitgeloofd 
voor de winno.r.>,rs,benevens troostprijzen voor de verliezers. 

4. Na 1:>,floop vnn de uedstrijden uordcn de prijzen tijdens hot gezellig 
srunonzijn bij II A 1 som 11 ·,Apeldoornschola'."tn,uitgereikt. 
Do blauwwi tte frunilie gar.t na.tuurlijk - zo enigszins mogelijk - ÓÓk 
nnr.r " A 1 s e m 11 , 

5, De Lens-rume speelt in de clubkleuren, het Donateurselftal met zwnrte 
pantalon en wit shirt. 

~-------------------------.------"":"----------------------------------------
O p s t e 1 1 i n g e n 

W .Huij smnns 
·Lenig en Snel 1 

ll. 
, J. Huibregtson 

F. Nelemans 

Ph.de 
Wnllmin 

L,Ullers 

Heer J.RunderkeJ11p 
R.Roemcrs A.v,Deelen 

· li. Koppè.lle J,Goell)!lns H, 
- 0 -

. Grc.vendijk Derickx v. Leeuwen 
Illrlhahn Br.>..rendse c. Nelemans , 

Eysacker s Magee 
Binl!llorts 

Scheidsrechter ~ J, Prins 

Jacobi 

Lut 

Reserves Lens : J;, Blok (gronsr,.). - c. Duboia - N.Zuiderwijk. 
Rnvo. l 

------------------------~----------------------------------------------De :oude gr--.rde vr.m Lens stelt zich ·vni1 rechte nao.r links èüB volgt op ·: · · 
c. RÖttgering; L,Jcmsscn,J.v.d.Klcij; P.J'uf:i!'ermane,G.Visecr,W.v.Boheomen; 
c. Bontje,J.Jnnsson,W.Hr.>.kct,A.Veater,C.Hallecn. 

-------------------------------------------~----------------------------~ Hot elftn1·vn.n de fin.steulllipilaron komt zO binnen de lijnen : 
Th.Janssen; J"Schouten,F.Kunst ·; J.v.Eijk,P,Vollcbregt·,Jao,Runderkamp 1 
H. v.Lanrhoven, o.oomes ,H,Kunst, J' .Hoppenbrouwere, SchÜler, · . 
Scheidsrechter : J. Hoeren · 
J\lg,re serves voor beide olftnllen L P,v,Egmond ,H.Jnns sen, J ,Bontje, 
-ö~o-o-o~o-o-o-o-0-0-0-o-o-o- o .... o- o-o~ 0-0-0-0-0- o·-0-0-0- O• 0-0-0-0-o•o-o-o-
Het competitie-progrnnnna voor Mnande.g 2 Juni n,s,,2e Pinksterdc.g,luidt : 
Le.na 4 thuis tegen Vnlkoniers 2 ;uitstel is verzocht. Wordt dit niet 
vorleend,dc•.n ontvangen de spelers bericht por aanschrijving, De wed- . 
strijden vnn Lens ben d filijn uitgesteld, 

------------------------------------------------------------... -..,----------Boete No 65 H~v.d.BoogaC?.rdt (25/5), ·Boete No 62 W, Dr8go :la ingetrokken, 
11 
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. R.K. Sportvereniging t1 Lenig en Snel t1 Weekbericht No 169 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Programma voor Vri.jdag 20 Juni 1941. 

- ?.30 uur 1 s-avonds : Lens-Combinatie - Cadettenelftal Eigen Veld I 
-- ---------------------------------------------------------------------Opstelling Lens-Combinatie : 

A.v.Deelen 
P.v.Hal Ph.de.Hee~ 

R.Roemers M.Soetermeer-J.Crul 
J.Huibregtsen P.v,d.~eut A.Koppelle ·J,Goemana H.Jacobi 
------------. --------- . ----------------------- '------------ .-------------
Reserves. : J ?B~rp.t s(ln; .. A.B.o.ortman~ _P~!lo.ppenbr-ouwers, H; v. d .Burg, · 

· NQZuiderwijk. • · · · . .· 

Boete wegens• niet opkomen wedstrijden : 
(15/6) en wegens·niet opkomen training: 
B.v.Niel (2975) ; J,Roozenburg (12/6) ; 

H.Meinera (8/6) ; J.v.Wassem· 
J.v,Haastrecht (5/6 en 12/6); 

J. v.Wassem ( 12/6·). 

Jaarvergaderinp; 

Het Bestuur bepaalde de datum van de Jaarver•gadering op 
Do~d~r~d~aug,._~2~6"-~J~u~n'°"'"i-::---~a~•~S~, 

in Cafe t1Emmat1 1Regentesseplein 
,des avonds te half acht 

· Het volgende weekbericht geeft alle bijzonderheden. 

J a a r v e r s 1 a g e n 

22. 
uur 

H.H.Secretarissen van Eco-,P.en P.-,Junioren-,Redactie-en Kascommissie' 
yro.rden vriendelijl<:. verzocht hunne jaarverslagen tijdig te willen samen-· 
~a:..::t:.se:..::1:..::1:..::e'-',n..,.=--....,....-----------------------------------·· 
T r a i n i n g 
Junioren mogen de oefenavonden van.de senioren tot 9 uur bezoeken,maar 
geen balletje trappen op straffe van -verwijdering, 
De senioren komen alleen op de hun toegewezen avond,Bij verhindering 
of an4erszins mag een speler op de andere avond verschijnen slechts 
met uitdrukkelijke toestennning van den trainer. Een en ander voor .!!Q 
goede ordG en ter vermijding van te grote groepen,zoals enkele malen 
op Dinsdag het geval was, 

F o t o ' s 2 e P i n k s t e r d a g 
Voorafgaande a3n de oproep in de e.k.Lensrevue vraagt het Bestuur nu 
.rèeds of de_ leden en donateurs 1die foto.'s va.n de opening van het 
Len,shome hebben gemaakt, de;ze teri beschikking willen ste:l.len van het · 
fotp-archief. ·Kosten worden vcrgöed,i- Inzendingen s,v~p. spoedig bij. · 
W .v .Bohecmen, Okkernoot straat 12. of ,cbi,j het Secretariaat ,Fra.mbozenstr.45--· 

-o-o-0-0-0-o-ö-o..; 0-0-0-
Il 
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R. K. Sportvereniging "Lenig en Snel 11 ,Den Haag Weekbericht no 170 
Secretariaat : Frambozenstro45 - Tel. 338842 · 

·-0-0-0-0-0" o-o,- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 0-0-0-0-0-0- o-o-0-0-0:.o-o-o-
U i t n o d i g i n g . 

J.g.enda: 
1. 
2. 
3. 
4., 

5. 

s·. 
7:. 
s· •. 
9. 

10. 

~-
- · tot het bijwonen van de Jaarvergaderi?)g op 

?D b n d e r d a g 26 Juni a.s. in Cafe 
...---, "E m m a" ,Regentesseplein d'es avonds te 

half e.cht uur. 
- ---~-~ 

Opening 
Notulen van de 'l'or.ige ,Taar:v-ergadering 
Ingekomen stukken en mededl;llingen 
Jaarverslagen van a.· Secretaris ·d.Juniorcommissie 

b. Penningmeester e.P & P.commissie 
c. Elftalcommissie f.Kascommissie' ,· 

Bestuursverkiezing . . S · f\c-~c;,c; He,:. • ....,"" it._,, 1c. 

