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VAN DE REDACTIE 

Een nieuwe jaargang. 

KONDIGDEN' WIJ VERLEDEN 
jaar Novembe_~ een vernieuwing aan 

• van het uiterlijk van onze Lensrevue, 
thànS uiten wif onze ; vreugde en dankbaar• 
heid, nu wij in staat zijn de zo vaak ge~ 
prezen uitgave te continueren. ·-. 
Onwillekeurig stellen wij ons de vraag of 
wij in onze opzet, ni. om te geven wat in 
Lenig en Sn~I leeft eD. groe_it, zijn geslaagd. 
Of. verder de Lensrevlle. inderdaad het prach. 
tige propagàndamidd~l is gebleken; dat wij 
er van bedoelden _te inaken. · 
De redactie stelde z·ich op het standpunt, 
dat haar werk zeker 

1
Verbetering zou behoe• 

ven en verwachtte dienovereenkomstig op~_ 
en aanmerkingen om de_ Revue tot grpter 
volmaaktheid te brengen. Op grond nu van 
het feit, dat tegenover de redactie zo weinig 
bemerkingen werden gemaakt, is zij van 
mening, goed te doen 'op dezelfdè: vóet als 
voorheen_ voort te gaan. Andei:zijds werden 
wij· hiertoe aangespoord door de lof, die al• 
lerwege de Lensrevue werd toegezwaaid. 
Men houdt van de Lensrevue·! Ook de 
Redactie· gaat er fier op. Zij ~acht zich· ge-
lukkig in deze donkere tijden in enige hon• 
derden gezinnen 'iets te brengen, dat aan 
jonge mensen ,...., en ook aan oudere ,.... 
vreugde schenkt, Vreugde om eigen prestatie, 
vreug~e 9-m qe kameraadschap, vreugde om· 
jeugdige kracht. Dit · alles staat immers op 
elke blac!zijde· yan onze Revue te ]~zen. 
Het is het voorrecht van ~e jeugd, die van 
zorgen .nog niet weet en een traan van ver• 
ciriet zo spoedig door een lach doet ver--· 
dwljnen, dat zij door het leven gaat met de 
lichte stap van den optimist; dat zij de toe• 
komst durft ingaan ·met een~ open bJik vol 
verwachtln~. 

- - ..... 

î . • . •• . ,._ 

En de jeugd heeft gelijk, te zijli · zoáis ze ,;, :<- ,- ··~ 
1 

is. Somrhiije mensen blijven 1n dJt opzic~t __ ,.. ~ ..... -
altijd jong, Bij het zilv'rig grijs, dat i.yij?:e· ." 
hoofden omkranst, ontmoet men nog vaak' d_è ~ 
altljd blijde schittering van ogeÖ vol leVeils•, 
vreugd_e en lèvensveiwa'chting. ; ·,: ., · t 
In die geest willen Wij de nieuwe jaar9anQ · 1 • \. . 

van onze Lensrevue aanVangen, ln een ·geest · 
van blijmoedigheid en een onuitroeibaar, 
Godsvertrouwen. Met een blijde ·hoop fo heî 
hart voor een, .. betere maatschappij i niet· eefl 
groeiend verlá.n~èn naai Gods rechtvaa"rd~g.:, 
heid en Gods'\;rcde. En_ in de sporniièt'een~ . 
versterkend optimisme ofu grootse plannen in. 
Lenig en Snel uit te vlerken. . - '"· -• 
Ziet, äit zijn enkele gefl.àchten; ,die W.iL d~- -
Lensrevue meegeven om ze- aàn.·alle .. Ie~ers· 
yoor te leggen. Geen wolk zó zw~i'r; ;Ö{ '-.~r 
achter schijnt nog altijd de zon. -Geen Îijden: • 
zo bitter, of het loutert ons en stêrkf ons/ 
karakter. Geen teleurstelling zó groot; of wij, ,,. · "~ 
worden er door gestaald om _ een vo!gende'. 
beproeving flinker te doorsta.an. ·-. 
Zo gezien zullen wij in ons leven .en Streven 
meer en zuiverder genoègen •snia_ken dan in 
~e z.g. va_ak zo weinig .verheffe;nde. pretjes. 
Niet JoUetjes en feesten ITlàkeii' ons· levei:J.
mooi, doch arbeid, Pre_statie: ".: :·. • · 
Ook in Lens zal dit eeil :goed ,en v·ruchtbaar, 

· l:;ieginsel blijken te zijn. Om de"moeil!JkPederi 
te overwinnen, is liet ,niet Voldo'ènde _de ver .. - ~- '~ 
richtingen van anderen Op ·een veilige .af~ 
stand gade te sla_an, doch men zàl ook, spon:..• 
taan med~drager mo_eten ·Zijn van de .l_asten/ 

. opgewekt med.e.bouwer,_ ·geestdriftig me9e-.-
strijdèr ~: _ . • · .- . 
Lens omhoog ! Lens een parel in de Kiltho- · 
lieke Voetb_a1sport!. • , . __ ._, l 

' REDACTIE.· 
l, I_; 

RUILNUMMERS 
ontvangen vaii Activitas-,. Duno,. oe. Jagers) 
Hartelijk, dank~ . -··•··- -~ -• .: 
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0 F F C Ë E L 

A
LLE CORRESPONDENTIE VAN 

alge'mene aard, aanmeldingen varî 
nieuwe leden - zowel juöiofën .'als 

senioren - adreswijzigingen, donateursopga
ven enz. te richten aan het vereniQings
secrctariaat: 

JAC. v. d; KLEY, Frambozenstraat 45. 

' Afschrijvingêil van senioren a 11 e en bij·: 

J. v. VENROOY, v. Mie.risstr~at 51. 

Afschrijvingen van junioren a 11 e en bij : 

P. JANSSENS, Paul Krugerlaan 84. 

CoTrespondentie voor de Lens-RevOè -aan 
het Redàctie-adres : · 

- P. JUFFERMANS, Amandelstraat 51. 

Correspondentie voor de Pers" en Propaganf' 
dacommissie aan : · 

"_A. v. d, KLEY, de la Reyweg· 449. - , . 

S_tortingen op Gir,on~keriiilg aan Lenig"' en 
Snel 3 J 6 7 1 1~ ,ten name van den Penn_!ng
meester .van .. L, en S., O)tjcernootstraat 12, 
Dsen _Haa_g;_ 

~· _,,.·.; . 
LENS-HOME. 

Het téi"réin-dramä .heeft ·een· happy end ! 
Een ·êmgedachte weelde is ·het voor Lens, 
zicl-Î. weet' in het bezit te weten van twèe 
be6oorlijke ·speelvelden, dank zlj de gewaar" 
deerde ·medewerking van de Stichting "Haag" 
~e Si,ort ... en Speelterreine·n". 
HCt complex is gelegen in het· Zuiderpa,;k, 
ingang Vreeswijkstraat~ tegellover . Rens• 
wo'tidelaan. · 
Er valt aaii het geheel nog een en ander te 
vocirzien, zodat bet Zeker half NovembeÎ
wordt voor de ·blauwwitten op eigen terÎ'ein 
(hoe schoon klinkt dat weer!) kunnen War .. 
den losg.elaten, mits· het Bestuur er ttisseii" 
tijds in slaagt een kleedtent te verkrtj9en. 
Al is de grasmat behoorlijk geëgaliseerd, met 
de toekoinstige verbeteringen, die he't Bèstuur 
zich vOOrstelt te latèn verrichten, zullen de 
blauw-Witten een .home krijgen, dat het -on" 
volprezen· Ockenburgh zal eVèriàr';.n. B~~en" 

. 

DE LENS-REVUE 

. . . ~ 
dien ligt het uitermate gunstig in een fraaie -~ 
omgeving en is gemakkelijk te b"ereiken. 
Wij doen dan ook ree_d.s _nu een beroep op 
de grote Lensfamilie om ..- evenals voorheen 
aan de duinenrand ..- in grote getale acte 
de présence- -te geven en de spelers bij hun 

· spoi-tieve prestaties aan te moedigen, zodra 
Lens weer "thuis" gaat spelen. 

MUTATIES LEDENLIJST. 
Nieu~e senióren : 

123. P. Ûiltenburg, 'Elandstraat 64-.' 
125. A. de Bruyn, Columbusstraat 149. 
126. Jac. Hoppenbrouwer, Newtonplein 31. 
128. J. v. Haastrecht; Beeklaan 377. 

Nieuwe junioren: 

J2-4. P. ter Stege, y. d. Heimstraat 10. 
127. Th. v. Uffelen, Emmastraat 22. 
I 29. H. Duymel, de la Reyweg 199. 
!30. J. Dede_n, T~x1;1sstraat 3a. 

~ieuwé- dorui"tcurs(trices): 
138. Mevr. de Riemer, Conradkade 26. 
139. Dhr. ). Nuyten, Schalkburgerstr. 120a. 
1:40. Dhr. J. C. Boortman, Fran_klin,str. 108, 
14:1. Dhr. J. Alsem, Regentcsseplein 22. 
142. Fr. v. Schendel, Kamperfoelieplein 3. 
143. W. Hendriks; Amerongenstraat 6. 
14:-4. H. V; Laarhoven, Oleallderlaan 5 . ..• : 

D~ ·mooie ledenaanwinst Van de· September) 
maand werkte activerend in October. Zo' 
gaat het goed ! De Lens~familie kan niet te 
groot zijn, kan nooit te groot worden.· 

__ Hartelijk welkom aan alle nieuwe leden ! 

Adreswijziging. 

~ej. ~- te:·Riele, Vlicrboo~stra~t 435. 

Afvoeren:: 

Don. A. Gremmee; don. P. Miltenburg (zie 
nieuwe, leäen); Fr. v. Schendel en W. Hen .. · 
driks (zie dohateui'slljst). 

' TELI;!FOON.· 

Met ingang van -4· Ncivembèr 1940· is het 
verenigingsseCretariaat tclefoilisch aa'agesJ~ .. 
ten onder No. 3 3.8 8,4 2. 

JAC. v. d. KLEY. 
Sécretaris; 

-~00~ • UW ELECTRISCHE.', HUIS- • HO.UDELIJKE- EN. LUXE ARTIKELEN -• 
.. . : 

.è· H,A?-RDEN. - KACHELS·; GASFORNUIZEN 
A.· D.E LEEUW 
TEL. -338339 -· VLIERBOOMSTRc 558 

. . 

··-~-•-... ~t. .. , 
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DE LENScREVUE 

N~ve m ber 

't · Is vreemd dit jaar in de natuur. 
Eerst MH eri Juni : hun schoonheid bleef 
haast onopgemerkt door de oorlogsramp. 
Toen kwamen -Juli en Augustus met' storm, 
regen en guurheid. · 
En vandaag zegt me de kalender, dat het 
nog •Octoher is, maar als ik mijn neus b1;iten 
de deur steek, dan is het midwinterweer. 
Nu ik dit Schrijf, is November haa~t ~ gereed 
om zijn intree t_e do~n in de loop van de tijd. 
November heeft voor mij altijd iets· plechtigs, 
iets stils, dat ontroert. 

· Dodenmaà"nd, ·zielenmaand ... 
· 's Mensen gedachten blijven dart zo gemak

kelijk stil staan bij de herinnering aan ge
storven dierbaren. Je voelt je zo nabij aan 
hen, met- wie je vroeger van gedachten wis
selde, met wie je werkte. en wandelde, met_ 
wie j"e een kaartje legde of een voetbalinatch 
speelde. • · 
Ook Azij deden het hunne vóor onze cltib. 
Het is goèd hen niet te vergeten', 
Wellièht ITlógen wij verwachten, dat Zij ifl de 
aanschou~ing vim ·Gods Majesteit zich ons 
herinneren, ons, kleine ·mensen. 
Dan zijil zij onze voorsprekers. 
Novembermaand; gemeenschapsmaand. 

. v. 

Snelheid en 
Uithoudingsvermogen 

. . . . .. . 

HET BEGRIP BEHENDIGHEIQ 
spreekt wel het sterkst bij voetbal, 

. niet de snelheid van een 100 m-loop, 
dóch' de reactie.:.vlugheid in kerèn· en wen
den ; het in de kortst Illogelijke tijd ver
krijgeri van· 'een max_imurri-snelheid, gevolgd 
d0Or· èen ogenblikkelijk stoppen. Verder bij 
balcontröle, koppen, enz. Het is vooral 
benen-arbeid, met medew~rkzaamheid van 
romp en armen. De beenspierfunctie is hier
bij wel het meest actieve deel. terwijl romp 
en à.rmen - hoewel min of meer passief be
wegend ,...,.... daar een belangrijk deel toe bij-
dragen. • 
Een fanatiek Voetballer hoor ik al zeggen : . 
"dat_ leer je vanzelf, tijdens het spel", doch 
de praktijk leert anders. Lopen, k_eren, stop
pen, springen e.d .. behoeven afzonderlijke 
training. .. ~ ..J 
Lopen' is Ölj vo·etbal Wel de grootste ver-
richting en" behoort ··stelselma"tig ·_t~ ,i'?/orden, 
hèoefend. Vele voetballers lopen te stijf, te 

.· .. ,,-_. 
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on--economisch. De prestatie w01:dt te duur 
betaald, d.w.z. snelheid en uithoudingsver
mogen zijn niet in evenredighe_i·d met de 
benodigde inspanning. ~ 
liet juiste lopen verlicht de pre.statie, ~.omt 
dus aan"snelheid en uithqudingsvermogen ten 
g~e~e, ~Ürnuleert _ de i.µnerJij~e . vreugde, b~_1 

vorder.t het spelpeil. En. in hygiënisch op
zicht betekent het verbetering, versterking. 
Economisch lopen gesc~iedt met zo _:gering 
µiogeÎijke spierinsPanni~g· ën daarbij behoren 
de benen in de juis~e richting te worden _be-
wogen, d.w.z. in zuiver rechtvoorwaartse 
richtin\l. Kni; en voet wijzen dus beide recht 
vooruit.·Zo alleen kunnen de benen tijdens 
het lope_n ,hehoorlijls w~rden gestrekt., Op 
elke andere manier boet de loper in aan 
~nelheid eh energie. · · 
Voor het juiste lopen gelden de ~olgende 
voorbereidende ,oefeningen : · · · ··. ·. ·. • .- • 
1. .. Passen op de plaats. Hierbij verlaat de 
hiel hét eerst de gfond en kómen bij het 
neerzetten de tenen weer 'het:eerst' aan- de· 
grond. Let Wel;• dàt kó.ie "én ,voet· zie~ in 
vóór-opwaartse richting bewegen. Als ,voet-' 
oefening· is dit aanbevelensWaard_ig. -Hèt 
tempo behoort Zo te Worden óPgèVoerd; dat 
we overgáan in . 
2. -Looppas op de plaats, waarbij de 'Sp_îeren· 
van het geP,even been zo losjes mogelijk be_;; 
horen te worden gehouden. De anneri wor1 

den licht gebogen gedragen en bewegen los 
schuin voorwaarts langs -de romp. Bij het 
neerkomen moet de hiel nog juiSt de grond 
raken. Men kome dus niet neer .met g'espán..:. 
oen en gestrekte voeten, doch men make ge1 

bruik van de schokbrekende werking -van· de 
enkelgewrichten. ' , 
3. Ter verzwaring wordt tharis -het tempo 
opgevoerd en heft men de knieën hoger, bv, 
tegen de borst aan. De knie mag wel een · 
hoek van ± 130° maken. · 
4. Verplaatsen met langzame voortbeweging 
en zelf alle bewegingen op de juistheid van 
vorm controleren. Men zal uiteind"elijk con
stateren, dat het bijna automàtisch-'gaat. Dëiii 
wordt de pas,.wat groter geniaakt, waarbij 
de hiel< van het voorwaarts g~slingerde heen· 
het eerst aan de gronä komt, en bij het vêr..-. 
laten van de bodem juist hoog genoeg ,wordt 
geheven om vrij, naar voren· te slingeren. 
Deze bewêging wordt ingezet door de gelljk• 
namige lichaamshelft, t.w. heUp,··schouder·en 
arm. Vergeet ._nief hierbij ,,over de voet te 
rollen" of, anders 'gezegd; dè ·.voet juist af 
te •wikkelen (hiel-voet-tenen). 
Deze oefening;- in duur opgevoerd van 3 tot 

,.15 minuten, vormt een belangrijke_ oefening 
,- · voor 'hèt. uithoudirig:Sverfuogen. •; ··, -· · • 

Een -goeae, oefening voor de voet- en been• 

.. .,,. 
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spiei'en, adelllhaling en bloedsomloop en ter 
verki"_ijging van een jui.Ste techniek 'bij lopen 
en vooràl springen, is het z.g. huppen op de 
plaats. · ' ·, 
Voorheen geschiedde dit op" de voorvoeten, 
zöndèr' de knièën te buiQen. Het gè\lóig WàS. 
dat de voeten .met schokken het lichaams~ 
gewicht krc·gen op te vangen, zonder dat 
dez_e mede werden opgevangeii doOr enkel-, 
knie- en heupgewrichten'. _ · _ 
Leer, bij lopen ên springen, het lichaari:Js- . 
gewicht soepel opvangen en v~erplaatsen door 
in enkel en knie bchoOrlijk door te veren. 
Dit bevordert de snelheid, vergemakkelijkt 
de prestatie en is dus winst. 
Denk aan JeSSe Owens, de geweldige Olym
pische neger-sprinter, zie de soepelheid en 
het natuurlijk gemak, waarmee hij IIlet ènor
mc snelheid over de baan schijnt te zweven. 
Deze athleet vangt zijn lichaainsgewicht o_p 
met het in enkel en knie gebogen been. De 
scherpe· waarnemer heeft ook kunnen con
stateren, dat Owens het been zelfs in de .. 
heupen buigt ~P)!~ _ _t_;!Jloment van neerkomen. 

Wordt vervolgd. 

J~bileumfonds 1940 

ZIET HOE HET GROEIT! · 
De 3e afrekening, nl. over September 
1940 bedraagt f 35.50. · · ' 

Dit is rliim het dubbele van de Augustus
afrekening. 
Dit mooie resultaat werd bereikt dank zij 
de voo_rbeeldige activiteit van enige leden 
van de P. á P. en Feestcommissie; aJs·mede 
door de offervaardigheid der leden en dona
teut'S ( -trices). · · - · 
f 38.60 + f 35.50 = f 74.10. 
Ziét hoe het groeit! 
En 'verder zijn wij Van mening, dat niemand 
mag achterblijven. v. B. 

V a r a 

Op 17 OCTOBER WAS ER VEEL 

. 
feestrÛmoer "in de Kepplerstraat. En 
geen wonder ! Donateur C. v. Bo

heemen en zijn vrouw vierden hun 40-jarig 
huwelijksfeest. Bij zo'n heuglijk feit blijft 
Lens niet achter. Va_n harte wensen wij _de 
jubilarissen en"' hun kinderen geluk, nu God 
zo goed was de oud_ers zo· lange tijd te spa
ren. Niet minder· dan 5 zoons droegen ons 

,. .. -- blauw en wit op de sportvelden. Het is een 
reden te ni.eei" om ons te verheugen. Mogen 
wij eens getuige zijn van het gouden feest, 

•-

DE LENS-REVUE 

ook zoals nll in goede gezondheid te vieren, 
in aar dan... inet alle · kinderen thuis. 

Flore Baudé (donatrice) zocht een rustig 
plekje in het Katholieke. Ziekenhuis en keert 
een dezer dagen --- zonder appendix - weer 
huiswaarts. 

Frans van Luxemburg raakte op 20 October 
onklaar tijdens de wedstrijd van Lens 3 tegen 
Quick Steps 2. De wedstrijd werd gewonnen, 
maar· Frans ging 9 dagen naar het· zieken
huis. Gelukkig was er geen opzet bij en 
nog gelukkiger ... de patieµt is weer goed eá 
wel thuis. 

Donateur van Laarhoven heeft eveneens de 
dekens weer opgerold, waarmee wij ook 
hem geluk ·wensen. 

Guus Roodenrijs heeft de w~penrok nu voor 
goed afgelegd en is weer ten volle voor 
onze club beschikbaar. Moge Philip de Heer 
weldra volgen. 

Mijn steentje 

· HOE BESTAAT T, REDACTEUR 1 
Ik schrok er van, kreeg een kleur, 
toen ik' in Uw vorig blad ·,.Samme

laar" gelezen had. Hoe hebt U kunnen tole
reren, dat die man ging publiceren." hoe hij 
's avonds erg laat mij ontmoette op de straat 
en wij tot een heel vroeg uur "ergens" zaten 
en met vuur over heel Wat dingen spraken, 
maar het meest over d_ie zaken, die steeds in 
onz' gedachten' zijn, al st~an wij ook maar 
,-,langs" de lijn? · 
Hij mag gerust iets publiceren ; 't kan me 
weinig int'resseren, Wanneer door zijn naïef 
gepraat mijn goede naant niet wordt ge
schaad ; want ik beri., het dient verteld, op 
mijn standing: zeer gesteld, Nu las ik tot mijn 
grote" schrik, dat die ouwe zanerik in zijn 
maandelijkse brief zo heel onnozel en naïef 
aan ieder, die het horen wil, vertelt, wat ·ik 
juist heel erg stil en voór mezelf heb willen 
houwen; je kan dus -nieITland meer vertrou
wen! 
U moet dan weten : 't werd erg Iaat, zoáls 
het ook gewoonlijk gaat, wanneer je zo op 
je gemak bij een borrel, met 'n "knak" over 
Lens begint te bomen. Dan mijmer je, zit te 
drömen over wat had kunnen zijn: een fijne 
club, een mooi terrein. Alles up to date ên 
"af", dan ... alles weg, o, wat een straf 1 
Je mijinert voort, o, wat een pech ell Iang
zaani zinkt je moed dan weg, .. En Sam zegt 
bif'.'t huistoe gf!an: 't is met het oude Lens 
gedaan !1 



' DE LENS-REVUE 

Weer sprak ik Sam en hij zei : Knut, kijk 
niet zo ·zullr, kruip uit je put. Je ~iet er uit, 
waar is je lach ?. Je lijkt een onweersbui bij 
dag. Kop op, wees optimist en blij, want 't is 
zoals Paul Kruger zei: dat alles wel weer 
regt kom sal ; we zijn gered; zeg, weet je 
't al ? Ik stond als aan. de grond geslagen, 
bestormde hem daarna met vragen. En wat 
ik toen van hem vernam, zette mij weer in 
vuur en vlam. Een nieuw terrein, niet één, 
neen twéé, brulde hij en. nam mij mee naar 
een van ouds bekende plek, al jarenlang bij 
Lens in trek l 
Het werd wéér laat, zegt IK U nu ; zet het 
gerust in de Revue, maar dan alleen voor 
deze keer, waardoor ik mij dall revancheer 
op mijn ouwe vriend, op Sam. Ik stop ; ge
groet; als. steeds · Uw JAN. 

E e n ., goed e ra 'a d 

W IE 'N MOOIE HERINNERING 
wil hebben aan het juist geëin

. digde voetbalseizoen 1939,:_ 1940, 
late de 10 afleveringen van de Lens-Revue 
natuurlijk bundelen. 
Bij den boekbinder G. Jongejans, Hondius
straat 17, lieten wij ons inlichten over de 
prijs. Inbinden met ronde rug kost 65 cent, 
kartonneren -40 cent. RED. 

'n Kort doch ernstig woord 

W EDEROM IS DE UITGIFTE 
van ohze Lens-Revue gedurende 

· een jaar verzekerd. Wat dit zeg
. gen wil, kunnen insiders vanzelfsprekend het 
best begrijpen ; de "gewone" leden kunnen 
zich gewoonlijk niet voorstellen, - maken er 
zich althans geen zorgen over, wat aan de 
uitgifte van ons clubblad in zijn huidige 
vorm vastzit. 
Evenals in het eerste nummer van de vorige 
jaargang komen wij onze leden en donateurs 
(-trices) om hun onverflauwde belangstelling 
voor ons clubblad vragen. Draagt allen bij 

· in de kosten van uitgifte ; de led!!n betalen 
hiervoor de verplichte 5 cents per maand en 
verschillende ondersteunende leden gaven 
reeds aan onze oproep gehoor deze 5 cents 
vrijwillig op hun donatie te· suppleren. Niet 
allen ·echter gaven aan dit verzoek gèvalg. 
Wij zouden ·hun willen vragen : toont ook 
hierin, dat gij Lens een warm hart toedraagt 

· en helpt ons in de bestrijding van de kosten, 
want die zijn evenredig aan de uityoering 1 
Een dankwoord past hier aan hen, die met 
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grote ijver aan het_ werk gingen om de adJ 
verteerders t'e winnen. Het zal een ieder duiJ 
<lelijk zijn, dat naast het financiële offer, dat 
de vereniging en de leden brengen, een clubJ 
orgaan als het onze nimmer zou kunnen worJ 
den uitgegeven, indien wij daarbij niet ge-' 
steund · werden door onz~ adverteerders. Zij 
toonden belangstelling voor ons. Wij dienen 
daarteg·enover te stellen onze interess"è vopr 
h en. Het zijn waarlijk, niet slechts phila_nJ 
tropische ovel'Wegingen, die hen deden beJ 
sluiten een advertentie te plaatsen! Tonen 
wij allen, dat wij dit begrijpen. Doet . Uw 
aankopen dus bij hen, ook al wonen zij niet 
direct in Uw omgeving. Het is trouwens 
onze plicht, want: Voor wát, -hoort wat! 
En vergeet dan niet te laten uitkomen, dat 
U lid van Lens zijt. Het zal beide partijen 
ten goede komen. v. B. 

Van de Elftal- commissie 

AFSCHRIJVINGEN. 

ENKELE. SPELERS HEBBEN ER 
_blijkbaar geen idee vari, hoeve~l last 
zij de elftalcommis~ie bezorgen door 

niet tijdig of niet aan het juiste adres van 
hun verhindering kennis te geven. 
Voor iedercn blauwwitter geldt als regel: 
Alleen bij geldige redenen tijdig ên schrifteJ 
lijk af te schrijven, met opgaaf van redenen. 
Voor de senioren aan: J. v. ,Venrooy, van 
Mierisstraat 51. 
Voor de junioren aan: P. 'Janssens, Paul 
Krugerlaan 84. 
De Weekbericht-enveloppe vermeldt week 
aan week deze adressen. Foutieve afschrijJ 
vingen zullen beboèt worden.· 

BEKENDMAKING 
TERREIN-AFKEURINGEN. 

Op de achterzijde van het Weekbericht No. 
140 gaven wij de lijst -van. adressen, waar 
men zich omtrent het al- of niet doorgaan 
yan wedstrijden zekerheid kan verschaffen. 
Telefonische IJ!formatie is echter niet ge• 
oorloofd. 

VOETBALKLEDING. 
Broekjes en jersey·s zijn vrij van textielpunJ 
ten. Voor voetbalkousen zijn_ 8 punten no
dig. Een keeperstrui voor jongeris tot 15 jaai' 
kost 14 of 20 punt~n ( zonder af mët boord); 
boven de 15 jaar 21 of 35 punten. 

INDIENEN PROTESTEN. 
De H.H. aanvoerders en leiders gelieven 
goede nota te nemen van de wijze van pro
testeren, 

.. 

'. 
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'· ·Binnen. 5 min. na afloop van, de wedstrijd 
moet·, de aanvoerder, (en niemand anders) 
zich blj den scheidsrechter vcrvoege.q. en zeg
gen, dat hij wenst te protesteren en tegen 

. welk feit , of welke feiten. De· aanvoerder 
zorgt, dat .bij de. indiening van -dits~Protèst 
de aanvoerder of een speler van de tegen
partij tegenwoordig is. Zou deze weigeren 
mee te gaan; ,dan moet dit den sçheidsrechter 
gemeld worden, ., . ,. 
De aanvoerder -stelt den Verenigingssecreta
ris direct in kennis met de juiste toedracht, 
wa<!rna deze het protest schriftelijk afwik
kelt. 
Nog kan worden opgemerkt, dal alleen -ge
protesteerd kan worden tegen een foutieve 
beslissing van den scheidsrechter inzake de 
~P.çlregels. lngevàl de referee een penalty. of 
'n ander .,,delict" niet heeft geconstateerd,. is 
een protest nutteloos. 

., 
WEDSTRIJDRESULTATEN 

SE.NJOR-AFDELING. 
Hier. laten wij de uitslagen __ vç,lgen. 
Zondag 13 October. 1940: V.V:P. 2-Lens 1 
2-3: Blauw Zwart 2-Lens 2 4-4: A.V.V. · 
2...-'Lens 3 J0;--3; R.K.R.V.V. 2-Lens, 4 
2-7. 
Zondag 20 October 1940 : Wit Blauw 1-
i.~ns 2 1-6; Quick-Steps 2-Lens 3 3-4. 
Zondag 27 October.1940: Velo 1-Lens 1 
3-6; B,ava 2-Lens 3 0-5; G,D.A, 3-
Lens 4 ?-2 ; Wilhelmus 3-Lens 5 5 "'."' 2. 

WIJZIGINGEN INDELING. 
Doordat Gf~af FlÓris V ontbonden is, bep 
staat de. 2~ klasse I uit nog 7 elftalle"n. In 
de 3e klas L is Graaf Willem II 3 terug~ 
gCtrokken e_n _Vac 1 iÖgedeeld. In de. -4e klas 
G verdweell:eveneens ·een ·Graaf Willem~ 
elftal, nl. 't vierde en werd Vac 2 ingedeeld. 

. . ECO. 

V a n · d>o e I t o t d o e 1 
•• , "l 

COMPETITIE! 

T. OVERFORMULE VOOR EE·N 
· actief blauwwit.ter, heeft dit woord: 

ook voor mij, simpclë rubriekschrijver, 
een zekere bekoring. Vandaar dat het mij 
een groot genoegen is in deze revue weer 
aan te vangen met de bespreking v·an de 
competitieresultaten onzer. blauwwitte elf~ 
tallen. 
Het lijkt mij in dit verband nuttig te wijzen 
op de intentie, waarmee het hierna volgende 
in' de Lens~famille circuleert. Het heeft n.l. 
nooit in de bedoeling gelegen mij .in deze 
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rubriek te bepalen tot het bloot weerge.Ven 
van de 'gespeelde wedstrijden, Het kan imp 
mers van weinig belang heten hier. te lezen, 
.hoc Jan naar Piet en Piet naar Wim speelde. 

. Veeleer behoort het tot mijn taak te trachten 
, door , het aangeven van gemaakte tactische 

en technische fouten het spelpeil van de 
blauwwitte formaties te verbeterep; Dat 
daarnaast de naar voren komende kwaliteiten 
gememoreerd zullen worden, is vanzelfspre~ 
kend. 
Uit deze opvatting vloeit voort, dat opmer
kingen, gemaakt bij de verrich_tingen van b.v. 
Lens- 1 in dezelfde mate gelden voor de 
spelers van Lens 5, En omgekeèrd! .Iedere 
blauwwitter' doet er zijn voordeel mee ! 
En nu de verrichtingen. 

LEN,IG EN SNEL 1 
ving het off. seizoen aan in het fraaie Zuip 
derpark tegen V.V.P. 2. Deze le competitie
strijd, waarin Lens voor een groot deel een· 
overwegende meerderheid toonde, gaf een 
benauwde 3-2 overwinning. Een objectief 
waarnemer zal over deze match moeten spre
kep als over de "Wedstrijd met fouten", on
danks de te waarderen duidelijke wil van de 
eerste blauwwitten om de zege uit het vuur 
te slepen. Het spelsysteem was niet even
redig aan de goede intentie, integendeel 
Weekbericht No. 139 typeerde het juist: 
alles ging even stroef. Een verdiende, doch 
moeizaam verkregen overwinning. 
In dit verband mag ik '-Vijzen op 't volgende. 
On_telbare malen werd. de bal een prooi van 
den actieven V.V.P ... keeper. De oorzaak" 
hiervan school in te korte en te scherpe 
voorzetten, maar vooral in het doorgeven 
van , de bal dicht bij het doel. Dit is, fout ! 
lp. het algemeen had men in het strafschop~ • 
gebied beter een schot kunnen w;agen. Voor
al Jan Goemans kreeg deze gelegenheid herp 
haaldelijk. Juist wanneer men - zoals hij -
met de baJ. het doel genaderd is en enkele 
.tegenstanders zich, tussen bal en doel bèvin
den, moet men schieten, omdat door de op• 
eenhoping van spelers den ,vijandelljken k,ee
per het uitzicht belemmerd wordt. 
Ook de arbeidsverdeling was niet rationeel. 
In het "betere"- voetbal ziet men veelal een 
speler de bal overnemen van een teamgenoot 
die het leer bemachtigde of het. ·aan een 
tegen~tander ontfutselde. · 't Is, alsof zo'n spep 
Ier tegen z'n .partijgenoot zegt: . Ziezo, jij 
hebt je werk gedaan, ik doe de rest. 
In ~e wijze van si,elen zag ik voorts dikwijls 
te voren al de bedoeling van de spelers. 
Verberg je bedoelingen! Loop naar links, 
speel of geef de bal naar rechts en omge• 
keerd. ,. De verdediging van de tegenpartjj 

... 
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"heeft de neiging naar die kant te trekk~n, 
waar de bal zich bevindt. Een goed gesjotte 
bal, tegengesteld in de richting waarin men 
aanvankelijk ging, heeft een verrassend .ef. 
fect. Laat dus nooit zien, wat of je van plan 
bent. Kopt ook nooit lukraak naar voren. 
Dikwijls is het veel nuttiger de bal terug te 
koppen naar een halfspeler of zijwaarts naar 
een nevenman, 
Tenslotte werd in deze wedstrijd het positie• 
kiezen geweldig verwaarloosd. Meermalen 
zag 'ik een back naar den vleugelman snellen, 
terwijl de half vergat naar binilen terug te 
trekken met als gevolg, dat vOOr doel hache• 
lijke situaties ontstonden. Ook de voorhoede• 
spelers besteden voortaan wat meer aandacht 
aan dit<onderdeel. Stelt je vrij op, zodat men 
gemakkelijk -een bal kan ontvangen. Kom bij 
een afgeslagen aanval snel terug, waardoor 

· de vijand het initiatief tot de aanval ont• 
nomen wordt. 
V.V.P. stelde een jonge, enthousiaste ploeg 
binnen d_e lijnen, die het succes had een l -0 
voorsprong te mogen nemen en tot de rust 
te- behouden, In onze ploeg was de gehele 
speclmiddag een strijdlustige geest vaardig, 
die echter alléén niet voldoende bleek tot 
goalproductie. Na de rust kwam er meer 
vaart in het elftal, vooral de voorhoede 
viel herhaaldelijk aan. De linkerwing echter 
was vrijwel krachteloos, omdat Harry Jacobi 
met z'n knie sukkelde. Aan de andere zijde 
girig Leo Ullers er meermalen verrassend 
tussenuit en een doelpunt Was de bekroning 
voor zijn activiteit. René Roemers benutte 
onberispelijk een penalty, waarmede Lens de 
leiding nam. V.V.P. deponeerde de gelijk• 
maker, óók uit een elfmeterschop. De rood. 
baadjes konden daarna het tempo niet meer 
volgen. De blauwwitten bleven onophoude. 
lijk aanvallen en Guus Rodenrijs smaakte het 
genoegen de zege tot een feit te maken. 
Invaller P. v. Hal stond op de verantwoor• 
<lelijke backplaats en mocht er zijn. Hij hoe• 
de zich echter voor te rustig spel en geve 
slechts in uiterste noodzaak. een pass naar 
Ph_ilip de H_eer. Iets· grotere ·verbetenheid kan 
beide backs tot voordeel strekken. 

Na het onvoldoende spel tegen V.V.P" zag 
ik met vreze in het hart Lens naar VELO 
fietsen. M'n onvoldoend vertrouwen werd 
door de blauwwilten gelogenstraft, want met 
6-3 droegen zij-'{ de zegepalm uit Waterin• 
gen. Geràrd v. Doorn verving H. Jacobi, 
terwijl H. v. Rijn de plaats innam van Bob 
Walhain, die door griep "geteisterd" werd. 
Ook P. v. Hal moest wederom J. Runder: 
kamp vervangen. 
't Energiek en enthousiast aanpakken van 
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beide elftallen was prettig om te zien. Wis- . ' 
selende kansen, waarvan Velo 't best pro
fiteerde. Nadat Lens via Goemans en Ullers 
door Guus de leiding had genomen, was de 
stand spoedig gelijk. 1-l. Twee fouten van· 
den· Lensdoelman kwamen op 2 doelpunten 
te staan 3-1. 
't Pleit echter voor het moreel van de Lens• 
ploeg, dat ondanks de achterstand onver
saagd werd yerder gespeeld, Nog yóór rust 
verkleinde Ullers de· achterstand. 3-2. 
In de 2e helft gaf Lens de toon aan. Roe• 
mers schonk bijzondere aandacht aan den 
Velo--centervoor" waardoor- de vijaildelijke 
aanval bleek lam•gelegd. Crul nam na 18 
min. een vrije schop en Roodenrijs kreeg 't 
leer, dat hij steenhard in de hoek joeg, 3-3. 
Daarna gaf Roemers een schitterende trough. 
Koppelle schoot langs den uitlopenden doel• 
man in. 3-4. Goal$· van v. Doom en Roo-
denrijs (Hattrick l) brachten de stand op 
3-6. " ' 
De blauwWitten v;rdienen een compliment 
voor hun kranig volhouden in hóog tempo. 
Dat slofte Velo riiét'bif!r~on( 
In de verdediging klopte de zaak niet bijster, 
altlians vóór rust niet. Wim Hu)'smans 
maakte drie fout~n, die evenzovele keren 
werden afgestraft. Tweemaal viel hij uit met 
beide handen, waardoor de bal juist in 't 
net vloog. Oppassen, Wim ! 
De backs stelden zich voor rust op één lijn 
foutief op, zodat de VeJo"midvopr onge
moeid kon opereren. Ook het bijstaan van 
de kanthalfs liet toen te wensen over. De 
samenwerking kan hier beter worden. Af" 
spraken maken, heren ! De halflinie heeft 
overigens behoorlijk gewerkt. Roemers ver• 
zette bergen werk op de hem eigen tactische 
wijze. Cru! komt er met de wedstrijd beter 
in -en v. Rijn was een waardig remplaçant. 
Ook de voorhoede k~n op een goede wed.
strijd terugzien. Enkele spelers -- vooral 
Goemans ...- hadden het op het gladde veld -~ ~ 
te verduren. Hoge doppen slaan! _. , . 
Tot slot geef ik onze spelers~- zowel. voor• 
als achterhoede - de goede raad met den· 
trainer eens de situatie bij een vrije schop, 
vóór en tegen, te besprekèn. Het is nodig ! 

De stand in de te klasse E is als volgt: 

A.V.V. "22 3 3 6 17- 5 
L. en S, 2 2 4 9- 5 
K.R.V.C. 3 2 4 10- 8 
G.D.S. 1 1 2 5- 0 
Westlandia 2 1 1 2 6- 4 
Velo 3 1 2 2 16-10 
G.D.A. 2 1 1 0 1- 8 
Gr. Willem 2 2 2 0 O-'-Ï6 
V.V.P. 2 3 3 0 4-'-12 
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R. K; QANSLESSEN 
' . . 

Inschrijving voor de Maandag- en Vrijdagclubs 
-
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gedurende September; voor de Zondagmid
. dagclubs 1- 16 Sept. en gedurende Januari. 

~·cc IN]~ v &\.IN] (Q) ~ ~ 
TOUSSAINTKADE 21 

Tientallen Lens.leden loerden reeds bij ons ,dansen, 
VRAAGT HUN OORDEEL 1 

BE IJ E R -- --_--_--
EEK.LAAN 1.57-159 · TEL. 333467 

OVERALLS HET ADRES voor BEDRIJFSKLEDING. 
:,,, . ·' 

_ SLAGERS-, 
KRUIDENIERS-. 

- en STOFJASSEN 

VERF- EN GLASHANDEL 

DROGISTERIJ ,, 'T M O LENT J E" 
L. JANSSENS - PAUL KRUGERLAAN 86 
TEL 333497 ' ' GIRO 156320 

· U 6.eet · en .w.ij ~r,en d(l01t, de geli.efe <1tad ! 

-HET ADRES --
VOOR 

CroqueHen en_ Salades· 
IS _ 

PPIET HIERCK 
LOOSDUINSCHEKADE 207. 

· WIJ KOPEN ALLES! 
Gehele inboedels · 
Meubelen • Gordiji,en 
Kledeii - Zeilen . , 

1 Tel,332569 J , 

Gouden en zilveren voorwerpen enz. enz. 
Kortom ALLES zonder uitzondering, 

. . • Hoogst mogelijke prijzen 
• Onmiddellijke betaling 

· BEËDIGD MAKELAAR - EN . TAXATEUR . . . 

J. A. KOPPELLE, Piel Heinslraal 70 
Offlciëlé·· t;u~ties tegen billijk tarief 
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LENIG EN SNEL 2 

veroverde 3 ·van~ de 4 · punten.~ Tegen 
BLAUWZWART 2 werd een 4-4 bereikt. 
De reserves waren in deze match merkbaar 
in de meerderheid, maar hielden het spel te 
kort. Blauwzwart doelpuntte 't eersf uit off
side positie, maar v. Lièshmit richtte .vlak , 
daarop ecri effectvolle bal, die de gel!jk
m_aker bracht.- 1-1. H. v. Rijn gaf Lens 2 
op listige wijze de leiding. 1-2. 
In de tweede helft ging het aanvankelijk 
gesmeerd. H. Janssen ruilde met v. Lieshout 
van. plaats, hetgeen een verbetering was. 
Spoedig volgden door C. Dubois en v. Rijn 
twee goals en de reserves boekten een vei
lige 4-1 vo_orsprong, al was het vierde doel
punt niet vrij van buitenspel. 
Met een 4-1 voorsprong leek de overwin
ning in de zak. Helaas, blunders in de ver
dediging waren oorzaak, dat Blauw-Zwart 
liefst driemaal tegenscoorde en alzo op. één 
punt beslag legde. 

Tegen WIT .-BLAUW 1 ,boekten de tweede 
blauwwitfen e_en. p;achtige 6_;1 zege, be
Vochtèn op een 'smal en hobbelig terrein, 
dat bovendien aan beide zijden begrensd is 
door sloten, waardoor een groot gedeelte 

· van de tijd verloren· ging· met ballen vissen. 
Grensrechter A, v. d. Endt, maakte zich bui
tengewoon verdienstelijk door onvermoeid te 
sjouwen met lange ijzeren stangen. Als com
mandant van een mijnenveger zou Aad geen 
kwaad figuur slaan ! · 
Vooral fo de h: helft was. Lens 2· op dreef. 
De -voorhoede was aanmerkelijk stCrker, nu 
v., ,Doorn op de vleugel 'opereerde. Dubbel
motorig door· de beide Henken, nàm de 
stormlinie het Jeeuwenaandecl voor z'n reke
ning. Ook de halflillie deed behoorlijk zijn 

· plicht, vooral toen Verheggen zich op zijn 
speciale taak ging toeleggen. Koek en ei was 
het in de achterhoede niet: afwisselend 
goede en bar-siechte momenten. Blok was 

· voldoende, maar-moet e~aan denken bij het 
Vangeri zijn liChaam acf1têr de bal te brengen·. 
De eerste-de-beste-blauw\',,'.it_te aam._>_aJ leverde 
reeds een doelpunt OP., Na, -vlotte corribi
natie schoot H. v. Rijn rustig in. Ogenbl.ik
kelijk hierop aarzelde Blok op een door v. 

_ Venio~y te zacht teruggespeelde bal en de 
stand wees 1-1. De veldmeerderheid van· 
Lens werd allengs meer overtuigend. H. 
Janssen scoorde 1--2 en CCn prachtige kop
stoot van A, Boogmans gaf 1-3, nadat 
v. Doorn een onbesm~t doelJ)u_nt door den·· 
referee" zag af_gewêzen. _ ' ·· i: ,h ', 
Een listige corner van R. Roodenrijs plaatste 
Wit-Blauw in eigen doel 1-4. Nqg_ voor;~ 
rilst Wist V. Rijn 't-5 te maken., _ 
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Wit-Blauw zette· in de: 2e helft geweldig op. 
De defensie van de reserves -schutterde niet 
te vast, maar ook de scotingslllachine van _de 

· witblauwen werkte niét féllloos. Een attaquè, 
van de~~-auwwitten gaf ~w"eder 'ri'fg'oal. 1---::-6. 
Tegen het einde kwam '-:90i'al J. v. Liempt 
,Veer in z'n el~ment en Sèhoot ·zelfs op het 
vijandelijke doel, hetgeèll"' één Wit-blauwer 
ongepast achtte. • . - ' 
Het eindsignaal voorkw'affi - v~rdere colTipli
caties. 

De stand in de 2e klas I luidt: 

L.enS,2 2 3 to- s 
Valkeniers 2 1 3 7- 3 
Ria 2 1 3 15,.:.,5, 
R.K.R.V.V. 3 1 1 '3 10;:..._·7; 
S.V.T. 2 2 2 5-·5 
BI. Zwart 2 2 1 • 1 1 5:- :9 
D.H.B. '29 2 1 l l z,..;·6 
VVit Blauw '25 1 l 0 1- 6 

.. * ',. . 
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onderging in de 2e kla_sse de· vuurdo9p tegen 
A.V.V. 2. Een zware nederlaag was het rf
sultaat : 10,--J. Blijk.ens '.t véi-slag· hilperde 

· het vooral in de achterhoede, die op de 1 e 
plaats physiek de mindere was en op de 
2e plaats. niet verbeten genoeg speelde. P. v. 
Hal. .die remplaceerde in Len.S L \\:.'crd sterk 
gemist. In de halflinie was P. H_op minder 
dan verwacht mocht worden. De voàrhoede 
was nog het best.' Gezien de uitslag is het 
màken vaó. drie doel plinten- riiêf 'onVerdien- · 
stelijk. B. Boortman was in deze liÏii_e te 
weinig beweeglijk. Waarschijnlijk is de grote. 
nederlaag een gedeelte te wijten aan wat 
plankenkoorts. Want dat Lens 3 meer in 
de mars heeft, da"araan twijfelt niemand.· 
De derde blauwwitten gaven daarv~n . een 
bewijs tegen QUICK-STEPS 2, al dient eer
lijkheidshalve gezegd te worden dat een zui- · 
ver doelpunt van de rood.witten niet weTd 
toegekend. De officiële uitslag was 3-::-~
't Was aan de Nijkerklaan· een spannerÎde · 
ontmoeting, waarin het derde flink attaqueer
de! uitgezonderd de eerst.e 10 min,, die uiterst 
zwak waren. Q. Steps nam toen verdiend .de 
leiding. De achterhoede en vooral de midhalf _ 
wisten "hierna het spel te verpláatsen. Spoe
dig lag' de gelijkmaker via Huib "in de goaJ. 
Lens 3 kwam afdoende in de meerderheid 
en had met .half-time een 4-2 voorsprong.' 
In het elftaf was inmiddels H. Meiners in
gevallen vÓor · Fraits- ,Luxemburg, die een 
spicrblessuré .,;arÎ de heup' opliep. ' . . 
In de Ze helft spande het soms geweldig. 
Achter w<lren het vooral v. Hal, ·Boortman 
en-·P. Hop, di~ enorm zwç,egden. QUick-Steps 

.-,, 

. " 
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kon maar éénmaal .h_et ·riet vinden·, hetgeen 
nog te:· ~ljten · ~as a.a!l. een ml;~erst~·~qi ·in 
de àc_hterhoede. Tegen het eigde waren h~ide 
el(tallen door ,he.~ .. 11:oge .tempo yrijwel u!~·-. 
gespe!ld. " . ,_ .àtw :u-t; 
Een zeer'slechte beurt na de uitstekèridè oot: 
nîO~ting tegen Quick•Steps 2 werd gespeeld 
in het Zuiderpark tegen. het heus niet sterke 
RAVA _ 2. Een wedstrijd, die· nooit verloren 
had möge·n Worden. Enerzijds leek het mij. 
dat de jongelui het geval wat ·Jicht opnamèn, 
anderzijds werd de Overwinning cadeau ge• 
daan door hopeloze misverstanden in de ver• 
<lediging, die liefst drie doelpunten (hoe be• 
staat 't) bij ;ich zelf fokte._ Leidde de minder 
gÓede sameriwerking in de· defensie tègen 
Quiçk•Stèps '"tot t'Wee tegenpunten, ·bij Rava' 
was· daardooi dé nederlaag een feit. Boven
dien_ had H._ Bel"átsen die middaQ" vrljwe~ een· 
off-~ä)'. HanS, · 'denk !i;r aan, dat jij de man 
móët ''Zijn, dië_ ,iC:hter de touWtjes in harideri 
hoüd.t.1 Je cöminando, op tijd ·gegeVen, zal 
vête·• goals"·'.v_efh"inäèt'erl: VOOr het overige 
lllèèt d~ SamëirWérl<iiÎg ,_Rissen backs en half
linie VeeJ :bete'r '.verzO'rgd worden. De voor
hoede was nog 'het minst slechte deel van de_ 
ploëg. · H~ Meiners · was hier de zWakste, 
vobrhamelijk dóor Qebrek aan tenipó. · 
Al inet" al een gev()E!lfg lesje; dat, flopen wij,· 
in 'de toekomst z'n uitwerking niet zal missen.· 

._ ,,1 ' . - . .. 

De stand in de 2e klas J is : · · A.v:v. 2 . ·- 2 2 
Velo 2 3 2 -
K.R.V.C. 2. 3 2 
Rava2 32-,-
D.H.L. 3 2 1 
Q. Steps 2 3 1 
Wilhelmus 2 3 1 
Lens3. 3 1 -
G.D.S. 2 2 

4 19- .4 
·. 1. 4 14,-- 7 

1 . 4 12- 7 
1 4 16-14 
1_2.2,-5 
2. 2 7-10 
2 2 5- 9. 
2 2 12-21 

.2 0 1-11 

LENIG EN SNEL 4· 

maakte èen • -J-ruchtbare beurt tegen_ ~.K. 
1tv.V. '2 aan-'dè Hout"Weg en zegevierde~ 

.met liefst 7,.....,2, een~ uitslag, die voldoende 
de Lens-Ïneê:î-c'ferheid. dem~nstreert. · 
R..V.V. t:aJ)te ·met windnade'eJ af. De vièrde · 
blauwwitten n~men de.bal ~ver en ·ee~ v~rre,· 
hoge trap .van H. v. d. ·Boogaardt, ·die "n 
uitstèkende partij vertolkte, beoordeelde de 
keeper ve'rkeerd. 0--1. Even lah;:r traptè 
MeinerS de bal juist voor de voeten· van 
dèn R.V,V. doelman in doel, 0--2, ·Een 
--:crlmmage voor het doel van de blatlwwitien 
leverde het eerste tegenpunt. 1--2. · 
Na cle rust was Lens 4 sterk in de ~an.Val 
ell wist À. v. Wely twee goals te scoreri, 
1-4. VerschiIIende malen werd de R.V.V.~ 

DE LENS-REVUE 

doellat geprobeerd.· Nóg , drie blauwwüfe 
doelpunten brachten de stand op 'I--7, ·resp. 
door Boortman (2 X) en Meiners. Het verre 
oJ)dringen van onze ,defensie _waS oorzaak 
van de tweede goal der Hout'Wegbewoners. 
Enkele spelers reageerden nog teveel door 
wóord of gebaär"bP deiikbeeldig'e fouten van 
den scheidsrechter. Niet meer dÇ>Cn, lui! ' 

G.D.A. 3 was de. volgende tegenpartij. Waar 
Hattink verstek liet gaan, moest met 10 mán 
gespeeld- Worden;_ tegen ·de .sterk uitkom·endé 
Loosduiners. Bovendien was Ad. Hoppen~ 
brouwers even na rust gedwongen Op te ge~ 
ven na een botsing met twee G.D.A.-ers. 
Het is' geen beste partij geworden. De hele 
ploeg" spêélde. met uitzondering van v. d. 
Boogàardt, wát onwennig,. terwijl zeker twee 
doelptiriten voorkomen· hadden kunnen ·wor
den. Het ene w~s te wijten: aan het ver op
dring'en van êle · achterhoede, die bleef staäi1 
wegens-Vermeend buitenspel, liet andere had 
zèkér door P. · JarlSsèns gehouden moeten 
worden. .. i 

In Lens 4 ,blijken de spelers nog te veel 
individueel tè oPereren. Denk aan het team
work ! hn laat de bal het werk doen ! Dat 

. spaart veel nuttel_oze arbeid. 

Hier __ volijt ,de ·stand in 3 L, 
G.D.A. 3 - 2 2 4 14__; 3 
Rava 3 2 2 4 10- 2 
Westlandia 2 , 3 1 3 8- 7 
V.A.C. 1·. 1 1 2 7-"3 
Lens~ 4 2 1 1 2 9- 7 
W. Blauw 2 2 1 1 2 2- 7 
Q, Steps 3 3 l 2 2 6-· 7 
R.K.R.V.V. 2 3 2 1 6-19 
BI. Zwart 3 1 1 0 3-7 
Valkeniers 2 1 ·~~·"1 0 0- 3 

-, . - LENIG EN SNEL 5 

wist het in VOpRBURG tegen WILHEL
MUS 3 ·niet tot een-· zege te brengen, Ook 
hier verschenen tien. man aan de start, .wljl 

v- ~:p._ Drie.sse~ ver.stek Jiet gaan. Hoe is dat, 
Piet ! De cOinp~titie· Werd, alzo ingezet met 
een 5--2 nederlaag. :Het is jammer, dat ik 
over deze strij~ geen · enkel gegeven ont
ving, zodat.'een beknopte weergave achter
wege -moet. blijven. ·oe Volgende wedstrijden 
vertrouw ik op volledige mede-Werking ! ' 
Zoals uit de stand in de 4e klasse G blijkt, 
is het vljfde slechts éénmaal~;~;~-~- ~~~ ge
weest. .. 
W estlandia 3 3 3 6 _6'.""" 2 
Wilh~imus 3 2 1 3 8-'- 5 
v"Jïb 3 2 l c... 1 2 J.c. 1 
Q. Stepf 4 2 1 i 2 7- 4 
W·.D.Z.''·- . ~ .i 2 . ·1 ! 1 5- 6 .. 
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. DE LENS-REVUE 

Lens 5 
V.V.P. 4 
V.A.C.2 

1 
·2 

/ 
1 0 
2 0 

2- 5 
2-10 

J. v. d .. K. 

U if 'het J,upiorè n ka mp 

ZO IS DAN DOOR DRIE· VAN: 
8 Onze' elft.illen ,de bal weer aan het 

- rollen gebraC:ht. .,A speelde 2 ma~l1 

evenals. C, terwijl D al 3 wedstrijden achçer 
de rug heeft. .Slechts het arme B hoqdt! alle 
matches nog in h,ef vat. Van de 7-'gespeel_de 
wedstrijden eindigden: er 6 in een ,o,VerWifJ~ 
ning en werd er 1 een grote· .nederlaag" Er 
werden 38 gel,dige doelpunten verzameld, 
terwijl onze ~ê_e'.pers 8 ,kèer aChter het net 
visten. · 

1 

We moge[} du~ tevreden zijn: }-let is-ec4ter 
zaak op' dezel~de Wijze' vc;>oft te" gaan. En 
om -blijvenèl sµcces te· hebben, ·zal er toch 
nog heel ·wat ·:moeten· verahäêren. 
Daar heb je b.v. het A:."etftál.'.Böven schreef 
ik, dat de bal>weer aan het rollen was ge
bl'acht. Die :be\Vl!r.ing moeten we echter met 
een korreltje zout nemen. Want van ·rollen 
is nog;,\.veinig sprake. De bal zweeft aan• 
houd~t1d hoOQ in de lucht. Als het publiek 
alle caj,riolen van de bal zou volgen, bleef 
er van die toeschouwers niet veel meer over 
dah een -elle,lldig hoopje nekkramppatienten. 
Laàg' die bal, "langs de gi"ond. · Het is de 
kortste weQ om· tot het doel te geraken. · 
We stappen even over naar· het D-èlftal. 
Daar ontmoeten we een · andere; inaar even 
erge fout.: Ei Jopen een paar .:jongelui in, 
d_ie van samènSpel al heel Weinig· ,.kaas ge~ 
geten" hebben: Zo ver behoeven de gèvol~ 
gen van de .zUiveldistributie zich. niet te 
openbàrCn; Mêt ·elven behoort ,de· voetbal
ploeg eell geheet te vomie'n. De spelers· die
nen zich ~Hen ;onöer · ultzoridering, ·op elkaar 
in te stelle"n. '2 X '30 Illihuten lopen' wè het 
vuur ·uit ·êle Sloffèn. 2 X-~ .3o. minuten scha
kelen we on~e eigen zin ·u,it voo~'het Wel
zijn van ons elftal, en dus · van . de club. 

';., Sterk door Samenspel. : 
Jongelui, 'we lezci:i niet slechts deze opmerJ 
kingen,- doèh trachten vooral de geWraakte 
fouten af te leien,· ,. 

De. w~d_stf1jd~n:: ~ : 

LEN& A. tro~ op. 20 October - 15 fletse~ 
st_erk ·:- \!Jaar het gezellige BlauW--Z1Vart~ 
tei::reiq. -GChe~l volledig, met Piet ter, Ste.eÇ{ 
aJs nieuw~ling. vonden onze jongelui e~n, 
sÇ"ijdv!3ardJgen, doch nog Wat zwalcken .tJ!'; 

Il 

geilstander iri de gastheren. Het. werd een 
prettige wedstrijd, waarin zeer goed werd 
samengespeeld. De spelers verzuimde~ ech·
ter 't spel open te houden, terwijl de scheids• 
rechter vaak voor buiteQspel moest -~iraffe~. 
Dit was een ernstig euvel, dat voorkomen 
ko.!1 worden door grotere.;ol?lettendheid. ~: 
toon . v. Huffel opende na 10 mln_ute'n sj}e:• 
lens .de rij doelpunten ~-p ·-sublieme wiji.e 
met. een diagonaal schot, .nadat hij eerst den 
linksback ha_ndig- passeerde. F;aris V. 'Niel 
zorgde voor no. 2, · nadat Hoefnagel .'zijti 
doelp_unt ~ - . uit een, fo~midabele kogel :-. 
door buiten.Spel zag geannuleerd. Van •Mes• 
ker noteerden wij _enige gl9eiende sç_hote~ 
tegen de lat. Ook Kees v. d. Zalm zam~I! 
we loffelijke pogingen do~n. En intus.S~n 
hielden de hafflinle ell beide backs de blauv.;..: 
zwarte aan~allers in too~. Toch màest Hil~, 
leJ?,aar er ook . nog aan t_e Pa_s -ko.m~h:i -"l:iiJ 
zorgde er voor gee~ fout te mak~n. l:~u_gen,S 
doelpuntte in de tweede helft fraai uit- eeri 
corner. _Toen de_ strijd _op hiit Jaatst min_der 
spannend .;.,.,e_rq," •wist Aad nog e·en · _penalty 
te benuÜen,. ter\ViJÏ te,r St~è'gi-~e- ~èiq~9iPQ 
had, de·· doelpuntenr·eeks oP~-het mqoie ·geJal 
7 te brengen._ . ·_ -_.- _ .. :-~~. · 

1 
, 

Van _geheel andere aard . ,c:...,~ echter even 
sportief gespeeld -- ·was· de _strijd teg~n 
Vac op 27 OC:toöer; waarin de onzen·· mèt 
5-0 een roemloze dood-stierven. Vac··speelj 
de zeker beter .. Het sp~I 'van de Roggebo"u;. 
wers was schoner van: opbouw en effèctiè
ver van afwerkin{l. Het "hoog" spelletje ,._ 
zie de voorbeschouwing -- van, Lens kon 
ons \;Veinig bekoren en maakte pp ons ··de 
indruk van een akte van onvermogen. Ove;· 
rigens kwam Vac goedkoop aan enige dÓel• 
punten, Doch een 3-_2 of zelfs een 4-2 
overwinning zou het zeker hebben verdiend.· 
De halflinie was wel heel zwak, deze mld:.· 
dag. De backs ondervoilden dit zeer tot hlln. 

. nadeel. En ook de voorwaartsen misten de 
stuwende steun van de voorgaande week. 
v. Huffel deed - om .zijn· blessure --:. ei-g 
voorzichtig, wat ook al afbreuk aan de aan-· 
val ·deed. Kortom, al werd er nu en -d~n 
wel wat Qoeds ve·rricht, het geheel viel tegen. 
Er W?S echter toch een zonnestraaltje, want 
de goed~ stem~lng bleef ~E!hand~aafd, 

De stand in 1 C ziet er nog magertjes uit: 

V.A.C.a ,.2 2 4 16-· 0 
Valkeniers a 2 2 4 Il- i'. 
Rava a l 1 - 2 3- 1 
Lens a 2 .'., 1 2 7- 5 
S.V.T. a 2 1 2 4- 7 
G.D.S. a 1 " 1 0 1- 3 
BL Zwart a · 1 1 0 o-·7 
W. Blauw a_ 3 3 0. 2-20 
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LEN·s B kwam nog niet aan bOd, Wij mo
gen dit den èompetitieleidei- echter niet 'kwa• 
lijk nemen. Hij- ,betreürt het even zeer:. als 
w!f . .,Morgen gaat het beter", -
We hebben toch. nog het ranglijstje voor 
2A, 

V.A.C. b 
V.V,P, b 
D.H.B.b. 
BI. Zwart b 
A.V.V. b 
G.D.S. b 
Lens. b 

2 2 
! ! 
! 
2 

4 
2 

! 0 
2 0 

4- ! 
9;_. ! 
o- 1 
2-12 

LENS C speelde op 13 October een behoor
lij~ partijtje tegen Wit•_Blauw en .. _ w~st _ de 
nieuwe competitie met een 3,.........2: overw11m1p.g 
ill te gaan. Koos Walsteyn (2) The_o _ Van 
Wijk waren de goalgetters, doch .. he~·- h~!e 
elf tai ·- is ""kranig in de weer gewees_~ om ~!~ 

· , goede re'sûlta~t __ te béreiken, E: wer~:.direc! 
'l flitÏk aangepakt en het is een "potl_g , tlo~-~ 

niet ruw wedstrijdje geworden. Voo_r~~~ 1;1$t~ 
zat het niet erg, mee. Een _der onzen. tr~tl• 
zeide te lang, .toen hij achter den ··yer 'ui_t
gelopen keeper vrij voór doel k_Wani. ~~en 
kon e·en Wit-Blauw-er de bal nog ".Yeg• 
trappen. Later schoót··Wim .Pieters de ~ál bij 
eeri strafschop juist in ~e- handen va-9 den 
keepér. (Niet doen, Wir_n !)- Koos. voil5.!, ~it 
alles maar matig leuk en zorgde nog vóór 
de- rilst een doelpunt te maken. ' 
Eerst in de -tweede helft wà.ren -er aardige 
momenten · van samerispel. Ook _Wit-BlaÛW 
zat er danig op en Wist gelijk te in~k!n, ja 
zelfs de leiding te ·nemen. Zou de wedstrijd 
nog verloren gaan? Theo en Koos "gaven 
hi_erop een duidelijk antymórd en fokten er 
ieder nog een goaltje bij. De verdediging 
hield braaf stand en zo .nam Lens c de eer
ste ,puntjes mee na_ar E;igen huis. 
De jÖngens m_oeteii zich bij het spel nog 
W"at meer aan elkaar aanpassen. Er werd 
nog teveel ·gepingeld, zo vertelt de leider. 
En dan, wat. het gebabbel be!reft ...... zeg, 
hebben jullie in de klas ook zoveel te ver
tellen, als je de beurt hebt 7 ~? Zie die rol• 
len eens om te draaien. 
Op 27 October werd RaVa c het kind van 
de rèkening en moest het verdragen, dat 
Lens c met een 8-0 zege Qing strijken. 
Over deze eenzijdige wedstrijd ontbreken mij 
nog vel'dere g_ègevens. Volgens onderstaand 
lijstjë: bezet Lens c in 3 B de 2e plaats: -~-·.. . 
Q. Steps d .3 2 1 5 18--:- 6 
Lens- c 2 2 4 11- 2 
R.K.R.V.V. c 3 2 .:... 1 14- 9 
W. Blauw b. 3 ! 1 3 8- 8 
Q.!i.B, d , 2 1 ~ ! . 2 6-. 7 

G.D:A.c 
Rava c 

2 0 
3 0 

,, 

tENIG EN •~Nft Dliétste o~ 13 October 
na~r Pat~. wa~r_ hit vlàk_ke_ veld étl: de_ mooie 
kl~~dg;1~genheid · óns· héi~~ê"é __ , n~~r _ Ocken• 
burgh bezorgde#: In .een Pi.~~ig'e twe.ede helft 
wiStell de jóng'el1s de' l~O· a~hterstand om 
te zettell in _eéri 5-t ovenl/innlng. Gaven 
zij ..voór·.d~ [11:S-t rnef vëel 'Qo~ds te zien, n? 
de th6~· :toonden Fraris v. d. Elshout en zijn 
r0t'genotén, dat zij indèr"daa~ tjóg _Wat iri .hun 
mars h.iddén·. '·w1m W.itëi-ieUS· .W~~ 4 keer 
het nét fe vin.den·, Il.àdat:Jäil Walstêyn he_m 
dit êéh'inäal Jî8d v.0argèdaäh. Ook Wim v. 
d. Géld had äàri_aeel iJl d_$- 'Wins,t door z~~n 
voori:efrën_~ _ 'In •de acliterhoede \Ver~te Wim 
Gove'rs ~·met veêl sUèceS. D:e àri_d~r·!!!l g;;iven 
e.v'ehêe'éiS- ~ nà d~ ·rust ,_ blijke,ri· van g9eä 
liiZiclit. ,.Tonny kreeg ééµ p~I ''én.:: Vi§t_e. 
Qp, 19 Oètober togen we na,ar de_, H.?~tweg 
ani R.ICR.V.V. g. te bek?~P~n .. Na_._m~.t _9 
man te zijn ,begonne~, nainen· ~dç j0ngep_s _ t?ch 
al spoedig de leidiP,g. P!~ w_er:d ga_änQew~g· 
vergroot _tot 5-o.·· 'Int~~en, Wa~ .,.Filip _de 
geledereh komen v"çrstei'ken ... ~.V:V. ~~oór~e 
tegen m~ddels een '.penalty. Zelfs haP,den ?e 
streephemden na· rusf weer susc~s· met: ee~ 
magnifiek schot. J)ocfi•·.'. dat ~poo·rd_e· o~~-e 
a·anvalsÎiniè áan tot 'grotere insPärtnini]; 2 
doelpu~te_ri werd~n· ,w~Idra het g·evolg. •·ae" 
halve W aisteyn ~ ~Îl yv. atefreus · · Wist 90k 
Koos van Zon.hef net te d~ri ttjllen. ,!,r~yo 
Koos l De jóngens zèiden : ~oe bestaat _h~t, 
doch dät meenden ze niet, hoor ! , ~ · 1 · 

Op 26 ·. October brachten ·w·e ee, ~ez_~k 
aan V.V.P. Het is er altij~ prettig tussen de 
bosschages v:an ~et ZuidetpäI'!c.' Je ~6mt ·er 
spçntaa0 in de 'juiste ~te.qlrping voor· ~Jl 
v0etbaiwèdstrijd. Fr~ns ~pOO}dç zij*· in?~k~r~_ 
nó9 evén aan en d~~r-'Q0~fden._ de, c_1.a11~~-Ue~ 
ván'. d~\ blauwwHte~ /·qvër : h_et y~ld. · ~et 
werd 8-0. V.V.p,. ·y.1~~-;-t:ilet· ~~~~k,- p9cp 
weerde zich toch ·'fiink. Tfge,!1 .onze. gqed 
geoefende ploeg :i,,iel' ê~~tef ,~l::i!Ûg in te" 
brengen.- l?ravo, i9.J:1:9.en~. P?,t · is· ·bet~r .dan· 
verlederî jaar. Op_ '!?lt. 76 vaq de L!nsrevµe 
leien we: Geluklcig .-g~ë!n W_~ pu e~n · !J!.00ie 
oefentijd tegemoèt orri in he't najaar·•. e~n be
tere cóll}petitie· j;';. te. ·9aar,, ·:De 'iviucP,~efn van 
de training zljn~:nu te ,plukken. J1ou_dt> .v9l ! 
De pla~ts va~ Le_ns D i,n J C t~Wt n~ar 
eei:i m_ogelljk ~amp10en"s~ha)i> :, , : ._.. · .. _,. ' , 
Lens d 3 3 · 6 20.,-,. 3 
Q. Steps g · 2 2 · · - 4 17 - l 
R.K.R.v:v. 9 2 1 1 2 4- 8 
Valken 1 ' 1 1 0 0- 7 
R.K.R.V.V. h 1 1 0 1.,-10 
V.V.P. g . 1 1 0 0- 8 
Pats~c ~ ·2~~ 2 ~0 2.....:. 7· 
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plaatjes met foto: tarief billijk. : Pasfoto's 
wordi!n in eigen atelier v~~gd .. 

HAAGSCHEFOTOCENTRALE 
Het huis met 40 jaar ervaring ! , 

, . : ' 
lJ~v~~-

1 AANBEVEtEND, 
• •• • • Telefoon 

C. J. VAN KEMPEN 
EERBEEKLAAN 40-42 392446 

Carrier Verhu~r én ., 

Rijwiel-Reparatie-inrichting 

BEST(LDIENST 

BEEK LAAN 1 0 7 

'. 

/ 
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NAAMLOZE G L A s HANDEL EN 
VENNOOT. INDUSTRIE 
SCHAP VOORHEEN F.. 

' H. L. ZALME & ZONEN 
MAisoN RoooENRiJs 

DIR. H. L. ZALME Jr. 

uitsluitend, Prinsuhaat 94 
'Tolofoon 115990 

• 
GLASVERZEKERING 
Glazenmak•rlJ " Gla• alljperll 
GI•• In looll - Gl•• •recl• m•platen 

... 

Loosduinscheweg 7 0 3 

tegen~ver de Apeldoornschela_nn 

caÇê atsem''I :_ ~, -. -.. 
. . ' ' 1 1r · APELDOORNSCHELAAN 46 

• . .:JLENs•· ctugcAFÉ .. ,, · • · 

RADIO 
PHILIPS · 
EIIRES 
WALDORP 

RIJWIELEN 
BUllGEIIS • STOKVIS 
SIMPLEX· - C. D. s. 

JUNCKEll 

DUIJVESTEIN 
Galileistraat 64-70 

. ~ . 
Heerenstráat 38, 

• T elef. 335953 
Rijswijk · -'Telei: 118195 ., ..., . : '·'. . ,. 

.· 9Jifeomwt, ~tige ~ 
.tr--"• 

VOOR 

· H. F. KETTENIS & Zn. 
Opg"lcht 1 April 1919 

~ v·~" ~ 
. HAARDEN -STOJZUIGERS 

BEEKLAAN 2 0 2 
, TELEFOON . 3~2063 

Móderne Bloemwerken · ~ 
Meermalen bekroond 11 

. 

INVENTA 
JAARSMA • DAVO 

• 

PROTOS 
WALDORP' • EltRES 

~ • ... ,.· •• - -· .v - - ~ - •• 

BEGRAFENISSEN 
TRANSPORTEN 

W. L. A.- VERHO_EF .1 

ANEMOONSTRAAT 45 

• TELEF. 392074-332370 .. 

· MERCEDES 
PRIMA" Il 

met koffer 
f 110. -

K. Grijpink . 
Moderne 
Kantoorinrichting 

- . . . ~ .. Vondél~t_raat 182- Telefoon ~3448f 

Schr1k1• Drukkerij• Mt,~l,trHt 32 • Tel. 338478. '1-Gra~nfÎ.lg• 
,· . 

(i-<. _._;.. 
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ORGAAN VAN DE HAAGSE R. K. SPORTVERENIGING 

LENIG EN SNEL 

._. E IJ ER '. 

TEL. 333467 
HET ADRES VOOR 

• 

B E1D RIJF S KLEDING , .. 

0 VERA L L S, SLAGERS·, . KRUIDENIE~S
E N STOFJASSEN 

.· 



MODERNE KLEDING 
EN HEREt,f-MÖDE-ARTIKELEN 

FIRMA A. 1. KNUF & Co. 
PIET HEINSTRAAT 90 

GEVESTIGD SINDS 1898 

F. MENS IN K 
COL_UMBUSSTRAA1 50 

SIGARENHANDEL 

'. 
TEL.. 330593 Il EDELMAN. 

. VOOR VERFIJNDE REUK EN SMAAK 
.LA CALMA" voor fijnproevers. 6 en 8 cl. Iets buitengewoons 1 

SPORTHUIS "EXCELSIOR" 
Weimarstraat 118 Telefoon 336709 · 

(tussen Beeklaan en Regentesseplein) 

HET ADRES VOOR ALLE SPORT ARTIKELEN 

Leden L. en S. 10 pCt. reductie 1 

..... 
~-~ ·iwa 

.<1BRANDSTOFFEN1,. v.r 
AN~EGMOND&ZN ~.,.. 

y. 
. '. 

11:iM..• 
II ~-• 

W'- ~ 

MAAR HET MOET ANTHRACIET 
VAN v. EGMOND ZIJN 1 

NoorderbeekdWarsstraat 222-224 Telefoon 332707 
Poslre~enlng 183846 Drlèbergenstraat 50 , . 

.. .,,;,-

' • 
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VAN DE REDACTIE 

1920 . 18 December 1939 

IN EEN KORT WOORD WILLEN 
wij ons · Dec~mber-nummer ··aanvangen 

, met de negentiende verjaardag ván Le
nig en Snel aan te kondigen. Op 18 Decem
ber is he·t f9 jaren geleden, dat Koos Haket 
c.s. de· eerste steen legden voor onze vereni
ging. 

• Het lijkt ons Wel aardig eens enige zinnen 
· tè memoreren uit wat een van · onic mede

werkers in December -1931 schreeL Aldus·: 
"Lens is jarig. Ik wilde een vreugde schallen 
in de groene. verten, een 

1
, feesttàal-golving 

over uw lachende koppen. Maar. het" -be
_klemt mij als een wazige verte, dat broze 
woorden onma'chtlg zullen blijken U Lens te 
schilderen in warm coloriet, dat fel spreekt 
van het doek. 
De feestwinä, die nu over Lens gaat, geeft 
cèn wellge koestering in oàze harten. 
Lens is een Zonnehuis, gefundeerd op stoere 
kracht 'vári vàortrekken. Wij ken.den het 
Leris, dëit als rozeknoj:, uit innerlijke pressie 
d1eigde te bèrsten van intense groet Wij 
kendën het Lens," dat spelers gaf en vrien- • 
den. 
Lens is nu jarig. 't Vroeger was van hen, 
die deels gingen. 't Heden is van ons. Met 
,dànkbäarheid constateren Wij, dat de club- .. , · 
·geest dezelfde gebleven is, de bron waaruit 
de- Lens-sfeer opwelt. · 
·~·lauw-wit, ik wens U gèfuk. Wij blijven 
volharden in onze vriendSi::h_ap, · in onze 
trouW. Wij ve~tfouweµ, dat de huidige gç:-- . 

- neratie Lens o0k in de toekonist ·verder -za'.l 
shivieil.. Wij zullen stijgen in èî~ 'blanke· dei• 
ning. van wappererid blauWwit !"· · · 
Wat toen werd geschrëVeo; · geldt ook nu. 

. ·" . · · · REDACTIE . 

'~· 1 Î:,1 ' ' 
• 

0 F F C Ë E L 
1. Girorekening no. 336711 op naam van. 
de_n Penningmeester van Lenig en Snel, Ok--
ke.rnoótstraat" 12, Den Haag. · ' · ·• · 

2. MUTATIES LEDENLIJST. 
Nieuwe leden : 
32. Fr. v.d. Elshout, Perziklaan 52, 25-7-27; 
33. R. v. d, Elshout, Perziklaan 52, 18-8-25; 
66. H. v. Laarhoven, Oleanderlaan 5, 19-11 
24:; 127. W. Waterreus, CitroenStraat 32, 
5-8-29; 128, W. Dröge, Welmarsiraat ·218; 
129. T. J. Jansen. Ie Comp., Depot bat. Ja
gers, Barak 14,_,Waà!sdorp. 

• 

.. _, 

Nieuwe donateurs : °J -· 
141. Mej. A. Rebel. Trekweg 45; 142; Dhr: . :/ · 
J. Röttgering, Steijnlaan 95; 143, W .. de Vla-- ~., ·,e.. r.; 
ming, Vlierboomstraat 351,; 14:4:. Mej. T. :~ ;\:' ,r ·: .. ~ , 
Wetsels, Ostadestraat 280; 145. Dhr. J. A / 
J. Jansen, Elsstraat 55; 14:6. Dhr._.B. BrinkeP 
Jr., Seijzenlaan 59: 14:7. Dhr. L. v. d, Broek; 
A. Schelfhoutstraat 491. Amsterdam. · i, 

3. Secretariaat. VAN MIERISSTRAAT 51 ,, 
.. 

• ';t'. r:_~, 

·- ' --;,~ .. ; •.;· -.~ .... ~';.~; COMPETITIE-INDELING 
In de samensteJH0g van afd. c.; · ZOé!ls .:~ij "l--•· ~,- i ',, f1 , 

die in de vorige Revue publice'erden, kwam' '~ ... f,·'.~,.:;·• .• t.~!~,·,_:.· .• I.·.· •• •,.,;··· :~vijziging, doordat St. Mièhaël zich uit ~de ... 
comJ)etitie terugtrok en- ~-~." haar.: i:Jaam ve·r" 

. ailderde in die van Graaf_ Floris y__. ; ,- > ;. ; ·· ~'.. ;,::·. : 
Voorts werd afd. L. gecompleteerd- qiet de .. •.;·;.ir.': 

· opname va_n D.H.L. :·4. , · {;. ·. · -: , :: i ,. "' ; · •• :· • • 
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Waarheen? 

DE MOBILISATIE MET DE DAAR
aan verbonden moeilijkheden voor 
a1le verenigingen begint voor L. en 

S. wel bijzonder zwaar te drukken. Niet al
leen, dat wij diverse bruikbare spelers moe
ten afstaan en daardoor moreel ën finantiëcl 
schade ondervinden, de klap op de vuurpijl 
is wel, dat wij Vrijdag 10 November plot
seling voor het feit zijn gesteld onze beide 
velden te moeten afstaan aan Defensie. De 
geruchten, welke reeds lang de ronde deden, 
zijn bewaarheid. Ockenburgh is gevorderd 
door Defensie en is in een lllinimum van tijd 
in een ·vliegveld herschapen. 
fyiet weemoed hebben wij persoonlijk het 
werk, waarvoor wij zo bijzonder hebben ge
ljverd, zien vernietigen. 
Zo stélat het Bestuur ineens weer voor een 
buitengewoon zware taak, nl. het zoeken van 
een nieuw terrein, doch ..... . 

Waarheen? 
We zullen niet stil zitten en met alle krach• 
ten proberen, wederom een behoorlijk ter• 
rein te bemachtigen. 
De. nodige stappen zijn reeds gedaan en wie 
weet kunnen wij U binnen afzienbare tijd 
verblijden met een gunstige mededeling. Af. 
wachten ..... . 

,. Waarheen ?" 

Toen ik het opschrift "Waarheen" reeds had 
gekozen voor mijn bijdrage in deze Lens ... 
Revue, hád ik er"allerm_inst op gerekend, dat 
dit "waarheen" betrekking _zou moeten heb• 
ben op ons terrein. De bedoeling van mijn 
"waarheen" was nl. een waarschuwend 
woord te laten horen, naar., aanleiding van 
diverse sportverslagen. der laatste weken, 
waaruit blijkt,.•dat de sportverruwing de laat• 
.stc tijd zienderogen toeneemt en wel in die 
mate; dat ik mij afvraag, of het niet meer 
dan tijd is,· dat tle Verenigings• en Bonds• 
besturen krachtdadig ingrijpen.· 
Waarheen moet het- anders leiden met die 
spelers, die gelukkig nog het spel .spelen om 
het spel en niet met boze opzet binnen de 
krijtlijnen komen? Wordt de veran~oording 
welke op onze schoudër.s · wordt gelegd, .niet 
buitengewoon zwaar? Wij vertrouwen, dat 
ter bevoegder plaatse de juiste straffen zul• 
len worden opgelegd, opdat deze Ontoelaat• 
bare speelwijze voorgoed worde uitgeroeid. 
L. ên s .. ers ook voor U een waarschuwend 
woord; .Laat U nooit verleiden tot ruw spel 
of ongeoórlóofd~ spel. Houdt de naam van 

, 

DE LENS-REVUE 

Uw Vereniging hoog. Blijft eerlijke sportbe• 
oefenars in de volste zin des ·woords. 

Briev~n van 

J. W. DUBÓIS, 
Voorzitter. 

een militair 

ERGENS IN NEDERLAND LIGT 'N 
Lens.Jid, ook slachtoffer van de we• 
reldpolitieke chaos. Gelukkig is hij 

slechts een van de weinige Lens.leden, diê 
's konings wapenrok dragen. (Ho, ho, waarde 
heer, wij tellen er precies 20. Red.) 
Ik wil de lezers van. de Revue een indruk _ge• 
ven hoe het h~er toegaat, als wij feest vieren. 

Onze kok vierde ~ind October zijn 35.jarig 
dienstjubileum. Van officiële zijde wordt 
dit voorbiJgegaan, omdat pas 36 jaàr in aan• · 
merking komt. maar omd_at ons kokkie op 
een buitengewone wijze voor de_n:inweiidig~n 
mens zorgt. mochten wij het feit -niet zonder 
meer passeren. 

.. 

Mijn ervaring in de·P. en P. corrimissie van 
Lens kwam hier goed van pas. Iedere jongen 
offerde een kleinigheid en zo hadden wij 
een paar aarige cadeaux voor den jubilaris. 
Maar nu v"érder l ? ... Geld hadden we niet. t 

Nu is "vorderen" een zeer actueel werk• 
woord geworden, dat wij voOr ons dóél ook 
gingen vervoegen. Onze grote eetzaal werd 
feestzaa_l. versierd met slingers en groen. De 
artillerie leverde het orkest. De piano leen• 
den wij van het militair tehuis. De timmer• 
man zorgde voor toneelma.teriaal en den 
bakker kregen wij zover, dat hij voor 90 man 
gebak schonk. Andere leveranciers zorgden 
voor sigaren en de keu_ken voor goCde kof ... 
fie. Een Haags conferencier en zijn helpers 
namen de humor voor hun rekening. Zie zo, 
het feest 'kon beginnen. y 

Dl! keukenwagen, ·bespannen met zes paar• 
den-· en met groen versierd, werd de feçst• 
koets. Daarmee werd de feesteling, van het 
woonhuis in het dorp gehaald. Voorop gin• 
gen twee trompetters en 50 man marcheer• 

• den er achter. Zo ging het hele geval het 
dorp door naar de feestzaal. Daar werd 
het "feestvarken" toegesproken door offi• 
eieren en _ipal)Schappen. En verder werd de 
pret in even originele zetting voortgezet door 
de soldaten. Ondanks hun lege kas is het 

- een groot succes geworden~ 
De volgende keer iets over ons voetballen. 
Vele groeten van 

COR VAN EGMOND, Korpl. 
~taf IIl•2 R.A. le Legercorps, Veldpost. · 
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Be VERANTWOORDING. 

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

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

'j. D. • 
Idem ad 5 cent van : 
A. B .. 

Reeds verantwoord 

Totaal 

• 0.40 

• 0.70 

- 0.50 

• 0.05 

f 8.45 
• 85:13-

f 93.88 

Zo zal dan de volgende verantwoording de 
J 100.- overschrijden. Prachtig, zult U zeg~ 
gen, hètgeèn wij volkomeri beamen. En toch, 
het kan nóg beter. Wannèer wij denken aan 
dé- grote lasten, waarvoor wjj straks bij het 
betrekken van een andere speelgelegenheid 
kuruien komen te staan, daÎl. kunnen wij ons 
Bouwfonds n_iet genoeg in Uw belangstelling 
aanbevelen. Nogmaals: ELKE bijdrage is 
welkom. v .. B. 

V a r a 

'A' AD HÓl'PENBROUWERS MAAKT 
, -heh goed. Zo luiden telkens de be~ . 

richten. Er bestaan ~gegronde rede
~en om t~ verwachten, dat hij bij het ver
schijnen van deze re~ue weer bij moeder 
thuis is. Daar is het foch maar het best. 

De bridge-wedstrijd in "De zevende Dag" 
·weid deze keer gewonnen door ons trouwe 
lid Jan v. Nooij. Proficiat ! 

Op 7 November" moest helaas op dokters 
beVel onze vriend Guus Roodenrijs in het 
ziekeiihuis worden opgenomen. Gelukkig 
kunt_1en wij ook omtrent Guus' toestand van 
goede Vooruitgang · gewagen. Onze bestè 
wensen, GÜUS 1 • 

~-. 
, . 

Il 

Van Filjp de Heer ontvingen We ·een kaart 
uit zijn mobilisatiebestemming, waarvoor 
onze dank. Wie van de andere wapenbroe
ders geven ook eens een levensteken ? ~ 

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

Een andere donateur, oud-lid, had p.og een 
gulden over en stortte hem voor de Len ,;
revue op no. 336711. Wie volgt? 

St. Nicolaas bij L.enS. 

1. l.1° VOL VERWACHTING 
KLOPT ONS HART .... 

IN ONZE JEUGD WAS HET EEN 
feest. dat zljn weerga in· de feestelijke 
gebeurtenissen van het jaar niet kende. 

Geen dag hield zó onze aandacht gespan
nen als 5 Dec., geen figuur, die zo'n indruk 
oP ons maakte als de grijze bisschop, _geen 
perSo~n, waar wij ..zo beang;;t voor waren als · 
de zwarte knecht en Yeen sprookje was zo , 
boeiend, als de onuitputtelijke rijkdom van · 
echte, ware ~erhalell over den Sint, zljn 
knecht en zijn schimmel. 
En zó groot, zó betoverend was de bekoring, 
die het St. Nicolaasfeest afstraalde, dat de 
belangstelling voor het feest, ,nu wij. ouder 
·geworden zijn, gebleven is. ,_ 
Want als wij nu weer de Sint NicoÎaas
avond meemaken in onze eigen kring en" de 
angstige geziçhten zien van de kinderen, en 
hun spontane uitroepen horen bij het uitpak
ken van de geschenken, dan denken. wij .tel'.ug 
aan onze eigen jeugd," toen het geheimzi~nige 
waas om Sint Nicolaas nog ondoordringbaar 
was voor onze ogen, toen wij onze klomp 
met hooi Vulden en neerzetten onder de 
schoorsteen en dicht aan moeders rokken 
hingen~s zij vertelde van die wonderlijke 
tochten over de daken. 
Dan denken wij terug aan die heerlijke tijd 
van vroeger en~an s~ellen. wij vast, dat de 
gr_ljze oude bis~chop• nog altijd even jong is· 
geb~even, nog altijd vat heeft op de jeugd 
en dat wijzelf ouder zijn geworden en in
tussen de rol van de uitbundige ontvangers 
der schone gaven hebben verwisseld met die 
van de stille, genietende gevers. 
En wij hebben ·er vrede inee, volkómen v.i:ede. 

St. Nicolaas-avond ! Dan Viert de Hollands<;: 
_,;_ 

-~·, .. _.,., 

• 
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gezelligheid en gemoedelijkheid. die Hilde• 
brand zo treffend beschrijft in zijn verguld• 

. p~rtijtje bij bakker de Groot, hoogtij ! Dan 
amuseren wlj ons niet alléén om de jeugd, 
neen, wij gaan nog een stapje vèrder, wij 
verplaatsen ons in de Sfeer van vroeger, wij 
zètten de klok tien, twintig of nog meer jaren 
terug en zingen. zoals weleer: 

Sint Nicclaasje, kom maar binnen met 
je knecht! 

Ook dit jaar zal het grote huisgezin van 
L. & S. wee'r het Sint Nicolaasfeest vieren, · 
ook dit jaar zal er weer die echt intieine 
sfeer heersen van andere jaren, de sfeer van 
de strooiavond met zijn eigen aparte cachet. 
Ja, dit jaar, nu wij in 't eeuwgetij leven van 
St. Willibrord, ·zullen wij zeker niet nalaten, 
dit feest op te nemen ir. onze jaar.agenda. 
Door St. Nicolaas, den rondreizenden bis
schop, immers in ons midden te ontvan_gen 
en hem in de gelegenheid te stellen zijn ge-;,·· 
schenken uit te delen, brengen wij ongemerkt 
een stille hulde aan den eersten bisschop~ 
van Nederland, die nu meer dan 1200 jaren 

I:>E LENS,REVUE 

gd'ed~n rondtrok· door onze gewesten en de 
gave bracht van het Geloof, waarop ofls , , 
·leven en onze organisatie gebotiwd iS: 
Op 7 Dec. Donderdagavond viert 1L. -& ·s. t 
zijn St. Nicolaasavond in de Galerij; dan 
komen wij allen: leden, donateurs en dc:ina
trices bljeen om op te gaan in een feest van 
blijvende charme. , 
En indien de Sint nog steeds - en hieraan 
twijfelen wij niet: -- een plaatsje in Uw har't 
inneemt, maakt het hem dan gemakkelijk bij 
het verzamelen· van zijn surprises voor Lenig 
en Snel, d.w.z. neemt iets mee van Uw over.
vloed. Dit kleine verzoek Verbinden wij a?n 
deze loyale tot allen gerich_te uitnod~ging. 
En indien dan de gèmoedelijkheid,. d·e intimi- · 
teit, de ongedwongen gezelligheid van het 
verguldpartijtje uit de Cam_era Obscura sa
mengaat met de eerbied die wij aan Mon
seigneur verschuldigd zijn, dan zal het een 
heerlijke avond worden. 
Vol verWaçhting klopt ons hart. 
Tot_? December. 

20 Nov. '39. ' A.W. 

·Tekortkomingen van den Nederlandsen voetballer (Slot)* .. 

BETER BENUTTEN VAN 

DOELKANSEN NODIG! 

W ANNEER WE HIER DE ZELF, 
beheersching aanroeren, waarin , 
.onze voorhoedespelers zich voor 

het doel van de tegenpartij dienen te bekwa
men, dan is het zeker niet alleen bij het 
koppen, dat daaraan nogal wat ontbreekt. 
In het benutten "van doelkansen mag de to-
tale opzet van ons spel nog wel een stçotje 
naar boven hebben. Ook daarin moet door 
naarstiQ c~fenen verbeteritlg gebracht kun
nen worden; er zou ook bij deze belangrijke 

· spelfactor·· 'n goede stap vooruit gedaan wor
den, _indien men bij elke training van de spe
lers nadrukkelijk eiste zich in te spannen de 
voorgeschreven oefening vooral goed te doen 
- zich te concentreren op de noodzaak uit 
een schot op doel een 'doelpunt te maken, 
althans de bal te doen belanden tussen lat 
en pale~. In verband daarmede vestigen wij 
de aandacht op het doelschieten, dat alom 
uit den treure beoefend' wordt, doch waarbij' ,,. · 
,....., gunstig~ uitzonderingen d~argelaten -
alle 'leiding ontbreekt. Bij dit soort oefenen 
- r_nen kan _het beter noemen ·n trap tegen 
een bal· geven - is elke gedachte aan con
centratie op "de balbehandeling zoek; hier 
ontstaan de fouten, welke men nadien in het 

elftal kan terugvinden. EJke voorhoedespeler 
moet· zuiver, snel en hard kunnen schieten, 
uit alle posities, zowel met zijn ·rechter- als 
met zijn linkerbeen. Maar om tot die beheer
sing bij een doelkans te komen, is ook snel
heid nodig, de bekende. fractie van een se
conde, waarin men eerder bij een bal is dan 
een speler van de tegenpartij. 
Startsnelheid is daarvoor een stellige Vereiste 
en bovendien beweeglijkheid, gepaara aan 
energiek willen om spoedig bij de· bal te zijn. 
Startsnelheid kan een directe gave zijn en 
dan klasseert die nuttige eigenschap door.
gaans den speler ~eruit boven de middel~ 
maat. Doch .start-snelheid kan ook aangeleerd 
worden en derhalve mag .vee!vul~ige oefe
ning in kort starten, in vlug wenden en kêren 
op geell tra!ningsJ)r~Qramma ontbreken. 
Ook aan het pÓsit_ie-kiezen en het in pèsitie 
lopen van ons sPelèrs-~àteriaal blijft nog 
zeer Veel te verbeteren. De meeste spelers 
zi{n in, 't veld lang niet beweeglijk genoeg en 
doen geen stap oni Zich door snèlle actie ogen
blikkelijk uit 'n zwakke positie vrij te maken. 
Maar al te vaak ziet men een der voorp.aam
ste grondregelen van .ons spel v~rwaarlozen: 
zo intens mogelljk_ .dekken van ie.deren speler 

~J -Het eerste. deel is opgenqm_en in de 
· L~~sf~Vû'"~ .Jan 1 Septembe,_· j.l. 