Benoeming van 
Voorstellen 

. .. .-Periodiek aftredend zijn: J.W~Dubois, 
.W.v,Boheemen,J.v.Venrooy,C.Halleen 

e~ J~v.Luxemburg.. . 
Deze heren stellen zich herkiesbaar 
m_et tlitzondering van Dhr.C.Halleen, 
d:i.e wegens drukke werkzaamheden zijn 
functie ter beschikking stelt even
als Dhr oJ .Runderkamp.In 2 vacatures 
dient dus te worden voorzien~ 

de diverse Commissies 

Bespreking over de terrein-verbetering 
Rondvraag 
Sluiting 

Te .r À t tent ie ! 
He_t bijwonen van. de Jaarvergadering is voor alle senioren vçrplicht ingè
volge7·,art·.55 H.1:r;-:Bij~liïögelijbf·verh1:hdëring is -men -verpiïcht het ·_secre...,·' 
tariaa.t tijdig schrifteli.jk in kennis: te stellen ter voorkoming van boete 
Voorts ·worden op deze vergadering verwacht : 

a. a-elftallera en andere junioren van17 jaar en ouder 
b. de leden van alle commissies 
c. belangstellende donateurs 

Candidaten voor Bestuur of Commissies en eventuele voor·stellen worden 
1 'bij het Secretáriaat ingewacht tot Woensdag 25 Juni a.so· 

Het financiëel verslag ligt voor Gie aarmezigen ter lezing gereed. 
' Afzonderlijke convocaties worden niet verzonden.Bewaart dua dit 

~

weekbericht en brengt het ter vergadering medeo ··• . 
· : · · -. . · · . . · . " '· · '. Namens het Bestuur, 

P,s'; :Pe datum"van de Jaarvergadering. onder.·. . . . .. Jac.v.(1.Kleij, ',·; 
, 11 0.fficiëel in de Lensrevue ia .onjuist.~ Secretáris. 

T r il i n i n g 
Wegens het houden van de ·Jaarvergadering wordt de training van Donderdag 
26 Juni_ verplaatst naar Vri.jdag 27 Juni;,· 
N a a r A C t i V i t a s 
Het Bestuur ontving een vererendë uitnodiging van de Rotterdll!llse Sport
veró Activitas - ons allen overbekend - om bij haar 15-jarig bestaan op. 
Zondag 13 Juli a.s. de Jubileunmedstrij~ te komen spelen,die gaarne 

·geaccepteerd werd. De Lens-familie gaat ook weer mee?? 

S o h o e n e n b o n 
Iedere apeler,wiens schoenen binnenkort· "op" zullen zijn,vrage een bon 
aan,bij het secretariaat.Kosten Fl~o.10 V 

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

In den vervolge mede opnemen: Afschrijvingen voor de Jaarverdagering na 
·aatum worden eveneens beboet. 

' ' 
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• ~ 

Programma Vrijdag 4 Ju 1 i a.s. 
7.30 1 s-avonds_~ Lens-yeteranen - Panderelftal Eigen Véld I --------------- - . ~ .--- .. -- .. , ----------- -- '------------------------------

C p ~ t e 1 1 i n g L e n s - V e t e r a n e n : 

Th. Janssen 
L~Janssef!... . J.v.d.Kleij 

P. v .Egmond . , P. Juff erma:ns · - w. v .Boheemen 
H.v.Laarhoven,Sr C.Bontje_. J.Janssen· -G.v.Doorm c. Halleen 

------------------ ---------- -------------------·---------------Reserves :· A,Vester : .J.Schouten. 
De spe~ers worden ve~zocht ti.jdig aanwezig te willen zijn ( dus uite;rlijk 7 .15 uur ) , · : · . 

••.• j' .. '.~- , ... - . .,,,.. 

Boete we ëns verzuim trainin : A. v:.Huffel ( 17/6) ; J ,Berntsen ( 17/61-' ; 
W.Hillenàa.r 19 61 ; J.Roozenburg (19/6) : W.v.d.Gcld (23/6) ;· J.v.d. ·. 
Za,lm (23/6) ; H,v,d"Elshout ( 2376), · 

Terre.inknecht 
Het Besti,mr benoemde als zodanig Dhr. A.Jansen,Bloemfonteinstraat en 
hoopt,dat álle leden voldoende rekening zullen houden met de aan hem 
gegeven instructies, 

-~ i p lom a' s 
In verband. met de verscherpte controle aan de ingang bij do ,1edstrijden · 

-is het noodzakelijk,dat èn leden èn donateurs (tricos) het diploma kun':'" 
nen wertonen, Zonder het liçlmaatschapsbe'7ij's heeft niemand vrije toegang. 

Foto 1 s off.op e n:i n g • 2o ·Pinksterdag. 
Vrijdagavond a, s • bestaat er alsnog gelegenheid in de Lcns-rltauratie 
de door de Haagse Fotocentrale gemaakte opnamen van de plechtigheid op 
2e Pinksterdag te. zi em en . te be stellen. De prijs 1 s F. O. 20 per stuk. 

Memorandum 

.Hrft~ 
Don d 

a V 
a V 
a g 

o n d • t r n t n i n o n d ! t r a 1 n 1 n 
avo n d:t rai. ri in 

g Ju 
g S e 
g · S e 

n i oren. 
n i o r e n. 
n 1 o r e n. 

;;/; o n d a g 13 J u l i a., s. naar. A c t i, v 1 t a s R o t t e r d a m 
Hot Bestuur zag gaarno,dat vele leden van de Lensfomilie 

·· hot bla.uwwi ttè elftru vergezelden. 
Houdt derha.lvo die dag vri.i Il 

Bi,jzonderhodcn in. weekbericht no 172. 

' 

---------------~----------------------------------------------~------------
Lid J. Gocmans mist 2 voctbnlpan:talons • Wie weet er van ? --~-----~------~----------"!""", ____________ "'.'" ____________________________________ _ 

. Wij' ve~wa.chten U Vrijdagavond, 7.30 uur op het Lenatcrrein. 
OeKo ,he? . . . ··· 

-------------------------------------------------------------~----------

V 
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'' Lenig en Snel Il 

Secretariaat : Fr~bozenstr.45 Tel.338842 

( Leest s.~.p:é~r!'Jt de "toelichting hieronder)··· 

Ondergetekende verklaart. gaarne behulpzaam te willen zijn bij de 

terre·inverbetering gedurende d:e maand Augustus a. s, 
Hij wenst ind!eling bij groep •• ,., •• ,. 

Handtekening 

___ g~erlang~_...E,f~~ippen. ·-~------------------~-----------
\ 

" P a k a .n, h e t k. a n " 

Leden en Donateurs 

Voor <îlegcnen,die de Jaarvergadering niet bezochten,vertellen wij in 

het kort,waa:r 't om gaat. 
Het Bestuur,de terreinverbetering urgent achtende,ontwierp een plan 

om in.de maand Augustus iedere avond met een groep actieve ledem en 

donateurs onder deskundige leiding van Dhr.H.de Vries het terreil!I eens 

flink onderhanden te nemen. . 
Vele behulpzame handen zijn nodig om het grootse plan te beginnen 

en •••••••• te woleinden. Is er onvoldoende deelname,dan moet helaas 

alles bij het oude blijven, Niemand kan echter de enthousiaste op

roep van onzen voorzitter op de Jaarvergadering onbeantwoord laten. 

D e d a a d i s a a n U I b 1 a u w w i t t e n 

Het Bestuur oi:rderscheidt bij de "werkers" 4 groepen t.w.: 

Groep 1 heeft gelegenheid op iedere avond en Zaterdagmiddag. 

Groep 2 • heeft gelegenheid op Maandag-Woensdag-en Vrijdagavond. 