• 
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der tegenpartij, wanneer de bal in het bezit 
is van een der anderen en onmiddellijk trach
ten uit de dekking weg te lopen, indien de 
bal in het bezit is van één der medespelers. 
Vooral bij competitie-wedstrijden kan •men 
waarnemen, dat tegen dit voorschrift gezon
digd wordt. 
Bij deze opsomming~ willen we niet vergeten 
nog eens te wijzen op het belang van snel
heid in het algenieen, bijzonder van vleugel
spelers. Niet slechts moetèn deze uitblinkers 
zijn in start- en sprintsnelheid, maar o0k van 
hun balvaardigheid wordt veel meer gevergd 
dan- voorheen.· Een goed vleugelspeler, dient 
bovendie[! gevoel te hebben voor 'n doelkans, 
dir hem .door zijn collega op -de andere vleu
gel kan weiden gegeven. -Ook moet hij in
zicht hebben in de waarde van bliksemsnelle 
positie-verwisseling met een zijner binnen
spelers. In het moderne spel worden beJ)aal
delijk aan de buitenspelers hoge eisen ge- • 
steld, maar hun taak is er stellig niet minder 
dankbaar' om geworden. Dat •Illen daarom 

'middelen zocht om de snelle en bekwame 
buitenspelers schaakmat te zetten, is begrij
pelijk. SPORTKRONIEK. 

M ij ~ s t e e n t j e · ~ ~ 

IK STOND PERPLEXED, PAF, GE
slagen, · Hoe heeft 't bestuur het kunnen 
wagen i~ deE:z' moeilijke tijden de Lens

familie te verblijden _met zo'n revue, met zo'n 
orgaan Waa~ halen zij het geld vandaan ? 

Ik heb g~rekend en gecijferd, ik heb ~e wer
kel_ijk , beijverd en getracht te achterhalen, 
hoe of zij dat ·nu wel betalen. Want 4eez' 
radicale metamorphose, die zij nu hebben uit
gekoz~n,. is inderdaad van groot formaat. 
Ook hier bleek . Lens als steeds paraat ! 

Al lezende werd het mij klaar door een oude 
vriend>,do_or Sa!fim~laar. Hij plaats.te in een 
helder liêht des. Lensers grote, dllre plicht. 
(Ho-ewel ik ~erlijk, heb· gedacht: nou, Sam, 
't was wel wat lang gewacht. Maar beste 
Sam; 't is om het even, beter laat dan nooit 
gegeven!) Ik haast mij du·s en draag iets bij 
voor die Bouwfonds•bouwerij ! 

Dat Bouwfonds, jil, bleek· mij èen bron, 
waaruit ons Lens· dit puttèn · kon. · Dies zal 
g~en Lenser ooit gedogen, dat deze bron eens 
op zal drogen. Dus allen, Lensers, Lenserin
nen, kwam ook Uw bijdrage al binllen bij 
ons alli;r penninggaarder, bij Lens: getrouwe 
schatbewaarder·r Wacht niet lan_ger, doe 
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het nu; draag iets bij, wij danken U l 

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

Ik stond wéér paf, perplexed, verslagen bij 
wat ons nu weer kwam belagen, nu op ho
gerhand gecrderd ons Ockenburgh werd 
.,gevorderd", 

En, Ockenburgh, aan jou onz; groet nu Lefis 
je grond verlaten moet. Je mooi complex, je 
clubgebouwen, we zijn beslist van je gaan 
houwen; want Lens en Ockenburgh Was éên. 
Vile zijn bedroefd, we gaan nu heen! '· .' 

Jij bracht weer roem en vaak victorie. Jij 
zal daar staan in de historie als h.et symbool 
van 't nieuwe leven mede door jou. aan Lens 
gegeven. En als straks alles is gedaän, hijst 

· cns Blauw-Wit weer fier zijn Vaan op je 
gebouwen, aan je mast; want Lens keert 
weer, ook dat staat vast ! 

En al kwam men ons verjaeghen, nimmer 
sullen wij versaeghen; · Lens sal vast Ilict 
despereeren en als straks de kansen keeren, 
staet daer het oude Lensgebouw nog ~egt en 
sterck, want Lens is trouw ! D\\s~ h.ä.nçl __ in 
hand als -één geheel houden wij stan<;l_~. elck 
doe sijn deel ! · · · 

Vooruit dus, mannen, kracht geput: Wij 
schrijden voort ! Hou vast! 

JAN KNUT. 
' 

Onze adverteerders 

N
U DE. DECEMBERFEESTEN 

weer voor de deur staan en velen 
ondanks· de druk van de tijden .zich 

enige bizondere uitgaven zullen veroorla:ven, 
nodigen wij onze lezers gaarne uit de ad• 
vertenties in de Lensrevue met aandacht na 
te lezen. 
Er is zeker voor iedereen iets bij. 
Wanneer men de Lensrevue noemt bij het 
doen van zijn inkopen, zal dit den winkelier 
een groot genoegen en den koper zeker 
geen ·nadeel verschaffen. 

,. ~ 



Mèheer de Veurzitter 

LEEST U DE LENSREVUE OOK 
altijd zo intensief als ik?. No_u, ik heb 
er altijd plezier in uit elke nieuwe 

aflevering iets te putten, te zoeken, te zuigen, 
waarmee ik iemand in het harnas kan jagen. 
Dat vindt U zeker niet mooi, is het wel? 
Eige~lijk schaam ik me ook wel wat voor dit 
boosaardig bedrijf. Maar ik kan 't niet laten. 
Men zal mij moeten nemen, zoals ik ben; 
en Sammelaar moeten lezen, zoals hij schrljft. 
Of men moet hem straal negcrèll., eil 'hem 
in zijn hoekje stiekum in zijn eigen vet laten 
gaar smoren. 
Nou, over dat vet gesproken ... dat is· b_ij 
mij niet al te overvloedig meer aanwezig, 
zoals dat bij grijze haren en een tandeloze 
mummelmond gewoonlijk het geval is. 
Niet dat ik dit erg vind, hoor; mèheei- de 
veurzitfer, Neen, iets anders Vind ik heel 
wat verschrikkelijker. Ik lees n.l. in ons No
veinber;nllmmer oVer een "gezonden 'zieke", 
die in "blakende welstand" tussen de lakens 
gaat liggen. Kijk, waarde pra.eses, dat · kan · 
ik niet goed verdragen. Het bed is voor een 

• ,,zieken zieke". Overigens ... was het Wel te 
verwachten. Want ik ken dien persoon. De 
.luiheid schijnt er wel heel diep bij hem in 
te zitten. Immers, wat is hel geval? Je kón 
Vóór ·zijn zogenaamde ziekte, zijn rustkuur 
illag ik wel zeggen, niet op het terrein ko
men; op Ockenburgh, of meneer liep de lijn 
te trekken: .. iedere Zaterdagmiddag opnieuw. 
En hij maakte het zo erg, dat nog een ander 
heer ,...., · te herkennèn aan zijn pijp ,...., even
eé·ns behagen schef)te in die lijntrekkerij. 
Telkens zag je ze elkaar beconcurreren. in 
dit traag bedrij(. Alles deden ze op d'r slof
jes. (Zelfs in de wedstrijden namen zij de 
'hal op erlui slof). · 

Maar, meheer de veurzitter, al lag, wat in 
de revue te lezèri stond, in de Iljn der ver
wachtingen, ik werd er toch kriegelig om. 
Doch het werd nog erger. Toen ik ~ort na 
de tiende 9ctober op Ockenburgh kwam, 
toen ... ja, U kunt hèt geloven of niet, liep 
diezelfde man 31 weer de lijh te trekken. De 
'hele _middag liep hij weer bij de kantjes af, en 
weel' op zijn slofjes. 
-·.,oe·• lijn,. zeg ik? -Néen, meh~er de Veur
zitter, een hele verzameling lijnen 1_iep hij te 
~rekken. Met èen slakkengangetje zag ik'hem 
acht_er. zijn karretje gaan_. , . .. · 

Nu · vraag ik U: wat doet Le~ig · en Snel 
,...., let U a.u.b. op, d{! ,hetekents v_a9 onze .. 
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naam wat doet Lens met zo'n man, die 
op zijn•;lofjeS bij.,de kantjes af de lijn loopt 
te trekken ? Bove_ndien spant hij nu en dan 
een ander voor zljn kai'r~tje. · 

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

SAMMELAA!<. 

Wedstrijd-resultaten Senioren 

22 Octobe" Lens 1-K.R.V.C. 1 2-4 
Valkeniers 1--Lens 2 1-5 
Wilhelmus 4-Leil; 3 3-4 

29 ·October: a1auw-ZWart 2-Lens 1 t.--,6 
Lens 2-Wit-Blauw 1 4,....,3 

. . (gestaakt) 
Lens 4-Wit-Blauw 3 1-2 

5 November: Lens 1--Velo I 
Ria 1--Lens 2 
D.H.L, 4-Lens 3 

4~0 
3-0 

1-10 

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

uitgesteld 
uitgesteld 

19 November; R.V.V. 1-Lens 2 
terrein afgekeurd 

Lens 3-R.V.V. 2 uitgesteld 

0 de aan de ba 1 

Wijze: Naar vrije verläezing. · 

I
K ZING EEN LIEDJE VAN DE BAL, 

Het beste paardje van onz' stal. 
Is het veldje soms wat smal, · 

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

Daarom: hulde voor het ding; 
Waarvoor ik nu mijn liedje Zing. 

TROUBADOUR. 
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We d s t r ij d e n - r e v u e 

LENS 1. 

D~ eerste maal, dat onze keurploeg een 
gelijkwaardige tegenpartij te bekampen kreeg, 
is het voor de onzen op een nederlaag uit..
gel_Open. Het · betere ploegverband en het 
hogere tempo deden in de thuiswedstrijd te..
gen K.R.V.C; de schaal naar de Rijswijkse 
kant doorslaan. Want alle geruchten ten 
spijt,,'bfoek K.R.V.C. over een flinke, strijd..
lustige ploeg te beschikken, waarvan we een 
vlot open spel te zien kregen. Het vcrdedi• 
gihgsblok kon ons 't meest bekoren. De kee..
per was volkomen voor zijn tàak berekend, 
terwijl de backs zich zeer trapvast toonden, 
niets riskeerden en daarom dè bal veelal in• 
eens op de slof namen of hem zo nodig bui• 
ten de lijnen plaatsten, Dat was keurig en 
nuttig werk van die twee ! 
Onze mannen, die zich in de drie voorgaande 
ontmoetingen niet bijster behpefden in te 
spannen en ook nu een gemakkelijke taak 
mèenden te hebben, werden door het frisse, 
open spel van hun tegenstanders totaal. ver• 
rast. Hier werden zij onverwacht met hun 
·eige_n. wapens 'bestreden, met het gevolg dat 
zij _: op een dergelijke tegenstand in het 
geheel niet ingesteld ,........ geen gelegenheid 
kregen hun normale spel te ontplooien en op 
regelmatige ~ijze werden uitgeteld. 
N.:! het derde doelpunt van de gasten - ver 
in de tweede helft - toonden de onzen nog 
wel eyen hun oude kracht door binnen de 
minuut twee goals te fabriceren, maar dat 
plotselinge vuur was even snel gedoofd, toen 
K.R.V.C. uit een strafschop de stand op 
4-2 had gebracht. Met deze stahd brak het 
eiride aari van een wedstrijd, die qua spel..
gehalte één der hoogtepunten van het seizoen 
had kunnen zijn, maar in dit opzicht nu zelfs 
bar tegenviel door de verkeerde mentaHteit, 
waarmede onze spelers het veld betraden. 
Een schip _op strand, een baken in zee 1 
Wederom uit de koers raken, is welhaast 
ondenkbaar. En zal dan ook - vertrouwen 
We - vooreerst niet meer gebeuren l , 

Hoe, geheel anders was de stemming van 
onze ,eerste elftallers vooi- de ëianvang van 
dE wedstrijd tegen Blauw-Zwart 2 in, Was. 
senaai; ! De· onverwachte nederlaag tegen 
K.R.V.C. zat hen danig dwars, al werd er 
·na het gebruikelijke "woord vooraf" opge• 
foerkt,, dat altijd-winnen óók zoo leuk niet 
is ! Je moet maar durven l 

' Intussen is het een ,_ vooral van onze kant 
•' 
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- enthousiast gespeelde partij voetbal ge
worden, ~aarin de onzen voortdurend· de 
toon aangaven. Docir slecht aangeven en te 
kort spel bleef de score echter de eerste 
21) minuten blank. Maar toen werden çle 
vleugelspelers wat meer in de strijd betr9kkeil 
met het gevolg, dat de vijandelijke defensie 
uit elkaar werd gerukt en er dus ruimte 
kwam vóór het Wassenaarse doel. Prompt 
kwam dan ook de eerste goal, toen Jacobi 
een harde lage voorzet gaf, die voorlangs het 
doel dreigde "uit" te lopen. De Blauw• 
Zwart•verdediging onderschatte de sprint~ 
capaciteiten van onzen Henk en bleef staan. 
Doch Janssen wist de bal nog net te berei~ 
ken, lokte enkele verdedigers naar zich toe 
e1~ plaatste toen het leer voor het doel. Ja• 
cobi, die. het geval goed- bekeken had en 
naar binnen was gekomen, nam de lag1: voor
zet ineens op z'n schoen en met een steen
hard schot werd de vijandelijke keeper kans• 
loos geslagen. Een magnifiek doelpunt ! 
Blauw..-Zwart, reageerde hierop met e!)kele 
felle aanvallen. Bij een daarvan speelde Roe• 
mers op ;·n keeper terug, maar door effect 
kwam de bal binnen het bereik van den 
V1/assenaarsen midvoor. die zith geen ogen..
blik bedacht en Huijsmans onhoudbaar pas..
seerde. 
Toen was het weer de beurt aa_n orize ·rnari
nen. Ullers pikte "ergens" de bal op, Üep 
ermee naar voren en plaatste hem netjes·, n~ar 
de vleugel, waar Janssen zich op 't nippe_rtje 
tussen bal en tegenstander kon wringen. Een 
korte dribbel, een schot en dwars door de 
goal suisde de bal in het net ( 2-1 ) . 
Na de thee nam Leris het spel geh_eel in 
handen, maar legio ·kansen gingen door 
buitenspel verloren. Een a<!rdig doelpunt 
onlstond, toen Koppelle cri Ullers samen door 
de B1.-Zw . ..-verdedi.ging trachtten te lopen. 
Jn,hun ijver verloren zij echter het !_eer, ma~r 
tot hµn grote verba'zing stoof Henk Janssen 
hen in een, sneltreinvaart met ,de· bal voorbij 
en schoc;>t die onder deri ~-:;eper door iti de~ 
touwenl Een doelpunt zoals alleen Henk er 
al lo vele "geroken:• heeft! 
Het vierde doelpunt ontstond uit een,.r"ge..
trokken" bal van Jacobi. Een woeste kreèt 
van hun tcestormenden aanvoerder weerhield 
het binnentrio ervan de bal te spelen, die 
Walhain nu ongelooflijk hard in de touwen 
joeg. ,,Dat was niet mooi meer", Zou zeker~ 
iemand zeg"gen ! 
Bij een der volgende stonnlopen kreeg Jacobi 
eiridelijk weer eens de bal' -toegespeeld '{Wa:t 
wordt die Harry toch voortdurend verwaar ... 
loosd !): op- handigç wijzè wist hij: zich Van · 

.enkele tegeristanders te ontdoen en_ naar_bin• 

. \ ·.· 
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nen zwenkend de bal juist binnen de verstè 
paal in. het net te schieten. TeilsÎotte bracht 
Koppelle met een vlijmscherp schot-de stand 
op 6-1, waarmede het einde aanbrak. 
Uit het grote aandeel. dat onze vleugel.spe
lers in deze overwinning gehad hebben, iou 
men licht de conclusie kunnen trekken, dat 
zij in deze wedstrijd blijkbaar volop aan 't 
werk zijn gezet. Niets is echter minder waar ! 
Evenals in de voorgaande wedstrijden wer
den zij ook nu weer veel te weinig in het 
spel betrokken. Dat zij nochtans zo produc
tief waren, pleit voor hun capaciteiten en 
spel-inzicht. Intussen missen wij het zo aan
trekkelijke, flitsende open spel, waarop .dit 
elftal ons in de vorige competitie vergastte ... 
en waarmede het zo vele successen behaalde! 
We blijven hopen ! 

De biQ-match op Ockenburgh tegen Velo is 
in een keurige 4----0 overwinning voor Wal
hain c.s. geëindigd, Eerlijk gezegd, hadden 
wij grotere tegenstand van deze stoere West
landers verwacht. Het zijn stuk voor stuk 
behoorlijke voetballers met een opvallende 
trapvastheid. Maar er zit te weinig variatie 
in hun spel oin een verdediging als de onze 
veel hoofdbrekens te bezorgen. Het hele elf
tal is n.l. ingesteld op de productiviteit van 
den linksbinnen en den midvoor, die alie bal
leit ti-" zelfs direct uit de verdediging -
ki-Jjgen toegespeeld. Zij troffen het niet, een 
speler als Roemers tegenover zich te hebben, 
.die dat spelletje gauw "door" had en dit 
twe~tal voortdurend schaakmat zette. 
Tot de rust heeft Velo flink partij gegeven, 
maar toen Janssen direct na het begin van de 
tweede helft de derd'e goal maakte ,......., Wil
lems· en Koppelle hadden gezorgd, dat Lens 
met een 2---0 voorsprong de eerste helft be
eindigde .- deden de Westlanders geen ern
stige pogingèn meer_ om de achterstand, in 
te lopen. Veeleer bepaalden zij' er zich toe 

· de onzen het. scoren te beletten, waardoor 
. de .wedstrijd ee~~ênigszins rommelig karakter 
kreeg. Met een keurige kopbal uit een corner 
bracht Walhain toch ·•nog de eindstana op 
1,,..0. 
Van onze eerste elftallers was dit de beste 

· van de tot. nu toe gespeelde wedstrijden. 
Het ijverige pogen van de middenlinie om 
de aanvallen via de vleugels te doen ge
schieden, verdiende alle waardering. Het 
veelal ontijdig naar binnen kç,men van 
Janssen ,........, het bloed kruipt nu eenmaaL waar 
'.t niet gaan kan ! - was evenwel, speciaal 
vóór de· rust, oorzaak, dat de meeste naar 
rechts geplaatste ballen bij den verkeerden 
man tereçht kwamen. In het algemeen .kan, 

.. 
!, , ~•· ,.'. 
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men zeggen, dat een vleugelman z'n lijn dient 
te houden, zolang een aanval niet is door.
gezet. Anders gezegd : zolarig er een rede
lijke kans besfaat, dat hem de bal wordt 
toegespeeld om èen aanval door te zetten 
- dus in het stadium van de opbouw van 
een aanval .- is -de plaats van een vleugel
spèler aan de lijÛ. In de meeste andere ge
vallen is hij mede aangewezen ·als "afwerker" 
van een aanval en is het voor hem zaak 
naar binnen te komen. ·Eerder niet ! 
Al met al was deze overwinning ruimschoots 
verdiend en prijkt het eerste· daarmede aan, 
het hoofd van de ranglijst. Goed zo, lui ! 

Mede door de.ned~rlaag van Velo op Ock~~
burgh had A.V.V. zich op de tweede plaats 
genesteld. -Om:e uitwedstrijd tegen deze Leid
schendammers had dus wederom het bezetten 

~van de eerste plaats als inzet. 'Ook nu tr~k
:.ken Walhain en z'n mannen aan 't langste 
1 eind, door hun tegenstanders een 2-0 neder-
: laag toe te brengen. Een 5-2 uitslag ,zou 
1
echter de krachtsverhouding beter hebben 

1
weergegeven, aangezien aan beide zijden en
'kelc opgelegde kansen hopeloos gemist wer
den.• Deze wedstrijd had 'n zeer onprettig ver
loop en daarom ·zullen wij er verder over 
zwijgen. Het verslag, dat "De Residentie
bode" van deze' wedStrijd opnam, verplicht 
ons nochtans ''tot de volgende opmerking: de 
in bedoeld ver~lág voorkomende bewering, 
als zouden sommige van onze spelers er 
trucs op na houden ,......., zich dus aan unfaire 
practijken zouden schuldig maken - is niet 
alleen voor· ons eerste elftal, maar voor de 
hele vereniging hoogst beledigend. Het spijt 
ons daarom zeer, dat de verzorger van de · 
sportrubriek van genoemd blad een derge
lijke kwalificatie liet passeren. 

De ranglijst van Afddi~g A, bij~ewerkt tot 

en met 12 November, ziet er als volgt uit: 

A11nt11l Doclptn. 
gesp. gew. gel verl. ptn, voortegm 

Lens 7 6 0 12 32- 8 

Velo 6 4 1 9 23- 9 
A.V.V. 6 4 0 2 8 21-14 
K.R.V.C. 6 4 0 2 8 21-16 
G.D.A. 2 5 1 2 2 4 9-15 
G.D.S. 6 0 4' 2 4 10~17 
B1.-Zwart 2 6 2 3 4 12-22 
Westlandia 6 0 2 4 2 11-25 
P.F.C. 4 à 1 3 1 • 5-18 
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LENS 2 

start~e in zijn nieuwe omgeving met een uit
wedstrijd tegen Valkeniers 1 en zorgde al 
dadelijk voor een grote verrassing, door deze 
op eigen veld zo gevreesde tegenstanders 
een flkse nederlaag toe te brengen. Met 
5-1 gingen v. Wely c.s. met de eer strijken. 
Reeds binnen de 5 minuten nam Lens de lei~ 
ding door een fraai doelpunt van Karel Du
bois, die ria een kwartier spelen ook de · 
tweede goal voor zijn rekening nam. Het 
derde doelpunt ontstond uit een misverstand 
iri ,de Valkeniers-verdediging, waarbij de 
rechtsback van de gastheren zo onfortuinlijk 
was de b~l in eigen doel te plaatsen. 
Onmiddellijk na de rust wist Hattink bij een 
d~elworstellng de bal in het net• te schieten 
en daarmede de stand tot 4....-0 op te voeren. 
Dif ·was Valkeniers blijkbaar te bar. Alles 
werd hierna op de aanval gezet met. het 

· gevolg,. dat onze verdediging het zwaar te 
verantwoordèn kreeg en onze voorhoede zich 
tot enkele uitvaUen moest bepalen. Bij êên 
daarvan had Hattink wederom succes, toen 
hem de bal door Henny v. d. Boogaardt 
net}es voor de voeten was gelegd. 
Intussen wist onze verdediging stëind te hou
den, mede dank zij de schotloosheid van het 
Valkeniêrs--binnentrio, dat de mooiste kansen 
onbenut lÎet. Slechts eenmaal, kort voor het 
einde, wisten de Hoornparkers AUard te pas
seren, door bij 'n scrimmage voor Joop's hei
ligdom de bal over de lijn te werken (5-1), · 
Alzo kwam het einde van deze in de bestl· 
verstandhouding gespeelde wedstrijd. 
Met alle respect voor de keurige prestatie 
van onze tweed~ elftallers, hebben wij toch 
zo'n idee, dat de Valkeniers de kracht van 
hun tegenst~nders in deze ontmoeting eni_gs- · 
zins onderschat ~ebben en blijkbaar ook geen 
rekening he}?ben gehouden met de omstan
digheid, dat de onzen alle reden hadden om 
met een buitengewqon enthousiasme de com
pètitie in deze hogere afdeling aan te van
gen. Zo is die 5-1 te verklaren en kregen 
bèide partijen dus loon naar werken t 

De eerste thuiswedstrijd ging tegen Wit
Blauw l. In -de aanvang liet de scheidsrech
ter op verzoek van een • onzer backs een 

-. • voorhoede-speler van de gasten van kleding 
verwisselen, aangezien. diens uitmonstering , 
aanleiding· had· gegeven tot een misverstand 
in onze verdediging. Dit geval werd door 
sommige Wit-Blauw~ers blijkbaar als een 
onvriendelijkheid opgevat, .hetgeen zij door 
hun speelwijze overeenkom.stig d~monstreer~ 
den. 'Negen· minuten voor het einde, even 
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nadat Karel Dub0is de stand op 4-3 Jn ons 
voordeel had gebracht, gingen de gasten bo
vendien hun vuisten gebruiken, zodat de 

· scheidsrechte; zich genoodzaakt zag. de ·Wed
strijd te staken. In deze onverkwikkelijke ge
schiedenis laten wij verder het woord aan 
d~ strafcommissie en aan ... den strafrechter! 
Helaas moet ook deze laatste zich met het 
geval bemoeien.· 

We waren zeer benieuwd hoe het tweedè 
zich tegen het sterke Ria zou houden, dat 
tot dat ogeriblik ongeslagen aan het hoofd 
van de ranglijst stond. Wat we gevreesd 
hadden, is ook Werkelijk gebeurd. De onzen 
hebben geen kans gezien zich aan de eigen
aardige terrein~moeilijkheden_ aan te passen, 
doordat zij niet de juiste opstelling en het 
vereiste tegenspel konden vinden. Met 3-0 
bleef Ria ·baas in eigen huis. 

De stand luidt hier; 

Ria 6 6 0 0 12 20- 9 
,Wit~Blauw* 4 2 1 1 5 22..:.10 
Lens 2* 2 1 0 1 2 5- 4 
Graaf Floris V ·3' 1 0 '2 2 7-16 
ValkE;niers 4 0 1 3 1 8-14 
D.H.B. 2 0 0 2 0 6-10 
R.K.R.V.V.** 3 1 0 2 0 4- 9 

* De wedstrijd, Lens 2--Wit-Blauw, die 
kort voor het ~inde met de stand 4-3 werd 
gestaakt, is niet in de ranglijst. opgenomen.- __ 
* * R.K.R. V. V. 2 winstpunten in mindering 
wegens niet opk_omen. · 

.. 
LENS 3 

wist zijn uitwedstrijd tege~ Wilhelmus + tot 
een goed einde te brengen; lllct 4...,.,3 namen 
Boortman c.s. de punten mee naar huis. 
Voor de rust boterde het niet al te best in 
het elftal. De backs weifelden nogal eèns 
met aanvallen, terwijl de .. halfli_nie zich teveel 
op het doel terugtrok. Het gevolg daarvan 
was, dat er menigmaal gevaarlijke momenten 
voor ons doel ontstonden en Wilhelmus lus
tig kon aanvallen, terwijl onze voorhoede· te, 
Weinig steun ondervond. Geen -wonder dan 
ook, dat de linksÇlinnen van de, gastheren 
reeds spoedig de score kon openen. Onze 
eigen aanval had niet veel -te beduiden en · 
kwam er al eens een kans, dan Werd die 
door slecht schieten om hals gebracht. Toèh 
werd. de stand nog vóór de rust gelijk ge
maakt, toen Willy Lieshout op eenmaal dOor 
de vijandelijke verdediging zigzagde en op 
het juiste moment de bal· doorgaf naar zijri, 
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nanvo~rder, die· den Wilhelmus-keeper. het 
nakijken gaf (1-1). 
Na de hervatting ·scoorde WilheJmus onmid
,dellijk en behield voorlopig het initiatief. 
Maar toen Scholten de midhalf-plaats ·ging 
bezetten was het met hun overwicht spoedig 
gedaan. Onze voorhoede werd nu goed ge.
steund.- en vormde een doorlopend gevaar 
voor de Wilhelmus-verdediging. Bij een al
gemene aanval bracht Waslander de par
tijèn op gelijke vàet (2-2), terwijl Boortman -
uit lastige positie voor 3-2 zorgde. Henk 
Kóeman wilde blijkbaar niet achterblijven en 
scoorde op oudel"Wètse wijze (4-2). 
Nog gaf Wilhelmus zich niet gewonnen en 
verkleinde in geheide b~itenspel-pç,sitie de 
aêhterstand tot 4-3. Toen nam Lens echter 
het spel geheel in handen. Aanval op .aanval 
werd op de geelzwarte veste ondernomen, 
maar tot doelpunten kwam het niet meer. 
Zelfs. niet, toen de bal Vijfmaal achtereen 
werd ingeschoten: telkens was er wel een 
been oin het gevaar te keren. Een volkomen 
verdiende overwinning, 
Deze wedstrijd versterkte onze overtuiging, 
dat· dit elftal - mits er met anim9 gespeeld 
worèlt - tot zeer goede dingen in staat is; 
Halfs en backs zullen er intuss_en voor die.
nen te·'Wak~n, zich teveel op het eigen doel 
terug 'te ,'trekken. Geeft. den keeper ruimte 1 
En 'zórQt er voor, dat bij ,een vijandelijke 
aanval Stê-èd.s één van jullie de bal tegemoet 
gelat: Cè~ tweede man moet dan bovendien 
klaa"r Staan Om in te grijpen, Voói' het geval 
de eerste. gei,asseerd nioc:ht \vorden 1 Dan · 
zal het verder met jullie w~l gaan ! 

• 
In Delft, tegen D.H.L. 4 hebben onze derde 

elftallers danig van leer getrokken. Met liefst 
10-1 werden de Leeuwen afgeslacht; Toc:h 

ging de strijd voor de rust gelijk op. Nadat 
· Bi0k op fraaie W!Jze een penalty gestopt had, 

opende v. Lieshol!t _met een kopbal uit een 

corner de score, terwijl even later Henk Koe• 
· man een voltreffer afvuurde. Uit een scrim• 

mage. sc'oorden de Leeu\ven het enige tegen• 
-punt. · · ' 

Na de rust Was het _spel van Boortman c.s. 

veel beter. Vooral het aangeven was toen 
·goed Verzorgd. D.H.L. raakte 'allengs meer 

in de verdrukking en kon niet verhindereri, · 
dat de onzen nog acht maal het net deden· 

trillen. G. v. Doorn (3). H. Koeman (3), 
E. Schaut en W. v. LieSholit waren de 

sche'rpsçhuttêrs. -

._- . .,~:.J 

f 

DE LENS-REVUE 

Pe stand is hier ; 

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

LENS 4 

speelde slechts eenmaal, 'n.l. thuis tegen Wit.
Blauw 3. Piet ,Driessen was zwaar· gehandi-
capt, doordat hij met een gehavende ploeg 
de strijd mo;st aanbinden. Onder zulke om-
standigheden een 2-1 nederlaag te lijden, is 
geen .Schande. Integendeel ! Het pleit voor 
de animo, waarmede Piet en z'n mannen zlCh 
teweer stelden. 

In deze "afdeling is de stand nu : 

\.Vit--Blauw 3 3 3 0 0 6 13- 6 
Velo 3 3 1 2 0 4 14-11 
81.--Zwart 3 3 1 1 1 3 13-12 
Vac 2 2 1 0 1 2 8- 8 
Lens 4 2 0 1 1 1 5- 6 
Rava 4 3 0 0 3 O' 7-17 

Uit het Juniorenkamp 

HET VERLOOP VAN DE WED
strij~, die ons A-elftal op 15 October 
tegen Quick Steps speelde, is voor 

mij aanleiding geworden hier iets te schrij-
ven over èen ern1?tige fout van onze kant. 
Iedere speler moest de uitslag 1-J onbe.
vredigend noenien. Zeker, wij gunden de 
gastheren het eerlijk verdiende puntje, wij 
vonden het allen een prettige wedstrijd, het 
was ook ·een mooie strijd, doch ... het win
nende puntje bleef uit. Ja, tegen het eind 
zou een uitval van de roodwitten hun 'bijna 
de hele winst in de schoot gewèrpen hebben. 
Hoe zou het komen nog blij te moeten zijn 
met één Puntje na eên wedstrijd, waarin men 

· zo duidelijk de boventoon voerde? · 
Het antwoord op deze vraag is väak, dat 
men de ve!keered tactiek van insluiten toe-" 
past en" verd~r, · dat de vleugelspelers niet 
voldoendè in hCt spel worden betrokken. 
Vergeten wij toch nóoit voldoende ruimte 
te latell voor het vijandelijk doel.. Met vlot 
op·en spel heb je "veel meer kans op succes, 
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vooral als de buitenspelers over snelheid en 
een goede voorzet beschikken. 
Houdt dit in gedachten, jongens! 

En wat brachten ons de wedstrijden ? 

LENIG EN SNEL A trad op 15, 22 en 29 
October in het strijdperk tegen Quick Steps 
A, D.H.S: A en V.V.P. A. 
Aa~ de Nijkerklaan werd een hevige strijd 
gestreden, waarbij ons elftal zeer homogeen 
bleek te zijn, terwijl bfj de thuisclub de kee• 
per en de centerhalf opvielen. 
Ons binnentrio ;z:ondigde nog al wat met dat 
wei_nig' practische gepingel. De beide doel• 
punten waren van gelijke aard en onhoud• 
baar. 
Tegen D.H.B. was het spel niet meer dan 
behoorlijk, doch het resultaat nl. 72 was be. 
vredigend. Huibregtsen, Luxemburg en Mei• 
ners waren de goalgetters. 
Dat V.V.P. op het Zuiderpark. met 3-0 
geslagen zou worden, had niemand verwacht. 
Het hele elftal kon op een goede wedstrijd 
terug zien. Speciaal de verdediging was er 
goed in, Ook bij V.V.P. was dit het geval. 
De rust was met 0-0 ingegaan. Dan echter 
komt onze ploeg los. Bij een goede voorzet 
van Lu_x wordt de rcodzwarte verdediging 
zo in het nauw gedreven, dat een van de 
backs zelf scoort. Een penalty wordt door 

· Huib onberispelijk Ingeschoten. En vijf mi• 
outen voor het einde jaagt de rechtsbuiten 
nummer drie tussen de palen. 

De stand ziet er uit als volgt: 

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

LENIG EN SNEL B boerde niet slecht, 
want dit keurig stel jongelui wist uit drie 
wedstrijden 6 punten te verzamelen. 
Op 23 October werd Vac B met lege handen 
naar huis ge_stuurd. "Met 3,-'--,0 bleven Otto 
en zijn mannen in de meerderheid. 
Wit-Blauw B moest er op 5 November met 
niet .. minder dan 10-0 aan geloven. De eer• 
ste helft leverde een interessante wedstrijd. 
Toeri even na rust de stand 7 .-0 was, gaven 
de- Wit..:Blauwen de moed op. De leider 
schrijft vol lof over het elftal. Bravo! 
Qp.·J 2 November werd Quick Steps B nog 

•'\ 
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juist met 3-2 aan de zegekar gebo~den. 
Deze vlotte, prettige wedstrijd begon met 
een offensief ván Q. St. Na 7 minuten begon 
Lens er meer in te komen en demonstreerde 
dit vooral door aanvalIC:n over rechts. Uit 
een voorzet van Huffel wordt door _ lirlks 
gedoelpunt. De gelijkmaker komt nog vóór 
de.. ·rust door Schoerimaker. Wij, notereri aa_n 
weerszijden enige schoten tegen è:le lat. Na 
rust wordt Lens steeds sterker. Huffel plaatst 
een vrije trap zo zuiver naar de Jollgh, dat · 
deze met even ja te knikken 1--2 maakt. 
Dan zien we Mesker zeer actief. Tenslotte. 
weet hij 1-3 te veroorzaken. Er wordt door 
allen gewèrkt. dat•het._een aard heeft. Tegen_ 
het einde maakt Korff de Gidts, juist gelijk 
met een groten broei- uit het eerste vah Q. 
St., nog een tegenpuntje. Dat was ·een grap• 
pig moment. Einde 2--3. · 

De stand ziet er niet kwaad uit : 

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

LENIG EN SNEL C schijnt ook grootse 
plannen te hebbe~. Zo werd op 29 Octobèr 
Valkeniers E met 7--1 het kind van de re• 
kening. toen onze j~ngens grote doelpunten_• 
honger hadden. AI gauw nam L. en S. het 
heft in handen. Er werd echter teveel op 
links gespeeld. Dat was niet slim, waht äe · 
wind kwam van rechts. Na 15.minuten kwam· 
he[ eerste doelpunt. Toen meer op rechts 
werd gespeeld, volgden 3 doelpunten in kortè 
tijd. Na de rust zaten de bezoekers meer op 
onze goal. Toch kwam het succes juist aan 
de andere zijde. Even later liepen een van 
onze backs en de keeper elkaar in de weg 
cri een Valkeniertje profiteerde hier handig 
van. In deze aan spannende mómenten rijke 
wedstrijd weerde zich vooral de· dappere 
k-èeper van de bezoekers. 
De wedstrijd tegen Quick Steps E werd 
evelleens een dave·rend' succes. M~t 7 ....-0 
~erd de 'thUisclub in een hoekje gedrukt on
danks: alle loffelijke tegenstand. De score 
had zeker nàg hoger kunnen zijn, iil.dien. de 
jongens niet zo hadden "gepingeld", Ze 
maakten zich zo veel te moe zonder .het 
Qe\venste resultaat. Overigens· niets dan lof. 
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De stand is: 

D.H.L. D 5 5 - 10 17- 4 
Lens C 6 5 1 10 41- 5 
Valkeniers E 6 3 2 7 16-14 
V.f,..C. C 3 2 5 8- 3 
Quick Steps ·E 5 2 3 4. 5-14 
R.K.R.V.V. B 6 1 4 3 7-24 
R.l.A. B 5 4 1 4-12 
S.T .. P B 4 4 0 2-24 

LENI(,:' ·EN SNEL D is na een goed begin 
lelijk aan het afzakken. Tegen K.R.V.C. B, 
de a.s. kampioen, w~rd met 4,.......,Q verloren. 
Tegen b.H.B. D met ·1-0 en Valkertiers F 
bléef ons de baas met 3-2. Groot zijn de 
nederlagen niet, maar met meer samenspel 
mogen wij betere uitslagen verwachten. La~ 
ten we dat eens proberen. 
Op het Hoornpark wist Tonny Lux 2 maal 
den keeper te verschalken. Jongens, eendracht 
maakt macht. Als we weer een terrein heb~ 
ben, gaari we flink oefenen. Nu laat ik de 
st,md volgen. · 

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

P.). 

Het kwaad en de remedie 

H ~;n 1~o;;;;;,è~~d~~~t~.!;.~~! 
zich sportmari noemt,- o zo bitter wei

nig te bespeuren is van de deugden en eigen" 
schappen, die toch inderdaad geldèn a:Is -even 

·z0 vele ·sieraden van den sportbeoefenaar. 
Wie de wedstrijden bijwoont Of wie de ver" 
slagen in ' dag-:· en sportbladen leest, hem 
Wórdt zijn sportief gevoel <!,l te vaak geweld 
aangedaan door de weinig stichtende g'edra
gingen ·van· .,sportbroeders". Het lijkt er soms 
op, of de "minnaars" Van sport en spel mcf 
èlkaar Wedijveren Jn wangedrag vari allerlei 
aard: · ~ • 
Het i.S beschaniend te moeten erkerinen, dát 
niet het mirist in de krjng van voetballer:S 
er velen worden gevonden, die zich door hun 
ergerlijke manier van doen de naa~ _van 
sportief mens onwa_ardig hebben gemaakt. 
Op meer dan één w_ljze demonstreren zij, niet 
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in eCn behoorlijke omgeving t·huls te horën. 
Bepaalde elementen onder het publiek niakèn 
zich niet weinig schuldig aan medeplichtiQ~ 
heid door hun soms alleen maar onverstan
dige, -doch soms ook hO:Ogst liefdeloze en 
weinig scrupuleuze op ... en aanmerkingen en 
a~nmoedigingen, _die dan luidk~els over de 
v~lden worden _gebruld. De welmenénden; 
zowel onder de spelers als onder de to"e.- · 
schouwers, moeten Wel eens alle zeilen bi]-'" 
zetten om handtastelijkheden te ·voorkomen. 
Dat deze pogingen niet altijd slagen, verwon
dert niemand, die de mentalitèit van voetbal
vlegels kent. Hij verbaa~t zich er èerder over, 
dat" er niet meer ongelukken g~beuren, 

Bovenstaande aanklacht hielden wij opzette
lijk in algemçne termen. Met zorg waakten 
wij er voor een naam of plaats te noemen. 
Ook de godsdienstige kant van het vraag
stuk Heten wij onaangeroèrd. Wij menen n.l. 
dat de verbetering van de gewraakte toe.
standen een taak is voor allen. Het Is niet 
het minst een kwestie van burgerlijk fat~oeri. 
Wie inet ons overtuigd is, ·dat wij ~lep. 
schouder aan schouder moeten staan om 9c; 
kwade geest van onze velden te verbannen, 
vatte dan deze taak met kracht aan. Voc;irt ... 
durend zij h_tl op zijn hoede. Zijn parool moet 
dus zijn: ik ook, ik ook. ik ook .. : of liev~t 
nog: ik het eerst, ik het eefst. Want woor
den Wekken, maar voorbeelden trekken. 
dij, speler, speel uw sp.el, eerlJjk zoals h~t 
een: man betaamt. Speet' gerust ei!n stev\g 
partijtje, doch ontzie Uw teQen~tander. Zwijg 
gedurende de wedstrijd eri. aanvaard elke 
i:)eslissing van den sch~ic!s~ech.ter. 
En ... probeer uw spel te verfraaien. Veronder~ 
s'tel niet steeds ,opz~t bij uw· tegenspeler. 
Çiij, bèstuurder., Vei-g~et ·uw taak n_ooit, ook, 
in de qioeilijke gevallen niet. Van uw gedrag 
~angt zo veel af." , · · 
Çiij, scheic_lsrechter, span U in om uw taak 
goed te doen. 
Gij, publiek, betaal uw entrée, moedig gerust 
Uw favorieten aan, maar d0e het waardig; 
waardeer ·ook het· goede van anderen en be~ 
moei U niet mèt de leid\9:g. Ook niet, als· uW 
club een bittere pil te sliklcen krijgt. Ktint 'ge 
dat niet, blijf dan thÜis. · ~ 
Gij, schrijVer -'in Sportblàden, trp.cht bij elke 
letter iets·goeds te bereiken. Kweek geen haat 
Of afgllnst aan. Die 'Veroorzaken wereld
oorl9g·en. 
Ol .deden alle mensen wijs 
Eu deden daarbij Wel ! . 
In dè: sport was_ 't dan· een Paradijs; · 
Nu volgt er rel op rel. 

P.J. 
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. W. L. A. VERHOEF 
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• TELEFOON 392074. 332370 

Schrik•' Drilkk11riJ • Mispalstr.aat 32 • Tal. 33B47B - "1°Gravanh11ga 

1 
• 

wast 
stoomt 
_V€RÇt 



JAARGANG 194Ö-f941 

0 R GAAN VAN D E H AA G S E R. K. S PO R TV E R E N I G I N G 

LENIG EN SNEL 

=-======• 



/~ / l \ 
1 U VlNDT BU i 
\ KNUF / 
\ lJD~"N'"U'--'STO i 

~NÛF/ _____ .,,.., 

., 

MODERNE KLEDING 
EN HER EN . .:M ODE-ART I KE LÊ-N 
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PIET HEINSTRAAT 90 
GEVESTIGD SINDS 1898 

SI GA R E·N HAN DEL F. tv1 EN s·1 N K 
COLUMBUSSTRAAT 50 - TELEFOON 330593 ✓,-.~ . . • 
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S I G A R E N UIT 1e KLAS FABRIEKEN ~ . ,, . 

,,EDELMAN" :~~ 
VOOR VERFIJNDE .REUK EN SMAAK! q~?)JJ;v'" 

Weimarstraat 118 T eleloon 336709 
(tussen Beeklaan en Regentesseplein) 

HET ADRES VOOR ALLE SPORTARTIKELEN. 

.... ... -~ ABRANDSTOFFEN~ 

AN~EGMOND.r.ZN 

Leden L. en S. ,10 pCt. raductie 1 

Heerlijk fruit en . frisse groenten 
vindt U in onze moderne groenten- en 
fruitafdeling. 

Xomt 'U eend- fdj.fw,.? 

W E I M A R S T R A A T .2 2 1 
TELEFOON 332707 . (bij g. g. 398073) 
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't Was Kerstmis .... 

.,Nu zweeg de boom en 't ganse bos, 
En alle dieren in het mos 
Zij prevelden gebeden, 
Wijl klokjes klepten zoet en zacht 
Door wijde, witte kerstmisnacht 
Van liefde en van vrede". 

_{Boekenschouw 1927). 

KERS11MIS IS ZO'N HEILIG IETS, 
dat men aarzelt er over ·te spreken. 
Gods zoon, Die om ons mens wordt 

in een koude beestenstal. 
De hoogst armelijke omstandigheden, waarin 
Jezus werd gCboren, waren wel zeer onver~ 
wacht voor een oneindig rijken en opp~r~ 
machtigen God. 
En· ook de gedaante van hulpeloos 'kind ligt 
niet in de lijn van onze menselijke verwach• 
tingen, als" we ons voorbereiden op de komst 
van een Bevrijder, die Heer is van hemel 
en aarde. 
Maar toch kwam Jezus zo bij ons als een 
vcorheeld van nederigheid. 
Onbegrijpelijk voor onze dwaze hoogmoed. 
Laten wij doen als de boÓm en zwijgen we. 
in ootmoedige bewondering voor Jezus· ·ko• 
ninklîjk gebaar. 
Doen we als de dieren in het mos en bidden 
we om te worden gezegend door de kleine. 
handjes van het Kerstkindje. 
Dat wij stil luisteren naar de. kleppende 
klokjes. Die zeggen ons waarvoor Jezus• 
kindje gekomen is, immers voor liefde en 
voor vrede. 
Zou er in onze dagen wel naar iets meer 
worden verlangd dan naar liefde en naar 
vrede, nu de haat en de oorlog de wereld 
verscheurt? 
Blj wien, heteÏ' dan bij het Kindje in de 

Januari No. 3 

. 
kribbe kan de wereld dle heilzame mensen• 

, ·liefde afsmeken? Met den middele~uwi:r Dirc 
van Herxen moge de wereld en mogen wij 
bidden: 

0 alreliefste kijndekijn, 
Mijn Heer, mijn God_. end Schepper mijn; 
Stort nu doch in mijn hertekijn 
Die alresuetste minne dijn. 

Dan zij Kerstmis het beginpunt, vanwaar 
de were,d ,zich kan hçrvonnen. 