Groep 3 ·kan 1t· ggGmakkelijkst op Dimsdag-Donderda.gavond en Zaterdag-

middag~ 
Groep 4 ~ijn de blauv~vitten,die wel kunnen op dagen met een andere 

combinatie b:.w. l.mandag-,Dinsdagavond,Zaterdagmiddag of 

Dinsdag-,Woensdag-,Donderdagavond. · 

De- bedoeling is,dat U op Uw bereidverklaring (zie '!)oven) aangeeft, 

tot v1Clke groep U wenst te behoren, 
Ia dat groep 1 - 2 of 3,dan is vermelding van het nummer dei: groep 

v:-óldoond·e • · 
Is dat groep 4·, geeft da:i tevens aan op welke da.ge111 wij op U kunnen 

rekenen. 
, 1 : , , 

Inlevering van do biljetten s.v.p. voor Zondag 6 Juli a.s. kan ge

schieden bij : 

Het Lens-buffet. 
J. W. Dub:oi a 2e Schuijt str .223 
Jao.v,d.Kleij Frambozenstr •. 45 
w.w.Boheemen Okkernootstr.12 
P·.Juffcrme.Ns Amandelstr. 51 
A.v.d.Klcij de la. Reijweg 449 
c. Mi:).tenburg Elandstr.64 
J.v.Luxemburg Copernicusatr.56 
N. Schoutcli, Jomckbloetp'lein 62 
j.v.Venrooij v..Mieriastr.51 

· - o-o- o- o- o- 0-0-0- o- o- o- o-·o-o-o- 0-0-0- o- 0-0-0,,. o-o-

V 
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RoK, , Sportvereniging 0 Lenig en Sne1 11· - Den Haag, 
Secret::;rriaa.t ! Frambozenstr~45 = Tel~ 338842, Weekbericht no 1?2 
-o-o ... o- o- 0-0-0-0-0--0- 0-0-0- o"." o-o- 0-0-0- 0-0-0- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-
P rog ra. m :m1 a • 
Vri,jdag J.J. Juli is.:.awonds '7½ u. : Lenscombo- G.D.S"oomb~ Eigen' Veld I ·•· 
Zondag 13 Juli 9 s-rniddags 2 u~ ~ .Acti"[i tas- Lenig en snel Terrein Act~~ 
Woensdag 16 J!ul:i,_ 1 s-,13,wonds '1-li- Uu ~ . Lenswet~ranen-Do:tiateur a Eigen Veld I · -------------------------------~------~--------~--------------------------
Q_p_.Ji t e l l i n g e n : " 
Lenscombinat,ie :: ;r,B·erntsen ; Go'Wod,Steen, S.Kr·oo:a ; B·,Bom,AGHoefll:agel, 
HoKOJJS ; J ~:Douw 1 Fr oVoLU..'Cemburg9ThoMerte:ns ,c.vodoZalm~HoKoeman, 
AfffiY~-l~-~Q~~e_fl~§~!Y~~-I-!2~~11~~§~~M2l~tb:~~i4~~QB!§2h_~!-~~~~2t~t~--~ 
Lell;\it[_ en Snel I ~ .AoveDéelen ; NtZuiderwijk1Phode Heer ; J,Crul,J •• Boort
man ,P~·Hoppenbrou,1er a; ;,,Rui èregtsen; P"v.d.,Neut ,.Li.,Kopp·elle, J·.Goemana, c. 
~!¾2Q1.ê~-B!~.ê9!:Y9.!Ll-f!-!.~;!,Q~.1R2.Y2.H~.1M~a2g:tgr1nggr'-lHL(!2.Y.2~}QQ?;:n.!!, _____________ _ 

L ,. . C R .. ,.,. . . · - J . 'c. J ' Kl . . P V 1, br gt . cnsveocranen : , o~cger1ng ; .1.,. anss~,1 1 cV~a,, -ClJ; c o_ ... e e ,G. 
Vi sscr, C" v cEgmond ; l,o Vea-ter 9 c~Bont-je 1H.Ja.nssen s,P•oJ'Ufferl'.116\ns ~CGHalleen. 
Donateurs : Th.J"anssen; ·F,Kunat,ïlovoLiesbout; Jow3Eyk,J0Hoppenbrouwers, 
c. SU:ijl\:erbuijk; :l!';,Behr ,.ll.,Boogma.-is,HQKuna.t.~P"de Leeuw,WoSchÜ:l.er. - . , . 
A'lg.Reservcs ~ P. v,Egmond,J'.Bom;tje 1 G..,v~Doorn,W .v.Bohocmon, J .Lui ten en 
N.Schoutem;~ · 

---------------~---------------------
N a a r A c t i v i t a s l 

Het met enkale remplaetanton· verscp.ijnende eerste eiftal treedt 
in een J":2bilcum-wedatrijd ter gelcgollJ:heid van hot 15-jarig bestaan tegen 
Act:i:,;;i tas I bim'11en de lijneno Een bel<ende tegenatal!lder uit vroegere pro
motie~e~strijàen1die fel op do bal zit en geen risico neemt! Lena heeft· 

· alzo geen gemakkelijke opgaaf, Bovcmdien vorwa>ohtom de Rotterdammers-ge
lijk •uit de correspoml!cntie bleek ~· ·eon goede~sportievo partij als waar-

, dig sluit stuk van hun 15-jarig feo-st,Wij a·tellen vertrouwen in ons olftàl., 
· ·dat zeker d·e blauwwitte kleuren volhardend zal verdedigen, De 'fraaie be- · 

kor.die l,cto beschiltbaar stelt,ia eventueel een mooie beloning" . 
. De traditie ;vil 1dat Lena bij dexgelijl<e uitstapjes vergezeld 

wordt van velen uit de grote Lcnafamilieo Het bestuur verwacht ook nu eon 
groot aantai.J. loden en donateurs (trices)~Bovendien ligt het in de bedoo-
1ing bij voldoende deelname na de wedstrijd gezellig bijeen te blijven. 
Brengt·ll»ij voorbaat maar wat bonnen moe! !t Moet een'gezellig uitstapje 
wordclll!,, Lonsfamilie~wi'j relrnnen op Uw ·opkomst! Foto ... toestellen kunnen 

· .!Ë&i worden meegenomen, 
Bijecm~s·t , 1,1~45 uur il!I de ha1 ·wan het station H~s,, Stationsplein. 

· Vertrok van do trein ~ 12.09 uur~ Xostb'.!:l: retour Schiedam Fa Oo?5. 
Zij?die• do reis por fiets willen mako_l'I 9komen om lln30 uur bijeen bij 
C~itolo . ' 
Het terrein van Activitns is golege111 rum do Laanalootacwcg,gem,Schiedam. 
De :fietsers rijden over Overschie .llIB.o.r Schiedam.Voor het atàtion Schiedo.m 
rechtsaf~ Het Act,tcrrcin ligt ,dicht~langa do weg Overschie-Schiedam. 

' ' -----------------~-----------------~------------------------------------
T·o r r c in ver b c t crin g 

In de copio vrui het betrokken formulie:;:.sto.a.t een foutieve da
tum wan i111J.ovcringo Dcz-e moet zijn i yoÓr Zondag 13 Juli. 
Hebt U het atrookjo reeds. ingewld? En verzonden? 
Zo niet~doet hot da!/li BoVoPoftpocdig I Uw hulp is nodigl --------------"··---------------.. ·-··------------------------------------

W a a r e c h u w i _!1._go · · . · 
Onfü:1n:,;0 hcrha1:,ldc ,:~al:'.rochu.';.inge;n \ilorö:t er nog steeds door junio

ren tijdens wedstrijden o.onter de doelen o:nz-.gctro.p·~oI1.1dicn dit niet o.ch.:. 
tcrwegc· bl:ijf·i; 1 zal schorsing van do botroklj:cn opclors moeten worden voor
gesteld, -----------------~-----------------"'•------------------· .. ---·-----·------- V 
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.. 
,. ·~ .•. ; ~ . .<"'t . .-:/:~f:.;; Ldt:r:t·~·•;-. ;-....J/:·· ~- · _j l · ~_r:· ~ .. · f•«·!·· : 

R.K, Sportvereniging ''.Lenig e·n Snel":. · · _ w~,~bari cht _no ,l ~. 
Secretariaat · z Frambozenátr;45 Tel.3388î12;. 