OUD EN •NIEUW. 
December kon toch zo'n heerl!Jké. 'maand 
zijn met al die blijde feesten : St~ Nicolaas, 
Lens' verjaardag, Kerstmis, Oudejaar. Dit 
jaar echter zet de oorlog met zijn ge-~olgen · 
een domper op de feestvreugde, al _laten wij 
ons er niet door te.neerdrukken. , 
Het is nu Oudejaar, het zijn de l~atstc uren 
van~ een heel hizonder jaar, e_en ralilpjaar. 
Duizenden stierven een vroege, · geweldda• 
dige dood. Tranen van vrouwen en moeders 
verm.engden zich met het gejammer vail red-
ding zoekende kinderen. Sterke manne~. 
inachteloos tegen het woedende oorlogsge
weld zochten in de puinhopen naar verlo• 
ren dierbaren, 

1940 RAMPJAAR. 
Ook een der onzen bracht het grote offer : 
zijn leven. Voor hem ·en de anderen richtten 
wij in de geest een monument op. Nooit zal 
hun heldhaftigheid uit onze herinnering ver• 
dwijnen. Zij zullen ten eeuwigen d~ge de 
roem zijn Van ons dierbaar vader1ànd en 
onze trots uitmaken. 
Het voorbije jaar bracht ons een nieuw 
speelveld. Onze Lenskring werd groter door 
nieuwe leden en nieuwe donateurs. Mógen 
zij in Lens en wij in hen ware vrienden 
vinden ..... . 
Maar hoort, de klokken galmen hun nieuws 
oy-er .het land : Het is Nieuwjaar ! ! 194: 1 is 

' ' . : •• '--~-i' ... •·.i 
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in de plaats getreden van zijn voorganger, 
die gedrukt onder de last der maanden voor 
goed is ondergegaan achter de horizon van 
het verleden. · 

, EEN NIEUW JAAR. 
Komt, weg met sombere gedachten of met · 
angst voor wat nog komen kan. Weg nu 
met cnze zorg, ons verdriet. Met vertrouwen 
het nieuwe jaar ingetreden. Wie op" God 
betrouwt, heeft op geen zand gebouwd. 
Naar Hem dus richten wij onze blikken, 
juist nu wij belast en beladen zijn met de 
benauwende vraagstukken van deze dagen. 
Als wij ons zo instellen op de toekomst, met 
het Godsvertrouwen aIS fundament, dan 
kunnen wij elkaar bij de jaarwisseling met 
warrrite de hand drukken. Heffen wij met 
een gerust hart ons glas en wensen wij 
elkaar een goed jaar toe in lichamelijke eri 
geestelijke voorspoed, met Gods zegen over 
onze hoofden, een ZALIG NIEUWJAAR! 

REDACTIE. 

0 F F C Ë E 

Nieuwe Senioren : 

132. Th. 1Mertens, Pomonaplein 48. 
136. A; Bogisch, Xaveristraat'16. 

Ni~wee JuJJÎOren: 
133. G. Coomans, Weimarstraat 218. 
134. L. Niessen, Weimarstraat 314:. 
135. G. v. Weers, ~lient 267. 

Nieuwe Donateurs : 

L 

148. Dhr: A. v. d. Vring. Lo'osduit1fch~
weg 651. 

149. Mej. 'E. v. Schayck, Vierhoutenstr. 7. 
150. Dhr. H. L. Zalme Jr., Prinsestr. 92 a. 

~ ~artelijk w~lkom in de Lensf~mil_ie 1 .. 

Adreswijzigingen : 

Donatrice R. te Riele naar Beeklaan 156. 
Lid A. v. Beek naar Hugo de Grootstr. 26. 
Fam. v. Laarhoven nàar Vogelkersstr. 86. 

P. en P. 
Gekozen tot voorzitter van de Pers- en Pro
paganda-Commissie dhr. J. Walsteyn, Soest
djjksche Kade 235. Cor van Egmond, di~ 
tot nu toe de voorzittershamer hanteerde, 
moest dit instrument door drukke werkzaam
heden uit handen geven. 

RUILNUMMERS W. 

In dank ontvangen Het Jagertje, De Activi
aan, Duno-nieuws, Helios.-Iicht, De Swift
krant, V.O.G.E.L.-weekbericht. 

DE LENS-REVUE 

Van den Voorzitter 

W ANNEER DEZE REGELEN 
· via onze Lensrevue onder Uw 

aandacht worden gebracht, res
ten ons welli.cht nog slechts enkele uren van 
het oude jaar 1940. Traditiegetrouw maakt 
ieder onzer van het gebeuren in 't afgelopen 
jaar Balans en Verlies- en Wienstrekening 
op, niet alleen om de grootheid va.n de be
haalde resultaten vast te stellen, doch tevens 
om te cènstateren, welke posten beslist ver
betering behoeven om het volgend jaar een 
nog gunstiger resultaat af te werpen. 
Een verenigingsbestuur zou zeer in zijn taak 
tekort schieten, indien het ook niet op ge
zette tijden eert terugblik wierp op de voor
bije periode om zodoende tekortkomingen 
onder de ogen te zien. 
Hcewel door diverse functionarissen uitvoe
rige verslagen ter tafel gebracht worden op 
de jaarvergaderingen, meen ik toch goed te 
doen van deze plaats af bij de beëindiging 
van 1940 eens terug te zien op enige feiten, 
die dit jaar zijn gepasseerd. 
Laat ik beginnen· met ons -gesneuveld lid en 
yriend Henk Rientjes te gedenken, die in 
Mei op het veld van eer is gevallen. Nog 
vers staat ons zijn enthousiast medeleven 
met cnze vereniging voor de geest. Moge 
het loon van den Allerhoogste ·reeds zijn 
deel zijn. 
Meerdere verliezen naar het leven zijn ons 
gespaard gebleven. Doch ik wil niet ver
helen, dat in 1940 het saamhorigheidsgevoel 
onder de leden zich niet heeft geopenbaard 
zoals in vorige jaren en ongetwijfeld aan 
diepte heeft ingeboet. Ik spreek hier uit
drukkelijk van onder de leden, want zonder 
mij er aan te willen schuldig maken dat ik 
teveel lof zou toezwaaien aan mijn collega's 
bestuurs- en commissieleden acht ik het als 
een plicht mijn diepgevoelde dank te be- · · 
tuigen àan alle Bestuursleden voor het 
enorm vele werk,· dat door hen in 1940 voor 
Lens is verricht. ·Meerdere malen mocht ik 
hierover van officiële instanties de aange
naamste waarderingen vernemen. 
Jammer is het echter, dat niettegenstaande 
deze topprestaties sommige leden, vooral on
der de jongere generatie, blijkbaar in de 
~ening· verkeren, dat zij aan de verplichtin
gen van hun lidmaatschap nooit .iets meer 
behoeven tee te voegen, indien zij des Zon
dags maar hun partijtje voetbal spelen. 
Neen, jongelui, daar zijn wij er niet mee. 
Van een rechtgeaard Lens-lid kan; mag en 
meet meer geëist ,worden. Wij hebben op 
een van de leden vergaderingen mogen con- . 

-· 
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stateren, dat de gehechtheid aan de Blauw~ 
witte kleuren bij U allen op..,. zo stevige 
grondslag steunt. Die uiting van trouw is 
voor uW Bestuur een stimulans geweest zich · 
met nog meer ernst en ongekende ijver en 
ten koste van persoonlijke opofferingen aan 
de bestuursWerkza"ämheden te wijden. De _ 
resultaten worden tot ver buiten onze Kring 

· bewonderd. 
Wat zou het nu niet heerlijk zljn, als de 
hulpvaardigheid van alle leden een ware 
wedijver,..panging met de ijver van 't bestuur? 
Nu begrijp ik ten volle, dat het gemis aan 
een eigen terrein de grote oorzaak is ge ... 
worden van de boven bedoelde verslapping. 
Ik weet heel goed, dat de tekortkomingen 
niet opzettelijk geschieden. Doch het is goed 
de hand in eigen boezem te steken. Wij 
achten het nodig de fouten. aan te wijzen. 
Het is in rechte lijn cJe historie van Lens 
volgen als ieder tens~lid het zijne doet, om 
de chili groot te ~maken, dus ook de kleine 
categorie, waarop ii-Wij hierboven doelen. 
Maar dan is het toch niet teveel gevraagd 
op Woensdag- of Zaterdagmiddag op het 
.terrein een handje te helpen. Er is bijna 
iteeds · iets te doen. 
'Maar dan zorgt men ook op tlJd te zijn, 
iridien men noodgedwongen moet afschrijven 
voor een wedstrijd,. waarvoor men als speler 
of als reserve is (opgeroepen. 
Dan zendt men p'asfoto's op tijd in. Dan 
betaalt men prompt de contributie, opdat 
het Bestuur ook de· verplichtingen kan na
komen, die het om de ledeq op zich heeft 
genomen. 
Dan biedt men de behulpzame hand bij het 
opbergen van het speelmateriaal. 
Ik doe h!cr slechts een greep uit steeds voor
komende aangelegenheden. waarbij door de 
leden een lijn dient te worden gevolgd om
wille van de saamhorigheid. Iedere nalatig
heid kost aan de Bestuurs- en Commissie
ledell tijd en ·moeite, die z!j in het belang 
van Uw eigen vereniging nuttiger konden 
besteden. 
Met blijdschap heflnner ik daartegenover 
aan het voorbeeld van anderen, zoals de 
helpers van den penningmeester, de dames 
en heren tonelisten. Die tonen het ware 
Lensbloed in de aderen te hebben. 
Laten· wij nu dit tot ~esluit - aan het eind 
van 1940 de slechte sleur vaarwel zeggen en 
bij· de aanvang van 1941 het voornemen 
maken als één man in woord en daad het 
B~stuur ter zijde te staan. 
Het nieuwe jaar moÊJe voor U persoonlijk 
en voor 01,1ze verèniging een gelukkig en 

· voorspoedig jaar zijn. 

f. W. DUBOJS. Voorzitter. 

,. 
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TWINTIG 

A CHTIIEN DECEMBER IS IN DE 
Lenskring niet ongemerkt voorbij
gegaan .. Dit artikeltje moge er het 

beWljs van zijn. • , •, ' 
Op de eerste plaats boekte onze secretaris · 
in de, voorafgaande dagen twee nieuwe le
den, die beiden op 18 December ook hun 
eigen geboortedag vier.en, nl. Gerard Weers 
en Leo Niessen. Dat is voortaan dubbel 
feest. 
Ondanks de diepe duisternis ,...., schrijver 
dezes. moest deze middels een botsing j,er 
rijwiel o~derviride~ - hadden vele Lensers 
de -tocht naar van Alsem gemaakt. Zij ont
moztte~ er slechts blijde gezichten. Hánden 
werde~-gedrukt, wensen uitgesproken. Van 
Alsem~ eerde de club met een vriendelljke 
gelukwens en een rijke bloemenmand. (Tus
sentthaikjes: Mevrouw Dubois speelt er nu 
mooi" weer· mee. Het zij h?ar in!ussen op~ 
recht gegund; als ze . echt~r de b.loemctjes 
maar niet teveel buiten zet ! ! ) 
W cl dra .had men elkaar geVonden : de bal~ 
!en rolden over het groene laken, damschij
ven Schoven- schuins over het bord, ~r werd 
braaf groot slem geboden en in de schaak
hccK was het even luidruchtig als gewo<?n
lijk. Dit alles ·zonder borrel, want wet is 
wet: • na 7 uur ('s avonds) alleen karnemelk 
en sptiitwater ! Intussen:· sloofde zeker heer 
zich uit om de komende Lensrevue vol te 
krijgen' ~n kwa~tjes op te strijken. En Leo 
kregeb We te bèwonderen in zlj_n allemieuw
sle creatie. 
Dan ineens een hels lawaai ; · de schaa_k
hoek schrikt: èle toneeklub rolt binnen, de 
blcem--·van Lens. ·zal nu het kabaal aanvan
gen? Neen, toch niet, want als een Wijs man 
is onze praeses gaan staan en zal de volks
menigte toespreken. Hij gewaagt van Lens, • 
teen hij de club voor het eerst zag met een 
luid aanmoedigenden Bontje en een druk 
doenden v. Boheemen. Hij sprak ook van 
Lens, zoals, Lens llu is en van Lens in de 
toekomst. 
Het waren schone woorden, met gevoel ge
zegd. 
Roemers, die ook van de partij was, deed 
zijn naam eer aan en roemde den Voor
zitter als den juisten man op de juiste plaats. 
Ook Roemers sprak schone woorden, ook 
hij wist er gevoel in te leggen. 
Er was nog meer. Piet Vollebregt, eens de 
beklagenswaardige man, die Lens' lege kas 
mocht bewaren, had een mooie brief gezon
den om zijn club geluk te wensen. Hij deed 
er twee Hollandse rijksdaalders bij. Piet slaat 



gra~ag spijkers met' koppen, weet U ! 
Van "cud~ediende" werd een gedicht voor
gelezell: _waaruit hèt meeleven van den ma
ker met Lens duidelijk spreekt. De pa:,ieren 
gulden was er mede het bewijs voor. Deze 
verdwijnt vroeg of laat uit de handen van 
den penn~ngmeester. Het gedicht blijft Voor 
altijd in het archief. 
Jac. Haket, onze eerste voorzitter, thans ar
chitect in Deventer en voorziacr van Helios, 
zond ons een uitvoerig schrijven, waaruit 
we enige zinnen citeren. De heer Hakct 
schrijft: 

"Is het, al weer 20 jaar geleden, dat wij de 
meed hadden het Lenskind teil tonele te voe
ren? ·Ik kan niet nalaten het Bestuur van 
L. en S. hartelijk te feliciteren met dit 4e 
lustrum, vooral nu Lens zo'n krachtige, ge
zonde 'Vereniging is. Lens blijft voor mij een 
pracht he'rinnering, een bron waaruit ik nog 
dikwijls put. En ik niet alleen, maar ook 
mijn vrouw. De Lensrevue wordt door ons 
nog~sieeds verslonden. Je kunt alle mij toe.
gç_zonden afleveringen netjes gesorteerd te
rugvinden bij de oude uit mijn tijd, Mijn in
druk is,_ dat Lens onder leiding vnn een 
krachtig Bèstuur sterk vc:::ruit gegaan is, 
ondanks Verschillende tegenslag~n. Van een 
dergelijk Bestuur valt wat te leren. Laten . 
we fiepen, dat Lens eens cc,1 trip naar De
venter maakt; dan kunnen wij elkaar nog 
eens de hand drukken." 

Zo werd Lens' twintigste jaar ingeluid. 

FEESTGANGER. 

De eerste Goal ~ 

De eerste goal op het nieÎ.rwe veld 
Werd_ door samenwerk gescoord. 
Vall de aftrap werd hij reeds geteld. 
Men ~ad het nimmer· nog gehoord. 

Twee Henken speelden met de bal. 
Het ding kleefde aan bi.in voet,• 
Ze omzeilden half en back en· al : 
Ze weten hoe het moet. 

't Was. Henk van Rijn en Henk van Greet 
In de eerste match op "ons" terrein. 
Hij "zat" al zonder 's keepers weet. 
Bravo, zo ging ie_ fijn ! 

·• 
Twee Henken maakten éne goal : 
Te. zaam vereend in wel en wee 
Maar w!llen ze het toppunt van de jool : 
Dan make ied're Henk er twee!! 

TROUBADOUR. 

, DE LENS-REVUE 

Gepeinzen rond 
de oliebol 

0 00 UUR. 
• -1941 wenkt. 1940 is geschiedenis, ook 

voor Lens. 
Op de grens van oud en nieuw zit ik weer 
bij de oliebollen. 
M'n stille,· onuitgesproken angst het 
traditionele bollenfestijn in deze bon-ver
wcede tijd te moeten missen, is, gelukkig, 
niet bewaarheid geworden. Want weer hup
pelen de echte hollandse bolletjes, grote, 
kleine en mi:ldelzware, uit pan en pannetje 
cp de tafels van onze Hollandse gezinnen, 
zij het, dat er ditmaal van enige visite-voor
raad geen sprake kan zijn.' 
De uit de vettige, krenterige, rozijn-gevulde· 
baksels ontspruitende gepeinzen kunnen weer 
voor 't blauw-witte nageslacht worden op
getekend. 
M'n oliebol-inspiratie gedijt in onderstaande 
regelen." 
Ik vraag uw geduldige aandacht ........ . 

De kalender wijst: JANUARI 1940. 

Vcetbal is een ongevraagd artikel. ' 
In verscholen hoekjes slapen de bruine-mon
sters ; hun eertijds-bolle-buikjes hangen slap 
van geringe spanning. 
Hopende op een keerpunt in de ijsgeschie
èenis toont de Eco zich een onverbeterlijke 
optimiste en zendt klinkende weekberichten 
de wereld in, 
Na 4 maanden mobilisatie heeft Sees Suy~ 
kerbuyk nàg heimwee. Het blauw-witte con
sulaat keurt de dansvloer goed en op 28 
Januari doet onze familie "de beentjes van 
de vloer". 
De junioren trotseren een koelte van 15° in 
richting Elandstraat. 
Troubadour zet W. Huysmans in het prik- -
keldraad. ·· '.-, 
Spmmelaar ontdekt niet verdronken te zijn. 
Ockenburgh weer beschikbaa·r ! • • 
De indoortraining overlijdt. Jan· Knut ope
reert met kracht-bacillen in de revue. 

Volgende blad: FEBRUARI l 9i0. 

De ijstijd is blijkbaar permanent. De week
berichten worden gematigd. 
De Geestelijke adviseur breekt een lans voor 
,.het scheuren van onze harten". 
De ooievaar bezorgt een lief dochtertje bij 
Dhr. en Mevr. C. Bontje, dat in dank ge
accepteerd wordt. · 
Tjcbbe Jansen plukt lauweren in de buurt 
der "P~rceleyne Fles". Hij wint de Je prijs 
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in een zware veldloop. 
De heer F. v. Veen komt met Lens voor 
Lens de Lens' kennis omtrent spclregelen 
verrijken. 
Jimmy Castricum, ééns onze ongeëvenaarde 
doelman, seint uit de Oost. Hij heeft dezelfde 
allures als vriend Suykerbuyk. 
Jcost Bon voert. in een Braziliaanse brief 
Leonidas ten tonele. 
Ieder blauw-witter vergeet, dat Lens 1 nog 
steeds - zonder moeite - als no. 1 fun
geert, Lens 3 dito, Lens b en c idem. 

Derde maand : MAART 1940. 

In het voetballoze voetbalorgaan, dat luis
tert naar de naam "Lens-revue", is de re
dactie ten einde raad en creëert de mode 
van de dag : puzzle. "' 
Alex v. Deelen voelt niets· voor dit huise
lijk geneugt en debuteert als wegrenner. In 
z'n eentje komt hij als eerste over de streep 
in A-ssendelft. 
J. Erberveld wordt op Ockenburgh gesig
naleerd, Das Vaterlant kann ruhig sein. ~ 
Na 10 vacantie-weken dartelt het bruine 
leer op 3 Mrt. op d'ondooide velden. De' 
Eco verdiept zich in militaire appëls en ver
lóven yan de ç{oor Lens' geleverde mobili
sa!')ten, combineert en deduceert mët succes .. 
De Blauw-witte formaties overwinterden 
goed, uitgezonderd het 4e, dat treurt in de 
schaduw van de laatste plaats. 
Op de Lens-bridge-drive ,......., onder beproefde 
leiding van den Thesaurier - eindigt het 
edele duo Halleen-Theunissen als eerste met 
een fantastisch puntenaantal. Een bolronde 
Edammer verblJjdt de resp. ega's. 
Sammelaar piekert over de hocus-pocus-for
mule van de -redactie. Evenals de senioraf
deling komt óók 'hij tot geen oplossing. 

Ik scheur af: APRIL 1940, 

De zeilen op, de 'vlag in top ! Het huwe
lijksbootje van onzen Praeses en echtgenote 
dobbert reeds 30 jaar. 
Lens verliest Ockenburgh ten tweede male. 
Onze fifmkapelaan promoveert tot rector in 
Delft. , 
Halleen uit het Rode-Kruis, weer_ thuis, 
Joost Bon timmert aan de feestspeech voor 
Lens 1. Welk schone illusie ! 
De_ Spes-Lensiae bombardeert de Willerµ.
straat. 
De Ie Blauw-wittèn laboreren aan 'n voor
jaarsdepressie. Toch staan zij nog 't aller
hoogst. 
De brave reserven duwen Ria knap in de 
rug. Lens 3 heeft óök geen club boven zich, 
evenals het c elftal. Lens -i bengelt niet 
meer. Lens a krijgt van. V.V.P. a voor de 
bróek. 
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De kalender draait : ME! 1910. 

Oorlo9swee ! Lid Henk Rientjes valt ten 
offer. Bange uren v90r het vaderland. 
Theo Jansen verbindt zich voor het leven 
met mej. Jo Rombout5. 
De Latijnse spreuk, ini de j)uzzle blijkt velen 
zwaar op de maag. l .. 
Na de oorlogsdagen ,,gaat het Bestuur op 
zoek naar een veld. 1 
Langzaam maar zeker .. gaat de Lens'-machine 
weer draaien. J ' . ~,. 

Dan komt : JUNI 1910. 
: . . 1 

De Lens-soldaten draaien geen poeties meer 
om hun slanke kuiten 

I 
en druppelen gaande

weg de elftallen binnen. 
Dakloos Lens krijgt ot)derdak bij d_e Haagse 
Scheveningers. l 
Het Bouwfonds liquideert, maar effent de 
weg voor het Jubileu1mfonds, dat spontàan 
op de "Algemene·· ovkrtekend wordt. · · 
Kap. D. Buis doet in Lens z'n entree'. 
Joost Bon vràagt Lebs vooi- 'n trip naar 
Parana. Het BestuJr overweegt na ~-de 
oorlog. 1 
Lens 1 eindigt als no. 2, evenals Lens 2 en b. 
Lens 3, a eá c de Bla'uw-witte· kampioenen. 
Lens a primus van h~t Haags Óisfrict. 
Lens -i stijgt tot de nlidderimoo_t._ 
Leris d bengelt. j · 
De training wordt ingeluid. 

. _; 1 ·. JULI ;910, 

Lens moet afzien van ·' ri jaarlijks festijn : de 
kip. 1 
De P.P. t Blauw-witte rusteloze propagan--.. 
da~apparaat, ontfermt! zich over het Jubi~ 
leumfonds. _ · 1 . , , 
Bij de training blijkt, dat Lens allemachtig 
veel goede spelers hÇeft, die weten, geen 
oefening nodig te hebben. De trainer betwij-
felt zulks. . ! · · · · 
Alles spreekt .en denkt over fusie. De N. 
V.B. geboren! · j ' · · · 
De a-ers lopèn met hO:ge borst. Ze zijn ver
eeuwigd in de Lensre\~Ue ...... 
Lens c:: top-scorer v~m Lens. 
• n Actief Lens.;.statisticus berekent het eind
competitie-resUltaat als volgt : 103 gespeeld, 
65 gewonnen, 8 geliJk, 30 verloren, 138 pun
ten, 448 doelpunten ~óór, 221 tegen, Tot 
in duizendsten· nauwkÇurig: 4.349 goal per 
wedstrijd. : j 
Lens a "bliksemt" en wint. De Lens-ruïne 
op het slappe koord. Eén bal zoek. 

• 1 ' 
· Ik trek v,rdcr: AUGUSTUS 1910. 

1 
Lens b "bliksemt" ook. 
Halleen op zoek naar 

I 
zwachtels. 

't Bestuur op , zoek nbar velden. 



R. K. DANSLESSEN 
Inschrijving voor de Maandag- en Vrijdagclubs 
gedurende Seplember; voor de Zóndagmid
dagclubs 1-16 Sept. en \ledurende· Januari. 

·C@ INl~'ii' &\ IN! 19> ~ 1 
TOUSSAINTKADE 21 

Tientallen Lens-leden leerden reeds bij ons dansen. 
VRAAGT HUN OORDEEL 1 

-·e E IJ E R .. -
•· EEKLAAN 157-159 TEL. 333467 

OVERALLS 
SLAGERS-, 
KRUIDENIERS-

~ . 

HET ADRES voor BEDRIJFSKLEDING. 

en · STOFJASSEN 

.VERF- EN- GLASHANDEL 

. -DROGISTERIJ ,,'T MOLENTJE" 
L. JANSSENS - PAUL KRUGERLAAN 86 
TEL 333497 - GIRO 156320 

U ket en wij, ~ d0-01t, de gefiefe "-tad ! · 

HET ADRES ·' 

VOOR 

Croguetten en Salades 
IS 

PIET HIERCK 
LOOSQULNSC HE KADE 207 · 

WIJ KOPEN ALLES! 
Gehele inboedel, · · 1 Tel. 332569 1 
Meubelen • Gordijnen .__ __ _, 

Kleden • Zeilen 
Gouden en zllveron voorwerpen enz. enz. 
Kortom ALLES zonder uitzondering, 

• Hoogst mogelijke prijzen· 

8 Onmiddellijke betaling 

BEËDIGD MAKELAAR EN TAXATEUR 

_J, A, ~OP~E~LE, Piel Heinslraal 70 
Officiöle taxaties tegen billJjk tarief 
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DE LENS-REVUE 

Op 11 Aug. houdt Lens een · geslaagde ju
niorensportdag. 
De veteranen h'ébb~n genoeg van 't ronde 
ding. 
De toekomstige Lens•fcrmaties stomen proef. 
Jos, Dubois realiseert zijn huwelijksplannen. 

Ik not«" SEPTEMBER 1940. 

Sept. Alsemcup. D'edele Graaf Willem de 
Tweede sneeft met schaamtè in de voetbal-
arena. Eif treffers, _, , 
Met een bon in de hand, kom je in Qet voet
balland. Voetbalschoenen gedistribueerd. 
T. Bastiaenen · verliest zijn appendix. 
De P.P. dendert door "duister" Den Haag'. 
De feest.revue in wording. 
Sammelaar en Knut boemelen tot 4 uur in 
de nacht. 
Lens verbeidt vol verwachting de compe
titie. 
Het gaat goed in Lens : veel nieuwe leden 
en donatel.lrs(trices). 
Dé Bestuursleden hebben slapeloze nachten. 
Waar komt 't Lens~home? 

Nu verschijnt, OCTOBER 1940, 

Op 13 Oct. vangt de competitie aan. De 
junioren draaien al. 
Rumoer in de Kepplerstraat. Don. C. v. 
Boheernen, en zijt). vrouw vieren hun '40~jarig 
huwelijksfeest. 
Frans v. Luxemburg huurt een hoekje in 
het Westeinde, maar capituleert ·spoedig. 
De 1 e en 2e Blauw-witten hebben hoge adw 
spiraties. 
Lens 3,- 4 en 5 zijn wat bescheidener. De 
junior•afdeling "boert" goed. Vooral d is 
ongen?akhaar. 

Aan de beurt is: NOVEMBER 1940. 

Het pakje van de Lens•revue gecontinueerd. 
Lens I breekt met de traditie en wint op 
Rijswijkse bodem. 
Lens b blijkt een hoogvlieger. Lens d nóg 
ongeslagen. 
De Eco. tobt met een uitgebreide ziekenlijst. 
Jan Knut revancheert Sanimelaar. 
De veld.nachtmerrie vervaagt. Lens strijkt 
neer in het Zuiêlerpark ! 

Slotmaand: DECEMBER 1940. 

1 Dec. Officieuze opening van het nieuwe 
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home. 1 
18 Dec. Lens bereikt de aanvallige leeftijd 
van 20 jaar . .,Alsem" blijkt in duister won-

- · derveel te vinden. Ni~uwjaarsannonces doen 
opgeld. Voor "Schie.~am'' 'n slechte! .,. 
De profetieën van onzen techni~chen leid.er 
inspireert de ·redacuC: tot "een daver"end arp · 
tikel. • · • f . . · . · 
J. Knut zoekt een vèilige geldbelegging en 
kiest de Lens•tent. j 
Geruchten gaan, dati Siriterklaas getorj:)e~ 
deerd is. Blj Lens althans kwam hij niet ! · 
...... December 194Ó: Ic steenlegging van de 
Lens-tent? 1 
31 Dec. Oliebollen. · J. v. d .K. 

. . . . . ·. 1 

Jubileumfonds 1940 

DE Se AFREKENING OVER NO
vember 1940 bedraagt f 33.80. Een 
prachtig resultaat, zult U zeggen: 

Inderdaad, want me( slechts f 1.70 blijven 
we onder het record:-cijfer over September 
ad f 35.50. 1 
Het totaal-generaal . bedraagt •thans • dus 
f 105.40 + f 33.80 f f 139.20. • • 
Hoewel wij dankbaar zijn over dit fraaie 
eindcijfer, zal een ieder begrijpen, dat dit 
bedrag bij lange niet :toereikend is voor een 
fee~tviering Lens. waa

1

rdig. Trouwens, indien 
U wist wat U op de grote feestavond in · 
Februari a.s. zal geboden worden, dan· zoudt 
U er zeker geen. bezwaar tegen hebben :Uw 
bijdragen voor ons JJ°bil~umfoqds te blijven 
geven. ,~ 1-<. · -:--• ,. 
Het is in deze rubriçK ni~t op zijrÎ plaats 
U over de a.s. vierin{J van óns 20•Jarig .be• 
staan iets te verteller).. of een tipje van de · 
sluier van geheimhouding, welke deze vie
ring omgeeft, op te .lichten. Maar dat het 
.,knal" zal zijn, daarv

1
oor staan wij U borg. 

Stelt ons daarom alleq in staat de uitvoering 
zó te doen zijn, zoals wij deze zo gaarne 
wensen. Draagt dus iets bij. Het kan n_og ! 

1- v. B. 

'N TIP 1 
Denkt vóórdat ge de bal krijgt, 

niet daarna. 
j 

VOOR UW ELECTRISCHE-, HUIS

HOUDELIJKE- EN LUXE ARTIKELEN • 
LEEUW A. ·o E 

HAARDEN - KACHELS -GASFORNUIZEN TEL. 338339 VLIERBOOMSTR. 558 
.. 
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Van de P. & P. 

0 
P 18 DECEMBER J.L, TOGEN 
wij naar ons cluboord, teneinde 
onze opwachting te maken bij het 

jarige Lens. Het bleek, dat de donkerte van 
deze avond voor velen geen beletsel was 
goede koers te houden. Een magnetische 
kracht trok iedereen naar de Apeldoornse
laan .. Een volle zaal Lens-vrienden ! 
Hee het was, vindt U elders in deze revue. 
Bepalen wij ons hier nog eens met nadruk 
te wijzen op de belangrijkheid van· onze 
dub-avonden, die in hoge mate bevorder
lijk zijn voor het· versterken der vriend
schapsbanden. Waar op het voetbalveld 
dikwijls het onderling contact ontbreekt, is 
de club-avond uitermate geschikt om het ge
mis hiervan aan te vullen. Lens-vrienden, 
ook U zijt hiervan overtuigd. Dus in het 
vervolg op naar onze "georganiseerde club
avonden, die in de weekberichten worden 
aangekondigd. Er is voor "elk wat wils".• 
Door het vroegtijdig verschijnen der revue 
zijn wij hei~as niet in staat U bijzonderhe
den mede '"te delen inzake onze ~a.s. feest
avond mede in verband met de · nog lopende 
besprekingen. Maakt U echter niet onge
rust. Uw geduld wordt nog even op de 
proef gesteld. Wij willen U slechts herin
neren aan deer den Voorzitter geciteerde 
woorden : .,De revue belooft iets geweldigs 
te worden". Commentaar is, naar ons dunkt, 
overbodig. ,,. 
Wat het jubileumfonds betreft, verwijzen 
wij U naar de rubriek "Jubileumfonds l 9i0" 
elders in dit blad. 
Van deze gelegenheid ma~en wij tevens ge
bruik de gehele Lens-familie een Zalig uit
einde tee te wensen. 

A, v, d. KLEY. 
Secr. P. en P., Commissie. 

De Spelre·gels • 
D

E SPELREGELS VAN DE R.K.F. 
weken op enkele punten af van die 
van de K.N.V.B., welke door de 

N.V.B. zijn overgenomen, De afwijkende -
en dus voor ons nieuwe - • gedeelten laten 
we hieronder volgen, Men prente die goed 
in zijn geheugen ! 

REGEL !. Speelveld. 
De buitenkant der lijnen vormt de grenzen. 
(De bal is dus uit, wanneer di_i geheel _en 
al over de buitenkant van de lijnen iS ge
gaan),_ 

DE LENS-REVUE 

De achterzijde van palen en lat vormt· het 
doelvlak. 
REGEL 3. Spelers. 
Indien zulks is overeengekomen, mogen ge
wonde spelers vervangen worden. Een ge
wonde speler. die vervangen is, mag niet 
meer deefoemen aari de wedstrijd, waarin hij 
is uitgevallen. 
De speler mag slechts in het speelveld ko
men op ~en ogenblik, dat de bal niet in het 
spel is. Bij overtreding, indien daarvoor is 
gestaakt, moet het spel worden hervat met 
een scheidsrechters-bal. 

,iEGEL 12.. Overtredingen, wangedrag. 

Bestraffend wordt opgetreden, indien men 
een tegenstander op ruwe of gevaarlijke 
wijze aanvalt, of een tegenstander van achte
ren aanvalt. "hetzij hem met opzet hindert. 
N.B. Het is niet de bedoeling elk aanvallen 
te bestraffen ; het is toelaatbaar, zolang het 
naar het oordeel van den scheidsrechter eer
lijk is en geschiedt, wanneer -de bal zich be
vindt binnen het bereik van de betrokken 
spelers, terwijl zij bepaald pogen die te spe
len. ( Afhouden IS verboden 1 ) 

REGELS 13 en H. De vrije schop en de 
strafschop. 

Hierin wordt gesproken van indirecte~ en 
directe vrije schop, ·en van strafschop (pe
nalty). 
De doelverdediger mag worden aangevallen, 
indien hij in het bezit van de bal is, dat wil 
zeggen, met de handen vasthoudt. 
Indien een vrije schop (dus ook doelschop) 
is toegekend binnen het strafschopgebied aan 
de verdedigende partij, mag de doelverdedi
ger de bal niet in zijn handen nmu.~n om hem 
daarna met een trap in het spel te brengen. 
De bal moet met een trap rechtstreeks bui
ten het strafschopgebied in het spel worden 
gebracht ; indien hieraan niet is voldaan, 
moet de schop worden overgenomen . 

. Bij' strafschop: De doelverdediger moet, tot
dat de bal getrapt is, zonder zijn voeten te 
verplaatsen, op zijn doellijn tussen de palen 
staan. 

REGEL 15. De inworp. 

De inwerper moet met een deel van elke 
voet op of achter de zijlijn staan. 

REGEL 8. Het )?egin va.it he:t spel. 

Wanneer de scheidsrechter een -zogenaamde 
stuitb_al geeft, behoort de bal eerst de grond 
te raken, alvorens de bal mag worden ge
speeld. Bij overtreding moet de scheidsrech
ter de bal opnieuw laten vallen. 

REGEL 11. Buirenspd. 
Een speler is buitenspel, wanneer hij op het 
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DE LENS-REVUE 

ogenblik, dat de bal gespeeld is, dichter bij 
de doellijn van zijn tegenpartij is dan de bal, 
behoudens de uitzonderingen, die ook bij de 
R.KF. van kraçht waren. 

1:,,, -• 

WIST U .... • cl.at de beroemde oud Quick-speler, nu Dr. 
E. Snetlaghe zijn voetbaltechniek tot op zulk 
een grote hoogte heefJ kunnen opvoeren door 
op •zijn vrije middagen moederziel alleen, zon
der hulp van een trainer, rondom een aantal 
paaltjes baldribbelen te beoefenen? Ir. A. v. 
Emmenes noemt hem den besten rechts
binnen, die ooit in he.t: Nederlands elftal 
speelde. 

(Uit: Chantecler). 

Technische Raadgevingen 

DOOR EN V ANWÈGE DE TECHN. 
Commissie van de N.V.B. worden 
in de Sportkroniek wekelijks tech

nische raadgevingen geJ):ubliceerd, waarvan 
overneming in de clubbladen op hoge prijs 
wordt gesteld. 
De eerste Uit de re.eks volgt hieronder. 

1. SCHIETEN, 

Uit verschillende rapporten over gespeelde 
wedstrijden blijkt overduidelijk, dat vooral 
de schotvaardigheid van vele, om niet te 
zeggen alle voorhoedespelers te wensen 
overlaat. In haast elke wedstrijd gaan tal• 
loze kansen verloren öf door treuzelen en 
aar~elen, dan wel door luk.raak over ... en 
naast schieten. 
Oefenmeesters en clubbesturen worden ver ... 
zocht vooral aan dit belangrijke spel•onder• 
_deel aandacht te schenken. Het percentage 
gi;miste kansen moet meer omlaag en kan 
zeer zeker aanmerkelijk dalen, als bij het 
oefenen de reactie•snelheid• van de spelers 
wordt opgevoerd . en hen in alle posities 
meer zelfbeheersing wordt opgelegd. 
Doelschieten in alle standen op een dicht• 
gemaakte oefengoal verdient aanbeveling. 
Daarnaast moet er op gewezen worden, dat 
de beginfouten re~ds ontstaan zijn bij het 
z.g. doel•trappen, dat meestal zonder enige 
leiding plaats vindt. 
Maak van dit doeltrappen een Waardevolle 
oefening, door van eiken voorhoedespeler 
te verlangen, dat een op doel geric_hte bal 
tenminste belandt tussen Iat en palen. Is. er 
enige leiding bij dit doeltrappen, laat deze 
dan niet verzuimen acht te geven op de 
voethouding, waarmede de speler een schot 
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geeft. Leer bij dit doeltrappen links en rechts 
Schoppen - plaats daarom rechtse spelers 
links en linkse spelers rechts. Laat vleugel ... 
spelers bij dit doeltrappen op hun eigen 
plaats, Iaat ze corners nemen. , 
En laat voorhoedespelers gedurig oefenen 
op het in vaart ineens inschieten vati. ·een 
in de richting van het doel lopende .bal. Hier 
ligt een zeer nuttige oêfening voor het ge• 
bruik gereed; Iet er eens op, hoe gering bij 
deze oefening het trefpercentage is. 
Concentratie bij het afgeven van een schot 
op doel, - dàt moeten alle voorhoedespe• 

}ers in de eerste plaats .{eren! · 
Dit belangrijke spelonde,i"deel is niet ,a.an 
leeftijd gebonden, ook aan den jongsten 
voorhoedespeler kan en llJOet geleerd ,war ... 
den, dat een schot op doel immer moet be~ 
landen tussen Jat en palen. 

1 

'N TIP. 1. ~ 
Wanneer men te laat start 

· Of slecllt positie :kièst, ,...., 
Dus staat tè droihen : 
Dan moet men oÓl de bal vèchten ! 

aar ....... _ .. · M r<Jl, 1 . 
Wanneer men ópgaat in z'n spel' -
En steeds de vo0rdeligste positie zoekt. 
Z'n hersens dus gebruikt-: · · 
Dan hééft men in1

' de regel de bal ! 
. 1 H. 

1 
Wedstrijdresultaten 

UITSLAGEN: i 
10 November 1940: 

K. R. V. C. !-Lens 
Valkeniers· 1----Lens 2 
D. H. L. 3-Lens 3 
V. A. C. 2-Lens 5 

' 17 November 1940: 

Westlandia1 1----Lens 1 
R. K. R. V. v: !-Lens 2 
Velo z,......,Lèns 3 
Westlandia' 2-Lens 4 
Quick ... Sfep~ 4,-,Lens 5 

1 
24 November 1940: 

' G. D. A. 2-Lens 1 
Wilhelmus -

1 
2-Lens 3 

V. A. C. !-Lens 4 
.1 

December 1940 : 

Lens 1-K: R. V. C. 
Lens 2-D.H.B. 1 

u v.r-~"" 

2-6 
2-1 
0-0 

. 4..:,3 
3-1 

1-7 
2-7 
3-2 

4-1 
5-4 
6-3 



· 3i 

Van doe 1 tot doel 

V OOR DE LAATSTE MAAL IN 
_- 1940 ·preseriteer ik "Van doel tot 

doel'', , 
Geen schrijfkramp zal mij teisteren, nu maar 
drie hele wedstrijden staan c.p het actiéf 
van de Blauw.witte seniorafd~ling. De redac• 
tie slaakt een zucht van verlichting, wijl 
zij veelal mijn epistel,t; met vreze ziet nade• 
ren. Het doet mij daarom onverdeeld ge• 
noegen, ditmaal slechts een zeer bescheiden 
hoekje te kunnen bezetten, dank zij de mede. 
werking van de winterse elementen. Zo tus• 
sen twee oliebollen in kunt U 't doornemen. 
U vergist zich echter als u de belangrijkheid 
van 'de gepasseerde wedstrijden. afmeet naar 
de lengte van deze rubriek. Dit zou het 
Blauw.witte .nageslacht als een historische 

· blamage aanmerken, En daaraan wilt u te• 
... recht geen schuld hebben. Vergrijpt U des
noods wat later aan de uitnodigende appel
flappen, want gaarne vraag ik 'n pietske 
meer aandacht dan normaliter mijn Qeschrijf 
wordt waardig gekeurd. 

HISTORISCHE ONTMOETINGEN 
werpen hun schaduwen vooruit. Ook zo 
vóór 1 December. De voorafgaande Zater
dagmiddag gaf een druk gedoe in het Zui
derpark. Belangstellende leden kwamen af 
en aan, druk-confererende bestuursleden be
spraken de laatste voorzieningen en de kalk
kwasten werden gehanteerd met 'n ijver, 'n 
verkiezingscampagne waardig. 
't Voorspel van een voor Lens grote dag. 
Want op Zondag 1 Dec. 1940 zou de bal 
voor 't eerst rollen in het nieuwe Blauw
witte home. Een zeer belangrijk gebeuren 
voor onze club, die de hoop op het bezit 
van eigen grond reeds bijna had opgegeven. 
De eer om de officieuze opening fe mogen 
opluisteren viel allereerst ten deel aan 

LENIG EN SNEL 2, 
dat tegen D.H.B. 1 onder de rustige leiding 
van referee J. He eren Jr. een merkwaardige 
match streed. C. Bontje remplaceerde W. 
v. Lieshout, waardoor -het elftal zich als 
volgt opstelde: A. Blok, C. Bontje, J. v. 
Venrooy, N. Zuiderwijk, J. v. Liempt, A. 
Boogmans, R. Roodenrijs, W. Verheggen, 
H. Janssen, H. v. Rijn en C. Dubois. 
Het beg(n deed de talrijke supporters(sters) 
het beste verwachten. Na 2 min. spelen gaf 
H. v. Rijn een schitterende trough-pass naar 
H. Janssen, die in felle reactie 

DE EERSTE GOAL 
op .de nieuwe gi-onc;l scoorde 1;-0, Hoe J. 

DE LENS-REVUE 

v. Liempt, die als midhalf behoorlijk debu
teerde, het elftal ook tot actie inspireerde, 
pech deed score-verhoging uitblijven. 
D.H.B. 1 daarentegen gooide het . met 

· vroüWe Fcrtuna op 'n accoordje en doel• 
puntte tweemaal zeer gelukkig 1.-2. Ook 
na de rust wisten de Haagse Boys, ondanks 
een kleine veldmeerderheid van onze reser• 
ven, een paar, vlotte uitvallen' om te zetten 
in 2 goede_ doelpunten, waarmee de gasten 
een schijnbaar veilige 4.-1 voorsprong ver
kregen. Een kwartier was nog te spelen, De 
lijnmensen verzoenden zich reeds met een 
fikse nederlaag, doch L. en S. 2 achtte een 
zege een meer harmorûsche stoffering van 
de opening. Ru Roodenrijs zag een gaatje 
en zijn deelpunt (2....-4) deed de wekker af
lopen, die al wat Lenser heet, <Jiakker belde. 
De spcntane aanmoediging van het grote 
supporterstal hielp de reserven over het 
vriespunt heen en drie knappe goals maakten 
een onmogelijk ·geachte overwinning tot een 
feit 5-4. Hulde 1 
Wederom een bewijs, dat een wedstrijd eerst 
gewonnen is of slechts verloren, als de 
scheidsrechter voor de laatste maal geflo
ten heeft. · 

LENIG EN SNEL 1 
speelde de 1 e wedstrijd op het nieuwe veld 
tegen K.R.V.C. 1. De 4-1 uitslag, die onze 
vocrtrekkers bereikten, is wel de juiste, 
want met uitzondering van een Ïcwai:tier na 
rust, toen K.R.V.C. overdondereÖd optrad, 
had Lens 1 het beste van het spel. Tech• 
nisch waren de Blauw-witten stukken beter, 
hoewel 't har~e veld balcontrole moeilijk 
maakte. Ons binnentrio miste da~rdoor vele 
kansen, die de buitenspelers keê~ op keer 
boden. Het uitstekende veldwerk van J. 
Goemans viel op. Achterhoede en midden
linie waren goed. Doelman Huysmans heb 
ik geen fout zien maken. Al met al geen 
grootse, maar wel een goede strijd. De lei
ding van dhr. F. v. d. Heiden was voor
treffelijk. 

LENIG EN SNEL 3 
kwam uit Rijswijk, waar K.R.V.C. werd 
ontnioet, terug met een 6....-3 nederlaag. Piet ' 
v. Hal. die plotseling door ziekte was ver
hinderd, werd sterk gemist in de verdedi~ 
ging. Waar bovendien op enkele momenten 
met 10, ja, met 9 man gespeeld werd we
gens tijdelijk uitvailen van enkele spelers 
door opgelopen blessures, is de uitslag zeer 
goed te verklaren. Een volgende keer wat 
meer veine! 
Het kleine programma rechtvaardigt niet de 
opname van de standenlijsten. Deze blijven 
dus in portefeuille.~ J~, v. d. K. 



DE LENS-REVUE 

Uit hef Juniorenkamp 

0 NS KAMP HEEFT WEER EEN 
paar nieuwe bewoners gekregen, -die 
wij van harte welkom heten. Het 

zijn Hans Deden, Gerard Coomans, Leo 
Nies.sen, Gefiiid' van Weers. We vertrou~ 
;_ven, dat zij de eer van onze club op waar
dige wijze zullen verdedigen en trouwe leden 
zullen zijn. 

Weest welkom, edel viertal. 
Treedt binnen in de kring. 
Wij spelen gezellig voetbal 
Met dat leren ronde ding. 