- - - - - .... --: :. '"" - .:..·_: _(:;~·:: .. :,-:. .!/';:/··:.:.. - ~ ::_ -·.::_~l-::,; - ..;t•.:, :._-~ - ...:·'.:..: 
· J µ l!ll i o r e n ,s ,P o r,, t d,,;a;,g 20 J u,,r :i 19.41 ;: • 

. '-, .. ,;;~·- ~-,;_,f,- '• . . -~_;,;"..:!~:<>;·,:··;•· .. ::·;,~~-:~,~-::~,::: ," ~ _,.. _, .. ' ,. ' 
.. Aan·gemoedigd door '..het- succes wan '.Verleden jaár ,heeft de. JuniorencommiS,:. 
sie t1ederom het plan opgevat vo'or···alle junioréri een sportdag te organi-
serel!li·' · · . . ·. ' · · .· · · · -· · 
Het li,rt.,\in · de 1Je~oeling_ op 20 ,Jo,li 'a.o ~.- dè hele Lensfamilie op ons 
Zilicil,<!rparkterrein tc2~en ,~<L !Jr~ngcno·. Allee~ reeds h,et verblijf in dit 

· lll!Ooie park is een geno.egen op ,uche Tiaarénboven zaJ:.,içider zioh opper
best kuMcn· amuseren 'a.am de sport, van onze junioren •.. 

·. Wij ':vertrouwen derhalvë;dàt'allc oudêrs en v:ele familieleden van onze 
.: ledcm o.ns een·fbezoek tomp_brengelll. ,-· .. : ,,:- ', . . . ,: ' ' . . ' ' 

Ol!ll dit bézóek·ook voo:(hcn·,d.ie"gecn lid'of donateur zijn,te animeren, 
besloot het Bestuur de ·cntrêeprij'iL op .lCY cent te bepa,len. ~nderen 
tot 12 jaar omder gq;!,eide',grátiá toegang;-- · · ·. · '+ ·'. ,· . : : . " 
De ,aanvang is gesté:ldcójF:t·uur. Naar schatting zal het sportfeest rond 
half vijf zijn geëindigd. · · • _ . : .• 

-----------------------------------~------------------------------------. , ' . ,\11. -·-;. .. . 

1. Serieá hardlopen. · 2 
2·. Doelschieten. , : 'l 1 
3. Fina·lp·, ~rdlopen~ ., 
4·. Hal terwcid!oop · · 

. . • t·. . -
-~- .... 

~J • , ,.': • . •• ; • 

groepen lopén 80 m., 1 groep lÖOC: m. 
groep schiet van 11 m, ., 1 groep van 

. .. ,, . '" .. _.,., 15 m. 

5. Zaklopen. 1 groep loopt 2 x 29 m.; 1 groep 2 x 25 m. 

~ ,,. ; . 

6. Pauze, . . . ( met traotatic i,oor clken.deelnemer ) • 
7. ·Vo~tbalwedstrijd' tussen twee _Lensclft_allen 2_'.K, 29 ~!!lilll.,_ ·~- .. ~-- --~ • "" 
8 • Prij Sliitrê iken-~dó or den V,o orzii t,t·er van de 'Juniörërióómriii s ei è ;Kap• ... 

D • Buis. . ... ~:- _ .. ;_.,._~:_'." :·.?-~.{~..;~;~:--~-~--~ ._·-~: .. :: ...... ~,;,_ 1". · 

.· Deelnemers· zijn .. a.11~ J~nioren1d~e ,i:n he.t .af~elopen°.sei7;0:Cn in onze,• .• ~ 
,.Jl.~B.-P of D-elftallem1.,u1tkwamen~alsme_d!e. de·_ .n1çuwç :J,ede?l • .c:: . . ..:·,:. " 

·:.::-~·· .. ~ -\, --~---·. · ,; ;~-~-~---:•{:--•;, ;~;-~-:~ :-· 1~;~1:::J ~-~~-:~-~ * •. : .. ~~ _ 1:.: - t, • . 

D. e e 1 n cm e r·.a :: .. ,. ·,•·;,.,.,:,,..·re :'r'Ji~ ,-.~;~--;_•·::. 
~,· ... ' . _.--• .~---·,····>~·.-~•,--;=. .. \·.,,;.-·---,~-..::::- -:; .. ,.,:,,..~·-/;--·._~_ ~. ~ --~: .. ~· .- .. • · .. _ : .. · .... -;.~. 

Hardlopen le groep 100"m.• ·: c.Bierhu:i:zcn; J.Çopray ;M.v.d .Elshout ,H.Hel- · . 
mich, W.Hi·ll·ertànr ;1i:.HoeÎl!Iàgêl ,bt;iioHu'f:îcl; s.kro,on' c.v .Luxemburg, Fr. . . . 
Àiosker-, Fr .v .Niel, J' .Roozenburg;·G. v:. d~ Steen, Th, v • Uf'f ëler1, G.v oWe~rs, C.v ;d, 
ZalnrjJ.v~d~Zalin,J.v~dè,Zijdèn;· ··--··-· •·····•·•--,- . . ,

1
.,:,.,, .• : ·.:.t ._. 

Hardlopen 2e groep 80 m.: G.Coomans,A,ten Dam,W •. GoveF"s,A~Hoppenbrou.:;. 
wars, W.Piéters, Jao. Walsteïjn,li,.Wèstêndo_rp,·Th.v.Wijk, J .v.Zon, J.~Wal- --~· . "' 
steijn,·A.v.Luxemburg,A.v"Bêek, ':!·. ·~ . , ~•,. "• .;. :.: '' '_ ·~ · ·' · - -. . . ", .... ,. . .. ' ' . . . .. . .• 

Hardlopen, -~c gr oöp 80"m •.. : -J~Bol!l,Pl}o~i.e,rhuJzcri,Fr. v.d.Elshout',G~ Gclauff.,.
W .v.d.Geld, L •. Janssens ,P. de Leeuw ,J ~Leij endekkei;.,W. v. Veen,.Cr.amcr B.orn_e.,., :·: 
mllll)l,l••Ruij grok,L.Niessen ,Fr. Ver schuren, w.waterreus,J .vfûstefeld;W,.de ... • 

···Vl)am· 1·n-a, .. •· ·,,.,.., -··- r'J'"f·"jl •. ~t·r- •Jr..-, n-o~ '~,-~"··· }j,"':: •t::··' ;".f .. -f"~ _--:.. " . ··· _ o• , ... • •_·-. , · • '.:;. f.fi, - ,._ ......... _w, .,....r,... ••;i, , .... • • • .... ._ . . . . .. : 
Doel

0

áól:J.iötcli:...'1e gró'ep' :·~:--1. éri::ä'-~'1itä.Y!?tcr.~v,~:V/è'e:f.:s' ~~-H.Helmich;·. 
-·.. . ., ),_,,,..,_ __ , ,, - .. , •. ,,,,, .... , ... 4' .. _.• ...... ,1 .... ' , ' -

Doelàohieteri :,?è ,giroei;r ;:,.::·. ~ç ovcr1"gç-·,:11,1nioren·i•f: · ~ · · · .. ·· · . ·. ' :., 
1-; - A ,._.,, • ,.. • • • ' • ., • •r ' _,;, ~ J • • , • .• , • ,. • '. i, , ". ' : ' ... _. •. ·• 

Hlilterwedloóp .' '",,'t:::.:•· : Zie 2e' é;'róep doelsohi'itcn~, . , , 
. _. .. '- . ·t . !~ . . ,. ' -~ • - . . .. ''' • .... ·, . 

· ZaklQpen · , . , . : , als bij 'doel:sohieten·.,~ ,, •·; · · ~: .: 
. -

. ;· 
. :,::. 

·.::_·:..:.··. t ~- ,•.,-~._ .,,_,., _;"· · •:t,•••",'"-"'"ê.,;~ë-V-'. ,,,,,..,__.,... ___ 1,•~• ... •-.-- ... , ... ,.-,.;,;,-,<L,'"· . -~----•~ ~• 

.- Ju r y : _· , · - ~ .. : ••/i.,.•. 
Hardlop?n : De ,her~n c_.Hallee1:,,7.Boort~,1"v,d.Klcij ,P~~_nnssens. · ,:l), _ 

·,DoeJ,sch1etcn :1 le gr.o·ep de :i!er.cn.:J,:v.Luxemburg, J ,\7nlstc1Jn,P.Juffe:ç11_l,anst 
\. ,{,, ·: t:. ,1 . : r ~ n,'':l~2c:!groepJdl;. ,~er:en:'.J'iHoppcrtbr~u'wcr s•,J;,r.vcnrooy, P.J'a:11-~ens~ 

-----H!'iltcr11edlo.op: .:· d.e rhcrin,i-VI\Böoá;,:tnian·,.J.~alsteijmii,PóJu:ffe'rmäria,.: ·1 ·_: 0, ''( ·-' 
Zaklopen : · : de h~;i:- e.n- i\J')Ho]?p~norouvrer s, J. v oLuxcmburg·, J'o Wäl!:!t.~ijnj::" · - .., 

·.,. ,rl-i:.:·: :, ·.· ,.,, .. ·-c.-·.·yi";;.Jlv~Venrooy,•. - .. ,.·-~·•···••··•- .. -~,,, ... •·",;:;:>.::'.·,,.-:;· . 
. _t,dPuretcmverdeling bij doels9):i,i.eten -··( zie hiêró'ndér ):. :. · ... , ,t··· 

• ~(,;'.",:. ', . • " ', •.· .--_- ~ •• l j"" "'.,.. .,.1 -- Ï r · . · .; . '' . 
• ... .. ' ' .. ,.t • 

·• 

.c [! .. 
•' . 
~- .. 

i 

V 
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• • 

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

Voor ieder ond crdecl .van het programma. zijn minstens 2 prij zen ,beschik-• 
ba.o.r gesteld. - ··· - · · · , · . 
Opstellingen vOor dc. .. vrcidEitri.jd Wïï"to~en Blauw. · .· 

ïl~ t : D. Y• Luxcmburg;Fr ~Mcàkor ,'rn;;1,·;W±jk ;J,_.Roozenpurg,A.Hoppenbrou-· 
· -•• ~ •. ::wer·s~J.Coprey;G,.Coomnns,i[.J/ustofe_ld,J.Walst,eijn,H.Hclmich,·-;: 
''·' -.· .: G,v.\'lec,rs, · -~ ·- , . , 

.~ .. ' " ' . :: • . ". . • - ' . . -· . 1' .•_ ,· -~ .. 
Blau~r, . .: ,, 1,.. ten-•'Da.')l ;c.~Bierhui zen·; J/v. d .Zalm; 'if .Go ver s',R. v·. d .Elshoti t ,1., . 
· ;-: . ::': , :,vc.rr- !,leek ; vr~Picters,\ï~V{iiterroua,Th.v~urfelen,Ant.v.Huffel; · · 

.... •-.r._~; ,;_.{l..;J{c~tèndoipo. ·~ /: .-._7_·;·~·:_ , .. _:~, ,,_ ~ ... • - · ·., 
. • -. • - . • ·- · _ _.,_ ,. ,i: • -~ ,,- ....... - - - .,.... - ,, ... ,.,. ' --~ 

\'li t ver schijnt ;_ ~o ,:mogelij.k -:-. in. hêt. wit. Het winnend· elftal' krijgt . 
een. gemcenschàppëlijke prijs.· Uit '13lke plo(,lg 'f{Ordt 'ne. afloop die speler 
=ngewez~n,die volgens het oordeel)vq.n de jury:_ ll,ej;'. !lleeat doel)nätig .. 
heef-t gespeeld .Er :word_t -go-let. op .'eporti_vi tei t; àrielhéid, ,,an. röo.gercn, 
bal tecliniek,.to.ctie1!= 1Posi tic kiezeh. Voor· deze 2. epéler s ·is·, oen extra, 
prijs aangeschaft, , , ' ·• --_, .. _ .. _. , __ _.: __ .·-: 

... - ,-~ .··~11.,: .. '-". ,-. ,. '. ~ -· -J .... • -,',.1,-_. t. ·, t.-·· :; • f,, ~ '4 • • - .-.. -· : : :~ .,. '~.. • 
. , 

.4 t t e 11 t i C , . .;-~_,l :'ll"'.;.,; -' 
- ~ .,. ..... .,.._..;.,,, 

, • ~ .... , ,_, u /1 ;, l~ · ·". . , ~ ,,._ 

Alle deelnemers dienen om half eén op hGt.terrein aanwezig te zijn.Er 
wordt verwacht,dat iedere junior zijn schoenen en zij'n voetbaltenue in 
goede sto.at toont, Zij houden zich ho.tuurlijk o.nn de napwijzingen van 
de leiding. ,· _. ' · . , , 4' · '· · , .: ' . ·· •. · . . . :., ~ .. 

Z,ij ,die eventueel een prijs 'Vlo or de~ dealnemer e willan, be'eohikbo.ar ste~:-· 
len,worden ve.-zocht deze af te goven bij dan Heer P.Jt>.nssenë,Pi:,.ul Kr11-
gorlaan 84 , • • '.: ;.· , .. :· • • 

: ~- ·- . . -

De Ju n i o r e n-C o m•ii;°i''ssie~ 
;• . , . '. "'·. . . - - . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' f:: ~ ~. - '. .,- ' - - _·_ ;,'·: - • .,;, "' - . . ·• ' " . . . . ·-. --

Di str i bu tie VM voètbn.lechoGnon ~ · iH' .• 
. .. . - . . , . ·. ,; - -~ .. ,, ,,. ' ... ~- _· . -

Aan· leden'; wier "'17oetbalechóenen hoog nodig door nieuwe móet.en worden. 
vervangen, geven wij,de ràad•bij het secrctariaàt van·onze·ve·reniging ècth 
aanvraag in te dianen vool' het verkrijgen van een bon.voor het aankopen_ 
van een paar t~ieuwe voetbalachoenon on niot to wachtan tot de'distribu
tiemoeilijlj:heden Yan die aal,'.d. zijn geworden, dat n_iet e.ai;i alle aanvragen 
kari" woz:den volda,än _qp de b~sie, ~ zoals bij de aanvEll}g van het §ei.;9en, . · 
1940-1941 à.an de vèrènigirigen. is medegedeeld, - . ·· · , : ~· . ··•· •.. : , .; -~~~~:~~~-~--~~~-~~~---~-!-~-~!---~~~~-~--!~---~-~--~~-:--~-----~~------~ .. •• • • .,,_ ., ·.•-~ .. ,'/...r_,i,_ • ..,;,._. ~ 

Pae~~~?,._.inlev~~~':·i .. :~. ·-,~:.;,,_~.:~.;.·~---.~~ .. •_.;i".·~·-~.'.' __ ... _ .. '; • • i ~_,"'1_ ·~·-,'~(:r ... A ___ • 

Allè ·_juni ~r en;mge~en, !l~r_l ~1Ja11f.ot9,,iplevEl;ren ·.aan het~ eecr~tariaa t :F3;"am-
1 bozenstr,45 voor· 1 Augustus s"s, De.ze foto,di_en:t. .Y,_()or de n1~euwe._legit1111l;L-

tiekaart seizo.en.)941-1'942, • . ' . . ·. · . . -~ - .·.. ,· _,, .. 
• • ~ • • ;•• • ' r • • ·; •• • ., , .•: ; : •,' ';' , ' ' ~ • ' " - .~ • • "" ' < -.~ • •• 