Is dit geen hardroerend vers? Tandem heeft 
er tranen, van in de ogen gekregen. Of zou 
het een gevolg zijn van de wedstrijd Lens d 
tegen R.K.R.V.V. g ? Dat was een koude 
middag, maar met vuur in de spelers. Wat 
is dat R.V.V. veranderd! Gelukkig speel
den Deden en Luxemburg een subliem par
tijtje. Ook Elshout en dikke Jan wisten er 
de gang in te houden. Koos echter liep naar 
zijn vorm te zoeken. In de voorhoede ha
perde er iets. Alleen Wim v. d. Geld was 
goed op dreef, de· anderen wachtten teveel 
af. Het veld was wel niet in de beste con
ditie, doch daar hadden de tegenstanders 
ook last van. 
Het meest merkwaardige. was wel, dat alle 
deelpunten werden veroorzaakt door fouten 
va:n de beide keepers, waarvan een handige 
speler listig gebruik maakte. Broeckhuyzen 
van R.V.V. liet twee keer de bal uit de 
handen vallen en beide keren fokte Joop 
VVüstefeld er een goaltje uit. Tonny maakte 
ook twee fouten, nl. de eerste keer door on
tijdig uit te lopen en de tweede keer door 
de bal te haastig en. te,,slordig weg te trap
pen. Het kostte hem en zijn elftal twee doel
punten. En zo werd het 2-2, een kostbaar 
puntje ging verloren. 

LENIG EN SNEL B maakte een goede 
beurt door D.H.B. te slaan. De doelpunten 
waren goedkoop. 6-5 is het geworden. De 
6-2 voorsprong leek zo veilig, doch inder
daad hing de overwinning aan een zijden 
draadje. Jongelui, kijkt toch uit. Je hebt torh 
grote plannen. Welnu, tanden op elkaar e~ 
tot de laatste minuut je uiterste best gedaan. 
Zorgt vooral voor samenspel. Dat is voor 
goed succes van hei hoogste belang. 
De standen laten we deze keer achterwege 
daar zij weinig of geen Wijziging ondergin
gen. Er werden immers slechts enige wed
strijden gespeeld. 
Uit officiële mededelingen blijkt, dat Blauw" 
Zwart a uit 1 c werd teruggetrokken, dat· 
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V.V.P. buit 2 a verdween (deze beièle heb
ben dus stuivertje gewisseld) en verder, dat 
cok Rava c uit 3 b is verdwenen. Deze 
wijzigingen kosten onze elftallen 6 punt~~. 
Dat is geen kleine teleurstelling. Maar, jon
gens, we vertrouwen, c1at jullie ze aan Lens 
met rente terugbezorgt. 
Overigens wijzen wij in verband met boven
staande op de houding van Lens d tijden~ 
het vorig seizoen, toen succc:ssen uitbleven. 
In plaats van te mopperen en om een lich
tere afdeling te verzoekc·n, hielden onze 
Jongens fier het hoofd op, al slikten zij de 
ene nederlaag na de andere. Zou dat niet 
beter zijn vaar onze karaktervorming dan 
wat bovenstaande elftallen deden? 
Tot slot van ons laatste kamppraatje in 
1940 wenst de Juniorencommissie een Zalig 
Nieuwjaar aan alle junioren en aan de 
ouders. Van harte hopen we, dat het nieuwe 
jaar jullie alle goeds moge brengen. En, jon-"'. 
gens, wat je verhouding· tot Lens betreft, 
blijft zoals je was. Dan kan het bestuur te
vreden zijn. Voert goede propaganda voor 
Lenig en Snel, brengt nieuwe leden aan, 
speelt steeds spor!ief, doet je ouders en ons 
eer aan. J\ 

· Mogen onze nieuwe velden voor ons een 
echt prettig voetbaltehuis worden. 

Als de klokken luiden 

Aan ·alle lezers Zalig Nieuwjaar~ en de 
medewerkers veel inspiratie. 

Redactie Lensrevuc. 

Het Bestuur Van "Lenig en Snel" wenst 
de Lens"!.familie een Zalig Nie~wjaar. 

Lenig en Snel wenst aan het Bestuur van 
de N.V.B., en van de Onderafdeling 's-Gra
venhage en aah de Zusterverenigingen een · 
Zalig Nieuwjaar. 

De geestelijk Adviseur 
een Zalig Nieuwjaar. 

wenst alle Lensèrs 
Kap. D. Buis. 

De Heer en Mevr. Dubois wensen alle leden, 

Donateurs en Begunstigers van de R.K. 
Sportvereniging "Lenig en Snel" een Zalig 

Nieuwjaar. 

Aan de hele Lens-familie een Zalig Nieuw-
jaar. Jac. v, d. Klcy en Echtgenote. .• 

Aan de hele Lens-familie een Zalig Nieuw-
jaar. W. v. Bohcemen en E5htgenot~ 

·, .. , . 
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Aan alle Lensers een Zalig Nieuwjaar. 
C. Halleen en Echtgenote. 

De Heer en Mevr. J, J. v. Luxemburg wen
sen heel Lenig en Snel een Zalig Nieuwjaar. 

Aan alle Blauw-Witten Zalig Nieuwjaar 
J. van Venroo}'. 

De Heer en M~. P. Juffcrmans wensen 
alle .Lens-vrienden een Zalig Nieuwjaar. 

Chris en Piet ~tenburg. 

Aan allen een Zalig Nieuwjaar. 

Spelers, 
strijd. 

19i 1 brenge U succes in sportieve 
De Elftalcommissie. 

De P. en P. begint 1941 met eel} Zalig 
Nieuwjaar. 

De Juniorencommissie wenst de Junioren en 
hun ouders een Zalig NieuwjaQr. 

Fa. C. van Dijk, (Job. G. Hinkenkemper), 
Parfumerieën, Regentesseplein Z. N. 

· c. van Kempen, (De bakker. van Rusten.
burg), Eerbecklaan •10.-42. Zalig Nieuwjaar. 

tJDE ZON" wenst al wat Lens heet een 
Zalig Nieuwjaar. 

B. Brinkel en Echtgenote. 
N. Schouten en Echtgenote 
G. Nuyten en Ech_tgenote_ 
C. Röttgering en Echtgenote 
L. Ullers 
W. Dràge 
T. Jansen. 
W. Vèrheggen 

Henk van Rijn wenst alle Lensers een 
Zalig Nieuwjaar. 

De Aanvoerder van het eeîste elftal wenst 
medespelers en supporters Zalig Nieuwjaar. 

BILLY (wie ben ik1) wenst U allen een 
Zalig Nieuwjaar. 

A. v, d. Kley wenst alle Lensers een 
Zalig Nieuwjaar. 

Jan Goemans wenst de club Lens en vrien.
den een Zalig Nieu":'jaar. 

P. Janssens wenst Bestuur en Leden een 
Zalig Nieuwjaar. · 

Zalig Nieuwjaar van 
Aad Boogmans. 

DE LENS-REVUE 

Ru en Guus Roodcnrijs wensen allen een 
Zalig Nieuwjaar. 

Zalig Nieuwjaar 
Piet van Hal. 

11111n11111n1n111111:11111111nn1111:r111:1111111111nn11m1:1:111rnn11111m11111111u11111nm111:mrm1111n:111:1mum 

COBY DOEDBNS EN FONS KUNST 
wensen Lenig en Snel en alle ]eden een 

Zalig Nieuwjaar. 

G. van Doorn en Echtgenote wensen "de" 
club Zalig Nieuwjaar. 

Aad Kunst wenst heel hartelijk 
Zalig Nieuwjaar. 

Joop van Wassem wenst Bestuur en leden 
Zalig Nieuwfaar. 

Aan Bestuur en leden een Zalig NieuWjaar, 
K. 'w. Bontj~ en Echtg~ote. 

Huub Kunst wenst al zijn vrienden uit Lens 
Zalig Nieuwjaar. 

Zalig Nieuwjaar 
Frits Bosman, 

L. Janssen en Echtgenote wensen Lenig en 
Snel en leden Zalig Nieuwjäar. 

Aan allen een Zalig Nieuwjaar. 
Henk Kóps. 

H. MEULDIJK'S SPECIAALHUJS 
wenst de vereeniQing Lenig en Snel een 
Zalig Nieuwjaar, . Loosduinsche weg 681. 

De Heer en Mevr. Schuier 
Blauw• Witte club een Zalig 

wensen de 
Nieuwjaar. 

Frans Rombouts wenst een 
Zalig Nieuwjaar. 
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De Heer en Mevr. JAN v, LIEMPT en 
0

Kinderen wen.Sen Bestuur en leden van Lenig 
en Snel een Zalig Nieuwjaar 

Copernicuslaan 180. 

C. Oom es en Verloofde wensen alle Lens
leden een Zalig Nieuwjaar. 

,' De Ballotage-Commissie wenst alle toekom .. 
•·stige . Lens•leden een voorspoedige intrede, 



Fa. C. VAN DIJCK 
(Joh. G. Hinkenkemper) 
REGENTESSEPLEIN 11 

Telefoon 332105 

PARFUMERIEtN · EAU DE COLOGNE 
Badmutsen - Duikhelmen 
Haarverf - Haarhersteller 
Haarnetlen - Toiletartikelen 

. G€BR. koenbeRs 

KLEE"RMAKERIJ 
. 

. 

Anna Paulownastraat 5 0 
• Telefoön 391933 

Voor 

HORLOGERIE - OPTICIËN 

STEIJNLAAN 165 
Îelef. 332799 TE BEREIKEN MET LIJN 6 EN 12 

WOERDENSCHE · 
KAASBOERTJES 

... 

THOMSONLAAN 120 
D!ERENSCHELAAN i 7 
RE!NKENSTRAAT 15 
v. HOYTEMASTR. 29 a 

•-~ 
N.V. G. C. VROEGH'S 

WIJNHANDEL 
.,DE KROON" 

Weimarstraat 198~204 "Tel. 334223 
Zuid Bui1ensingel 2 8 8 

Tel. 330075 

' 
HAAGSCHEFOTOCENTRALE 
Crispijnstrllllt 40-42-44 - Telefoon 391292 

Wij verrichten alle voorkomende fotografi" 
· sche werkzaamhedèn (lantaarnplaatjes, repro-

ducties, diapositieven. vergrotingen, verklei-
ningeti enz.) ··~ ·, 
Speciaal ingericht voor he,t maken van bid
plaatjes met foto; tarief billijk. Pasfoto'• 
worden in eigen atelier vervaardigd: , 

HAAGSCHEFOTOCENTRALE 
Het huls met 40 jaar ervaring 1 

AANBEVELEND, 

• Telefoon 

• 
C. J. VAN KEMPEN 

392446 EERBEEKLAAN 40-42 

,· 
Carrier Verhuur en 

Rijwiel-Reparatie-inrichting 

BESTELDIENST 

BEEKLAAN 107 

' 
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NAAMLOZE G L A s HANDEL EN 
VENNOOT. INDUSTRIE 
SCHAP VOORHEEN F.1, 

H. L. ZALME & ZONEN. 
DIR. H. L. ZALME Jr. 

uitsluitend Prinseslraal 94 

MAisoN RooDENRUS 
/,b.,v 

Telefoon 115990 .iJ~! 
• 

GLASVERZEKERING 
GlazenmakerlJ • GlassllJperlJ 
Glas In lood • Glas-reclameplalen 

caÇê. ,,alsem" ¼l1 
• . LENS' tlUBCAFÉ mi 

. . 
RADIO RIJWIELEN 

' , PHILIPS , 
. ERRES 

WALDORP 

BURGERS " STOKVIS 
SIMPLEX - C. D. S. 

· JUNCKER 

DUIJVESTEIN 
Galileislraal 64-70 T elef. 335953 
Heerenstraat 38; Rijswijk · Telel. 118195 

. 9Jijzonde,t 'iJUtt.6.tig.e 6daf.infJ4COltdiµe 

HAARDEN STOFZUIGERS 
INVENTA PROTOS 

JAARSMA • DAVO WALDORP • ERRES 

BEGRAFENISSEN 
TRANS PORTEN 

W. L. A. VERHOEF 
ANEMOONSTRAAT 45 

TELEF. 39207 4-332370 

Loosduinscheweg 7 0 3 

tegenover de Apeldoornschelaan 

• 
APELDOORNSCHELAAN 46 

• 

VOOR 

H. F. KETTENIS & Zn. 
Opgulcht 1 Aprll 1919 

BEEKLAAN 2 0 2 
TELEFOON 332063 

Moderne Bloemwerken ~ 
Meermalen bekroond 11 

MERCEDES 
,,PRIMA" 

met koffer 
f 110. -

K.Grijpink 
Moderne 
Knntoorinrichting 

Vondelstraal 182 - Telefoon 334484 

Schrlks' Orukk111rlJ. Ml~palstraat 32 • Tel, 338478. '1-Gr• venh• g11 



JAARGANG 1940-1941 , .. 

0 R GAAN VA N DE HA A G S E R. K. S PO R TV E R E N I G I N G 
. ' LENIG EN SNEL , 

~ ero 
wa.it - sux,,.;r-• ~ 

LOOSDUINEN 
HAAGWEG 493 
TELEFOON 39 22 22. 

•=========-
, 

, ·-



MODERNE KLEDING· 
EN HEREN.-MODE-ARTIKELE·N. ~. -

I -~ • 

. PIET HEINSTRAAT 90 
GEVESTIGD SINDS 1898 

SIGARENHANDEL· F.-. ME N·s IN K · 
COLUMBUSSTRAAT 5ó -·.TELEFOON 330593 - . -~ . . . ,,. ' p-P~ 
S I G A R E N UIT 1e KLAS FABRIEKEN 1 ,;, 

,,EDELMAN" ·Y.•.-4· 
VOOR VERFIJNDE REUK EN SMAAK! i;JJJJ,/' 

Weimarstraat 118 · T eleloon 336709 
!tussen Beeklaen en Regentessepleiii) 

HET ADRES. VOOR" ALLE SPORTARTIKELEN 

.... ~-t... ..i1BRANDSTOFFEN11,.. 

AN~EGMOND&ZN 

Leden L. en S. 10 pCt, reductie( 

Heerlijk fruit en frisse groenten 
vindt U in onze m o d e'r n e groenten- en 
fruitafdeling. 

:Komt 'U eend. liij.fren? 

WEIMARSTRAAT 221 
TELEFOON 332707 (bij g. g. 398073) 
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CLUB ORGAAN VAN DE HAAGSE R. K. SPORTVERENIGING 

,. L.E N I G E N S N E L" 
OPGERICHT 18 DECEMBER 1~20 

SECRETARIAAT: JAC, VAN DER KLEY. PRAMBOZENSTRAAT 15, TELEFOON 33.8~,U 

e TERREINEN: ZUID ERP ARK, INGANG VREESWIJK STRAAT e 

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

Jaargang 1940-1941 

VAN DE REDACTIE 

Het Zuiderpark. 

,.Kom dep., o fr]emden, kom hjir en strykje ! 
· ,,Kom nei Us län, fol fen frede en fen rèst ! 

,.Hjir kinn' jimme fine, hwet jimm' mar siikjc! 
·. ,.Kom nei Us làn, for jimme eigenste bèst ! 

ONZE ZUIDELIJKE PROVINCIES 
· Limburg en Noord•Brabant worden 
, zo vaak geroemd om de hartelijke 

gastvrijheid van de bewoners. ,.Vat een stoel 
· en een bakske" is niet "van eiges" in de 

wereld gekorien. 
In het mooie Friesland.album van Bussink 
troffen we bovenstaande versregels aan -
met enige moeite zijn ze wel te ontcijferen 
-, waaruit blijkt. dat ook de stugge Noor
derlingen hun land open zetten om den 
vreemdeling te ontvangen en hem welkom 
heten, indien hij zich in Friesland wil vesti-
gen. En wie zou niet houden van een land 
vol vrede en rust 1 
En wij hier in Holland leven juist tussen 
Noord en Zuid in. En waar wij de gulheid 
van beneden de Moerdijk en het "Weest 
welkom" uit Neerlands Noorderprovincie zo 
weten te waarderen, kunnen wij niet achter-
blijven. 
Ook Lens nodigt thans naar alle zijden uit 
om aan haar nieuw tehuis een bezoek te 
komen brengen. En terecht I In het Zuider'.' 

Februari No. 4 

park is Lens thans haar clubhuis aan het 
bouwen, het resultaat van spaarzaamheid 
en offerzin. Het terreinencomplex moge goed 
zijn, zçmder kleedhuis blijft het slechts een 
paar stukken weiland. Nu wordt het geheel 
weldra een tehuis, waar wij gaarne zullen 
vertoeven en elkaar vaak zullen ontmoeten. 
En het is er zo schoon gelegen. Te weinig 
nog is het prachtig Zuiderpark bekend. De 
vogels-doen_ het beter dan de mensen. Oiê 
vind je er in alle jaargetijden en brengeil er 
leven in de llatutir. Het is een lustoord, waar 
de nijvere werker rusten en genieten kan 
en de herstelleride nieuwe krachten opdoet. 
Hier nu bouwt men aan Lens' tehuis. Mogen 
wij er vinden, wat Ockenburgh bood en 
liefst nog wat meer. Met enige variatie 
herhalen wij onze aa~hef : · 

"Komt dan, een ieder, komt, zet je neer 
Komt naar ons veld vol vrede ~n lust. 
Hier kunt ge vinden, wat ge maar zoekt. 
Komt naar ons veld, voor sport of voor 

(rust". · 

REDACTIE. 

RUILNUMMERS 

In dank ontvangen de clubbladen van· 

Activitas, Duno, Jagers, V.O.G.E.L., Leoni• · 

das, Cursor, b.H.L., Excelsior (Schiedam). 

VOOR UW ELECTRISCHE-, HUIS

HOUDELIJKE- EN LUXE ARTIKELEN • 
LEEUW A. DE 

HAARDEN - KACHELS· GASFORNUIZEN TEL. 338339 - VLIERBOOMSTR. 558 
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OFFICIËEEL 
NIEUWJAARSWENSEN. 

Voor de vele wensen, die bij de jaarwisse• 
ling bij het Secretariaat binnenkWamen, zegt 
het Bestuur hartelijk dank. 

FOTO'S, 
Bij mij berusten nog overtollige pasfoto's 
van de navolgende spelers : G. v. d. Steen, 
W. Pieters, Ant. v. Huffel. Fr. Mesker, 
W. Hugens, C. v. Luxemburg, C. Bierhuizen, 
W. v. d. Geld, Th. Mertens en Jac. HoÎ,pen• 
brouwer. 
Indien deze. leden er prijs op stellen weer 
in het bezit van hun conterfcitsel tè geraken, 
gelieven zij de foto's aan het secretariaat 
af te halen, bij ·voorkeur op Zaterdag tussen 
6 en 7 uur. 

NIEUWE DONATEURS. 
151 Mej. M. y. Wassem, Damasstraat 323 
152 Mej. M. ,Zuidam, Groenteweg 66. 
153 Mej. T. v. Breukelen, Kokosnootstr. 26. 
154 Dhr. W. v. Lieshout, Ankeveensche~ 

. straat 26 
155 Dhr. K. Grijpink, le Braamstraat 21. 
156 Dhr. H. L. Eykelhof. Schenkkade 295. 
157 Mej. J. Pijnenb_urg, Doorwerthstraat 50. 
Hartelijk welkom aan de nieuwe donateurs 
(trices) in de .blauwwitte gelederen. 

Dank aan de leden, door wier bemiddeling 
wij de opgaven ontvingen. Misschien, geeft 
hun activiteit aan menig blauwwitter' moed 
om een even Qbed resultaat in Februari te 
bereiken. Alle hens aan dek ! 
De "Stille" periode zette een stevige punt 
achter no. 135 van de lijst van werkende 
leden. Hopen we, dat spoedig de voetbal
.slaap gestoord wordt en no. 136 zich melden 
zal. 

• ADRESWIJZIGINGEN. 
Lid G. v: Doorn naar Bosch- en Lommer

Cónstant 
weg 144, Amsterdam-West. 
Lid Jac. Hoppenbrouwer naar 
Rebecquestraat -30. 

JAC. v. d. KLEY, 
Secretaris. 

'N TIP 

Lóópt niet onnodig met de bal ! 
Want vroeg of laat .zal men U 

van het veld moeten dragen ! 
H. 

DE LENS-REVUE 

VAN DE p É - p É 

HET LAATSTE "BULLETIN'" 
vóór het feest. · ·- -
Als deze revue in de pers draait.' 

heeft ieder de datum in z'n hersenen ge
knoopt. 

9 Februari 1941. 
Reeds vroeg is Lens in de weer. 

Om 9 uur 's morgens wordt in de kapel 
van de Eerw. Zusters aan de Newtonstraat 
een H. Mis gelezen door den Geestelijk Ad
viseur, waaronder algeqiene H. Communie. 
Teneinde misverst_and te voorkomen wijst 
de Pé-Pé er op, dat niet alleen de voet
ballers, maar ook de don<}teurs(trices) wor
den verwacht, hetgeen toch vanzelfsprekend 
is. ( Gelegenheid tot fietsenstalling is er bij 
den Heer C. v. Boheemen, Kcpp!erstr. 322). 
Het moeten afzien van het feestelijk ontbijt 
viel de Commissie moeÛijk, doch de tijds
omstandigheden vormen een niet te over
winnen handicap. leder zal dit beamen en 
kunnen billijken . 

In de namiddag vangt het feèst in Musica 
aan om 4 uur. Opvoering heeft plaats van 
de Lensrevue, · zang-, kijk- en dansspél in 
16 taferelen met 40 medewerkenden onder 
leiding van J. Nuyten (tekst en regie) .-
M. Ram (muz. illustratie) --- N. Schouten 
(decors) - Chr. Hoffman (balletten). 
De taferelen zijn : 

1. Proloog. 
2. De geboorte van "Baby Lens". 
3. De Vrouw en de Sport. 
4. Pa en Ma Lens (Inleiding). 
5. Bij ons in_ Volendam . 
6. Een groet van Over-Zee. 
7. Ons Holland. 
8. Pa en Ma Lens. 
9. Het Clubblad . 

10. Een repetitie van het clublied. 
11. Pa en Ma Lens. 
12. Rumoer te Haarlem. 
13. Ze zeggen ~ ! 
14. Geen zorgen voor morgen. 
15. Finale: Hulde· aan Koning Voetbal. 

In de feestgids treft U de bij de tafe;ele~· 
behorende refreinen, waarop de Lensfainilie 
haar stembanden mag beproeven, 

Na afloop van de revue is. ~r gezellig samen" 
.zijn tot ruim half elf. 

Een "licht" maantje is op 9 Februari z~ 
vriendelijk U op de terugweg bij te staan, 
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(Voor degenen, die per fiets naar Musica 
willen, is er gelegenheid tot stalling in de 
rijwielzaak naast het gebouw). 
Plàatsbespreking op Zaterdag 8 Februari 
van 16-17 uur aan de zaal. 

Ten slotte hoopt de Pé-Pê, dat deze intieme 
feestviering aan ieder een behoorlijke portie 
amusement zal schenken, waaraan, gezien 
de ambitieuze voorQei-eiding, niet getwijfeld 
behoeft te worden. 

A. v. d. KLEY, 
Secr. Pers- en Prop. Commissie. 

JUBILEUMFONDS 1940 

D
EZE RUBRIEK, DIE MAANDE
. lijks een overzicht geeft van de ont

vangen vrijwillige bijdragen, die 
moeten dienen om de "feest-onkosten" te 
bestrijden, staat ditmaal in "majeur"! Wij 
beleefden in December een "hausse"! Het 
totaal over deze maand bedraagt niet min
der dan f 39.95, verkregen dank zij enkele 
extra giften bij gelegenheid van ons 20e 
geboortefeest. Allen hartelijk dank I Hier.
door werd het trotse record van September 
j.l. ad f 35.50 glansrijk verbeterd, terwijl 
het ,totaal-generaal van f 139.20 op f 179.15 
kw~m. 
De laatste loodjes gaan nu een woordje 
meespreken. Dat zij voor ons fonds inder.
daad "zwaar" mogen zijn, zwaar wat be.
treft hun gewicht in klinkende munt! Want 
U zult begrijpen, dat dit prachtige eindcijfer 
nog niet groot genoeg is om de .kosten te 
dekken. Daarom : allen nog even meege.
werkt. Maar dan ook "allen", want tot onze 
spijt hebben wij moeten constateren, dat 
no9,niet alle leden en donateurs als "fonds.
leden" staan ingeschreven. Maar het kan 
nóg, doch dan dient U zich nu toch te 
haasten. v. B. 

Meheer de Veu rzitter 1 

U WEET MET HOEVEEL SPAN
ning Uw ouwe trouwe Sammelaar 
elke maand het verschijnen van de 

Lensrevue tegemoet ziet. En meermalen 
maakte ik U deelgenoot van mijn trots en 
mijn vreugde, als ons blauwe blaadje mijn 
ouderdom weer wat verkwikte, Hoe gaarne 
las ik steeds ons nieuws ; ik spelde, las en 
herlas, wat, de redactie goed vond te plaat.-

39 

sen. Want ik had vertrouwen in ons drie.
manschap. 
Maar nu, meheer de veurzitter, ... ach, hoe 
zal ik het U zeggen? ... nu heeft dat ver.
trouwen toch wel een diepe deuk, een hevige 
knauw gekregen. Laat ik U de oorzaak ent.
sluieren, want ik merk, dat mijn gedrukte 
tóon ên_ mijn diepe zuchten Uw·_ meegevoel 
opwekken.., en Uw nieuwsgierigheid gaande 
maken. -
Neemt U bladzijde 27 van de Lensrev~e nog 
eens · voor U. Daar lees ik : de toneelclub 
rolt binnen, de bloem van Lens. En inder~ 
daad, wie zich herinne;t, hoe onze planken- , 
mensen ons al meermalen een schone avond 
bezorgden, zal deze -lofprijzing op de grap.
jassen gaarne onderschrijven. En ook Sam.; 
melaar prees zich gelukkig wel eens in hun 
midden te mogen vertoeven. Doch op een_ 
avond in Januari daalde de thermometer van -
mijn- Waarderiág tot onder nul. 
Luister ,slechts : het was 11 uur in de avond, 
Sammelaar schifschoof in ae donker huis
waarts om vóór middernacht veilig te zijn. 
Het avontuur met Jan Knut ,_ weet lI nog? 
,....... heeft me n.l. voorzichtig gemaakt. Juist 
had ik de brkvenbus bij de Regentessekerk 
met een wijde boog omzeild, toen ik plotse.
ling hevig Schrok van een oorverdovend 
lawaai, dat uit Emma naar buiten losbrak, 
Ik dacht eerst aan een dronken man. Doch 
het lawaai groeide en Werd heviger. En ik 
begon aan opstand en revolutie te denken ... 
Ik was het met mezelf niet eens. Zou ik 
teruggaan? De politie opbellen? ·Maar dan 
ineens een zeer bekende manáenstem en een_ 
even bekend vrouwengeluid... Het raadsel 
was opgelost: de bloem van ,Lens prolon
geerde de zo juist beëindigde repetitie ! Heel 
Duinoord was in éên · slag wakker I Anne 
rustige Duinoorders ! ! 
Maar het werd· nog slimmer. Eerst begon 
ik van verontwaardiging te trillen. En toen 
ik wat- tot mezelf was gekomen, slaagde ik 
er in mijn toch reeds machtig keelgeluid tot 
een orkaan te doen uitzetten. Stilte daar ! 
En even verstomde het Ïawàai. Doch slecht; 
even maar. Want nadat de eerste schrik 
bij de tonelisten was verdwenen, zette weer 
iemand in en in koor klonk het luider dan 
ooit: 

Ga je met me fuiven, 
Ga je mee naar de Revue ? 

Begrijpt U nu de deuk, waarvan ik boven 
sprak, meheer de veurzitter? 
Maar het ·komt in orde I Ik ga naar de 
revue, en wee als ze daar weer zo'n lawaai 
maken! SAMMELAAR. 
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R. K. DANSLESSEN 
Inschrijving voor de Maand_ag- en Vrijdagclubs 
ged~rende Seplembe;; · v9or. de Zondagmid
'dagclubs 1- 16 Sept. en gedurende Januari. 

C @ 1N1 ~ 'ii' _&\.t~.;:@:~ 1g 
. TÓûssiî~ÎKADE, 21 

• ,< -· . , 

Tientallen Lens-leden leerden reeds bij ons di11Ïsen. · 
VRAAGT HUN OORDEEL 1 

BE IJ E R. . 
·EEKLAAN 157-159 

HET ADRES voor BEDRIJFSKLEDING. 

TEL. 333467 

OVERALLS 
SLAGERS-, 

. KRUIDENIERS-
en STOF JASSEN 

VERF- EN GLASHANDEL 

DROGISTERIJ ,,'T M 01 ENT JE" 
L. JANSSENS - PAUL KRUGERLAAN 86 

TEL. 333497 GIRO 156320 

U 6.eet en wij 6.e-uPtg.en d(I.OJ{, de g:eliefe 11tad ! 

HET ADRES 
VOOR 

Croquetten en Salades 
IS 

PIET HIERCK 
LOOSDU!NSCHEKADE 207 

WIJ KOPEN ALLES! 
Gehele inboedels 
Meubelen - Gordijnen 

Kleden - Zeilen 

1 Tel.332569 j · . 

Gouden en zilveren voorwerpen enz. enz. 
Kortom ALLES zonder uitzondering. 

• Hoogst mogelijke prijzen 

• Onmiddellijke betaling 

BEËDIGD MAKELAAR EN TAXATEUR 

J. A. KOPPELLE, Piel Heinslraal 70 
OHiciële taxaties , tegen billijk tarief 
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Van den Penningmeester 

H
OEWEL WIJ OVER DE MEDE

werking van de zijde van onze Ie ... 
. den en donateurs(trices) bij de beta ... 

ling van de contributie of donatie gee·n rede• 
nen tot ernstige klachten hebben, koint toch 
ook hier de bekende Uitzondering op de 
even bekende regel soms om de hoek:glurell. 
Het gebeurt nog wel eens, dat den i{ennlng• 

· m_eester of een van zijn assistenten~ wordt 
verzocht "even" terug te ko~en, IS dit iti. 

· meer norma!e tijden reeds ee·n op'lüering, 
. wat het in deze tijd van winter, ~neeuw, 

ijzige koude en __, last hut .not li;ast -
verduistering betekent, moet U zich eens 
"even" realiseren. Het betekent: verloren 
tijd, verp_licht terugkomen, opnieuw kou en 
duisternis enz. 
Het zijn gelukkig uitzonderingen. Ware het 
regel, diverse functionarissen zouden _ het 
bijltje er spoedig bij neerleggen. Maar wij 
vragen ons af, of ook deze uitzonderingen 
niet kunnen vervallen. En dat kan vast en 
zeker. 
Denkt U er allen eens aan, dat al deze 
vere_nigingsbeÎangen (dus ook de Uwe) .,be. 

'langeloos" en ten koste van veel tijd en 
opofferingen worden verricht. 
Daarom ook deze tekortkoming uitgebannen, 
indien wij er ons aán hebben schuldig ge• 
maakt. Zij past niet bij Lens. 

v. B. 

Varia 

KEES VAN LUXEMBURG SCHUD
den we de hand ter felicitatie wegens 

. zijn geslaagd examen voor machine ... 
schrijven. Van de zomer komen we terug, 
-Kees 1 

Gérard van Doom verliet met vrouw en 
kinderen ons schoon 's ... Gravenhage om zich 
te Ams_terdam te vestigen. Het ga jullie goed, 
Dien en Gél'ard ! Wij verwachten jullie nog 
vaak in ons midden. 

Wij ontvingen bericht van overlijdèn van 
den heer W. F. DuymeJ, vader van onzen 
junior Harry Duymel. Laten wij hem in ons 
gebed gedenken. Hij ruste in vrede l 

C.hri_s Miltenburg, c!ie zoals zovelen voor 
een dag of wat onder de wol was gekropen, 
heeft ;ijn et1_vel w~er va(! zich afgeschud 
en rookt. weer lustig zijn pijpke, 

•-"" 

il 

Van Joost Bon ontvingen we zo juist een 
brief uit Brazilië, d.d. 6 April 1940. In het 
Maartnummer zullen we hem afdrukken. 

SNELHEID ' en· 

UITHOUDINGS-VERMOGEN 

D
IT VEREND OPVANGEN EN 

voortstuwen br~cht ik _in verband 
met "huppen op de plaats". Wel# 

nu, ge gaat staan met gesloten voeten 
en maakt kleine hupjes in een langzame 
marsmaat. zorg dragend, dat ge inzet met 
buigen in knie~ en enkelgewricht. De tenen 
·verlaten het laatst de grond om later ·weer 
het eerst neer te komen. Dan veert ge ·zo# 
danig door, dat de hiel nog juist de gro·nd 
raakt, met doorbuigen in de knieën. Vêln 
schokken is dus geen sprake·: dit is het mO-
ment, dat het lichaamsgewicht drukt op 

- beide "volle" voeten en 't vormt tevens weer 
de aanvangsstand voor de volgende "hup".' 
Enige tijd volgehotiden, voelt ge het gemak, 
waarmee dit geschieden kan. Ter verzwaring 
en afwisseling kunt ge dit ook ·op één voet 
doen, waarbij het andere been zijwaarts, 
doch vooral niet hoog, opzwaait. 
Dit huppen is ook af te wisselen met om de 
3 tellen een "hoge hup", waarbij ge poogt 
een "stratosfeervlucht" te ondernemeri. 
Wat let ons om bij die hoge huP- een "kop• 
beweging" uit te voeren om een dè:nkbeeldige 
bal weg te k_oppen ! Vergeet echter niet het 
"landen" dan goed· te vërzorgèn met juist 
doorveren, zodat ge het. huppen onóndèrbro~ 
ken kunt doorzetten. · 
De oefeningen zijn nog wel uit te breiden : 
3 tellen looppas, sluitsprong met doorveren 
(in enkel, knie en heup), hielen aan de 
grond, armen losjes een weinig voorwaarts 
zwaaien; weer opveren en met hét andere 
been looppas aanvangen. Vèrspringen zOn
der aanloop uit sluit ... of kleine spreidstand, 
ingebogen staan, armen laag achterwaarts, 
benen strekken, armen opzwaaien tot schuin 
voorwaarts ... omhoog,· na volkomen strekking 
knieën opheffen en neerkomen in aanvangs• 
stand ( doorveren 1). 
Bij alle oefeningen onderbreken we de adem ... · 
haling niet, om een soepele uitvo_ering in de 
hand te werken. 
Als ge buiten oefent of in een frisse ruimte, 
geve men voor en na de training het lichaam 
een extra bekleding. Dit "frisse" slaat-op de 
temperatuur, e_n toch vanZe_lfsprekend ook op 
de luchtsamenstelling (geen rook in het 
oefenlokaal ! ! ! ) • 

. . 
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Een soepele spier, die snel moet kunnen ge~ 
hoorzamen, moet ge niet blootstellen· aan 
sterke temperatuursverschillen (=.plotselinge 
afkoeling). Dit maakt de spier hard en stug, 
vergroot de kans op verrekking, scheuring 
enz. 
Oefen niet in een vertrek waar een ·verstan
dig mens om een gasmasker verzucht. 
Oefen verstandig, regelmatig en doelmatig ! 
,.Houdt mact, 

. Overdaed schaedt !" E. 

Va n de E. - co. 

VAN LIJSTEN EN NOG WAT, 

A
LS WE OOIT WEER GAAN 
voetballen, kan het geen kwaad het 

· Volgende te onthouden. Grote ver
gissingen worden dán voorkomen, alsmede 
eventuele boeten. 
De raadpleging van de afkeuringslijsten, die 
in diverse Haagsè zaken hangen, is al heel 
gemakkelijk, . indien je een thuiswedstrijd 
moet ~pelen. Je kijkt maar naar je elftal en 
wanneer dit is doorgehaald, is het eigen 
terrein afgekeurd. 
Geheel verschillend wordt de situatie bij een 
uitwedstrijd. Dan kijk je op de lijst allëën 
naar de naam van de tegenpartij. Is deze 
doorgestreept, ga dan met 'n gerust hart 
huistoe. Maar iS die naam niet doorgehaald, 
dan is het veld van de tegenpartij goed• 
gekeurd en Wordt er dus gespeeld (öök, al 
zou bij vergissing ,......., zoals gebeurd is ,_ 
de .naam van je eigen elftal met 'n streep 
prijken!). 
Dus bij 'n thuiswedstrljd lette men op het 
eigen elftal. bij een uitwedstrijd op dat van 
de· tegenpartij. 

AFGIFTE BALLEN. 
De wedstrijdballen, die in bewaring zijn bij 
den Heer Linckens, Amerongenstraat 6 -

. dus vlak bij ons home -- worden slechts aan 
spelers afgegeven op een bewijs, dat onder• 
tekend is door een bestuurslid of elftal•leider. 
De heren leiders gelieven er zorg voor te 
dragen, dat na afloop van de wedstrijden 
het juiste aantal ballen weder aan boven• 
genoemd adres worden terugbezorgd. 
Voorts verzoeken wij alle spelers nogmaals 
de nodige omzichtigheid bij het gebruik van 
de ballen te be.trachten. Onderzoek steeds ·de 
voetbalschoenen op llitstekende sp1jkerkop. 
pen ! Uiterste zuinigheid is geboden ! 
Overigens doet men dit ook als 'n plicht 
om verwonding van andere spelers te voor• 
komen. • •- ~ E . ..Có: 
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T echnischè Raadgevingen 

DOOR EN VANWEGE DE 
TECHNISCHE COMMISSIE VAN DE 
N.V.B. 

WAT DE DOELMAN MOET 
KUNNEN. 

IN ELKE ACHTERHOEDE DIENT DE 
doelman aanwijzingen te geven en het 
spel van zijn backs te leiden. Laat een 

keeper van den beginne af -aan leren met 
een enkele uitroep aan de backs duidelijk te 
maken wat zij moeten doen om hem het on• 
schadelijk m~ken van de aanval mogelijk te 
maken. Dergelijke samenwerking is onont• 
beerlijk. 
De doelinan moet voortdurend attent zijn op 
de positie, die zijn backs tegenover elkaar 
innemen ; nooit en te nimmer mogen zij 
naast elkaar op dezelfde lijn spelen ! · 
Leer den doelman de opstelling van de ver" 
<lediging te regelen bij een corner of een 
vrije sehop in de nabijheid van het ·doel ! 
Laat een doelman npoit "zo maar eens een• 
beetje•keepen''. 
Elke oefening moet inderdaad een oefening 
zijn. - ook spelenderwijs kan een doelman 
heel wat lêren. 
Tracht reeds in de lagere elftalleri uit te 

· zoeken wat de zwakke zijde van den doel• 
verdediger is. Meestal toch zal -een doelver• 
dediger belangrijk beter rechts zijn dan links. 
Oefen hem dan zoveel mogelijk op zijn Iin• 
kerzijde ! En oefen eiken doelman op het 
gedecideerd uitlopen en het onderscheppen 
van voorz~tten ! 
Wil bij het oefenen nauwkeurig toezien dat 
elke doelman het zich tot een gewoonte gaat 
maken bij het stoppen van de bal zoveel 
mogelijk het lichaam achter de bal te houden. 

DE TAAK VAN DE 
ACHTERSPELERS . 

Achterhoedespelers moeten hard en fel kun• 
neo trappen, maar moeten ook hard dûrven 
trappen. Backs, die het zich . tot een ge
woonte maken, de bal af te spelen naar 
een middenspeler, zijn voor het elftal van 
minder waarde dan achterhoedespelers, die 
naar klassieke Engelse opvatting in aUe stan ... 
den, met een harde trap opruimen. Behalve 
dat dit de voorhoede van de tegenpartij-" zal 
imponeren, zal het ook tengevolge hebben, 
dat de voorhoede vaker in het bezit van de 
bal komt. Boyendien heeft een lange, verre 
trap uit de achterhoede het grote voordeel, 
dat daarmede tevens de opgedrongen mid• 
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d·enlinie van de tegenpartij gepasseerd wordt, 
waardoor het eigen aanvalsspel zich beter 
zal kunnen ontwikkelen. 
Snel en ver opruimen uit de achterhoede kan 
va*t ln het spel brengen. Laat achterhoede
spelers zoveel oefenen op hard trappen in 
alie standen. Maar verzuim niet hen er op 
tl! wijzen, dat elke trap een doel moet .heb• 
ben, dus nooit een "lukraak weg-is-weg" 
trap moet zijn. Probeer steeds de bal zodanig 
in een vrije ruimte te laten Pelanden, dat de 
eigen voorhoede er mee vandoor kan gaan. 
Zet achterhoedespelers op een oefening 
tegenover elkaar en laat ze daarbij de bal 
elkaar hard toespelen. Leer ze ineens trap
pel),, links en rechts ! Wijs hen er bij deze 
oefening op, dat zij zich altijd zó moeten 
oPstellen, dat ze de bal zoveel mogelijk 
vóór· zich hebben. 't Is heel wat gemakke
lijker de bal tegemoet te gaan dan een . bal, 
die passeerde, te achterhalen en daarna weg 
te. werken. Moet zulk een herstellen toch • 
geschieden, dan moet dat zonder aarzeling 
direct gedaan worden. 
Een achterhoedespeler, die altijd aanvalt met 
energie en met de uitdrukkelijke wil de bal 
aan de tegenpartij te ontnemen, zal een groot 
struikelblok vormen. Kan er door de backs 
ook eens wat meer geoefend worden op de 
z.g. ,,double kick"? Heeft men deze schijn
beweging goed onder de knie, dan zal deze 
trap aan de tegenpartij ontzag inboezemen. 
Laten achterhoedespelers vooral denken aan 
.de wijziging in de spelregels. Men weet im
mers: charging is verboden ! Hoeveel over
bodige strafschoppen heeft het gebrek aan 
spelregelkennis in dit seizoen reeds veroor
zaakt? 

Van doei tot doel 

W IJ, AMATEUR-PENNELIKKERS 
· beleven moeilijke tijden. Was de 

vorige revue reeds schriel be
deeld met wedstrijd-indrukken, nu sta ik 
zelfs met lege handen. Geen blauwwitter, 
die na 1 December van het vorig jaar een . 
balletje iag, laat staan schopte. 
Reeds zeven weken knijpen de Lens-patent
ballen in onvrlj\Villige winterslaap hun oog 
toe, En hoewel op het moment, dat ik deze 
regelen aan mijn schrijfbloc toevertrouw, de 
ijs- en sneeuwharmonie ontaardt in een 
modderballet, komt het me voor - en mis
schien U ook ,........, dat onze éénogige lievelin
gen nog wat zullen bl_ijven páuzeren in on-
be~ommerde rust. . . ·· 

13 

't Lensterrein namelijk, dat dezer dagen de 
eer van m'n hoge bezoek genoot, was maar 
voor de helft te identificeren. De andere 
helft was herschapen in verdronken . :land, 
aan welks oever bezige timmerluiden· hamer 
en zaag hanteerden. 

Troostend symptoom l De Lens-tent in aan
bouw! Laten we de weergoden smeken, dat 
Thialf naar de Noordpool vlucht. Want 
heel Blauwwit verlangt naar het Lens-huis. 
Zo zullen ónze bruine monsters ook vast 
de Se Zondag verslapen, wat ik ze niet 
misgun. 

Maar daarna mogen zij in ongebreidelde le
venslust weer huppelen op de nu dode gras
sprietjes èn het wat ruwe contact herstellen 
met per wedstrijd zoveel paar voetbalschoe• 
nen. 

't Is alleen de kwestie voor Wèlke bene~ zij 
hun weelderige rollingen het meest zullen 
demonstreren. Voor mij 'n vraag I Aan 
jullie, blauwwitten, het antwoord ! 
Hoe zal de conditie van de spelers zijn ? 
Bij het overdenken van dit chapiter acht ik 
het te bétreuren, dat de indoortraining dit 
seizoen geen doorgang mocht vinden, zij het 
door omstandigheden buiten ons. In deze 
"sti_lle" Weken zou hèt middel zijn ,om fit 
te blijven : een goed-gele_ide zaaltraining. 
Vorig seizoen was ze er. Het succes bleek 
niet onvërdeeld. 

1 
Nog te Veel Lensers onttrokken zich, hieraan, 

Een belailgrijke groep bleek de actie van het 

Bestuur niet te waarderen en toonde zich 

rijkelijk Ónverschillig voor de minimum,ta~k. 

die een Sportsman van heden noodwendig 

te vervulien heeft. j 

Tot die taak behoort zeker: alles te doen, 
wat in je vermogen ligt, om in conditie te 
blijven. j 1 

Zeker zal de indoortraining volgend Seizoen 
,veer" op 't tapijt komen. De veldtrai~ing 
echter is dichterblj. En in dit verband onder• 
schrijf ik_ volkomen, hetgèen ik dezer dagen 
in de Sportkroniek las : . Sport eist, Zelf" 
discipline; - 1 

En niet alle\!n bij de wedstrijden. 

Een voetballer, die uit zekere gemakzucht 
de training verzuimt, is als sportsman mis-
lukt. 1 , 1 . · . 

Hij, die aan de training actief in volle over• 
gave aan; de leiding deelneemt, toont disci
pline en begrijpt de belangen van zljn clu!J. 
In de Sportkroniek staat veel lezenswaardigs. 

Veelal jaarheden als roeien, tips, die je 
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gebundel'd graag in de zak van iederen speler 
wil stoppen met het uitdrukkelijk verzoek 
ze thuis eens rustig te overdenken. Dat voet
ballen op papier heeft, als aanvulling van 
de praktijk. geweldige waarde. 
Zo las ik een uitstekend artikel, dat tot titel 
had : Het bouwen van, een voetbalteam. 
Hierin wordt de grondslag behandeld voor 
het kweken van een goede teamgeest. De 
schrijver toont aan, dat de huidige voet
baller niet alleen de individueel handige spe
ler, maar bovenal medespeler en helper van 
tien anderen is. Deze toepassing doet een 
elftal groeien tot een team, dat moet leren 
een systeem te spelen. 
Zocht men vroeger bij de formatie van elf
tallen naar voetbalsterren. thans volgt men 
de nieuwe koers: het opbouwen van een 
team met de goede team•geest, met gevoel 
voor saamhorigheid, strijdlust en karakter. 
Iedere speler wordt een ploegmaat. Het 
samenbinden van elf spelers tot' één geheel 
met de wil tot het bereiken van hetzelfde 
ideaal. geeft een sterke eenheid. 
Een en ander, dat ik geheel kan onderschrij• 
ven, is, zij het niet systematisch, meermalen 
in de revue aangeduid. Laten wij, blauw• 
witten, de stootkracht van onze ploegen, die 
sinds ei;ikele jaren duchtig versterkt is, steeds 
hoger trachten op te voeren door een·. vol• 
ledige afstemming op het spel en karakter 
van onze clubgenoten, gelijk onze technische 
leider sinds jaar en dag propageerde. Zo, 
clubvrienden, zullen wij een. belangrijke stap 
kunnen doen op de weg naar het gestelde 
doel : de N. V.B. 