;:;;:i~~-;:;b:~~; i~~: :_~,~-:~ ~-~7_-:.~ :.9 :-~- -.-: ?-. -. --.------ "'. ~;~-:- ~:-·t~:-~:--7 
-.-;~:~~-~ ~,.:~~ -=~~--

A,, t::' • • " . . •• .. '- :~ .... 1: t ~ ,._ . ~ ~ ' . ti .. --~ . "! ~.-:t·. ~ . - ~ 

. Een goed: terrein ? Beet! Maar dan· óok alle hens aan dek, Niet in' hêt ·· 
. a, e, séizoen profiteren -wah:~nde,rlllà~B 8:l'beid. ,Zelf meedoen, zelf helpènl':·', 
Een rasechte blauwwi tter 'ziet niet op·, tegen 'n offertje van e1,1keJ.e. v:t'ije 
uren in Augustu e, Velen ge.vq_n r'éi_edé'iaàn dè oproep gèhoor, 'M.aar moer'hel
pers zijn.nodig, I.a.at·'het·iliet·óp' vragen aankomen. Stelt niet 'langer- uit 
en zendt meteen het ingevuld: stro·okj e; in; P a k ·a n, h e t . k a n ! · 

·-----------------------------------------~-----------------------~------
E. co-nieuws • . ,.. . .... , .. ,. , . . . , : . _,_ , 

:.;,· ,;:_._{.!'f_-"":,1;'.-.·. #~,_ •. _,., ... ~,!-, ... __ , : '-_ ' • • ' --· 

, Het eerei;.e ,ge_clee.Ite v_an• d_e traiz:iing eindigt op Donderdag 24 Juli ~• ~• 
De, Lens~.,ta,ca~t-.ie_Auµr_t dan. tot medio-Augustus, waarna de condi tietra1n1ng 
en de onder],_hige ,o.efenvteii_!3trijden., die in het gesloten seizoen.mogen · · · 
doorgaan,, aanvangen. : ,:• .. ~;-:~-~:-;~~;;:-~~;:;;:~-~-~--------r----~--~-------------.-----~-------- V 

Herhaalde malen komt het voor, dat leden zich met hun correspondentie 
wenden tot de verkeerde adressen. Een weinig.meer attentie in dit opzicht 
ie niet overbodig. 't Voorkomt a.dministratiöve romslomp en vertraagde af
werking. Afschrijvingen wedstrijden- en, trai!ling alleen bij de adressen 
op de envelop v~ll, VJeckbericht; All_e overige corr, bij het alg. secreta-; .. ;'r 
ria.at: Frambozenstr. 45 - Telefoon '338842, ,, 

' ,. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------
Senioren - spo r't dag 

op ,_Zondag 27 Ju l i 1941. 

lJa d·e zo prachtig geslaagde juniorendag van Zondag j,l. is er 
voor Zondag a.s. een senioren-sportdag vastgesteld. Het programma hier
van vindt U hieronder. Deze dag moet een waard-ig sluitstuk vormen van 
't •eerste gedeelte van de training. · 

Het belltuur verr1acht een massale opkomst. Alle senioren woràen 
Zondag om 1 uur precies op het veld verwacht. Om half twee begint hot 

. metell'l! van elkanders krachten. Vo.or, ieder· nummer :a-ijn enige aantrckkclij-
kè .prijaen beschikbaar gesteld. - · 

De Lensfaimilie zal zich hopelijk in nog groter getale dan Zon
dag j.l. langs de lijn scha.ren om de winnaars toe te juichen. 

P,r o gram ma 

lo Hardlopen 100 meter. 
2. Ingooien, 
3. Doelsohieten. 
4. - Halterwedloop, 
5. Voetbalwedstrijd ( 2 x 30 minuten ) • Wit - Blauw. 

-- OJ>stelling der elftallen : 

Wit, W • Huij smans 
Ph. èle Huer F. Rombouts· 

C. ,Zuiderwijk P.Hoppenbrom,crs A.v. Huffel 
J. ·Huiliregtaen :u.aoetermcer P.w.d .Neut H. Kops H. Koema.n 

0 

H. ~acobi, c. Dubois A. Koppelle H.v.d.- Burg 
J, Crul 

N. Zuiderwijk 

R, Roodenrijs 
A.v,Deelen A. Boortma.n, 

P, v, Hal 
. Blauw A. Blok 

------------------~-----------------------------------------------------
vóór l Augustus a, a. mooten de junioren· l pasfoto inleveren voor 
hun nieuwe legitimatiekaart seizoen . 1 41 - 1 42, 'bij het algemeen secre-
tiario.at : Frambozenstraat 45. · "'• ·L •·• · 

Te koop : een po.e.r zocr behoorlijke voctbo.lschoenen. ( maat 39 ) ad 
F. 1.-- Adres llmandclstraC'.t 103. V 
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=======================================================================~ 
TERREIN J. C T I E 

Binnen enkele do.gen \7ordt er met de terrein-werkzo.ruru1eden a.c.ngevnngen. 
Een grote groep actieve blnuvN1ittcn st~'.:'.t gereed om met vereende krach
ten het veld te verbeteren, 
T~m sp~jt vr;,..n .i.l~e zwe1:11:1cmde vogelen1dic vori~ jP.o.r tijdens de no.tte pe
riode in de ontsuo.µe VlJvers op hèt Jsensterrein hun parc.dijs vonden,hopen 
we,do.t onze werkers onder leiding van Dhr.H.de Vries kunnen bereiken dr;,..t 
in het- komend seizoen spelen regel,o.fkeuren uitzonderi!1g is en bovenàien 
de ego.lisr;,..tic a.l te uitzonderlijke capriolen van onze lieveling: bal 
verhindert. 
De inschrijving voor deelname is bevredigend geweest. Onderstaand roos
ter geeft dit o.?.n; Het bestuur wil niet nr'-laten alle deelnemende leden 
hartelijk dank te zeggen voor de spontrme toezegging. 't Behoeft.geen 
betoog,dé~t het bestuur deze geste zeer wam-deert. . 
Dit goede v99rbeeld is zeer besohc.mend voor een n~ntal jonge kerels,die 
toch zeker ook vrije ;)Vonden hebben en nu werkeloos blijven toezien,hoe 
hun clubvrienden vrije uren en hun o.rbeid opofferen teneinde ook voor hen 
een betere speelge4-egenheid te scheppen. · · · · ···, 
11.mderzijds waren er leden,die door omstt1.ndigheden zich niet n.(m bepa::>,lde 
avonden konden binden en wier n<'.men dus ook niet zijn opgenomen.Wel be
loofden zij hun·mogelijke vrije avonden o.o.n Lens te willen besteden.Wij 

Jvertrouvien op hun gegeven woord. 
------------------- --·----- -~--------------------------
Rekening houdende met de ingezonden terrein-formulieren ver,mcht het 
Lensbestuur gedurende de m~and Augustus de na.volgende leden op iedere 
1fo.rmdngn.vond " 

Dinsd::1.tr,.:wond 

WoensJligavond 

Donderdagavond: 

Vrij dawwond 

Zaterdet@lliddng: 