De nieuwe koers moet ook de onze zijn! 

J. v.d. K. 

Uit het Juniorenkamp 

' IN HET NUMMER, DAT WIJ TH)).NS 
. i, presenteren zijn we vrij van wedstrijd• 

verslagen, daar ijs en sneeuw enige we• 
ken onze aandacht vroegen. In plaats van 
achterwaarts te zien, richten we deze keer 
onze blikken op een grote datum in de 
nabije toekomst. Jullie begrijpt het al : het 
gaat over 9 Februari. 

Mijnheer Nuyten zal de junioren•toneelspe• 
Iers nog wel tot laatste voorbereiding een 
goede pen op de neus zetten. En nu hebben 
wij nog een heel dringend verzoek te richten 
tot de junioren, die met ons in de zaal de 
revue komen .zien, 

Het bestuur rekent er n.l. op, dat ook de 
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meest beweeglijke junior zal meewerken tot 
een goede orde. Niemand immers bezit het 
recht om een ander te hinderen en iemands 
genoegen te bederven. Dat is voor iedereen 
duidelijk. 

Als in een vijver duizenden vissen de ruimte 
moeten delen met vier of vijf kikvorsen, dan 
noemt een voorbijganger dit heerlijk visoord 
een kikkerpoel. Zo zal ook de enkeling, die 
luidruchtig wordt op de feestavond de goede 
naam van ons juniorencorps lelijk beklad• 
den. Het bestuur zou zo iets niet mogen 
dulden. Wij maken er ons overigens weinig 
kopzorg over en rekenen op de jongelui. 
Komen de ouders mee - en daar rekenen 
we op ..- dan gaan we natuurlijk bij hen 
zitten. Dit alleen reeds terwille van de be• 
leefdheid tegenover onze ouders, aan wie 
je zo ook beter eventuele inlichtingen kan 
verschaffen. 

In de voetballoze periode is het van veel 
belang toch in de beweging te blijven door 
b.v.- de Lensrevues nog eens na te lezen, 
door spelsituaties tljdens de gespeelde wed~ · 
strijden te overwegen en door met elkaar 
over het voetballen te praten. Want als de 
vorst uit de grond en het sneeuwsmeltwater 
verdwenen is, gaan we er weer op los, Dan 
laten we Lens weer verder groeien door 
onze daad. Lens is toch immers onze eigen 
club, waarvan we nog tal van jaren een 
goed lid hopen te zijn, Samen bouwen wij 
onze vereniging verder op. Het bestuur gaat 
vóór en wij bouwen mee. 

Tot besluit een goede raad: 
Wät je doet, wáár je staat, 
Onthoud dit goed, ik zeg het kort: 
Eerst het werk en dän de sport ! 

P. J. 

T I P S 

Toont U vrfonden; moppert dus niet! 
Maar tracht elkaars fouten te herstellen ! 

• 
Besteedt aandacht aan Uw spel! 
Dat verhoogt Uw ciQ'en genot 
En dat van Uw medespelers! 

H. 

H, 
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- Fa. C. VAN DIJCK . 
(Joh.>Ç. Hinkenkemper} 

' REG ENTESSEPLEIN 11 
Telefoon 332105 

PARFUMERIEËN - EAU DE COLOGNE 
Badmutsen - Duikhelmen 

. Haarverf ' Haarhersteller 
Haarnetten - Toiletartikelen 

G €BR. ko€nb€Rs 

KLEERMAKERIJ 
. 

Anna· Paulownastraat 5 0 
Telefoon 391933 

. 

Voor 

HORLOGERIE - OPTICIËN 

· STEIJNLAAN 165 
Telef. 332799 TE BEREIKEN MET LIJN 6 EN 12 

WOERDENSCHE · 
KAASBOERTJES 

' 

THOMSONLAAN !20 
DIERENSCHELAAN i 7 
REINKENSTRAAT 15 
~: HOYTEMf'~T~. 29 a 

• • ' • .,,- '>' > " 

•--'~·· 
N.V. G. C. VROEGH'S 

. WIJNHAN.DEL 

,.DE KROON" 

Weimarslraa.t 198.-204 "Tel.134223 
Zuid Buitensingel 2 8 8 

Tel. 330075 

i 
HAAGSCHEFOTOCENTRALE 
Crispij~stroàt 40-42-44 • Telefoon 391292 

' Wij verrichten alle . voorkomende fotografi" 
sche· werkzaamheden (lantaarnplaatjes, repro,, 
ducties, diapositieven, _vergrotingen, verkiel" 
ningen enz.) 
Speciaal ingericht voor het maken van bid
plaatjes met foto; tarief billijk. Pasfoto's 
wàrden in eigen atelier vervaardigd. 

HAAGSCHE FOTO CENTRALE 
Het huls met 40 jaar ervaring 1 

AANBEVELEND, 

• Telefoon 

• 
C. J. VAN KEMPEN 

392446 EERBEEKLAAN 40-42 

Th. 1n. V,tUi. ~ 
Carrier Verhuur en 

Rijwiel-Reparatie-inrichting 

BESTELDIENST 

BEEKtA'AN 107 



NAAMLOZE G L ·A s HANDEL EN 
VEN!':'OOT. INDUSTRIE 
SCHAP - VOORHEEN F•• 

H. L. ZALME . & ZONEN 
MAisoN RöooENRIJS 

DIR. H. L, ZALME Jr. 

uitsluitend Prinseslraat 94 
Telefoon 115990 

• 
GLASVERZEKERING 
GlazenmakerlJ - GlassllJperlJ 
Glas In lood " Glas-reclameplaten 

Uw 4 

Loosduinscheweg 7 0 3 

· tegenover de Apeldoornschela~n 

caÇé "alsem" ";~ ., . ·:.- . 
e: LENS''. CLUBCAFÉ 

•· .,• 

RADIO RIJWIELEN 
PHILIPS , 
ERRES 
WAlDORP 

BURGERS • STOKVIS 
SIMPLEX - C. D. S. 

JUNCKER 

DUIJVESTEIN 
Galileïstraat 64-70 Telef. 335953 
Heerenstraat 38, Rijswijk . Telel. 118195 

HAARDEN STOFZUIGERS 
IN VENTA PROTOS 

JAARSMA • DAVO WALDORP • ERRES 

BEGRAFENISSEN 
TRANSPORTEN 

W. L. A. VERHOEF 
ANEMOONSTRAAT 45 

TELEF. 392074-332370 

APELDOORNSCHELAAN 46 
• 

VOOR 

H. F. KETTENIS & Zn. 
Opgericht 1 April 191 9 

BEEKLAAN 2 0 2 
TELEFOON 332063 

Moderne Bloemwerken M 
Meermalen bekroond fl 

MERCEDES 
,,PRIMA" . 

met koffer 
f 110. -

K.Grijpink 
Moderne 
Kantoorinrichting 

Vondelstraat 182 • Telefoon 334484 

Schrik•' Drukkerij • Ml1pelltrHt 32 • T.el. 338478 • '1°Grnenh• ge 
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' U\11NDTBU l 

KNUF / 
fil_ IE / 

SNUF 
~-

·MODERNE KLEDING 
EN HEREN-MODE-ARTIKELEN . 

• 

K'N u··f 
PIET HEINSTRAAT 90 
GEVESTIGD SINDS 1898 

S I GA .R E N H AN D EL· F. M E N S I N K 
COLUMBUSSTRAAT 50 ._ 'TELEFOON 330593 ,,,~ 

~ . ' . f>#/~ ~ ,-

s I GAREN tin te :KLAS FABRIEKEN~ ,, 

VOOR ~;~;, SMAAK!$~ 

• 

Weïmarstraat 118 T eleloon 336709 
(tussen Beeklaan en Regentesseplein) 

HET ADRES VOOR ALLE SPORTARTIKELEN 

..... ·~-~ -..iBRANDSTOFFENII,. 

AN~EGMOND1.ZN 

1 

Leden L. en S. 10 pCt. reductie 1 

Heerlijk fruit en frisse groenten . 

vindt U in onze· moderne groenten- en 
fruitafdeling. · 

:Komt 'U eetid, füjlren? 

WEIMARSlRAAT 221 
TELEFOON 332707 (bij g. g."398073) 

.• 
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Jlo.e IV$ liet u.iéiden. 
· w· IJ WISTEN REEDS LANG, DAT 

· er belangstelling bestond voor ons 
20 ... jarig be.Staansfeest: · · 
·Wij wisten. ook, dat er hard werd gewerkt 
om het vierde lustrum op passende wijz_e af 
t"ë sluiten. En nu alles weer achter de· rug 

, is, is .er een warm gevoel vah tevredenheid 
en dankbaarheid over ons gek"ame'n. 
Op de eerste plaats zijn wij dankbaar tegen ... 
over . God, Die ons in staat· stelde twintig 
jaren middels de voetbalsport mee te wer-
ken aan de opvoedende taak van de jeugd-
beweging, Waar aan de ene kant over ... 
dreven belangstelling was voor lichaams_cul-
tllur, doch aan de andere zijde gespot werd 
µ1et de balletjes--trapperij, plaatsten wij ons 
op het standpunt, dat juist om\Ville van het 
hoge doel, dat de opvoeding van de mens 
zich stelt, geen middel mag worden toege ... 
past, dat men niet verder wil ontwikkelen 
en vervolmaken. Het voetbal als middel tot 
eèn hoog doel ! Juist, maar dan dit middel 

·schoon en waardig maken. Voor den voet-
baller éen goede vereniging ! 
Ongeveer 125 Lensers hadden zich 's mor• 
gens verenigd in de Kapel van de Eerwaarde 
Zusters aan de Newtonstraat en velen van 
hen ontvingèn ·dé' H. Communie. Hebben we 
teen niet met Onzèn Lieven Heer gepraat,· 
heel hartelijk. en heel dringend, over onzC: 
eigen moeilijkheden, over de zware tijden', 
cók over Lens? Wat een heerlijk begin van 

~ onze feestdag! En het trof wel bizon.der, 
-;·:dat in het Epistel juist St. Paulu~ aan' het 

Woórd was. Naar aanleiding van zijn b~zoek 
. aan· de beroemde Griekse spelen, ,maakte hij 
-dè opmerking, dat wel velen. lopen, doch .~~t 

slechts één de prijs behaalt. En verder doe:-
lend op het geestelijk leven, vermaande St. 
Paulus zijn tijdgenoten en ook ons : Loopt 
dan · zo, dat gij de prijs behaalt ! ! Geen 
wonder, dat kapelaan Buis, die in zijn pre ... 
diè8tie het Epistel besprak, zozeer onZe aan• 
dacht had. Zeer terecht b!,!too"gde hij, dat 
men zich niet slechts op het sportveld, doch, 
ook op de velden van het zieleleven moet 
trainen om iels goeds te bereiken. 

..... ' 
Het ongewone uur .van aanvang der ävoflq.. 
festiviteiten (4- uur) was geen beletsel, 
scheen veeleer een aansporing voor de feest• 
gangers om op tijd aanwezig te zijn. In de 
vestiaire was er een hevig gedrang : Musica 
is blijkbaar geen "Lensachtige" feesten ,ge ... 
wend. Het knusse zaaltje vulde zich in kórte 
tijd geheel. Inderdaad : · velen moesten wor ... 
den afgewezen, helaas! Toch wa;èn nog 
tientallen extra stoelen bijgeschoven. . 
De heer Dubois mocht Zich wel gelu_kkig 
achten zo'n opgewekt gezelschàp te mogen ' 
begroeten. De steeds groeie'nde LensfamiÜe 
zoekt elkaar graag op. Het Lensfeest. is voor 
velen hèt feest bij uitnemendheid, dè uit-
gaansdag. Van vele leden is dan het' hele 
huisgezin, vader, moeder en de kinderen, 
aanwezig, 
Een hoge eer; .eèll eer ·die ons verplicht, was 
de aanwezigheid van den -Hoogeerwaarden 

· Heer Deken, Mgr. J. v. d; Tuy'!- Hct.Bonds ... •-
bestuur was vertegenwoordigd door de heren 

' v. d. Molen Sr. en Dijkman. Eerstgenoemde 
sprak naast een gelukwens nog de hóop en 
liet .;:,.ertrouwen .uit, dat d~ samenwerking .na 

'de Ftlsie oprecht en hartelijk zou blijven,'Y-o'è 
Sportkroniek vaardigde .haar Haagsè:Êrie• 

, venschrijver af. Ook Tóurboys, ~Ria, Wes ... 
: tèrkWartier en De JaQers üèten .zi~h niet on• 
· beiÜigd, terwijl de Pei-S' ·eveneens aanwezig 

was. 

., 
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De Voorzitter zette nog" een pltiim op d~ 
hoeden van een vijftal, dat in de voorbije tijd 
van snel ve_rval dapper stand hield en p_àl 
is blijven staan om dè slagen op te vang~n 
en Lens te redden. Dat hun pogen is ge-
slaagd, bewijst wel de hilidige stand yan 
zaken in de vereniging. -
Om :_nu een beschrijving te geven van de 
Revuè, zoals men die .hoorde en zag, ,mocht 
men wel een dichter zijn, een woordkuµste".. 
naar tèneinde in de duizend wendingen .en 
schakeringen van onze schone moedertaal het 
kijk• ell ,hoorspel opnieuw op te bouwen'. 
He_t spel was vrolijk in de geboorte en de 
babydagen van het Lenskindje, historisch op 
de strijkplank van Hageraats en op de Haar-
l~mse hotelkamer en in de ljsco•pret va0 
Volendam, opwekkend in zailg en muziek 
en ontroerend bij het lndisC:h toneel. Wij 
hoorden· oud Lens en jong Lens een samell-:. 
spraak houden. -Wij hoorden een lofprijzing 
-op. de Lensrevue op keurige wijze voorge.
drage~. En dan trad daar een fee uit de 
opengeslagen Lensrevue te voorschijn, die 
danste op de inaat van een "valse au prin:. 
temps". Want de Lensrevue vertelt var1 

· ·iente en groei en vreugde. De redactie voelde 
zich gevleid door de hooggestemde waard-~
ring van haar werk. En evenals de gunstige 
beoordeling, die we in de Sportkroniek oVè"r 
de Lensrevue lazen, zal ook de ode aan oris 
clubblad en de_ dans aan het orgàan gewijd, 
ons tot verdere _activiteit aanzetten. 
Er zat spanning in de zaal. Men lachte, m~n 
on_troerde, men genoot stil .in zichzelf. ijet 
is moeilijk uit te _maken wat ons wel ·lret 
best pakte, de zuivere klanken van de mu
ziek, d.e solo's of de samenzang, de tafer"cel
(jes uit het rijke Lensleven, de frisse jon
gens in helder blauw en wit, de fleurige 
toiletjes, de dans, de grappen, ja, wat was 
het? Het was alles Lens, echt Lens. Zeer 
terecht sprak kapelaan _Buis in de pauze de 
wèns uit, dat Lenig en Snel steeds eeil goede 
club zou blijven, een vereniging van fijne, 
Katholieke distinctie. 
De apotheose ontwikkelde zich van een ver• 
heerlijking van de beeldende kunsten tot eën 
lofspraak op de sf}orten. Koning Penalty VII 
deed zijn intrede in de zaaJ en schreed, 
voorafgegaan door zijn herauten langs ,de 
rljen, En op het podium, omstuwd door zijn 
getrouwen, las hij zijn troonrede, waarin hij 
zijn plannen aangaf. -
Leve de Sport! Leve Lens ! ~ 
Het applaus kon nauwelijks bedaren, toen 
de vcorzitter zijn dankwoord sprak. De ,s"ou~ 
venirs waarmee de heer, Nuyten .en zijn staf 
werden vereerd, waren wel VPrdiend, De P. 
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en ,P., heeft eer van haar opdracht. 
Tot slot dit: De fèCstvier~ng is achter de 
rug. Twintig· jaren Lensleven zijn afgesloten. 
De bal 'rolt verder. Ook . w_ij pakken weer 
aan, onverdroten, onversaagd, Lens vooruit ! 

REDACTIE. 

0 F F C Ë E L 

NIEUWE JUNIOREN. 
136 L. Janssens, Paul Krugerlaan 84. 

NIEUWE SENIOREN. 
137 J. Douw, Fultonstraat 167. 

. NIEUWE DONATEURS.· 

158 Mej. A. Kops, Cartesiusstraat~ 62 
159 Dhr. W. F. Keuls, Copernicusstraat 2 
160 Dhr. P. J. Willen:sen, Suezkade 109 
161 Dhr. H. v. Gennep, Thorbeckelaan 485 
162 Dhr. J. A,kesteijn, Beeklaan 156 1 
163 Dhr. M. Vlak, Boegstr. 9, Scheveningen 
16-1 Dk J. J>,. A. Kok, L. v. Mee,de,v. 261 
165 Dhr. Th. Enter, Amandelstraat 51 
166 Dhr. F. Ots, Copernicusstraat 54 
167 Mevr. Beerens, Hoenderlo:Straat 91 
168 Dhr. A. G. te Kaat, Weimarstraat 52a 
169 Dhr. Th. Zuiderwijk, Beeklaan 371 
170 Mevr. J. Gevers, ·Columbusstraat 135'· 
171 Mevr. J. v. Luxemburg•Lagerwey, 

Copernicusstraat 56 
172 Dhr. A Peperkamp, Herderslaan 29 
173 Dhr. F. A. Vloemans, Conradkade 26 
174 Dhr. A. Rientjes, Conradkade 25 
175 Mej. A, P. Sekker, Cronjestraat 4 
176 Dhr. G. Cornelissen, A. de Haenstr. 10 
177 Mej. H. v. d. Meulen, 

·Ch. de Bourbonstraat 127 
l 78 Mej. G. v. Boheemen, Kepplerstraat 322 
179 Dh,. G. P. J. Gmitsen. 

Hulsthorststraat 266 
180 Dhr. J. F. Kroon, Hulsthorststraat 4 
181 Dhr. B. Meuldijk, Apeldoornschelaan 5-i 

'n Enorme, in· de Lensgeschiedenis waar~ 
schijnlljk de langste maandlijst. Resultaat van 
de geslaagde lustrumavond allereerst, staat 
zij voorts voor eên belangrijk deel op het 
actief van de werkers achter de schermen, 
die ongemerkt, onopvallend hun ·vereniging 
te pas propageren met volhardende ambitie. 
Mooi voorbeeld voor alle blauwwitten 1 
De nieuwe donateurs(trices) van harte wel~ 
kom in het Lensge7.in. 
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ADRESWIJZIGINGEN. 
'Dhr. en· Mevr. J. Runderkamp-Baudé, Linde-
laan 195, Rijswijk. ' · 
H. en R. Roodenrijs, HaagWeg 40, Loos
duinen. 
J. v. Zon, Kruisbessenstraat 5. 
G. v. d. Steen, Zoutmanstraat toa. 

HARTELIJK DANK 
zegt het Lensbestuur voor de bij het 20-Jarig 
bestaan van alle zijden ontvangen geluk
wensen. 

ATTENTIE. 
Met' nadruk zij er -~ogmaals op gewezen, dát 
de spèlers hqn eigendommen als portemon
nales, portefeuilles e.d. tijdens de wedstrijden 
moeten afgeven aan het buffet. 
Het Bestuur kan overigens voor zoekge
raakte voorwerpen niet aansprakelijk zijn. 

TOEGANG. 
Binnen enkele weken krijgt Lens een eigen 

"to"èga'ng tot ·haar velden. De doorgangen zijn 
reeds gemaakt. maar het toegangshek moet 
nog geplaatst worden. 

JAC. v. d. KLEY. 
Secretaris. 

Training en voetbaltraining 

NADAT WIJ DE LAATSTE MAAL 
enkele onderdelen van het lopen nauw. 

keurig hebben bekeken, waardoor het uit• 
houdi11gsVermcgen belangrijk was gediend, 
dat w'n grote ro! speelt bij ons partijtje 
vc~tbal, willen we, het nieuwe jaar inzetten 
met nàg iets ·meer' te zeggen over dat uit• 
houdingsverinogen als basis vcor techniek 
en tactiek. : 

, Wij bedenken geen "naàmkaartje" voor de 
categorie spelers, die hun wetl.strijd als vol• 
doende oefening beschouwen. Zij schieten 
belangrijk tekort· in hun vrijwillig op zich 
genomen verenigingsplicht. Hun wijze van 
spcrtbeoefening betekent trouwens niet een 
winnen van gezondheid, dcch een inboeten 
er van, aar:igezien het organisme bij herha• 
ling vcor maximale ·prestaties wordt" ge• 
plaatst zonder er behoorlijk ·op te zijn voorw 
bereid. De gevolgen zijn onpasselijkheid, dui
·zeligheid, aanhoudende vermoeidheid enz. 
Zij. die menen met een "baantje lopen" vol
, doznde te oefenen kennen ook al niet veel 

i 
! 
i 
1 .. I c_mtrènt de omvang van de prestatie, die zij 

)everen dOor het spelen van ~en wedstrijd. 
'. ·immers een baantje lopen geschiedt gelijk-
'....u....., ~-

47 

rp_atig ia een door den loFcer zelf bepaald 
tempo. Men zou het op één lijn kunnen 
stellen met de training vari een snelwande-
1_iar, die met een boulevard!slenter-pas enige 
drukbevolkte straten in en' uit slentert. 
Bij een wedstrijd worden het tempo en de 
ii:ceilijkheden door andere!l' -en niet door 
onszelf bepaald, hetgeen eep belangrijk ver
schil uitmaakt. Er is een ,gedurige opeen
volging van meer- en mindèr inspannende 
momenten. · 
Deze afwisseling moeten \Vij ook in onze 
tràining vastleggen, dus lopen .met. hinder
nissen, b.v. bokspringen e~ onderdoorkrui
pen. een medespeler op de rug een- eind 
ineedragen. 
Zojuist sprak ik over wandeltraining, die 
toch als oefening van hêt uithoudingsvér-

• inogell niet te laag. moet worden aangesla
gen. Men dient eerst de duur cip te voereri, 
het tempo kan varieren. Het is een·· prachtige 
oefening, die regelmaat van ·oefenprestatie 
van enige uren wandelen. Wat zijn er voor 
bezwaren aan om met meerderen, in elftal
verband b.v., een fikse wandeling te makèn 
van één· uurtje. Laten wij zem;fen naar Sche
veningen en weer .terug, in vlot tempo (7 
}cm per uur). Waarom zouden We in Zbrg
vliet niet eens een flinke "draf" nemen, 
liefst in natuurlijk terrein ( 't paarden pad 
b.v.)? . 
Zo is er heel wat meer te bedenken. Làtei"t 
we als "grootsteedse bleekneusjes" eens riiet 
voor alles en nog wat de fiets of dC • tram 
nemen. Laten we liever wat m'eer per pèdè.S 
apostolorwn gaan. 
Voetballen is, niet het minst _voetenwerk, 
benenprestatie. Daarom dienen orize onder- · .. 
danen degelijk geoefend te worden. 

E. 

JUBILEUMFONDS 1940 

ZO BEHOORT DE VIERING VAN 
ons 20-jarig bestaan wederom tot het 

verleden en daarmede is ook ons' onvolpre
zen "Jubileumfonds 1940" geliquideerd. Deze 
nuchtere feiten feiten vragen echtèr een na-
dere beschouwing. " · 
Maandelijks inochten wij U middels deze 
rubriek met de groei van ons fonds' in kennis 
stellen en nu wij voor de "finale'' staan, 
mogen wij deze rubriek niet opheffen :zonder 
een woord van oprechte dank te .hebben 
uitgesproken tot:al de getrouwe "fondsledeti", · 
die door een maandelijkse bijdrage, of door 
een gi_ft ,rinee~s:.·. onze feestviering hebben 



· Inschrijving voor "de Maandag~ en Vrijdagclubs 
.: gèdurende September; voor de Zondagmid

dagclubs 1-16 Sept. ':n gedurende JanuarL 

C @ ~ ~ 1r &\ ~ 1w ~ .i 
TOUSSAINTKADE 21 

Tientallen Lens•leden· leerden reeds bij ons dansen: 
VRAAGT HUN OORDEEL 1 . , -~ ·. 

BE IJ E R · ·. · 
E~KLAA.N 157-159 · TEL. 333467 . 

Hl;T ADRES voor BEDRIJFSKLEDING. OVERALLS 
SLAGERS-, 
KRUIDENIERS-
en STOF JASSEN 

-··VERF- EN GLASHANDEL 

DROGISTERIJ ,;'T MOLENTJE" 
L. JANSSENS - PAUL KRUGERLAAN 86 
TEL 333497 GIRO 156320 
,, 

U 6:eet en wij, k.uvt.gen do.01t, de gefieee "-tad ! 

HET ADRES 
VOOR 

Croquetten en S~lades 
IS 

PIET HIERCK 
LOOSDUINSCHEKADE 207 

WIJ KOPEN ALLES! 
Gehele inb'oedols 
MeUbelen • Gordijn~n 
Klflden - Zeilen 

j Tel,3~2569 1 

. . 
Gouden en zilveren voorwerpe'n enz. enz., 

Kortom ALLES zonder uitzondering. 

• Ho~gst·- mogel_iie prijzen 

~ Onmiddellijke betaling 

BE~DIGD MAKELAAR EN TAXATEUR 

J. A. KOPPELLE, Piel Heinslraal 70 
OfficlUle taxaties tegen billijk tarief 
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'helpen. mogelijk maken. Zonder hun steuri 
was het onmogelijk geweest ons feest op een 
dergelijke wijze te vi'eren. 

, 06k 'anderszins heeft het aan medewerking 
niet ontbroken. , 
Dit. stemt ons niet alleen tot dankbaarh~id, 
het geeft ons tevens hoop voor de toekomst. 
Want wij hebben hieruit nog eens geleerd, 
dat wanneer door het bestuür op ons Lens 
een beroep wordt gedaan, ee_n spontane 
reactie volgt. 
En bij <le vele mOeilijkheden welke ons on" 
getwijfeld nog te wachten staan ,_ wij den" 
ken hier b.v. aan de ;fwerking van onze 
tent, aan de noodzakelijke verbeteringen v.:m 
de~ terrei11:en ,_ is de wetenschap "zo'n" 
ëorP's · leden en donateurs ( tr_!ces) achter zich 
te hebben ons een krachtige ruggesteun. 
Lens"' groeit nog steeds. Dêze groei bewijst 
dat wij op de goede weg zi]n en dát ~nze 
20"jarige dub lev'en.~lqachl-·bezit._ Dit danken 
wij Vooral à.an de b_ekend_~ goed~ geest onder 
de kden en hë,t ste_r~e saamh'!rigQejtjsgevoel, 
welke zich bij deze' feestviering· en_. in de 
resultaten van h~t ·fonds wederom ze;; dui" 
<lelijk demOnstreerden. Dat het zó bÜjve ! 
Want voortbouwend in deze richting wacht 
ons zeer zeker een nóg groter bfoei, een n·óg 
schoner toekomst. De mogelijkheden zijn er; 
de wil en g'oede geest zijn er ~veneens. Wat 
let ons dus? Daarom: alle hens à.an dek; de 
h;J,nden aan de ploeg. · 
Laten wij tot slot de financiele resultateÎ1 
beschouwen. HoeWeI: bij ,het· neerschrij\len 
van deze regels de maand Februari nog niet 
is afgesl9ten en alle .bijdragen over deze 
maand nog ·nfet binnen zijn, kunnen wij toch 
aan de hand van de gegevens het eindcij" 

· f~r· aldus vaststellen : 

Totaal' Oéëember-afrekeni~g· 
Bljdrageq. over Januari 

· Bijdragen over Februari 

Totaal"generaal 

f 179.15 
- 36.25 
• - 26.55 

f 241.95 

Hoord;ll wij iets zeggen ? . . . . . . Wij danken 
U allen nogmaals hèel oprecht voor lJw 

·, niedewerking. v. B. 

Vànover Zee 

l Ponta Gro.ssa. 

. ~~ "' ~ .. , 
Z OALS IK U DE VORIGE KEER 

over de trein verteld heb, zal ik het nu 
· over hèt weer doen. Het weer is in Brazilië 

tromy~l<?.OS I In één woor_cÎ ... _, t:9u;,eloos 1 _ 

,-,._- • • 'I 

~ 
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Je kûnt even een kW~"rtiertje v~n huis zijn 
g'ewandeld, 'met het prac~tjg!}te, h~etste,,r(te 
hete) zomcrwéer, je kij_kt evèn"naar de ~uçht, 
eri ~oet de ontdekkin~: dat--je hooQst waar .. , 
schljnlljk niet droog thuis zult kotnen, iets;' 
dat'· hier· in Brazilië vaak gebeurt: Vi{ant het ... 
ka:~ ·hier hard ~rêgèn~n- fiéél,_ harfl en ...... 
·lang. Soms 3 dagen eh ~~chten, zond~r· op
-'f-\oüden, één lange slagregen van 72 uren! 
Dan zie je het water"'als rivieren langs de 
StÓepen van de stad Ponta Grossa lopen. 
beze stad Is 1100 meter boven de zeespie-• 
ge'r tegen een ·bérg a~,n gebouwd. Die ri" 
viertjes 'worden .in" de laag gelegen straten 
stfomen van 6 ~. brèe4t~. Op ee.il-laag plein; 
frl de· stad' lieb ik ha een regenbui een ffi'eer 
g~zien van 30 X 40, in eter en in het _mlo.den 
Wel ± 65 cm diep. i-iEi-~erkeer uit 2 'Stra:.: 
t~n was a_fgesloten.' Ge~n_ fiets of a;ut9 kon 
ér meet door, alleen eilkelé jongens diè .. : 
hun· kOüse'n en schoene~ hadden "'uit -getro0 
Jcen, en van de"' gelegen}iei9 gel~,r~ik maak--
ten om hun zoveel-per-jaars bad te,' ne
men. {Dat ligt aan de hoeveelheid regen, 
die er valt). 
Over , de zón _ -hier behoef · ik niet. Veel te 
zeggen, alleen dit, dat ç:en "nieuwe Ho} .. 
l~ndf!r" in Brazilië ~rg m~et opJ}assen voor 
zonnesteek. . . . ,., . • 
Oók hageleil kall het hier ge\Ve{dlg ! 
Hagelstenen, in de vorni van _damstenen, met 
een middellijn v<ln 4 äi 5 cm, ·~~llen dóór 
d'e dakparinen, en kunnen de Oogst · aardig 
'tcetàk.elen. Als een -~e~s'. in,Jo·.ri bui raakt, 
zcnper· in de nabijh~(d ·ya11., eeri beSchUlting 
te zijn, beloof ik u, dat die_ er _.óók na de 
bui "toegetakeld"; uit zal ·zî~rf ! · 
Maar· het allerergstè van alles is toch y.rel 
de WindhdoS ! Daarvan zal ,Ik u een voor" 
beeld "aanhalen. ljet w~s ,te- Carambehy~_ een 
Hollandse kolonie· -di_cht bij Ponta Gróssa. 
Het .was 's·avOilds,half elf; de gewone''tijd 
voor ~indhoz~n. Het' onweerde en l_ichtte, 
zoals dat alleen in Brazilië" mogelijk is, d.w.z. 
lichten zonder ophouden, minuten lang, zón-- • 
der één enkele onderbreking. Toen was het, 
dat een windhoos de boerderij van den heer 
Borger bezocht. De schade kon de volgende 
morgen pas goed worden opgenomen. v'an 
het huis was de bovenste verd~~Ping com-- · 
pleet \veQ'gewaaid. Eén koestal Was met de 
vloer gelijk gemaákt en een andere deerl_ijk 
gehave"lld. Een varkênsStal van 4 bij 15 ·me" 
ter en 2 meter hoog had ;,koppetje" gedui~ 
keld, en was oi, 0 zifn -koP blijven liggen: 

. Een kippenhok van bepleisterde stenen mis~ 
te zijn bovenste helft, en sommige van zijll 
bewoners werden. een. paar honderd meter 

_ "."erder~ d.qod, _teruggeyonden.)Vt~r .het ste~k: 
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ste be'Wijs van de kracht ·Van de wind was 
wel, dat het prikkeldraad van de palen af. 
woei. 
Dit was eèn voorbeeld van een zeer sterke 
windhoos, doch mindere windhozen zijn hier 
niet zeldiaam. 
Momenteel hebben we droog en warm weer. 
Hêêl e~g warm weer ! En weinig regen, ·wat 
het crQste 'is van al. 
Het drinkwater is hier 's middags lauw, en 
als metl 's avonds de deuren en ramen open 
wil zei~en, komen die vc ... (pardon, ik zou 
háast iets lelijks gezegd hebben), dus ko• 
men de ~;,uskieten hip.oen, maar daarover 
vertel ik de Volgende keer 1 

JOSE BON. 

Mijn steentje 

IK BEN NAÀR MUSICA GEWEEST,· 
tjonge, tjonge, wat een feest. Wat ee~ 

kleuren, wat een lijn, ~en voorrecht om daar 
bij te zijn. Van zo'n prestatie sta ik paf en 
neem heel_ diep mijn pftje af voor wat Leils 
haëlr leden bood. Het "fas geweldig, h_et was 
groot!._,-' 

Veel vrienden heb ik weer ontmoet, het deed 
mijn oude Lenshart goed. Getrouwen van 
voorheen en thans· zo · prettig samen aan 
de dans. Ook -S~mmelaar was aan de zwier. 
Zat hem dat soms in het· bier? Hij draaide 
lustig om zijn as, alsof hij nog pas twintig 

·was! 

Èn wat eè·n leuke;· vlotte liedjes op g~ed 
gèfroffen melodietjes. Vooral dat éne mocht 
er zijn. dat met het "zakelijk" refrein: 
Wordt donateur, wordt donatrice, U kunt 
_er nooit iets mee verliezen. Dat sloeg de 
~pijker op zijn kop. Lens biedt slechts voor
deel, nooit_ een st:°p ! 

Ja, het was een pracht prestatie, hef ap
. plaus soms een ovatie. Vooral bij "lndië"
Volendam'.', toen er bijkans geen eind aan 
kwam. En wat liep dat alles vlot van het 
begin tot aan het slot. Al met, al een "knal'" 
fe.Stijn waarop ons Lens weer trots kan zijn! 

JAN KNUT. 
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Varia. 

ZOFEBRUARI WAS VOOR ONS BE
stuurslid Jan Runderkamp en de do

natrice Flore Baudê een grote dag, een echte 
mijlpaal in hun leven. Die dag immers ver- · 
bonden zij zich met• elkaar voor eeuwig. 
Vccrtaan varen zij in hetzelfde schuitje. 
Lens wenst beiden oprecht een goede vaart 
toe. 'Moge hun hulkje bestand, bevrijd blij
ven tegen al te woedende golven van het 
leven. Moge Go:l.s zegenende hand hun jong 
geluk verder sturen. 

Philip de Heer en zijn vrouw wensen wij 
geluk, nu zij een Kraaiend J opie in de wieg 
hebben• liggen. De juniorencommissie zal 
eventuele vcetbalaspiratiès met vreugde ga
deslaan. 

Nog memoreren wij even de 26e Januari als 
de dag, dat de he_er en mevrouw Willeqi 
Haket vóór 12½ jaar in het huwelijJt tra• 
den. Aan bejden en hun kinderen onze ·har
telijk gelukwensen. 

Van de E.co. 

Uitslagen 19 Februari: '. 

Graaf Willem Il 2-Lens 1 
Lens 2-S.V.T. 1 ' 
Lens 3-G.D.S. 2 
Quick-Steps 3-Le:ns -1 
Westlandia 3.-Lens 5 
Lens b-R.K.A.V.V. b 
Lens c-O.H.B. d 

1-IO 
6-4 
5-3 

. 4-7 
sch. n. opg. 

9-1 
8-2 

De 2e voetball'Onde begoq. op 19 Februari 
j.l. De blauwwitten zorgden voor een. uitste• 
kende aanloop dcor alle punten te vergaren. 
Dat geeft den burger möed ! · 
Maar...... wij zijn er nog niet. 
De weg naar bov~n is een moeilijke 1 
Alle Lensers dienen door een permanente 
activiteit te trachten on.ze wensen te verwe
zenlijken. 
Schuif je zelf opzij, om in je elftal terdege 
bij te dragen tot een gozd teamverband, dat 
in agressieve sportiviteit in staat is een 

VOOR UW ELECTRISCHE-, HUIS
HOUDELIJKE-' EN LUXE ARTIKELEN • 

LEEUW A. DE 
HAARDEN - KACHELS -GASFORNUIZEN TEL. 338339 VLIERBOOMSTR. 558 .... 

. 
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stootje te _kunnen opvangen. 
Overdenk je fouten, probeer je volkomen 
aan· te passen in de ploeg en ga te voren na, 
hoe het best een bepaalde tegenstander te 
bekampen. · 
Zó komt het" succes ! E.co. 

Van doel tot doel 

0, P ZONDAG 16 FEBRUARI J.L. 
. , mochten de blauwwitten weer hun 
plunje aantrekken en proberen, hoeveel er 
in de lange overwintering was blijven hanp 
gen van het spel, dat "voetbal" heet: Het 
viel mee ! Niet alleen dat de zes uitkomen~ 
de Lensfor'maties alle hun beurt met volle 
buit afwerkten, ook het vertoonde spel was 
niet _al te slecht, in vele gevallen zêlfs goed 
te noçmen. 

· LENIG EN SNEL 1 
fiet.ste vroeg naar de· Buurtweg en nagelck 
het zwakke zusje, Graaf~ Willem II 2 met 
10-1 vast. De wedstrijd, die in de beste 
Verstandhouding gespeeld werd, had een vrij 
ce[ltonig karakter: een in alle opzichten su
pei-ieur Lenselftal, waartegen het voor de 
groenz:warten hopeloos spelen was. Jammer, 
·dat het bovendien de hele wedstrijd regende, 
Waarblj allen de echt-vriendschappelijke 

·-sf~er weldadig aandeed. 
Lens trad binnen de lijnen met P. v. Hal, 
die J. Runderkamp verving en H. Jacobi op 
de. linkerbinnenplaats, daar Guus verstek 
liet gaan ( ?) Harry was weer ha.ast de oude 
en kon in de vlotte combinatie goed mee. · 
Aan de~e strijd vele regels wijden, ligt niet 
in .mijn bedoeling. Een paar opmerkingen ! 
De" doelpunten-prodti.ctie geschiedde· ditmaal 
. alléén door de blauwwitte vOOrwaartsen, L. 
·Ullers verrichtte hierbij de hattrick. 
De scheidsrechter, die zijn metiér uitstekend 
verstond, roemde ons spel en speciaal ons 
cpmbineren. · 
De eerste blauwwitten dienen echter aan 
het dekken ·van de tegenstander bij het in
gÜoien van de bal meer attentie te besteden. 
Overigens een goed begin, dat moed voor 
de toekomst geeft. 

LENIG EN SNEL 2 

ontmoette thuis S.V.T. 1. Gezien de om~ 
standigheden - een zeer zwaar veld en on
aangenaam weer - werd door het tweede 

·.'ré~elijk gespeeld. Het elftal telde één inval
ler voor den wCggebleven Ru (-? ) P. ter 
Steegc verving hem zeer verdienstelijk en 
bleek een~ trouvaille. ' 

' i 
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De strijd eindigde in een 6-4 zege voor 
Lens 2. S.V.T. 1 speelde aanzienlijk beter 
dan haa_r bescheiden ranglijstpositie doet 
vermoeden en nam zelfs voor rust ,......., met 
regen en wind mee - het initiatief. De. ver
kregeri voorsprong van de bezoekers zette 
Lens 2 spoedig in een 2-1 stand om. A. 
Blok maakte daarna zijn enige fout (zijn 
keep-werk was onder de ongunstige om
standigheden zeer keurig) en liet een bal 
glippen 2-2. 
'invaller P. ter Steege deed na rust goede 
dingen en scoorde de 3e en 5e goal, terwijl 
v .. Rijn en Ver.heggen het half dozijn vol
maakten. S.V.T. 1 verschalkte de blauw
witte defensie nog tweemaal. 

LENIG EN SNEL 3 
waarin P. v. Hal vervangen werd door Jac. 
v. d. Kley, trof het niet best onder eeri aan
houdende regen te moeten spelen. De strijd 

"ging tegen G.D.S. 2. Vóór half-time was de 
wedstrijd nogal spannend en_ zag Lens }. 
kans de aanvankelijke achterstand in een 
Voor.spreng om te zetten, vooral dank zij het 
uitstekende spel van spil P. Hoppènbrou

. wers, -ciie in het middenveld dómineerde. 
De bezo:!kers speelden te kort om de Lèns
~chterhocde veel te verontrusten, hetgeeti. 
maar goed· was, aangezien J.· Berntsen· deze 
middag een onzekere indruk maakte. Door 
tee-doen van Fr. Luxèmburg. was de :stand 
met rust 2-1 voor de blauwwitten .. " 
In de tweede helft takte het .spelpeil- danig, 
doch de. goal#productie voerde men ·op. 
Lens 3 kreeg zelfs een 4-1 voorsprong, die 
G.D.S., dank zij onvoldoend ingrijpen van 
~en keeper, tot 4.-3 reduceerde: H. Koe.
man bracht de zege in veilige haven. 5-3. 

LENIG EN SNEL 1 • uitspelende 'tegen Q.#Steps 3, koos wind, en 
regen mee. Dóor het juiste instellen 'op de 
belemmerende omstandigheden nam 't vierde' 
van meet af. het .initiatief. Doelpunten wer
den - door een snelle reactie op het .on~ 

, juist nemen van doelschoppen door de te.
genpartij - lustig gescoord, zodat de rust 
inging met een 5-1 voorsprong. 
In de 2e helft was Quick Steps 3 eeó wei
nig feller, fokte drie doelpunten, waartegen
over Lens 4 er twee stelde. Het einde kwam 
dus met een nuttige 7-4. overwinning voor 
het op de ranglijst te l_aag geklasseerde 
vierde elftal. " 

LENIG EN SNEL 5 

kwam na een moeilijke fietsbeurt naar West
Iandia 3 tot de ontdekking, dat de scheids" 
rechter er de voorkeur aan had gegeven weg 

' 
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tè blijven. Een~ ré:mpl~çänl: was nièt te vin

·den en mOeizààm koç.den: de vijfde blauw~ 

witten hl.li.Stoe rijden. . , :t .- .... 
l 1:. 

De· standen zullen nu·.~ fla Zo'n· klein pro
grainfü8. - niet Qep~Îièeerä -worde~. We 

bewaren ze tÖt de Volgende revue. 
Het èerSte §:aat nog steeds aan. de kop. --:-
het tweède vërstevigde zijn positie op de 
2e pláats ( L pünt aëh'ierstand Öp .den lei
der) - Lens 3 behoudt de 3e plaats ,;;... de 
,:;ierde blauwwitten _stijgen·: 2 plaatsen naar 

ëoVen, tèrwijl ook Lens 5 in äe lift zit. 

J. v. d. K. 

,. 

Uit het Juniorenkamp 

. DE VORST ZAL WEL NIET 
,, meer terugkerÇn ", schreef_ medio , 

. Januari de sportrédacteur ~an een Haags 
dagblad. Nou zeg, die, mene~er heeft hët blijk~ 
baar nog nooit in Februari' of ·Maart zien 

winteren. Anders zou hij dit onvoorzichtige 

zinnetje wel bijtijds ingeslikt hebben. En 
waarschijnlijk is hij van zijn eigen profetie 
danig geschrokken. V{at een wintertje! ,......., ; 

, -Gelukkig kan een }:,Io}landse jongen op de · 
schaats even goed · m.eê als in de voetbal# 
schoenen. Ook Le~s heeft braaf gekrlskr.ást 
. . . en even braaf feest gevierd, Voor de 
juniorenccmmissie , is het heel prettig, ge-

. \veest, dat de visvijver (zie de vorige revue) 

geen kikkerpoel is gebleken. Ook orize joh-
-gêhs op de planken deden de naam van· 
Lens eer. aan. Bovendien wàren er- velen, 

, die ·hun ouders wisten "mee te tronen". Deze 
'iladden hier intusseµ geen spijt van, zoals 
o'ns allerwcgè werd verzekerd. 

Het was eerst nog wat vreemd op 16 Fe
bruari wce·r op het terrein verenigd te zijn. 
Het wende echter spoedig en binnen de lijnen 

. deden . de jongens als voorheen. Zij speel
den _ er lustig op los en wonnen. Van de~ 
zes wedstrijden. die alle werden gewonnen, 
namen Lens b en c er ieder één voor hun 
rekening. De A-ers kregen van den s~heids
rechter verlof naar huiS te gaan wegens het 

barre weer. . . 
Lens c stelde zich met 9 man plus 1 inval
ler op tegên 9 D.H.B.-ers. Het veld wàs nog 
al hobbelig en zal nog vaak gerold moeten 
worden. Bovendien viel een gestadig regen
tje uit koude"re sferen ons op de huid. Dat 
was voor de jongens een aansporing eens 

· extra aan ~c pakken. Daar werden ze weer 

' .. 
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lekker warm va-~ Hèt werd een vlot;.-vurig 

spelletje met Lens in de meerderheid. D.H.B. 
,had wel een paar harde werkers; zij kon
. den èchter op de duur geen weerstand bie
den aan de ~limme aanvallen van onze voor

chcede·. Er werd goed samenspel gèleverd. 
Bovendien zorgden André, Jan en Gerard 
v. 'Weêrs voor snelle operaties, terwijl Jilc
.-ques telkens góede voorzetten gaf. De half
'linie mocht er zijn. Gerard Cooprnns was 
niet minder dan een openbaring. Hij plee

, terde maar door en gebruikte zijn verstand. 
Theo speelde Voor twee,' want Jan Bom 
Voelde zich 11iet goed en verdween naar 
huis. Tonny: ten·~lOtte was"alS steêds· de be

:,trouWbare' keepèr. De .uitslag ·Was 8-2 -
Lèn.s b ,trad, hierila in het strijdperk tegeri 
A.V.V. en stond al gauw met 1.--0 achter. 
Met ·dit do~lpunt Waren de bezoekers al vol
daan, iÏl tegeilS'telling met de onzen. Lens 

maakte er 10-1 van. Voortdurend golfden 
de aanvallen op het doel van A.V.V .. aan . 
Speciaal de voorwaartsen hadden er 'goede 
zin in, wat wel blijkt uit de 10 doelpunten. 
Opvallend was ook hier de snelheid in de 
~anval. v. Leeuwe·n, v. Uffelen, Joost, Hop 

· c~ Kees Lux pasten zeer _goed bij elkaar 
ain. De verdediging begon zwak, doch· 
Kees en Jan wisten zich te herstellen. Ro
zènburg hàd een ·;.makkie", wat hem na 10 

· weken rust wel tç,ékwam. Het b-elftal staat 
er momcilteél goed ·voor. 
Ook Le~s ä vë~het_ërde de kamf)iocrÎskan
sen door op 23 ·Fêbruari de concurrenten 
Quick-Steps tè kloppen. In de aanvang ga-

. ven de gasfoD de to6n aan en wisten door 
Vei-stegen goed· te doelpunten, Bij een ste- · 

. vige te~enaànval e~;-1~iseerde Walsteyn de 
, stand. Gaandeweg namen onze jongens het 

initiatief in ham~ei e; behielden tot het 
· eind tee een matig overwicht. De voor
. hci~de wist in de tweede helft nog 3 doelpun
, ten te maken, terwijl de verdediging. stand 
hield. Vooral Tonny v. Luxemburg blonk 
deze middag uit; In de halflinie gaf aan
voerder Frans de toon aan, çn werd dap-

.· per, gesteund door zijn rhaats. Extr~ ver
melding verdient het :acelpunt vari Water

. reu_s, een hard en goed gericht schot na 
kellrig samenspel. . 
Van Lens a--;--Valkeniers a melden we nog 
even de uitslag nl. 4,.......,3, In de volgende re-

. ,vue meer. 
1 

P. J. 

RUILNUMMERS 
In dank ontvangen • de clubbladen van Leo
nidas, Excelsior, Tour-boys, Dqno, Jagers, 
Swift, Curso'r, D.H.L.; Activitas, V.0.G.E.L. 
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1 Badmutsen - Duikhelmen 

Haarverf - Haarhersteller 
• Haarnellen - Toiletartikelen 

G e~u. ~oenbe~s 
. . . 