B,Bom, J ,Bom, J ,Bontje ,il ,Boor tman, J ,Douw 1,i. v. d .Elshout,;,, 
Hoefnagel ,l,. J .Hopp.:mbrouwer s, P. Hoppenbrouwer s, J .Huibregt- _ 
sen, W. Huij sma.ns ,F. v. Luxemburg, H.Meiner s, P ,Mil tenburg, P. v. 
d.Neut,R,Soetermcer,G,v.d.Steen en N.Zuiderwijk, 
J._Blok ,1,,Boor tmn.n, VI .Boor tman, G. v ,Doorn, Ph. de Heer, J, C, 
Hoppenbrouwers, 'il .Huij smans, S. Kroon,H.Meiners ,F. v. Niel, 
P.,ter Steege,A.Vester en J.v.Wassem. 
B .Bom,M. v. d ,Elshout, W, Gever s,L.Hoefnegel, vl ,Huij smn.ns, . 
S. Kr.oon,F. v. Luxemburg, J. Nij111.'1.n,P. ter Stee ge, N.Zuiderwijk 
en J, v, Wftssem. 
1 •• Blok; J ,Bontje, W ,Boortman, G.v .Doorn,P ,v,Hal, W.Huijsnro.ns, 
H, Koeman, S" Kroon, P. Mil tenburg,F. v. Niel,R. Soetermeer, P, 
ter Steege en 1 •• Vester.· · 
B .Bom,!;!. v. d .Elshout, VT. Gaver s ,1" Hoefnagel, J Huibregtsen, 
W. Huij s=ns, H, Koeman,F. v. Luxemburg, H.s1ieiner s, P. v. d, Neut, 
G,v.d,Steen,J,v.Wassem _en 11".Zuiderwijk. .· 
;,,Blok, W. Gevers ,Ph, de- Heer, W ,Huij snnns, F. v ,Niel ,J, Nijman~ 
.î.,_Vester en J.v.Wassem 

Vrijde.g l Augustus ,:i., s. beginnen de uerkzaamheden, In verband met de 
steeds kor"tere avonden wordt iedere deelnemer vriendelijk verzocht om 
? uur gereed te zijn om ann de sleg te ga2n. 
Nu volhouden,lui ! •t Is een offertje wel wo.c.rd Pak e.n, het kan ! 

Het Bestuur. 

, , . 
P a. s f o t ó Iedere junior levere voor l J.u'gustus n, s. l pasfoto in, 

S1, c o - n i e u w s Ieder lid neme nota van de op de ja.r>.rverga.dering 
ac.ngenomen wijziging v!?.n crt,56 Huish. Reglement,die hierop neerkomt : 
F,0,?5 boete bij -niet of te lnv.t afschrijven (minstens 24 u •. te voren ) 
F,0,25 boete bij te laat komen op het terrein, 
De junioren geli'even te lezen respectievelijk F,0.25 en F.0,10. 

_., C o n d i t i e - t r a i n i n g In verbn.nd met het v,ed~trijd-':"crbod 
is'dcze training van meer bel~ng den ooit. Nadere mededelingen hierom
trent volgen in het eerstvolgend weekbericht. 

-------------------
,. 
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. '=======-=,===;======:;•===-============;==:;===============.;:-=::==========~====~= 
' ! 

Aan d e L e n s f a m i 1 i e ! . . nactie', 

Iedere avond. o:pnièuw v10rdt kruiwagen na krui\1agen,met 

aangereden om het terrein te verbeteren. . ! 
aarde gevuld; 

Of 't helpt ? Komt - zoals reeds and.eren deden - maar eens ldjken 1 

Liefst 800 kruiwagens zijn nodig om de noodzakelijks.te voorzieningen 

te treffen. Als wij U nu vertellen,èlat elke kruiv1agen voor pl.m •. 35 et 

aan aarde opslokt,dan is het een klein rekensormnetje om te bepalen hoeveel 

dubbeltjes er nodig zijn om 800 kruiwagens te vullen. · ' · · · 

De fin.toestand van Lens,hoewel niet verontrustend,is na de tentbouw 

· uiterst zorgelij)r.Het Bestuur doet ~aarom ook ditmaal een beroep op Uw 

vrijgevigheid,wetende,dat U gaarne z111t helpen. ·' 

Wanneer een der bestuurs-of ?.é-Peieden U binnen enkele dagen lllastig" 

valt,grijpt spontaan Uw portemonnaie: Het is voor Lens ! ' . 

,, Als ieder lid of donateur (trie'.el tweemaal - Augustus en September .. 

een papieren kruiwagen aanschaft voor cle luttele prijs vàn 35 ot,zorgan 

. wij ,cl.at voor U:Vi offertje e~n " __ heusche " wagen. op pet Lenl3vè.fd rijdt.· .. 
' '.; ._, :~ ; . ; ' •"' . . 

----------------~--------------------
C o n d i t i e t r a i n i n B 

·· · Blaum7i tten ! 
De laatste voorbereiding voor de nieuwe competitie ligt in de coridi-

1 tie.training. Zij maakt de spieren soepel en ons lichao..m r;eschikt om die 

bewegingen uit te·voeren,die 't voetbalspèl vraagt, Voor _alle spelers 

hoogst nuttig, Îfl zulke training voor meerderen allernoodzakeli.ikst. 

Ongetraind. ao,ntreden voor de a.s. wedstrijden is hinderlijk voo:i, je 

geoefende medespelers,fnuikend voor het tempo en spel van je team en na-

. delig voor je club. · . · 

, Al mocht je het nog zo· druk heb'öen, één uurtje per vrnek voor je vereni• 

ging is waarachtig toch geèn overdreven verzoek, Traint daar<m,i met ov.er

gav~ ! 

Conditietraining oo iedere Dondèrdagavond 

A a n v a n g op Donderda.z...21 Auli¼stus, 

Vàn 7 u. - 8 u. worden verwacht : . . . 1 

.. J,Ballering,iï.Beerens, B,Bom, c_.Bàntje, J.B.ontjè, H,v.d.Boogaar'dt, J. 

Douw, w.Dröge, c.v.Bgmond, P.v.Egmànd, J,v,Haastrecht, \i.IIillenaar, c. · 

Hoppenbrou\1ers, Ad.Hop-ç:,enbrouwers, P,Janssens, s.1~roo11, H.J,iiathias, C.Mi~ . 

. tenburg, J).}Jiil tenbure, B .v .Hiel, F .v. Niel, J .Nij,man, p. V.d. Salm, G, V.d. 

', Steen, J.v.Venrooy, J,Verdegaal, ,P,Verseput, A.Vester, J.·v.Wassem, L~de 

Weert, A.v.Vlely en c.v.d.Zalm, · ' 

Van e u. - 9 u. worden verwacht ::; · 

·· J.Berntsen, A.Blok; A.Bogisch, A.Boortman, ll.v~.d.Burg,.· .J •. Crul., .A.v •. 

Deelen, G,v.Doorn, C.Dubois, J.Gç,emans, P.v.Hal,· Ph.de Heer, A,Hoefnagel, 

P.HOppenbrouwers, A.v.Huffel, J.Huibregtsen, W,Huijsmans, ii.Jaci:lbi, H. 

Janssen, rI,Koeman, A.Koppell·e, H,Ko_ps, J.v.Liempt, F.v.1UE8lllburg, n.Mei" 

ners, l'.v.d,Heut, R,Roemers, R,Ro'odenrijs, l:!.v.Rijn, J.r..soetermcer, P.ter 
Stecge, L.Ullers, \/,Verheggen, A,?alhain, C,Zuiderwijl< e~ N.Zuiderwijk, 

' 
1 

De leiding is in handen van ons 11èl;Dhr. 
Wim Boortman,Leraar Lich,Oer; i!,.o. · · · 

. . . ' . . 
--------------------------------------------~----~--~---~------~-~--------
M a r i a H e ni e 1 v à a r t, . :;rn verband met de feestdar; van Ma.ria Hè" 

· melvaart, te vier en als z·ondag, gaji.n de terreinwerkzaaJTiheden op 15 Augus-

tus a, s. niet door. , 

·s c ho r~ n g. Lid C.v~Leeuwcn is in verband met zijt; ongepast ,9ptre-,. 

den door het Bestuur geschorst tot 1 O.ctober a.s, 
, ' ' . ,· . 

-o-o,,- 0-0-0.:,. o-o-o-9-0-0-o-o

. J 

, . 

V 



., • • 4 ' 

• .. .. 
·, 

' .. ,- "· •' ,. 
,.-•· "·.: ":,--:-

,· -.. ,.-::,. . .. 

: ;-: . 

' . 

. . ' 

.,._. 

'; 

. , 
' ,, . • . 

• 
-'· 

\ 

✓ ·'.t 

....... 

! 

. ·,·:;-•; 

. ' • 

. . •. . . 



.~-- , ....... 
• 

1 tTETT~RO i •. ··• 

. . : ·•·.· . 
i 

,: ·. •~ ., . 1i'. ,_;t __ • 

. .. .wast 
· lr . 
' . n 

:;. 

• 
. ' - -i .. ,;. 

· Çàfé "De Kroon". 
·: BEEKLAAN . , .. HOEK NEWTO.NSTRAAT 

2 Billards - Vergunning 

'· . - ~~ 
1• , ••. • •' . Sportlui_bezoekt-naafloop 

. .. ,. -.. •, . ; 

:. Léd~rhaodel'· .. ·. 
A.v. Middelkoop· 
Loosduinschekade 20 

T eleloon 330211. , . 

HET ADRES VOOR :. '." ~ . ·. :î~ ··Stoomt Café. ,,DE KROON'' 

l ;·:~:·· .·· -~,. le klas Consumptie . Voelbalvelers:. 

1 
, . . . ,~i: . . . Verft :.a~~e:,e~~~II~ · Voetbaldoppen 

1 ·> _ i[ Steunt onze Adverteerders, zij steunen ons. 

l twasscfierij & : '31:Jl:J[E:ll3li]l:]l:]1:]l:]l:]I:] Bezoekt 
l fijnstrijkerij · · · . . Z" d" L O s k • . . ,. IJ ie • ~ . ennen, .. 
l · ··\ ~. : · ;~Columbus" . worden lid of donateur. 
1 :Specia(e inrichting v~or . mmmmm1:J1:issmsm 
... . · wolle~:~ zijden goederen en voor Uw vereenlglngs'." 
. en ,Heeren fijngoed. · drukwerk · 

~ ' <:·)~ > • 

·: . Colûmbnsstraat 71 
Telefoon 390692. 

Drukkerij J •. B, de Bee~ 
Honthorststraat 3, TeL ~37984 

Café "Emma" 

Regenfesseple_in · ~2. . 
Telefoon 333508 :. 

'. 

J. N. L. Alsem ., . 1• --;;;;;;;;------iiiiiiiiiirt~---~. *. _, ___ ,__,, ______ ;....;.._1 

.w. L. A. Verhoef 
,• ~ .• 1 ., 

· ,. Begrafenissen t 
~?" 

., : '.· t &Transporten 
in Binnen- en Buitenland 

/ ; ·h 

1 · Antönie 
t Heinsiusstraat 8ft. 
l , . -,~ 
, Telef11on 550724 • 332370 

1 ' Degelijke Roomscb-Ka
tbolieke Uitvoering. 

(In alle Parochies te ont
blede:u). 

~t .. 

. Café :(,Passe Partout" 
:i 

. Herma,i:i Coslerslraàf 250 · 
•r .. • • 

· Zalen :ivoor Bruilollen en 
P 1''1 . ,, ar111en · . 

1- ·. . ;; met keuken ei:i too-
: : ,l[ nee!, parketvloer, j ·.· .... ruimt~ 'jroor 100 menscben 1 

'i Verhuur van Tafels en 
· · Stoelet 1 . ,u. 

' · · ;f Tij d i g bespreken, 

. Voor: Bloemen -· 
!Ph. v.' d. ·, 1::-; U B B E · · 

" 1 ., 

1 

Zoutman~tî-oat 18~80 

Den .Haag 

!t . : ,. 

LIMO N AD E--GAZEUSES 
, drinkt U ·van de. -

Limonadefabriek 
~.AR O'M A" 
J. H.·. Du~ring 

· v. Ostadestraat li5--li7 
Den Ha.ag .. 

TelefOOI! 3 9 0·2 1 4 , 
- •• 1 •• 

Fa.C._v.Dijc~ 
Regentessepleill' ·11 

. Telefoon··ss21ó5 · · ·· : 
's-Gravenbagé. · 

. '. -

, Parfumerieën. 
Badmutsen, Duikhelmeri, 
Haarv!erf, Haarherstéller, 

Eau de Cologne, . '. 
Haarnetten~ Toilet-Artik. 

. 

. . 

N.V. A. DE VOOGD 
. . 

Weimarslraat · 92 
Speciale afd. Voetverzorgl~g 

' . 
~ " .... 

'. 

Spec. adres· . VQOr 

beter Scho~nwe~k 
tegen·: lage·_- .prii~e~. 

• 

• 

' 
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RADIO 
Philips, 
Erres . 

RIJWIELEN .. 
Burgers, Stokvis, 

C.D.S. enz. 

DUIJVEST~IN · · 
Galileïstraat 54:70 - Tel. 335953· 

Bijzonder · gunstige belalings condities. 

HAARDEN 
lnvenfa, 

Jaarsma, Davo 

STOFZUIGERS 
Profos, 

Waldorp, Erres · 

Vereenigings-Gebouw .St. A ONE S'' . . , 
BEEKLAAN 267a - TELEFOON 391233 · 

·' 
, . 

• 
Wij zijn zoo vrij weer Uw aandacht te vestigen op ons Gebouw, 
waarin de noodige herzieningen hebben plaats gehad. 
Zalen voor Tooneelvoorstellingen, Concerten, Lê- : 
zingen enz. met 20-50-100-200-350-425 zitplaatsen, 
Huurprijzen f 2,. f 3, f 5, f I O, f 30, Bij meer ge- ' 
bruik korting. Balzaal plm • .160 M.2 parket, · ;. 

Ook verhuur van Stoelen en Tafels, 
Wij zouden het zeer op prijs stellen, indien U eens een 
kijkje zoudt willen komen nemen en wij eens met U 0 
konden praten over onze billijke condities. \ 

Uw bezoek gaarne wachtend. : 
' - ~ 

Winter ... ~ .• L en Warmte.· 
De winter kOl!lt vanzelf. · 
Laten wij voor warmte zorgen, 

R O OM B O TER HA N.D .EL . 

· 1-Firmá P. v. d. B. 0 S C·H 
Een minimum van stof en gruis. bereikt 
U door onze BRANDSTOFFEN IN 
PAPIEREN ZAKKEN. 
Prima verzorgde,STERKEen SCHONE 
zakken in iedere hoeveelheid. 
Wij willen ook U graag bedienen. 

Fa. A. N. VAN EGMOND & Zn. 
Noorderbeekdwarsstraat 222-224 - Tel. 332707 

Drieberuenstraat 73. 

Am INm ILOOII 
OBRECHTSTRAAT 311-311a 

Huisschilder 

Glazenmaker 

Wit- en Behangwerk. 

W eimarstraat hoek Franklinstraat 93 
DEN HAAG - TELEFOON 333064 r 

. Dagelijks versc~e Eieren~ ·: ~ .· 

SPECIAAL ADRES VOOR . 

Goudsche, Edammer. én Leidsche Kaas. 

· · Melkinrichting. . ; ·, 

H. J. DRAAISMA' 
. . 

Gediplomeerd Smid- en Slotenmaker 

Erkend Gas- en Wàferfilfer : 

Haarden en Kachel repa~afies 
. 

Sanitaire Installaties 

Scherp concurreerende prijzen.. Wesler baenslraal 27-27a - Tel. 391649 

CRISPIJNSTRAAT 'IO-'i2-'l'i - . Tel . . 391292 -------------.---------
Bel ons op : voor opnamen aan huis en in· eigen omgeving : , 

. ' . ,.,.. ' 

Atelier voor het maken ·van reproducties, Lantaarn
plaatjes, diapositieven en Leica vergrootingen. 

Spec. àdres voor het maken van bidplaatjes mètfotol 
. 

·-. 