. KLEERMAKERIJ 

Anna Paulownastraat 5 0 
_- Telefoon 391933 

Voor 
X;~ 4~ -~--~~. 

~"t-4~. ·-·· : 4~ ~'\) BIJ 

. e~~' . JJo ~rn:~'ii'rn:~ 
HORLOGERIE • OPTICIËN 

STEIJNLAAN 165 
T elef. 332799 . TE BEREIKEN MET LUN 6 EN 12 

WOERDENSCHE 
KAASBOERTJES 

THOMSONLAAN 120 
D!ERENSCHELAAN i 7 
REINKENSTRAAT 15 
v •. HOYTEMASTR. 29 a 

1·,,' • 

. 

- .... , 
· . • • • •• 

. 

-~·Y: G. C. VROEGH'S , . 
',_VIJNHANDEL'., 
.,DE KROON." 

Weimarstraat 198.204 "Tel. 334223 
Zuid Buitensingel 2 8 8 

Tel. ll0075 

HAAGSCHEFOTOCENTRALE 
Crlspl)nstraet 40,42-44 • T olefoon 39_1292 

, Wij verrichten alle voorkomende fotogr_afi .. 
sche werkzaapiheden (la;i~plaatjes, repi-o-
ducties, diapositieven, vergrotingen, ,1verkte1" 
Dingen enz.) . . . • 
Speciaal" ingericht voor het maken van bid• 
plaatjes met foto; tarief billijk. Pasfoto's 
worden· in eigen atelier vervaardigd. 

HAAGSCHE FOTO CENTRALE 
.Het huis met ~O jaar ervaring l .. , 

Bei:celd .U ceeru uw Bf:004. 
. . 

AANBEVELEND, 

• Telefoon 

• ê:. J. VAN KEMPEN 
392446 EERBEEKLAAN 40-42 

Carrier Verhuur en 

RijV:.iel-Reparatie-inrichting · 

BESTELDIENSî 

B EEK L AAN 1 07 
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MAISON 
RooDENRus 

H. L. ZALME & ZONEN 
DIR. H. L. ZALMC Jr. 

uitsluitend Prinsestraal 94 
Telefoon 115990 

Uw 
B~f·. 

• 
GLASVERZEKERING 

,GlazenmakerlJ - GlassllJperlJ 
Glas In lood - Gl• a-reclam•platen 

Loosduinscheweg 7 0 3 

tegenover de Apeldoornschelnan 

. caÇé alsem"•;:_ ~~1 . · . • 
· , '' .. · , .'~. APELDOORNSCHELAAN 46 
• ' ' LENS' CL u B CAFÉ •h ,, ' • • 

RADIO 
PHILIF" 
ERRES 
WALDÇ>RP 

RIJWIELEN 
BURGERS - STOKVIS . 
SIMPLEX - C. D. S. 

• JUNCKEII 

DUIJVESTEIN 
Galileïstraat 64-70 
Heere'nstraat 38, Rijswijk 

Telel. 335953 
Te lel. 118195 

'9Jijzonde;t, gUtwige ~itie 

HAARDEN STOFZUIGERS 
. INVENTA 

JAARSMA - DAVO 
PROTOS 

WALDORP - EIIRES ' 

BEGRAFENISSEN 
TRANSPORTEN 

W. L. A. VERHOEF 
ANEMOONSTRAAT 45 

TELEF. 39207 4-332370 

VOOR 

H. F. KETTENIS & Zn . . 
Opgulcht 1 April, 1919 

BEEK LAAN 2 0 2 
TELEFOON 332063 

Moderne Bloemwerken !lil. 
Meermalen bekroond 11 

MERCEDES 
PRIMA" Il . 

met koffer· 
. f 110. -

K.Grijpink 
Moderne • , 

. Kantoorinrichting 

Vondelstraat 182 • Telefoon 334484 

Schrik.' Drukli:erij. Ml1pel1trHt 32 • Tel, 338478 • '1°Gravenh1g1 

• 
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1 :1• 1 
1 UVINDTl'lU / 

KNUF / 
DEN!EU'w'.STE 

.SNUF 

MODERNE KLEDING. 
· EN HEREN-MODE-ARTIKELEN 

. ' 

K· N ·u F , 
' PIET' HEINSTRAAT 90 

GEVESTIGD SINDS 1 898 

SI GA R E N H AN D E L F. M E N S I N K 
COLUMBUSSTRAAT -: - .TELEFOON 330593 tjP~' 
SI GARE :~~~=-,'ABmEKEH { . ~ 
VOOR VERFIJNDE REUK EN SMAAK! f//'/,,.,, 

Weimarstraat 11.8 · T eleloon 33.6709 - . 
(tussen Beeklun en Regentess.eplein) 

HET ADRES VOOR AL 1,. E· SPORT ARTIKELEN. 

• ..41J~ 
.o1BRANDSTOFFEN1,,. 

ANYEGMOND&ZN 

Le~en L. e~ S. 10 pCt. ;eductie J 
' . 

. ' 

Heerlijk· . fruit· ·en frisse groenten 
. i ·, .. ~ ,. ' 

'vindt U ' in onze· modern e groenten- en 
fruitafdeling. · . . 

:Ko.mt U Ufl,d, fi.ij.Jun? 

WEIMARSTRAAT 221 
TELEFOON 3327Q7 (bij g.·g. 398073) 
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VAN DE REDACTIE 

!lle 6.Cij,de mOJtg/ien_ 
Welkom blijde morgen, 
Vrij van alle sorgen, 
Vrij van sonden, vrij van pijnen, . 
Die met lief den Hemel verschijnen 
Ons op huyden doet : 
Christus is verrezen ! 
Lact ons vrolijck wesen ; 
Want ~ijn goedheydt ons verloste 
Met de alderwaerdighste kosten 
Van Sijn heyligh Bloedt. 

Joannes S~alpart van der Wielen. 

DE BLIJDE MORGEN NADERT, DE 
_ · blijde. Welke zou dit anders zijn dan 

· · de Paasmorgen ? 
Na een. barre winter· is het de kleur en 
nieuw leven belovende lente, die de zorgen 
en de kóu weer ras vergeten doet. En we 
verheugen ons opnieuw om de· jonge bloei 
in de ölij oplevende natuur. De vogeltjes 
zitten niet meer kleumerig en hóngerig in 
een verborgen hoekfe weggedoken. We zien 
ze hoog in de lucht, de zon tegemoet vlie
gen, hun blijdschap uitkwinkelei"end en hun 
Schepper dank zeggend voor Zijn gave: de 
Lente ... We horen het jonge gras uit de 
ontdooide grond piepen. En we zien al een 
madeliefje haar hartje open zetten om de 
gulle warmte van de voorjaarszon gretig in 

April No. 6 

te drinken ... Alles in de natuur gaat zich 
tooien met een vernieûwd, stralend kleed. 
De lente, de lieve lente is weer in het land. 
En met de lente korrit . Pasen, de blijde 
morgen. 
Is het wonder, dat ook wij, mensen, de 
warmte van het nieuwe leven in ons voelen 
fijzen? Pasen, dat is de vervulling van· een 
belofte, nl. ons te verlossen en ons binnen 
te leide~ in een Eeuwige Lente, de Hemel. 
Hoe groot moet wel die heerlijkheid zijn, dat 
Christus, om ze voor ons te verdienen, zelfs 
Zijn Bloed heeft willen storten, Zijn Leven 
ten offer heeft gegeven ! Een groot offer 
om iets groots te bereiken. Hoe klein· staat 
daar onze eigen houding tegenover. Zeker, 
ook wij zeggen wel onze doelstellingen te 
willen bereiken. Maar als het er op aan komt, 
iets op te offeren, schrikken we er voor te
rug. Wij deinzen af en·- laten het offer aan 
anderen over. Zo doen wij meestal, in' mate
rieel en ook in geestelijk ·opzicht. 
Als we ons Christenen noemen, volgelingen 
van Jezus du.s, zullen We ons toch meer 
moeten instellen naar Zijn voorbeeld, dus 
meeofferen, meelijden, meedragen, geduldig 
zijn. Dan zullen we ook inee-oogsten, mee~ 
winnen. Dan zullen wij met Hem opstijgen 
van dit aardse leven, vol zorgen, vol zonden, 
naar Omhoog, vrij van zorgen, vrij van 
zonden. 
Dan krijgt Pasen ·betekenis voor ons en 
draagt het v0or o~ rijke vruchten. 

ZALIG PASEN! 
REDACTIE. 

VOOR UW ELECTRISCHE,, HUIS
HOUDELIJKE- EN LUXE ARTIKELEN • 

. A. DE LEEUW 
HAARDEN - KACHELS - GASFORNUIZEN Tel, 338339, VL!ERBOÖMSTR. 558 

'-.te ' .. 
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Hoe moet men spel~n? 

T IJDENS DE WEDSTRIJD VAN 
Lens I tegen Velo 1 wist een van onze 

spelers een doelpunt te maken, dat door den 
scheidsrechter volkomen correct genoemd en 
dientengevolge toegekend werd, terwijl Velo 
daarentegen oordeelde, dat de manier, waar- . 
oi, het doelpunt ontstond, niet eerlijk, niet 
sportief was. 
Het protest liep nog al hoog en de reacties 
op de beslissing van den arbiter waren zo 
scherp, dat deze zich gedwongen voelde de 
wedstrijd te doen beëiridigen. We menen aan 
de diepere oorzaak van het geval wat aan
dacht te moeten besteden. 
Het doel van dit artikel is geen ander dan 
den lezer aan t~ tonen hoe ongerijmd de 
mening van sommigen is, die het onsportief. 
vinden den keeper met bal en al in doel 
te lopen, 
De kwestie op zich ka'n buiten beschouwing 
blijVen ,en we wiUen niet vooruitlopen op 
de beslissing van de Commissie van Onder
zoek. 

We stellen even het geval: een voorhoede ... 
speler ziet den vijandelijken doelman met de 
bal in zijn handen op -de doellijn staan, 
blijkbaar 'niet Wetend wat aan te vangen of 

. ·in een houding van: wie doet me wat ! De 
voorhoedespeler ziet zljn kans, loopt met 
de borst Vooruit op den keeper toe en zet 
hem heel netjes zo over de lijn, dat ook de 
bal het denkbeeldig doelvlak passeert. Goál ! 
Sómmigen vinden dit geen mooi doelpunt. 
Die zien liever een gloeiende kogel. waar
voor echter niet veeL meer dan een sterke 
beenspier nodig is. In feite heeft boven-
bedoelde · aanvaller hersenwerk in zijn spel 
gelegd. Vernuftig wist hij- gebruik te maken 
van de benarde J)ositie, waarin de doelman 
verkeerde, of wel strafte hij diens veilig
heidswaan af. Zoals een vleugelspeler, die 
bij een voorzet van zijn collega aan de over

. zijde snel de lijn verlaat en voor doel ge
komen een rustig roilertje inschiet, een mooier 
·doelpunt maakt dan de krachtige scherp
schutter van zo even. 
Anderen zeggen : tegen bepaalde clubs moet 
je zulke pogingen niet aanwenden, want an
ders komt er ruzie. Zonder op twist verzot 
te· zijn, menen wij te mogen opmerken, dat 
men tegen elkên tegenstander gebruik mag 
maken van geoorloofde middelen om tot het 
doel te gerak~n. Spelen volgens de spel
regels ka~ toé:h als zodanig de tegenpartij 
geen letsel veroorzaken. Wie zich daaraan 
ergert, kent waarschijnlijk de regels niet 
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Ook in de verdediging komt een geval voor, 
dat voor sommigen nog een probleem is. Een 
back of half bevindt zich in een hopeloze 
positie in de nabijheid van de buitenlijn. 
Drie, vier tegenspelers belagen hem, zitten 
hem op de huid. Wat is nu verstandiger, 
koppig, tegen elke kans op gelukken in, 
trachten uit de 'knoop te geraken en dan zeer 
waarschijnlijk een doelpunt cadeau doen of 
kalm de bal over de lijn werken om eigen 
spelers de kans te bieden te komen helpen? 
Het antwoord ligt voor de hand. 
Wij komen op ons eerste geval terug en 
herinneren dan aan de toestand, zoals die 
voorheen was in de Katholieke Bond.- De 
keeper, die de bal binnen het doelgebied in 
zijn vast bezit had, was toen inderdaad 
veilig têgen elke aanval. Toen was dus bo
venbedoelde aanvalsmethode ongeoorloofd. 
Nu echter ligt de zaak anders. ;En waarom 
zou men dus den doelman niet aanvallen, 
zoals men dit de andere spelers doet? Op 
faire, eerlijke, sportieve· wijze dus. Het 
spreekt van zelf, dat men er geen-dollemans ... 
werk van maken moet. Dat zou trouwens 
niet' êên scheidsrechter oiigestraft laten. 
De voetballer, die van "mening is, dat zijn 
elftal vooruit moet, zal dus op geoorloofde 
manier Zijn kansen volledig benutten, d.i. 
hij zal spelen volgens de regels van het 
voetbalspel. 

Wij knopen hier natuurlijk een· waarschu
wing a~n vast voor 0rlze eigen keepers. Ook · 
zij dienen rekening te houden met de ver• 
anderde opvatting. Als zij dus de bal .slordig 
vangen of op de doèl!ijn rustig wachten oP 
de dingen, die komen zullen ; dan lopen z!j 
groot gevaar gevoelig te worden afgestraft 
door een actieven tegenstander, die de spel• 
regels kent en er een dankbaar gebruik 

. van maakt. 

Hij heeft pret.: 
De keeper ligt in 't net. 

Wij m'knen hiermee te mogen volstaan en 
hopen de belangstellenden tevreden gèsteld 
te hebben. Wellicht kan er op een clubavond 
nog eens grondig over gel;.10omd worden. 

REDACTIE. 

RUILNU.MMERS 

In dank ontvangen de clubbladen van Leo
nidas, De Jagers, Aeolus, Tourboys, Duno, 
D.H.L., Swift, Cursor, Vogel, D.H.B., Ac-
tivitas. 
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NIEUWE JUNIOREN. 
138 H. Helmich, Cartesiusstfaat 181. t 

NIEUWE SENIOREN. 
139 H. v. d. Burg, Harstenhoekplein 6, 

Scheveningen. 

WEDER OPNEMEN. 
35 G. Gelauff, Cartesiusstraat 121. 
74 P, v.,· d. Neut, Heesterstraat 4. 

NIEUWE DONATEURS. 
182 Qhr. M. Ram, Cartesiusstraat 252. 
~83 Dhr. J. H."Nieuwenhuis, Benoordenhout• 

scheweg 22. 
_ )&4 Dhr. L. Dirkes, Suezkade 139. 

be beide "nieuWen": Herman Helmich en 
. fia"DS v. d. Burg zijn ten slotte "oude" be• 

kenden, die na ·een paar jaar van scheiding 
!ie blauwwitte plunje weer aantrekken. 
Qèorge Glauff en Piet v. d. Neut hebben 
ilê, een onderbreking van enkele maanden . 
~veneens het blauwwitte kamp weer opge• 
zocht, De d_onateurslijst is deze maand be
S!=fieidên, hetg~en na de grote uitbreiding 
V~n de vorige maanden, niet verwonderen 
?:~I. Allen hartelijk welkom ! 

HET D.s.c. 
Binnenkort zal van elk lid, senior en Junior, 
~n betali1:1g worden gevorderd van 10 cent, 
a.ls contributie voor het Diocesane Sport• 
~.ommissariaat. Iedere Katholieke voetbalver• 
~niging is ·bij het D.S.C. aangesloten eri 
draagt dient~ngevolge bij in de kosten. Het 
Sportcommissariaat bedoelt de geestelijke 
belangen , van de Katholieke voetballers te 
bevorderen en tracht dit t~ bereiken door 
leiderscursussen, juniorenretraiten, junioren• 

· avonden enz. De bovenbedoelde contributie 
ad 10 cent is geen ma~nde1ijksè betaling,' 
doch geldt slechts vOOr één keer, 

NOTEREN! 
Correspondentie van algemene aard, aan• 
meldingen van nieuwe junioren en senioren, 
adreswijzigingen, donateursopgaven, enz. te 
richten aan het Secretariaat : · 

Jac.. v. d. Kley, Frambozenstraat 45, 
Tcleloon 3388i2, 

V'-fedstrijdaangelegenheden en afschrijvingen 
van senioren aan : 

J,. v. Venr~oy, v. Mierisstraat 51. 
Afschrijvingen van junioren aan : 

P. Janssens, Paul Krugerlaan 84. 
Copie voor de Lensrevue aan : 

P. Juffermans, ~ddstraB;t s,. 
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Correspondentie voor de Pé.Pé aan:. 
A, v. d. Kley, de la Reywcg 449, 

Stortingen op gironummer 336711, ten name 
van den Penningmeester van L. en S., Ok• 
kernootstraat 12; 's.Gravenhage. 

JAC. v. d. KLÊY, SCcreta:ris. 

VAN DE PÉ-PÉ!! 

NOG LEEFT IN ONZE HERINNE
"ring de grote Lensdag van 9 Februàri 

l.i. Vanaf deze plaats willen wij nog eens 
onze gemeende ~ank br~ngen aan de mede.
werkenden van de Lensrevue, die de hun 
opgedragen taak op zo'n eminente wijze 
hebben vervuld. Ook b~j een volgende ge.
legenheid hopen ,;yJj hen weer gaarne in ons 
midden te zien. 

In een aan onze leden' en donateurs ge~chte 
circulaire dd. 4 Maart ll., heeft, het Bestuur 
gemeend enkele grieven zijnerzijds naar voren 
te moeten brengen. Het was gezonde, gerilo.
tiveerde critiek. Laat zulks· voor ons een . 
stimulans zijn om toch in 's hemelsnaam niet 
af te wijken van de door ons reeds sedert 
jaren met succes gevolgde· en beproefde weg, 
Het afgelopen winterseizoen, de voetballoze 
periode,. he_eft ontegenzeggelijk zijn st~inpel 
gedrukt op de mindere actiViteit, maar niet· 
het naderende voorjaar, nu .9ns bloed. weef 
sneller gaat stromen, zijn wij er ten volle 
van overtuigd, dat "Steeds voorwaarts" .het:, 
parool "'.ij van iederen Lens er. Laten wij, ons ' 
als één man scharen achter het _Bestuur,. o·p:ó 
dat het Lensscheepje veilig gekoerst wordt. 
Afgesproken, hè? 

WIE HELPT BOUWEN l 
Schrikt U maar niet, lezer, er zal_ g~en ~an .. · 
val op Uw poi-temonnaie worde~. gedaan! 
màar een aanval op Uw werkkracht..._ im• 
mers, zoals U bekend is, eist het veld m_o" 
menteel onze grootste aandacht. p~ ene helft_ 
van het grote veld, gelegen aan de kant van 
de V reeswijkstraat, behoeft grondige verbe~e; 
ring. Vanwege de· grot~ kosten, die het nie~ .. 
we kleedlokaal met zich , heeft meegebráçht, 
is het uitgesloten, dat wij die nodige ver.
betering. uit kasllliddelen kunnen fiflancieren. 
Daarom_ zullen wij zelf de handen uit de 
mouwen: moeten· steken. Rollen, rollen en 
nog eens rollen met de waIS, een eenvoudig 
werk, is voor het oogenblik een dr.ingende 
eis. En daarvoor hebben wij Uw onontbeer.
lijke hulp noodig. Als iedereen .nu eens een_ 
paar uurtjes per week, hiervoor beschikbaar 
st~lt, ~an zijn \Vij al ee~ ~eet ~Îil:4 ln _de~ . 

1 
r.. 
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goede richting. Hier ligt vsmr ons een prach
tig stuk pfopaganda-werk van groot nut, è'n 
voor de Spelers èn voor de toeschouwers 
i.c. onze trou\ve supporters(sters). Mogen 
wij op U allen zrindeÏ- uitzondering rekenen? 
Gaarne: zien wij e~n' qpgave Uwerzijds en 
wel aari onderstaarid .adres tegemoet op wel
ke dag en welke middaguren U zich aan dit 
werk-zult willen ·wil~en. Vele-handen maken 

• Jicht ·werk. Wij danken U bij voorbaat. 

, A. v. d. KLEY, 
de la Rëyweg 449 • Secr. PéPé 

V a r a 

THEO JANSSEN BERICHTTE ONS 
de geboorte van een fenne dochter. 

Van harte wensen wij de ouders {en groot
ouders) ?eluk me~ deze blijde gebeurtenis. 

O~e medewerker en technisch leider, de 
heer C. Halle~n. VieÎ-t op Paas-Zaterdag een 
Jubikum. Op 12 Äpril 1916 n.l. trad ,hij in 
de boekhoudafdeling van het Gemeentelijk 
Gasbedrijf. Hem en,;.,. zij Il vrouw onze oprechte 
.QelµkwenSen. Ad · multos annos ! 

Meheer · de Veurzitter ! .~ ... -

NEE HOOR. Dili FEESTAVOND 
was niks voo~· Sammelaar, tenminste_ 

niet voor zijn pr<_latje in de Lensrevue. Het 
·was er.-_ailes veel te mooi, te fleurig en te 
kleurig,~ ·te vrolijk en gezellig om Du met 
aanmerkingen of sp_9ttemijen aan te komen. 
En wat een vriendelijke mensen. De een 
lachte -tégen den ander, en de ander, groette 

' den een zoals je· gelukkig maar zelden ziet. 
Het zou haast tev~el zijn van het goede. 
Nee, die feestavond ... Dan de schoonmaak. 
Daar kunnen Wij m_annen tenminste nog eens 
lekker op mopperen. Je wint er wel niet mee, 
maar _het lucht toch op. Ook Sammelaar zag 
laatst de onmiskenbare tekenen van het na• . 
derend onheil : een ragebol, emmers, een 
nieuwe -dweil van drie punten, en het hele 
huis op stelten. 
Krijgt U, Meheer -de Veurzitter, dan ook 
altijd zo'n raar gevÖel, een gevoel. dat een 
uitweg zoekt? En hoe denkt Uw vrouw ovêr 
dat gevoel van U? Nou, enfin, ik voelde, 
dat ik er uit moest. Ik nam de vlucht en 
vluchtte naar mijn van ouds bemind toe• 
vluchtsoord: de welling van Jan Knut. 
0, daar zijn er in Lens, die Jan niet weten 
të· wonen·. Sarn111~laar ,....;el, .hoor.- Altijd snel 
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ik er met een huppelend hart heen. (fylijn 
benen worden wel wat oud, maar mijn hart 
blijft eeuwig jong; vandaar dat huppelen!) 
Zo ook op de dag van mijn vlucht voor de 
schOOnmaak. Ik bel aan, de deur wordt me 
ontsloten en gelijkertijd bèvind ik me in 
de grootst mogelijke disorde. Jan Knut in 
eigen persoon loopt ·in hemçlsmouwcn een 
dweil en een emmer te zwaaien, zijn zorg• 
zame vrouw draaft van voor naar achter 
vice versa, een van onze juniorenleiders staat 
met overschoenen en omgeslagen brocks• 
pijpen in een grote waterplas, een "donateur 
van uit de buurt zie ik handdoekeh, thee• 
doeken, stofdoeken en andere doeken uit• 
wringen, en onderwijl hoor ik het vrolijk 
kletteren van waterdruppèls en waterstralen 
in emmers en teilen. Wat was er aan het 
handje? Mijn vriend Jan had lekkage ! Op 
Zondagmorgen lekkage I Z:o uit de kerk op 
je nuchtere maag lekkage! 
Die anne Jan ! Medelijden. ve'rvul_de mijn 
vriendengemoed. Ik kon het niet aa~ien, hoc 
hij daar met zijn staf helpers als schipbreu• 
kelingen tussen de pakken zat. Hè kon het 
hem niet kwalijk nemen, dat hij zo nu en dan 
een lelijk Woord· zei, hij, Jan, die anders zo 
rustig en zelfverzekerd door het leven gaat. 
Sammelaar trok zijn jas ui~. meheer de Veur. 
zitter en trok aan het dweilen, wringen, 
ploeteren en plassen, tot de blaten hem in 
de handen kwamen. En als een ander; 
Leeghwater heeft Jan Knut het mogen be. 
leven, dat wij met vereende kra'chten nog 
vóór het vallen van de avond het ·watf'r had• 
den 'gekeerd en zijn huis weer hadden her-' 
schapen in het van ouds zo gezellige oord. 
Deze historie mocht ik U niet onthouden. 

Uw vriend, SMIMELAAR. 

Mijn steentje 

MAART ROERT ZIJN STAART 
nriar wordt beweerd, we hebben het 1 

als kind geleerd. Ook Lens moest dit hèlaas , 
ervaren ; nog kan ik het mij niet verklaren. 
Dat was 'n reuze tegenslag op deze Maartse 
regendag. Het was een grote desillusie : neen, 

_ dat was niets, het leek wel ruzie 1 

Niet dat ik wil critlseren - 't eerste sneu• 
velde met ere en het stoere A.V.V. nam de 
overwinning mee ,......,. doch 't had anders 
mo~ten zijn. Nu zijn we lelijk uit de lijn. 
Maar ·nóg zijn we niet verloren : we .zullen 
komen waar we horen ! 

En toch zit iets me in de weg ; 't is beter 
dat ik het U zeg: Willen onze favorieten hun 
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mooie kans niet laten schieten, dan dienen 
zij, bedenk dit evÊ:n, hun lidmaatschap goed 
te beleven. Want naast zijn rechten heeft 
elk lid ook plichten, men bedenke dit 1 

Steed.s present, wat pok gebeure 
Om een. nederlaag niet treuren. 
Juist dan de tanden op elkaar, 
Al valt verliezen wel eens zwaar! 

Sporiie,f bij winst of bij verlies 
Zij steëds in alles ons devies. 
Vóór àlles spelen wij "fair play" 

· Behaleri daar successen mee ! 

In alles "matigheid" betracht, 
Juist daarin schuilt "de" grote kracht. 
Op tij~{ naar bed, bedenk het wel: 
Te wec!nig nachtrust schaadt Uw spel! 

Fair du.s voor' een tegenstander; 
Trouwe vrienden voor elkander, 
Want slechts door homogeniteit 
Winnen wij een zware strijd ! 

Met die intentie, in die sfeer 
Gestreden om de voetbaleer ! 

JAN KNUT. 

Van doel tot doel 

MET RECHT MOCHT IK IN DE VO
rige revuë· schrijv.en, dat de weg naar 

boven ï;noeilijk was. De waarheid van deze 
0verigerÏs weinig Originele woorden is wel 
duidelijk gebleken. In hun gang naar de top-_ 

. plaats zijll onze in-dé-running-zijnde elftal
len 9eremd ! Of de oorzaak daarvan te 
zoeken ligl: bij de blauwwitten zelf, dan wel 
in _andere niet direct te beïnvloeden factoren, 
of misschien deels in het een, deels in het 
andere,· laat ik nog even buiten beschouwiÓg. 
Feit is, dat in de perióde van 16 Februari 
t.e.m. 23 Maart het aspect van de positie 
van Lens 1 en 2 gewijzigd is. 
Lens 1 zag zijn kampioenskans tegen A.V.V. 
enigermate beschadigd. De tweede blauw-
witten, die s_lechts een achterstand van één 
punt ~p den leider - Ria 1 - noteerden, 
verzuimden de zwartwitten te kloppen, boek
ten zelfs een gedecideerde nederlaag. 
Voor ,µet Ie· elftal is de bovenste plaats nog 
in eig"en bereik, temeer, -dailr de ~eidschen
dammers 1 punt aan K.R.V.C. 1 moesten 
afstáan. 1/De reserves zijn gedwongen op een 
r.1is:;ta~ van het aan de kop gaande· Ria· te 

·wáchten, om dan eventueel weer opilieuw 
hu_n rechten te doen gelden. 

Letlig" èn Snel 3' streed met wisselend suc.
. ces,, ,maat het vieráe, dat tot nu toe iU de 
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' . 
vr'ij zwa.re afdelirig te laag geklasseerd stond, 
deed • n succesvolle uitloop-pogtng en schreef 
4 van de 8 punten op zijn credit. Het be
kende pechduiveltje màá.kte minder vreemde 
capriolén dan voorheéi al werd men zijn 
tegenwocrdigheid nog' wel gewaar. Lens 5 
zette eveneens het best~ beentje voor door 
4 punten uit 3 Wedstrijden_ te slepen. Een 
resultaat, dat groter had kunnen. zijn, indien 
enkele spelers beter hu_n plicht verstonden. ,· 
Ik doel hier op het niet-opkomen, een euvel, 
dat we vcorheen in Lens· nief of slechts 
ternauwernood kenden. Nu bestond het zelfs, 
dat bij :de voornaamste wedstrijd van het -.. 
eerste een speler op ziêh liet wachten. Dit 
overkwam ook Lens 4 in Wassenaar, ter
wijl ;Lens 5 er. tweemaát de dupe van werd. 
De mentaliteit van de ,wegblijvers is 5.cher·p 
af te keuren en het moet gezegèl worden, 
dat _Lens geen mcoi-wee'r-spelerS kennen wil. 
Onze in dit opzicht te lovén traditie moet 
van nu af niet meer geschonden wordén. 
Daar is onze ófgariis~tie te goed Voor .. 

Ik vraag vervolgens uw aandacht voor. ;.de.
Verrichtingen van 

LENIG EN SNEL 1 

dat op 2 Maart j.l. een uiterst bel~ngrijke 
wedstrijd afwerkte teg~n R.K. A.V._V. 1, "d;t 
tot dan toe everials het eerste zonder ver
liespunten was. Een a~llhoudeilde i"egèn gut.-
ste neer, doorweekte , h'è.t Veld en verkilde -? • 

aa,nVa~kelijk de .sfeer, die nu ee~m_aa.L sJ~eds, 
hangt bij matches, waar. 

het bezit . van de kop--plaats 

inzet is. _De ongunstige orilstandigheden ·hêb .. " 
ben echter op de ahiÎno van de kampvech- · 
ters en op het gedemonStrèerde spel bijkans 
geen invloed gehàd. Iiîtegèndeel I Beide par
tijen veigastten 9ils op" een behOOrlijke par
tij voetbal en men moet bewöndering heb-
ben voor de 22 Spelers. die gedurende tvieè'.. 
maal dri~ kwartier kans zagen 'n vlot ingezet 
tem.po te handhaven op 't zeer zware terrein. -
Was A.V.V. volledig, de blauwwitten telden 
eeri invaller voor de l_inksbinnen, die zijrl 
verantwoording deze middag wel heel laag 
taxeerde. H. v. _Rijn remplaceerde op vér" 
diensteÎijke wijze,: ·tenminste uit speltechnisch 
oogpunt, maar w"as overigens VI'ijwel schot-
loos. De hoofdfout · van ons vijftal-vó0r iS 
daarmede tevens aangeduid. Lens 1 sJ)eel_dC 
een technisch knap· spelletje met vele geraf
fineerde staaltjes' voetb'al, dat ·gëe_!l tWijfel 
aan de toeschouwers liet, Welk elftal hèt 
beste voetbal· demonstreerde . 
Lens kwam er êchter niet. Het juiste sèhot, 

) 
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· waartoe ontelba·re malen gelegenheid w3s, · 
bleef ontbreken, al dient gezegd, dat het 
voor rust · J. Goemans en A. Koppelle bij 
enkele goede pogingen ·niet meezat. 
Het spelverloop was zodanig. dat Lens -
met uitzondering van een kwartier in de 
tweede helft ,......., een· kleine meerderheid had, 
die, zoals gezegd, niet gerealiseerd werd in 
een aantal doelpwiten. 
De strijd werd niet onaardig getypeerd door 
één der Leidschend?muners: .. Lens speelt 
een klasse beter, maar ...... wij maken de 
goals ! 1" Zo Was het inderdaad .. 
A.V.V. speelde haar gewone spel: een op
portunistisch long-passing, waarin het en
thousiasme en de agressiviteit weldadig aan
doen. Onze trainer typeert zulk spel als 
volgt: .,Ze houden Van opschieten". Niet 
fraai, maar nuttig, efficiënt. Meer afbrekend 
dan opbouwend, met sneile uitvallen, die elke 
schietkàps' benutten. . 
Ook al in verband met het zware terrein, 
waarop men niet als op een droog veld 
gemakkelijk draaien en wenden kan, hadden 
de Lens--spelers het wapen van den tegen
stander kunnen hanteren: minder mooi, meer 
·~Cl.'beten, meer flitsende aanvallen. Samen
vattend : de- kortste weg naar het doel ! 

In tegenstelling tot de tegenpartij, waar de 
voorhoede de sterkste linie bleek, was de 
Lens-stonnlinie de Zwakste. Dit baseer ik 
natuurlijk niet op de fraai-opgèbouwde com
binaties, 4ie de lijnmensen dikwijls kregen 
opgèd~!}d, maar op de uitblijVende afwer
king in de buurt van het A.V.V. doel, 
waarvóór toch heus geen grootse defensie 
stond. Eèri r~solute goalgetter had waar
•sChijnlijk de· strijd in ons voordeel beslist. 
De blauwwitte halflinie werkte geweldig 
hard. Roemers beheerste op soepéle wijze 
het middenVeld, si,eelde een sterk-aanvatlen
de partij, doch schoot in zijn verdedigende 
taak 'n enkele maal tekort door te ver op
dringeri. Crul en Walhain speelden zeer 
verdienstelijk. Beiden lieten bij perioden van 
Lens-meerderheid hun wing even los, het
geen zonder mankeren op twee doelpunten 
kwam te staan, De blauwwitte defensie had 
n_aast vele goede, ook enige zwakke momen
ten, die vooral in de 2e helft vielen. De 
aansluiting en wisselwerking tussen backs 
en halflinie is soms verre van onberispelijk 
én dient terdege· bestudeerd te worden. De 
Lenskeeper was minder dan zijn collega aan 
de overkant, maar het dient gezegd, dat hij 
veel en lastiger werk kreeg. Het 1 e A.V. V.~ 
doelpunt staat op zijn naam, terviijl Wim naar 

. 't 3e doelpunt geen hand uitstak. De 2 andere 
.goals waren -onhoudbaar. Bij enkele situaties , 
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voorkwam hij een zeker -~chijnend doelpunt. 
Ik acht mij na bovenstaa,ride beschouwîng 
ontslagen van m'n Plicht de wedstrijd te ver
slaan. Ik volsta ·met te vermelden, dat 
A.V.V. met rust een 1-0 voorsprong boek
te, L. Ullers de bekende eer redde en de 
einduitslag 4-1 was. De referee.leidde rus
tig en goed. Zijn oordeel was, dat 'n gelijk 
spel de beste verhouding geweest zou. zijn. 

Op 16 Maart ontving Lens 1 het Wate~ 
ringse VELO 1 in het Zuiderpark. In deze 
match toonden de eerste blauwwitten een uit
gesproken overwicht, dat eèhter voor· rust 
niet in goals kon worden omgezet. Velo 
nam in de le helft zelfs de leiding, toen 
onzt:; keeper een bal uit de handen liet val~ 
Jen en de midvoor de daaruit ontstane kans 
dankbaar accepteerde. 
Na, de thee, in een peri0de dat Lens onweer~ 
staanbaar opzette en goals niet konden uit
blijven, duwde L. Ullers met de borst kee
per- ·en bal over de lijn, waardoor de stand 
t-t werd. Dit doelpunt was aanleiding tot 
hevig geappeleer van Velo-zijde. Bij de 
voortzetting van dè strijd achtte de scheids~ ' 
rechter - gezien de houding en speelwijze 
van de Wateringse ploeg ,....,. het beter te 
staken._ Het spijt mij in deze kolommen een 
afkeurend, woord over de houding van som~ 
mige spelers va_n. de tegenpartij, waarvan er · 
zelfs twee het VCicl, werden uitgezonden, te 
moeten doen horen. Zelfs al zou Velo het 
grootste gelijk hebben 9ehad, dan mag men 
in ieder geval - en onder alle omstandig
heden ,....., een. disciplinair optreden ver
wachten. NU was de houding van meerderen 
vlegelachtig. 

He~ z~akke GRAAF-WILLEM Il 2 stierf 
in het Lens-home een roemloze dood. Mèt 
9-

0

0 won Lens. Een uitslag, die gemakkelijk 
eeri ~ind in de dubbele cijfers had kunnen 
zijll, De voorhoede, die het zonder G. van 
Doom moest stellen, speelde in nieuwe for
rilatie. Deze opstelling acht ik aanmerkelijk 
beter dan de vorige, al mogen de operà.tiçs 
tegen de groen-zwarten geen maatstaf vor
mell voor een definitief oordeel. 
Hoe de stand in I E is, toont u ··onder
staande lijst: 

R.K.A.V.V. 
L. en S, 
K.R.V.C. 
Velo 
G.D.S. 
V.V.P. 2 
Westlandia 
G.D.A. 2 
Gr. Willem 2 

10 9 1 
9 8 

12 5 
7 4 
7 4 
7 3 
8 2 
7 1 
9 

1 
6 
3 
3 
4 
6 
5 
8 

19 56-19 
16 49-16 
11 40-31 
8 30-19 
8 2s~22 
6 19-22 
4 21-35 
3 15-29 
1 6-68 
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LENIG EN SNEL 2, 

dè twee.de k.Ïmpioenscandidaat, is in de 
strijd tegen RIA 1 evenmin gelukkig geweest. 
Afgezien van het feit, dät een zwakke refe• 
'reé zeker 2 -off-side-goals- liet passeren, was 
•,de kwaliteit van het spel der reserves het 
min.ste, wat dit seizoen werd vertoond. Het 
verband in de ploeg was hopeloos zoek en 
de lauwe speelwijze van de meeste der 
Lens.spelers viel tegenover het pittige spel 
van de Ria-mensen wel erg uit de toon. 
Slechts twee blauwwitten konden op het 
predicaat : voldoende, aanspraak maken, 
n.l. N. Zuiderwljk en A. Blok. 

, Het eerste kwartier gaf aanvankelijk anders 
te verwachten. Lens 2 boekte een k]Cin over"'. 
wicht, zette -een offensief in en scoorde mid
dels H. v. Rijn een zuiver doelpunt, dat de 
referee wegens vermeend buitenspel annu
leerde. Toen hij vlak daarop een geheide 
off-side goal van Ria 1 toekende, daalde de 
vorm van de Lensers beneden nul. Het elftal 
werd daarna door Ria letterlijk overspeeld. 
Het pittige en inderdaad goede spel 'van 
cnze tegenstanders is met de 6,-, 2 overwin
ning verdiend g'ehonoreerd. 

VALKENIERS 1 was op 16 Maart te gast 
bij het tweede, dat nu in een betere vorm 
speelde, hoewel de indruk zo nu en dan 
·nog wat rommelig was. 
Oridanks de lichte meerderheid van de Lens
ploeg scoort Valkeniers het eerst. C. Dubois 
neemt na een soleren revanche. P. ter Ste"ege 
maakt vlak voor rust bij een algemene aan
val 2 ......... 1. · 
In de 2e helft is de meerderheid van Lens 2 
groter. De schotvaardigheid houdt evenwel 
niet over, waarbij nog kèmt, dat H. Janssen 
enige malen we_rkelijk pech heeft. Eindelijk 
smaakt hij toch het genoegen de V. keeper 
met een liStige draaibal te passeren. W. 
V erheggen, die met zijn bal-wandelingen het 
spel nodeloos r\!mt, zet 'n keer goed door 
en maakt 4,....... 1. Vlak voor tijd brengt Val
keniers de stand op 4 ......... 2. 

In de afdeling van het 2e " 2 
situatie aldus: 

Ria 7 5 2 
L.enS,2 8 5 2 
D.H.BRK. 10 1 3 3 
Bl. Zwart 2 11 1 3 1 
Valkeniers 9 3 3 3 
R.K.R.V.V. 10 3 2 5 
Wit Blauw 7 1 ·3 3 
S.V.T; 10 3 6 

is de 

12 26-12 
11 32-26 
11 31-28 
Il 26-27 
9 28-23 
8 25-29 
5 18-26 
5 21-39 

5g 
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trof op eigen grond allereerst de leiders van 
2 J. tegenover zich. Physiek reeds in de· 
meerderheid gaf het speltype van A.V.V. 2 
meer bevrediging dan h_et short-passing van 
cnze jongens, die alsmaar weer hun heil 
zcchten in wat getiktak, dat in vrijwel alle 
gevallen faalde. De open, ruige aanvallen 
van de vijand, geschraagd op· een ènonn 
enthousiasme, vormden de grond_slagen van 
een verdiende zege. 
Lens 3 werkte hard, maar dikwijls gedach
tenloos. Te lang drijven met de bal drukte 
het tempo, dat juist de kracht van A.V.V. 
uitmaakte. Die houden van "Opschieten". 
De 4-1 moge wat geflatteerd zijn, mas.r de 
zege is knap behaald. 

Een bepaald hopelcze beurt maakte _ het 
derde tegen RAVA 2, dat heqs niet sterk 
is, maar in het matte gedoe vàri de_ Lens-
ploeg haar kans zag en benutte. De blauw
witte rechtervleugel - Luxemburg en Hui
bregtsen - bakten er hoegenaamd niets 
van. P. v. d. Neut, die na' vele maariden 
van non-activiteit weer de midvoorplaats be~ 
zette, was nog wat onwennig, zodat alles 
komen llloest van de actieve linkerwing. De 
oranje-verdediging sterk te verontrusten was 
een te zware taak. In de halflinie deelde P. 
Hop door zijn gepingel in de malaise; A. v.,. 
Delen· en A. v. Huffel waren voldoende. 
De blauwwÜte defensie zag zich voor een 
moeilijke opgave geplaatst door de . ver~ \. 
sterkte Rava-voorhoede. Zo capituleefde h~t~ 
derde met 5-1. 1:..·- · · 

Voor een gedeeltelijk~ rehabilitatie d;~eg 
Lens 3 zorg tegè"ri de reser..ve~ van WIL
HELMUS door met 4,....... i te winnen. Ge
deeltelijk, wijl de geel-zwarten met slechts 
10 man in het veld verschenen. Het door 
Lens 3 gedemonstreerde spel had nu positie
ver elementen, die voor pennanente succes
sen onon_tl?_eerlijk zijn. De bal werd iets vlug-
ger gespet:ld, terwijl er zelfs een vleugje 
open spel te besPeuren viel. Km;me~ de spe
lers van Lens 3. dit continueren, dan zijn ze 
op de goede weg. 

Iri 2 J is de volgorde aldus : • 

R.K.A.v.v. 2. 8 8 16 53- 9 
Q. Steps 2 10 5 2 3 12 ·31-31 
Velo 2 8 1 3 1 11 35-20 
K.R.V.C. 2 11 1 3 1 j j 41-39 
L, en.S. 3 11 5 1 5 11 36-43 
Rava 2 12 1 2 6 10 40-19 
D.H.L. 3 11 3 3 5 9 26-39 
Wilhelmus 2 11 2 3 6 7 22-12 
G.D.S. 2 · 8 3 5 3 13-28 

,".' 

j ' 

1 

' 
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LENIG EN SNEL 4 

zwenkte naar de goede richting en wist 
met een 7,......., 2 zege van Valkeniers 2 huis
toe te gaan. Dat één ., speler niet opkwa~ · 
en een ander het terrein niet vond,< was voor 
de vierde elftailers geen beletsel - na de 

.jmzzle van veld_ 1 of veld 2 opgelost 
~. te hehbfn ...- onÏ tegen de 8 Valkenieren 

met_ succes te kampen. De modderkuip voor 
het kanariedoel beperkte echter de goalpro-
ductie van voor rust tot twee doelpunten. 
Daarna ging het vlotter e·n fokte de voor
hoede èr 5 bij. Ook het Lensdoel bleef niet 
maagdelijk en werd tweemaal doorboord. 
Het gemoedelijk partijtje eindigde met 7-2. 

Tegen G.D.A. 3 - de leider in 3L - speel
den de vier'de blauwwitten een thuis-uitwed
strijd, die het aanschouwen ten volle waard 
was. Een verdienstelijk gelijk spel - 2-2 -
is tegen de waarschijnlijke kampioen een 
zeer goed resultaat. Had het even meege
zeten, de wedstrijd was met 2-1 gewonnen. 
Een vergissing van onzen rechtsback, die ove
rig~ns uitstekend p~rtij gaf, hielp de Loos
duiners aan de gelijkmaker, 
Kan de voorhoede komen tot wat resoluter 
aanvallen, dan is de grondslag voor meer
dere successen sterk aanWezig. 

Ook in Wassenaar· werd tegen· BLAUW..
ZWART 3 geëindigd met een gelijk spel. 
Geen van de pà.rtijen had het doel kunnen 
vinden. De Lens-linksbinnen liet verstek 
gaan. Waren de blauwwitten volledig ge
weest, dan zouden zij .zeker op beide •pun
tèn beslag hebben gelegd. Nu kon de ver
kregen veklmeerderheid tegen de volhar
dende verdediging van de Wassenaarders 
niet worden uitgedrukt. 

VAC. 1 kwam op 23 Maart op visite. Dit 
werä weer een traditionele pech-wedstrijd. 
Een ongelukkige beslissing vàn den scheids
rechter is het vierde noodlottig geworden. 
Door deze tegenslag liet het elftal zich depri
meren, waarvan Vac. gebruik maakte om de 
stand op· 2--0 te brengen. Wel verkleinde C. 
Hop de achterstand, maar tot de gelijkmaker 
kwam het niet. Analoog met de match in het 
begin van het seizoen aan de Roggewoning 

· · werd ook ditmaal onverdiend verloren. 

In deze maand -sprong Lens 4 behoorlijk 
naar boven en als de voortekenen niet · 
bedriegen, blijft de ploeg wel in die buurt. 

Hieronder ziet u, hoe het gesteld is in 3 L: 

G.D.A. 3 9 7 2 16 44~11 
V.A.C. 9 6 2 l 1.4 49-21 
Ra"va 3 8 6 2 12 36-22 
Westlandia. 2 10 4 2 4 10 33~25 

,. 

L.enS,4 9 3 2 4 8 31-24· 
Wit Blauw 2 7 3 1 3 7 23-31 
Valkeniers 2 9 3 1 5 7 25-33 
Q. Steps 3 · 12 3 l 8 7 26-50 
Bl. Zwart:3 5 2 1 2 5. 12-11 
R.K.R,V.V. 2 12 · 1 2 9 4 23-71 

LENIG EN SNEL 5 

- ontmoette V.V.P. 4 op :;ü Februari en boek
te ·de le overwinning. Waa·r V.V.P. met 
9 man begint, profiteert Lens 5 van haar 
numerieke meerderheid ·door regelmatig aan 
te vallen. Goals blijve·n echter uit. Als 
V.V.P. ondertussen geé::ompleteerd is, ko
men de partijen geleidelijk meer in eVeri• 
wicht. Bij een plotselinge roodzwärte"·aJm.:. , 
val, trapt onze rechtsback over de bal heen 
en de midvoor passeert zonder moeite den 
blauwwitten keeper. Nog voor rust scoort 
W. Beerens de gelijkmaker. 
In de 2e helft geeft Lens de toon aan. De 
actieve rechterwing zet herhaalde malen" 
goed door en gaandeweg voeren· de vijfde 
blauwwitten de stand op tot 4-l. V.V.P. 
scoort een goed doelpUllt tegen, waarop 
Lens 5 het offensief herneemt en · de eind• 
uitslag op 5-2 brengt.-
Een 4.:,_5 nederlaag wàs het resultaat yart 
de reis naar VELO 3. Waar deze uit.slag 
bereikt werd door een met 9 _ man spelende 
Lensploeg tegen een physiek sterkere tegen
partij, kan van een behoorlijke prest_atie ge--
sprt?ken worden. Vooral als m,efl: Weet, dat 
de Wateringers met 5-1 'na rust voorston-

. ~ den, · dwingt het. kranig volhouden tot 1:-Ie-~ ~ 
wondering. Deze 'gi-ote -achterst_ar1d wi~rg t~t 
5-4 ingelopen, waarna Velo een buitenspel
goal aan de vijf toevoegde. 6-4. 

De 2e ;eis naar het verre Naaldwijk leverde 
na een zware wedstrijd tegen WESTLAN--
DIA 3 een ~-2 overwinning op. Wèéler viêt" 
in Lens 5 te waarderen, dat sportiéf, maar 
verbeten spel, dat, ook al waren er monienten 
van minderheid, tot ee_n goede uitslag leidde. 
De puntenwinst van het vijfde elftal leidde 
tot een stijging op de competltie-laddér vaö 
4 G- van 2 plaatsen. Zie maar : 

\Vilhelmus 3 8 6 l 13 56-14 
W.D.Z. 7 5 l 11 38- 9 
Q. Steps 4 9 4 4. 9 22:...32' 
W estlandla 3 6 3 2 7 13~14 
L,enS,5 6 2 4 4 19-23 
V.V.P. 4 7 2 5 4 13-31 
Velo 3 8 2 6 4 16-28 
V.A.C. Z 3 1·- 2 2 5..:31 

' Hoe· zal het resultaat zijn van de in ,de 

• 
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volgende maand door onze blauwwitten te · 
spelen wedstrijden ? 
Laten de 1 e elftallers overtuigd zijn, dat 
heel de Lensfamilie met spanning uitziet naar 
de titanen•wedstrijd om de erepla;its. Hij is 
lastig, maar het staat vast, dat Lens 1 de 
kwaliteiten heeft om te bereiken, wat er van 
het elftal wordt verwacht. Moge het elftal 
ze volledig ktlllnen ontwikkelen ! 

· Het tweede zorgt in zijn moeilijke afdeling 
van bijna uitsluitend standaar.dèlftallen in 

· de running te blijven. Als de kopploeg een 
misstap doet, moet Lens 2 gereed staan. 
Lens 3 neemt het Rava~Iesje ter harte en 
stelle zich in op een effectiever spelsysteem. 
De vierde blauwwitten, die in dç afgelopen 
weken voor een uitstekend resultaat zorgden, 
tekenen voor een continuatie daarvan. De 
ploeg is er goed voor. 
Lens 5 '-Y,ist na 3 nederlagen door taaie vol• 
harding de eerste punten binnen te halen. 
Nu -volgen èr natuurlijk meer l 
Lensers, play up ! 

). v.d. K. 

VAN DE · E. - C 0. 

AFKEURING. 
Blijkbaa; behoeft de mededeling omtrent het 
keuren van de terreinen .- voorkomende in 
het extra weekbericht van No. 155 .- enige 
aanvulling. Indien het op de dag (en), voor
afgaande aan de wedstrijd;Zondag, sterk re• 
gent, zijn er consuls, die buiten de mnd. 

· -~ December en Januari toch de velden keuren. 
Dii: geschiedt echter niet door alle functio
narissen. Een en ander moet worden he• 
sch~uwd als een welwillendheid, doch geens• 
zins ~ls een verplichting van .de afkeurings• 
dienst. Rcgd blijft : de scheidsrechter keurt 
het veld. Niettemin is er dus een mogelijk• 
heid, dat er voor de bekende adressen af• 
keuringslijsten hangen. Is dit eventueel het 
geval, dan kan men even nagaan of het 
eigen terrein of dat van de tegenpartij is 
doorgehaald, waardoor men_ zich een ver• 
geefse toçht besparen kan. 

BOETEN. 

Nogmaals brengen wij de controle van de 
r~ilforrnulieren onder de aandacht van de 
H.H. aanvoerders en leiders. Een kleine on•. 
nauwkeûrigheid; het weglaten van de naam 
van den grensrec;:hter. het adres niet vermei• 
den als de grensrechter geen lid is, geen 
handtekening van den aanvoerder, enz., heeft 
tot gevolg, d~t ~e p.aam van onz~ ver_eniging 

DE LENS.-REVUE 

in 't off. orgaan met boete "prijkt", Nog erger 
is, dat die boete ook betaald moet worden. 
De ruilformulieren moeten voorts op Zon• 
dag bij den wedstrijdsecretaris bezorgd zijn. 
Tè laat inzenden van formulieren geeft 
f 2.50 boete ! 
Al die boetegelden kan Lens, zeker momen• 
teel; beter beStèden. Bovendien had onze 
vereniging in vorige jaren een minimàle 
boetelijst, in sommige seizoenen zelfs èen 
blanco ! Streeft ook nu hiernaar. 

v.d. K. 

1 
Uithet Juniorenkamp 

NU ZO ONGEVEER DE HELFT 
van de wedstrijden zijn gespeeld, mogen 

we wel zeggen, dat de resultateii onze voor ... 
z~chtige verwachtingen .niet hebben teleur
gesteld. Inderdaad slaan de elftallen geen 
mal figuur. Het a-elftal kan heel goed mee, 
c vindt slechts_ Quick Steps te sterk, terwijl 
b en d zelfs nog ongeslagen zijn. 
Ook in andere opzichten kunnen we ÇJezien 
worden, al maakt ·eCn of ander wel eens 
even een vergissing. 
In een paar jongens vinden we ons evenwel 
teleurgesteld. Die hebben geen fraaie opvat• 
ting van hun allereerste verenigingsplicht, 
d.i. stèeds aanwezig zijn voor de wedstrij• 
den. Vooral in het c-elftal huizen er· een 
paar, die het blijkbaar heel gewoon vinden 
telkens weer weg te blijven. En toch is zo'n 
houding weinig eervol. Iemand met sportief 
gevoel, een jongen, die weet, wat kameraad
schap is. doet zo iets niet. Die komt, Die 
gaat niet thuis zelf beslissen of het veld is 
afgekeurd. Hij neemt zljn voetbalspullen en 
trekt er op uit. Hij blijft slechts thuis, als 
hij werkelijk ziek is en stuurt dan ogenblik
kelijk een boodschap naar den secretaris. 
Het is jammer. dat er op deze plicht, die 
toch zo vanzelfsprekend i"s, nog gewezen 
moet worden. 

Om tot de wedstrijden over te gaan laten 
wij hier eerst het beloofde verslag volgen 
van Lens a tegen Valkeniers a. Met 4.--3 
werd op 23 Februari de wedstrijd gewon• 
nen. I;)it resultaat is vooral in de tweede 
helft bereikt, waarin t.enminste ee~ behoor" 
lij~ partijtje werd gespeeld. Vóór de rust 
stond het spel beneden peil. 
In de aanvang wogen de partijen tegen el
kaar op. Wel 'wisten de bezoekers na 5 mi
nuten reeds te doelpunten, maar Tersteege 
maakte hun voorsprong w~er ongedaan. In 
deze periode draalde Mesker telkeris ·met 

i 
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voorzetten. Uit een fraaie aanval scoorde 
de Valkeniers~middenvoor nummer 2. Hu~ 
gens slaagde er bijna in hetzelfde te doen, 
maar zijn goed schot werd fraai gestopt. 
Na de rust wisten_ de onzen het heft in han~ 
den te nemen. Vooral de ·halflinie weerde 
zich geducht en plaatste de bal telkens weer 
naar de aanvalslinie. Deze zat in het eerst 
nog· te zeer in de knoop met de vijandelijke 
verdediging, maar na JO minuten joeg Piet 
kort na elkaar de bal 2 keer in --- en zelfs 
dóór --- de touwen. Wim Hugens vond, 
dat 4-2 meer zekerheid gaf. Juist, Wim! 
Intussen zaten onze be-zoekers niet bij de 
pakken neer. Menige aanval werd door hen 
opgezet. De achterhoede· hield echter stand. 
Dan echter maakt Wim Hillenaar zijn ty~ 
pische fout: hij trapt de bal onnodig -
handen, Wim ! - het leer komt bij een 
Valkenier, die zo vOOr het "inleggen" heeft. 
Gelukkig bleef het bij deze fout en wij be• 
hielden de puntjes. 

Op 9. Maart werd V.V.P. b het slachtoffer 
van onze niet te verzadigen doelpuntenhon• 
ger. Het werd 12-0 tégen 10 roodzwarten. 
Toch ~·ar~n er in het veld nog tal van aar• 
dige momenten. De uitslag mag geflatteerd 
genoemd worden. De keeper maakte n.l. een 

· paar fouten, die door onze aanvalslinie 
ogenblikkelijk werden afgestraft .. Bovendien 
~egen we een goal toegekend, nadat de bal 
al buiten het veld was geweest. Dit alles 
vermindert echter de waarde van de over• 
winning niet, daar deze in goede samenwer• 
kirig w_erd behaald. Het deed prettig aan, 

. dat V.V.P. dapper vol hield°. 

Een, week later zat het zo glad niet. Rava 
had er zin in en wist in goed, open spel 4 
keer achter Hillenaar te komen. Wel stelden 
de onzen hier 2 d0elpunten tegenover, doch 
de scheidsrechter kende ze niet toe; Hij 
rrieende, dat de bal .de doellijn niet gepas• 
seerd was. Zo ging deze wedstrijd voor ons' 
verloren, waardoor de kampioenskans nu 
uiterst gering is. Tèrsteege werd in de voor• 
hoede zeer gemist. Er zat nu geen vei-band in 

· de ploeg. Vooral in de tweede helft ram• 
melde ~et soms hevig. Toen maakte Rava 
3 van de 4 doelpunten, 

Lens· a blijk,t toch tot een der sterkste elf• 
tallen in 1 c te behoreÖ. 
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Junioren 1 c. 
Rava a 6 5 0 1 10 20-7 
Lens a 7 4 0 3 8 26-15 
V.A.C. a 5 3 1 1 7 17-6 
Valkeniers a 5 3 0 2 6 13-10 
G.D.S. a 7 1 3 3 5 11-20 
S.V.T. a 5 0 2 3 2 7-18 
V.V.P. b 3 0 0 3 0 2-20 

LENIG EN SNEL b 

heeft in een tweetal tam~e wedstrijde~ 4 
punten veroverd. Dit elftal zit goed in el• 
kaar en kan • zeer zeker de kampioenstitel 
verwerven. 

Op 16 Maart werd Blauw Zwart a met 6---0 
naar de Wassenaarse heerlijkheid terugge• · 
zonden. De leider weet van deze Wedstrijd 
niet veel te vertellen. Onze jongens waren· 
geregeld in de meerderheid. Theo, Joost ·en· 
Appie wisten dit in ·samenwerking met de 
anderen duidelljk te demonstreren met 6 
goede doelpunten. 

Op 23 Maart was het krachtverschil met 
den· tegenstander nog groter. Ria a kwam 
met een zwakke bezetting -dE; eer van de Rijs• 
wijk.se velden verdedigen. Zoiets valt zeer 
te loven_1 maar voor merk kleuterklasse is 
die opgaaf te zwaar. De witzwarten waren 
dapper, wisten -ook het eerste doelpunt te.· 
maken, doch daar 'bleef het bij, want met 
9-I werd het elftal ingemaakt. Boveridien 
werden nog enige buiteIÎspeldoelpuntèn af. 
gekeurd. v. Leeuwen deed veel goed werk, · 
gaf tal vari afgemeten voorzetten, durfde 
ook zelf te schieten en wist de ba]_ laag· te 
houden. Zijn doelpunten waren verdienste• 
lijk. Luxemburg wist hem aan de linkerzijde 
nagenoeg te evenaren. Het binnentrio kan 
blij zijn m1et .zulke vleugelspelers. Riny 
speelde te eenzelvig; was geen teamwerker. 
Dat is jammer, want hij beschikt 'oyer een 
ruim arsenaal voetbalkundighedell. ·ook -
Koos pingelt nog te veel. Copray ruimt lie• 
ver op, evenals de backs._ Deze moeten nog 
leren de" bal forser weg te trappen. Roozen• 
burg heeft nagenoeg geen werk te doen ge• 
had, in de tweede helft zelfs helemaal niets. 
Dat was niet leuk vqor hem. Daarom stelde 
de leider aan Riny voor het laatste ·kwar• 
tier met Jan Roos te wisselen. Riny ;_;oelc;ie 
er echter ·niets voor en demonstreerde zo 

. . 
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een tekort aan kanieraad'schap en volgzaam, 
heid. Tezamen met de sigaret van Jan en het 
verlate aanvangsuur waren dit" enige wan-
klanken op deze voor Lens zo . succesvolle 
,middag. Fouten zijil er intussen om ze te 
verbeteren ! 
Het elftal prijkt in volle glorie aan de kop. 

2A. 
Lens b 5 5 0 0 10 34-7 
V.A.C.b 1 3 0 1 6 12-8 
D.H.B. b 5 3 0 2 6 35-8 
R.K.A.V.V. b 8 3 0 5 6 20-37 
Ria a 3 1 0 2 2 6-6 
BI. Zwart a 3 1 0 2 2 5-11 
Pats a 1 1 0 3 2 7-21 
G.D.S. b 1 1 0 3 2 5-26 

LENIG EN SNEL C 

kreeg op 9 Maart het sterke Quick Steps 
op bezoek, dat zo vrij was de punten zelf 
mee te nemen. Het werd 6-3, een verdiende 
overwinning voor de gasten, die nu ook wel 
binnenkort de vlag zullen hijsen. De wed
strijd wer:d in een prettige sfeer gesI)eeld, 
zoals steeds tegen· Quick Steps, De enige 
wanklank was het wegblijven van een vier, 
tal eigen spelers, waardoor andere 2 wed
strijden te spelen kregen. De voorhoede. wist 
nog vaak verwarring te stichten in de· vij
andelijke verdediging. Onze defensie was 
evenwel niet opgewassen tegen Valkenburg 
c.s. Het is wel duidelijk, dat Lens c zich 
met de tweède plaats moet tevreden stellen. 
Op 16 Maart tegen G.D.A. c speelde bijna 
de ganse strijd zich af op de helft ·van de 
Kraaien. Deze deden wel veel goede pogin• 
gen om tot enig behoorlijk resultaat te ko
men, maar de regelmaat waarmee onze doel• 
punten .werden gefokt, werkte drukkend op 
de vijandelijke verrichtiàgen. De rust ging 
in met 3....-0. Helmich had het genoegen in 
zijn eerste weder.optreden de score te ope• 

-oen uit een mooie voorzet van Westendorp. 
Pieters en v. We ers namen het leeuwendeel 
vcor hun rekening en van Beek maakte het 
achttal vol. Tegenpunten wist G.D.A. niet 
te plaatsen. 
Wim Pieters kan zijn elftal een weldaad be
wijzin door voortaan aan samenspel te doen. 
23 Maart. Weer een week later. Wat gaat 

· de tijd snel ! Het is goed hem serieus te 
gebruiken. Ook !,>ij het voetballen, vond 
Lens c; en Wit Blauw moest met 9-2 het 
ondersJ)it delven. Wederom misten we Koe
voets en Westing. Wat rare jongens toch ! 
Houden jullie je altijd zo aan je afspraken? 
De uitslag zegt_ al, dat de voorhoede er 
goede zin in had; Het krachtsverschil was 
niet zo groot, als de cijfers zouden doen 

\ DE LENS-REVUE 

Vermoeden. Wit Blauw miste echter door-: 
zettingsvennogen. Het zag bovendien den." 
aanvoerder naar de kleedkamer verwezen.' 
Waterreu~ in doel had het niet al te zwaar.' 
Een van de doelpunten had hij moeten ver
hinderen, het andere ontstond uit een goed 
hoog schot. 

Hier is de stand 3 B: 

Q. Steps d 8 7 1 0 15 15-12 
Lens c 6 4 0 2 8 30-14 
Wit Blauw c 7 3 1 3 7 18-21 
R.V.V. d 5 3 0 2 6 19-17 
Valkeniers d 2 2 0 0 1 18-3 
R.V.V. C 6 2 0 1 1 16-21 
D.H.B. d 6 2 0 4 1 11-26 
D.W.O.b 1 0 0 1 0 2-3 
G.D.A. C 7 0 0 7 0 13-58 

LENIG EN SNEL D 
verloor op 2 Maart een zeer kostbaar puntje 
tegen Wilhelmus. Brrr ! wat een weer, hè 
jongens? Alles nat ! De jongens nat, bal 
en veld nog natter, en de leider het natst. 
En toch was het een leuke middag met een 
aardige wedstrijd. WJj waren wat bang met 
lege handen te moeten terugkeren uit Voor~ 
burg. Die Tonny Was weer eens uitgelopen 
en toen maakte Wilhelmus 1--0. Gelukkig 
houden wij er in de voorhoede ook een WîV 
helmus op na, die meer voor 1,......., 1 voelde. 
Daar deed je goed aan, Wim ! . Tal van 
kans"en brachten onze voorwaartsen om zeep, 
bovendien verdedigden de palen in de Wil
helmusveste ook mee ... en het bleef 1....-1. 
Hebben jullie ook opgemerkt, hoe pittig die 
Voorburgertjes voetbalden ? 
Op 9 en 16 Maart moesten V.V.P. en Val• 
keniers er met hoge cijfers aan geloven. Hoe 
waren de uitslagen ook weer ? 8....-0 en 
nog eens 8....-0. Laten we er máar niet veel 
van vertellen. De puntjes zijn binhen, het 
kampioenschap wenkt. Maar ... er kan nog 
veel beter worden gespeeld. Het moet vlot~ 
ter, vlugger. De bal moet zo gauw mogelijk 
afgespeeld worden. Meer pit, meer fut, meer 
doortasten ! Er staan nog een paar zware 
wedstrijden te wachten. Laat dan zien wat . 
je waard bent ! ! 
Stond Lens d verleden jaar ook zo: 

Lens d ·8 7 1 0 15 
R.V.V. g 8 1 0 1 8 
Q, Steps g 5. 4 0 1 8 
Wilhelmus c 4: 2 1 1 5 
Pats c 5 2 0 3 · 1 
R.V.V. h 8 2 0 6 4 
Valkeniers · 4 1 0 3 2 
V.V.P. g 6 1 0 5 2 

-· 

52-6 
22-29 
32-7 
19-7 
19-21 
.19-50 
6-22 

10-37 

. P.J. 
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Van 6.o.uwen en to.ezien. 
Wie Vferken en wie bouwen wil, 
Hij steekt de handen uit de mouw. 
Hij' ijvert mee en staat niet stil 
En is gedurig in het touw. 

STEEDS VERDER VORDERT DE 
bouw van ons eigèn clubgebouw. Op 

de plaats, waar vóór -enige maanden nog 
bomen en· ·struiken in winterse kaalheid ston• 
den te rillen op de koude adem van de · 
strifmendé Noof"dooster, hebben wij een huis 
gèbouwd. In de eerste dagen, nadat de boom-: 
rooLers hun w~rk hadden verricht, vermeng~ 
de zich het zingend geluid van zagen met 
het gekriskras van -de schaatsende jeÛgd op 
de Zuiderparkvijvers. Later echoden de ha• 
merslagen van de nijvere tim_merlieden in de. 
stilte van het zwijgend sneeuwbeladen park. 
En thans zijn het d~ vogels, die _!llet hun 
vrolijk gekwetter onze arbeid verlichten, nu 
we de laatste hand leggen aan wat we Ons 
Huis mogen noemen. En nu is het ook de 
lieve lentezori; die haar weldoende stralen 
uitgiet over het werk van bezige handen. 
In_ onze dage.p. streeft men terecht weer naar 
verheffing van de arbeid, meer in het bizon• 
der van de handenarbeid. Dit pogen te waar• 
deren kan voor een Christen niet moeilijk 
zijn, waar hij weet, dat ChristUS zelf en Zijn 
voedstervader St. Jozef het handwerk tot 
Hun levensonderhoud kozen. Moeilijker ech
ter is het voor velen Hun voorbeeld na te 
volgen. Planken dragen, stenen. sjouwen, zo
den steken, puin kruien, kolengruis instam
.pen, spijkers slaan, de kwast hanteren, vuil 
bijeenvegen, -deze en nog veel andere bezig• 
heden vallen wel -eens zwaar. Zij vragen 
vooral om offervaardigheid, als nten zulke 
arbeid niet gewend is, als men zachte .handjes 

Mei No.7 

heeft, als de regen den werker' langzaani 
maar zeker nat maakt, als de wind. -guur en 
schraal het verblij_f in de open lucht vèr• 
onaangenaamt. 
Het is zo gauw gezegd : we ·gaan bouwen ! 
Het is echter een lange weg van het êerste 
potloodstreepje op het project tot de laatste 
Spijker. Waar is het bouwmateriaal, waar 
is geld, waar zijn de werkers? Voor alle 
moeilijkheden moest het bestûur een· Oplos
sing vinden. Die werd gevonden, telkens 
weer. Altijd-en overal heeft men de bés.tuûrs•• 
leden in de voorste linies kunnen viriden. 
En. stonden naast hen de Ie.den, bereid iat 
medehclpen aan de bouw van Ons Huis, dàt 
Ieders Huis· is ? Pas op, vraag dàt aàn. de 
getrouwen, die_ zonder mankeren hun tijd en 
hun arbeid voor on.S ovèi hadden. Met be
wondering getuigen wij hier van hun onver• 
moeibare ijver. · 
En de anderen, waar zijn ze gebleven? Wat 
deden zij nog meer, dan • s Zoridags de vor• 
<leringen van de vervlogen Week gade te 
slaan? Wa"ren z·ij allen Verhinderd? Of 
hebben zij .het ongeluk ärbeidsschuw te zijn ? 
Kennen zij ·niet de ·vreugde, die arbeid· geeft 
en wefen zij niet,. hoe prettig het is· samen 
iets tot stand te brengen ? 
Neen, kwade wil veronderstellen we niet. 
Ook zij, die noQ afzijdig bieven, moeten 
hun kans hebben. Wij hebben nu wel ge-: 
bouwd, doch thans begint een and'cr werk, 
n.l. het onderhoud en het verfraaien vän 
clubhuis en terreinen. Wij hebben. handen 
te kort om de velden te rollen, ~et gras te· 
maaien, de lokalen schoon te houden; ·we 
hebben ogen te kort om ,.......,. ook onópzette
lijke ,.......,. vernieling en beschadiging te voor
komen ; we hebben geld te kort om alles 
te betalen en de schulden te voldoen. 
Wie helpt r•· 1cderèen toch immers! Het· is 
voor Lens! 

Nu geen gepraat, 
Stel een daad I REDACTIE. . 
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HET IS WEER MEI 

0 diamant, uit 's ,Heeren handeri 

gevallen : dauwdrop, nieuwe en schoon, 

daar 's hemels oog ik zie in branden ; 

Guido Gezelle. 

HET IS MARIA, ONZE' HEMEL
koningin, die in de aa~gehaalde verzen 

van Gezelle verheerlijkt wordt. Hoe schoon 
klinkt onze taal uit de mond van een dichter. 
En als die dichter een Gezelle is, die zijn 
bewondering uitzegt en uitzingt voor· de ver-
hevenheid van Maria, dan begint iets in ons 
hart van vreugde mee te trillen om het 
schone zeggen van schöne dingen. 
Zou het niet zijn, dat Gezelle zljn lied dichtte 
in de Meilllaand ? Op welke van de twaalf 
zijn de woorden zo van toepassing als op 
de Mei ? Is de Mei, zoals de natuur o~s ze 
wel vaak toont, niet als een dauwdrop, 
waarin het oog vail de hemel brandt of als 
een schitterrijke diamant, die God op aarde 
strooide 1 
De treurige gedaC:hten, die op v~rgevoelens 
leken, en die ons verleden jaar bezig hie,lden 
toen ~e Mei haar intrede deed, zijn door nog 
droeviger feiten achterhaald en beklemtoond. 
Mei is inderdaad een November geworden. 
Hoe zal het thans worden ? De loop van de 
gebeurtenissen ligt verholen in de schoot van 
de toekomst. Hij doet wijs, die Gods zorg 
en Go~s beleid aanvaardt. En ~hans heeft 
God aán de wereld een nieuwe Mei gegeven, 
waarin weer nieuw leveri ontwaakt, waarin 
nieuwe krachten de natuur bevolken, waarin 
fris groen en een rijke kleurenpracht onze 
bange blik vertroosten, waarin. het vogelen
heir, dat de barre winter reeds vergeten is, 
den optimist in het gelijk stelt. 

De Meimaand, de Mariamaand ! 

J. 
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J. W. Dubois, Vo.orzitter, 2e SChuytstr. 223 

Jac: v. d. Kley, Secretaris, Frambozenstr. 45, 
Tel. 338842. 

W. v. Boheemen, Penningmeester, Okker
nóotstraat 12, Giro 336711. 

DE LENS-REVUE 

BEKENDE ADRESSEN 

Algemeen secretariaat: Jac. v. d. Kley, 
Frambozenstraat 45, Tel. 338842 

Wedstrijdsecr. senioren: J. van Venrooy, 
v. Mierisstraat 51 

Wedstrijdsecr. junioren: P. Janssens, Paul 
Krugerlaan 84 

Redactie Lensrevue: P. Juffermans. Aman
delstraat 51. 

Secretariaat PéPé: A. v. d. Kley, de la 
Reyweg 449. 

Stortingen op Gironummer 336711, ten name 
van den Penningmeester van Lenig en 
Snel, Okkernootstraat 12, 's-Hage. 

NIEUWE DONATEURS 
185 Dhr. H. A. Veerkamp, Soestdijk.sche, 

kade 724 
186 Dhr. P. J. Veerkamp, Soestdijksche• 

kade 724 
187 Dhr. W. A. Veerkamp. Soestdijk.sche, 

kade 724 
Hartelijk we1kom ! . ' 

ROYEMENT 
J. v. Nooy. bibbetst~aat 16 
W. de Haan, NunspeetJaan 362. 

TERREININRICHTING 

Er heerst bij een paar leden een verkeerde 
opyatting omtrent het gebruik van onze ter
reininrichting. Zij denken iedere vrije• of 
vacantiedag te kunnen aangrijpen om op 
eigen· initiatief op de Lensvelden een balletje 
te trappen. 
T crwille van de goede orde zij er Op ge• 
wezen, dat dit in geen enkel opzicht is ge
oorloofd. Zonder toestemming van het be
stuur is het gebruik 'van materiaal en · ter
reinen niet toegestaan. 
De officiële oefenmiddagen zijn op Woens
dag en Zaterdag, waarbij dan ook steeds een 
bestuurslid of wedstrijdleider aanwezig is. 
Wensen de !eden voorts nog op een of an• 
dere VI'ije dag wat te oefenen, dan is er 
in doorsnee geen bezwaar, mits het secre• 
tariaat tijdig in kennis wordt gesteld. 

HULP 

Het Bestuur betuigt zijn hartelijke dank aan 
de leden en donateurs, die vele vrije uren 
opofferden om dé behulpzame hand te bie
den bij de laatste. werkzaamheden aan ter
reinen en k1eedgebouw. Een mooi bewijs,,van 
clubliefde. dat misschien bij allderen, die tot 
nu toe nul op request ga_ven, navolging vindt. 

JAC. v. d. KLEY, 
Secretaris. 
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Training en voetbaltraining 
1 . 

1 
D E VOETEN WORDEN SCHROME

lijk te·rwaarloosd,' voet~specialisten ver• 
rijzen als} paddestoelen uit de grond, stet!n
zólen ove'ral verkrijgbaar, zelfs op de maat 
van uw kchoenen. - . . 

' Wilt ge de voeten versterken, dan dient ge 
ze minstèns te gebruiken en bij hoger ge
stelde eis~n in hun natuurlijke bestemming 
oefenen. 1 

Dit bedoèlt heel wat anders dan -yJ"at vele 
jongens - inderdaad schijnen bij nauwkeu
rige waarneming sommige langharige wezens 
ook jongens te zijn - er onder verstaan. 
. Vastgeroest op een fiets met een heel breed 
stuur, met een arm- en beenhouding, die aan 
huzarenbenen doet denken, terwijl een lange 
rook-sliert de weg nawijst, waarin deze 
.,sport~boy" verdween : een kunstmatig. ge
kweekte warmwaterathleet 1 
Voeten versterken is wandelen, lopen,' hup,., 
pen en ·springeri, waarbij de duur en de aard 
van de afwisseling het effect bepalen met 
betrekking •tot het uithoudingsvermogen. 

Een springtouwtje verricht hier goede dienst. 
Men vergete dan niet de draaibeweging meer 
in de pols te maken ; in elleboog en schou,., 
~er gemaakt veroorzaakt zij onprettige na,., 
weeën. 
Huppen op een en/of beide voeten, in sluit ... , 
spreid,., of kruisstand, afgewisseld m~t een 
dieptesprong (hele benenbuiging) of een 
hoogte'.spr'ong (met gestrekte benen, met te,., 
gen de borstkas opgetrokken knieën, met 
sprei,d,.,sluiten van de benen enz.). 
L00ppas op de plaats, tempo opvoeren, 
knieën hóger hefferi ( denk aan de richting 
van voeten en knieën). Afwisselen met vo ... 
rengenoemde oefeningen. OnoruI-erbroken 
adèmen. 
Wanneer we dergelljke vormen combineren 
met het ontwijken van een geworpen bal 

" door duiken, opzij stappen of opspringen of 
het maken van een draai, dan hebben we 
tevens een bizonder aantrekkelijke oefening 
om de reactie,.,snelheid te beïnvloeden. Ook 
duw,., en trekkampen met het ontwijken van 
den tegenstander lenen zich bizonder voor 
ons doel. 
Bij elke oefening verdient een flinke uit,., 
ademing de bizondere aandacht; hoe meer 
er immers wordt uitgeademd, des te meer 
frisse lucht kunnen we immers weer op,., 

,nemen. E. 
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V a r a 

COR HOPPENBROUWERS VER
loofde zich op de · 1 e Paasdag met 

Jeanne Grift Van. harte onze gelukv,,ensen.' 

Pa Janssen moeten we helaas enige weken 
op ons terrein missen, daar hij in het zieken,., 
huis is opgenomen. We vernemen tot onze 
vreugde, dat de patient het goed maakt en 
weldra genezen ontslagen wordt. 

Gerard en Dien van Doorti vonden in Am ... 
sterdam een zoon, die in de voetstappen . 
tredend van zijn ouders, een degelijk mens 
moge worden. ' 

Wij ontvingen bericht van overlijden van 
den heer H. J acobi, vader van ons lid H . 
Jacobi; alsmede van den heer H. v. Gemert, 
vader van onze donatrice Mevrouw H. 
Janssen. Met hun smartelijk verlies betuigen 
wij de families onze oprechte deelneming. · 

Meheer de Veurzitter 

VAN SAMMELAARS ERNST ZIJN 
de mensen ,....., de lezers althans vari d~ 

Lensrevue ,_ zo weinig overtuigd, dat ik 
haast schroom de pen in inkt te dopen ten
einde ons werkerscorps een pluim op de 
hoed te steken. Hij maakt er toch maar een 
spotternijtje van, zegt men. Nu moest U eens
weten, hoe doodernstig ik me vandaag Voel, 
meheer de veurzitter. 
In stille aanschouwing heb ik ze bezig ge,.,_ 
hoord en gezien, echt bezig. Terwijl sommi
gen een plaatskaartje kochten voor A.D.0.
D.H.C., trokken zij, ik bedoel de werkers, 
in de ävonduren, nà hun eigen dagtaak te 
hebbên volbracht, de overall aan in de ont,., 
kiemende voorjaarsheerlijkheden van het 
Zuiderpark. Terwijl sommigen zich te moe 
achten om ook nog êen hand uit te steken, 
bouwden de werkers weer voort aan club,., 
huis en terreinen. 
Namen ·noemen mag ik niet om niet in bot
sing te komen met de bescheidenheid van 
onze werkers. Doch de dag moge komen om 
ze op een verhevenheid te plaatsen, teneinde 
hun verdienste door ieder te laten schatten. 
De Lensfamilie moet ze kennen, . den man 
met de pijp, den Rembrandt van Lens, de 
pennerldders nu met blaren in de handen en 
een stijve rug, den altijd werkenden doç.ateur, 
den kleinen man, die zo lekker tuinieren kan, 
ik liever ophouden, meheer de veurzitter 1 
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Zij willen immers niet gekend worden. Zij 
werkten in gemeenschap voor de dub. Zij 
wensen slechts te arbeiden en ...... te worden 
nagevolgd. 
(].immer, dat mij de jaren plagen. Anders 

' zouden zij nog een medestander vinden in ... 

SAMMELAAR. 

P.S. Boze vorsers hebben uit ons vorig 
pra.atje ·onbescheiden gevolgtrekkingen gedis~ 
tilleerd en hebben boze tongen aan het werk 
gesteld om onware onthullingen te doen om~ 
trent mijn vriend Jan, Men meende dat Jan 
iemand anders was. Dat kan natuurlijk nièt. 
Jan is Jan en blijft Jan, Evengoed als ik ben 
en blijf uw ouwe trouwe 

. SAMMELAAR. 

Zomer 1 9 41 

"Oefenen betekent Jliet : kom, laten 
we lacherig een partijtje make~. 
Oefenen betekent: aandacht. 
Oefenen is ernst." 

Joris v. d. Bergh. 

N U DE GELEGENHEID WEER 
open staat om ons iq. de zomertrainiilg 

verder te bekwamen in het mooie voetbal~ 
spel, dienen we ons eerst de vraag te stellen 
of we met die oefening wel serieuze. plannen 
hebben. 
Welk doel stellen We ons voor te bereiken? 
Om bescheiden te blijven : laten wij trach" 
ten een ·bruikbare kracht te worden in ons 
elftal, een nuttige schakel in· het geheel. 
Daarvoor is nodig, dat wij de baas zijn over 
de bal, dat we snel zijn en beweeglijk, dat 
wij vlug en .juist rcagéren op onvèrwachte 
situaties. Wij dienen durf te bezittén en 
spelinzicht, clubliefde en kameraadschap. 
~Deze opsomming is niet voiledig. Dat hin .. 
,dert niet. Ieder. vindt ·er echter wel iets bij, 
d_at verdere oefening behoeft. Ga het rijtje 
nog eens na 1 

.Nu de zomer nadert, gaan· we ons weldra 
klaar maken voor het seizoen 1941,-,'42. Wij 
willen onze vereniging goed en gezond hou" 

. 
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den, niet waar ! Dus moeten wij weer suc" 
cessen hebben op de velden. Naar buiten 
moet ook da~n weer blijken, dat Lens kern" 
gezond is, Ook innerlijk willen wij groeien. 
De zomertraining zal de grondslag leggen 
voor verdere opbouw. 
Een goede raad is : doe ook nu zoveel ma" 
gelijk gewoon. Welnu, gewoon doen, dat is 
groeien, streven naar beter, streven naar het 
volmaakte. Op de eerste plaats in ons ziele" 
leven, als voetballer echter ook in de sport. 
Ja, wij doen Qewoon, wij gaan trainen, wij 
houden ons fit. 
Er was eens een Belgisch wielreriner, die een 
belangrijke wedstrijd moest rijden. Om kra- . 
nig voor de dag te komen, zou hij eerst zijn 
lichaam eens goed rust gunnen. Hij trok er
gens naar zee, zwom een beetje, bakte in de 
zon, hield zijn gemak en voelde zich toen 
klaar voor de strijd. En wat was het re
sultaat? Onze vriend was nergens, telde 
eenvoudig niet mee, ondanks alle Voorspel
lingen van insiders en krantenmensen. 
Zijn methode deugde niet, hij onttrok zich 
aan •het milieu, hij bleef niet în de sfeer, 
Laten wij wijzer zijn. Kom trainen, overdrijf 
niet, maar train toch serieus, praat eens over 
de voorbije competitie, lees de i'nooie Lens
revues nog eens door. 
Dat is trainen in ruimere zin. Zullen we 
daar niet allen .genoegen van beleven ? 

J. 

B ij d e. t o s s 

Aanvoerders, met spanning volgt U de wen
telingen van het geldstukje, dat door den 
arbiter opgewOrpen moet beslissen of U de 
doelkeus hebt of niet? · 
Maar, denkt U er ook aan, het geldstuk op 
te _rapen en aan den scheidsrechter te over" 
handigen ? ? ? 
Spelf?:r~, hoeveel minuten laat ge den scheids
reçhter en de tegenpartij wachten, vóór dat 
ge eindelijk uw plaats .hebt ingenomen? 
Hebt ge u hierover geen verwijt te dOen? 
P~ac!i.tig ! En U hebt gelijk, want beleefd" 
heid is ook voor den sporter een sieraad. 

E"co . 

VOÇ)R TAFELSERVIEZEN, POR- -
CELEIN, GLASWERK. EMAILLE: 

A. DE LEEUW· .. _TEL. 338339 - VLIERBOOMSTR. 558 
. 
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Positiespel ~ 

BIJ EEN. GOEDE VOETBALWED
strijd zijn alle 22 spelers in actie. 

Het is verkeerd eerst in actie te ko~en 
als de bal in je richting wordt gespeeld. Zo 
speelde men voetl_,al in zijn primitieve vorm, 
toen men nog geen tactiel:c kende. 
De enige speler, die in sommige wedstrijden 
wel eens enige tijd als figurant kan be ... 
schouwd worden, is de keeper, De andere 
zijn allemaal. hoofdpersonen in het spel. 

Speelden de spelers slechts om beurten een 
rol, dan zou men met minder spelers kunnen 
volstaan. , 
be hele, ploeg moet samenwerken. Daàrtoe 
m_oet men,-als een partijgenoot de bal in zijn 
bezit heeft, .zo snel mogelijk een zo voordelig 
mogelijke positie innemen. 
Heeft een speler Van de tegenpartij de bal, 
dan moet men de andere tegenstanders zo ... 
veel mogelijk dekken om het hun onmogelijk 
te maken de bal te ontvangen. 
Het moet dus in een wedstrijd, behalve een 
spelen met de bal, een voortdurende strijd 

Technische Raadgevingen 
door en vanwege de Technische Commissie 

van· de N. V.B. 

"INGOOIEN. 

O VER HET ALGEMEEN WORDT 
hier te lande stellig te weinig aan" 

dacht besteed ~an het ingooien. Het oefenen 
in ver ingooien :wordt nagenoeg verwaar" 
loosd en toch kan een verre ingooi een zeer 
nuttig en verrassend speJ"element vormen. 
Middenspelers rÛoeten een behoorlijk eind 
kunnen ingooien en feitelijk moest naarstige 
oefening daarin op elk oefeningsprogramma 
vóorkomen. Met gedurig oefenen is die af" 
stand zeker 'belangrijk op te voeren, vooral 
als de leiding daarmee reeds bij de adspi" 

ranten en juniores begint. 
Ver ingooien en ook snel ingooien zijn fac ... 
toren, d·ie immer véin grote waarde zijn. Laat 

• men er zich op gaan toeleggen niet altijd in 
te gooien naar een buitenspeler. Tenzij meri 
de bál Óver de dekking heen in de vrije 
ruimte vcor d!!n buitenspeler kan krijgen, 
doet rilen heel wat verstandiger bij afwisse~ 
ling de bal toe te werpen aan den daarvoor 

opgestelden spil. . 
En laa~ men niet verzuimen bij het -ingooien 
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zijh tussen positiespel en dekkln. Meri moet 

aan de bewaking van de tegenpartij ont" 

snappen en tevens gemakkelijk bereikbaar· 
iljil voor het toespelen van de bal. 
Men moet dus voortdurend scherp uitkijken 
voor het kiezen van de juiste positie, daar 
men op steeds veranderenqe omstandigheden 
heeft te letten. De praktijk is 'hier de beste 

leermeesteres. . 
Somlllige spelers worden boos, als zij bij 
het bezetten van een gunstige positie de bal 
niet krijgen toegespeeld. Toch is men ook 
dán van nut geweest. Men bedenke nl. dat 

de tegenpartij door uw positie"kiezen natuur• 
Jijk contra ... maatregelen moet treffen. 
Als· de verdediging de handen vol heeft en 

aanval op aanval moet weerstaan ....... veelal 

door het uitnemende positiespel van de aan" 
vallende partij ....... dan staat vaak de hele 
voorhoede het geval met belangstelling gade · 

te slac.m, Dat, is verkeerd. Door dan in het 
middenveld ieder een speler te dekken, be ... 
!emmert men den tegenstander in zijn positie• 
spel. Want dekken is het beletten van 

positiespel. ( Gewijzigd overgenomen uit 
,.Voetbal"), 

,zich een schijnbeweging met de bal eigen te 
maken. ~ 

Wel ·moet de bal over het hoofd gewor• 
· pen worden, maar men mag, alvorens de bal 

over het hoofd los te laten, boven het hoofd 
bewegingen maken, die de tegenpartij irÎ het 
onzekere laten, waarheen men uiteindelijk 
zal werpen. 
Maar voor alles : oefenen op vër ingooien, 

zoveel mogelijk in de vrije ruimte, waarin 
hij door een speler in de richting van hCt 
doel der tegenpartij kan worden meegeno-
men. 

D E MEES'fö VERENIGINGEN 
uitzonderingen bevestigen de regel 

verstaan onder training het op gezette tijden 

bijeen brengen van spelers, die dan ni.et een 
aantal ballen gaan trappen, af en toe laat 

men de jongens wat sprinten of een paar 
rondjes lopen, that's all ! ·' 
Het spreekt haast vanzelf, dat van dèrge .. · 
lijke training geen groote resulta~en verwacht 
kunnen worden ,_ ten hoogste bereikt men 
er wat uithoudingsvermogen mee. 
Als men de spelers zo vëi gekregen heeft, 
dat ze voor de training gereed staan (zijn), 
laat men dan ook de gelegenheid aangrijpeil 
om er een oefenuurtje. in optima forma van 
te maken. 

' 
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Dat kost aan de leiding wel eenige moeite, 
doch daartegenover staat zoveel meer vol• 
d~ening, als men langzamerhand het ge• 
leerde in de practijk ziet brengen en als 
daadwerkelijk kan worden geconstateerd, dat 
de spelers Vooruit gaan. 
Bovendien is een geregelde intensieve trai• 
ning overal te doen, waar de goede wil aan• 
wezig. is. Voorwaarde is echter dat men 
niet alle spelers tegelijk neemt. Immers zijn 
de eisen, waarvan de spelers moeten vol• 
doen, afhankelJjk van de plaats die zij in het 
elftal innemen. 
Men moet dus komen tot de oefenin-gen, die 
zich aanpassen bij de verschillende, plaatsen. 
Achterspelers hebben heel andere behoeften 
om hun balwaardigheid op te voeren, dan 
b.v. binnenspelers. Van buitenspelers dient 
de snelheid met de. bal opgevoerd te wor ... 
den. . · 
Het koppen van voorhoedespelers is weder ... 
om heel anders dan dat van de midden ... 
spelers. 
Buitenspelers kunnen zich op de oefening 
bezig houden met het nemen van corners. 
Aan backs kan geleerd worden, hoe ze in 
alle stánden en uit alle posities kunnen 
trappen, Middenspelers kan men aan het 
·werk zetten met ingooi-oefeningen, met stop
pen van _de bal enz. Zo kan men vele vari
aties in 'een oefeningsuurtje aanbrengen, va
riaties, die van zulke speciaal training het. 
meeste effect mogen doen verwachten. 
En vergeet niet iemand in het elftal op te 
leidèn, die belast ·wordt met het nemen van 
strafschoppen. Ook deze speler heeft in dat 
bijzondere speelonderdeel voortdurend oefe" 
ning nodig. 

Va n 'd e E. -C o. 

UITSLAGEN 

30 Maart 1941. Lens 5-V.V.P. 4 0-1; 
Vac. b-Lens b 1-5; D.W.O. b-Lens c 
0-7. 

6 April 1941. Lens 1-GD.S. 1 2-3; Lens 2 
-R.V.V. 1 3-2; Lens 3-Velo 2 5-1; 
W.'D.Z. !-Lens 5 9-1; Lens b-G.D.A, b 
10-0; Lens c-R.V.V. c 7-1; Valke
niers g-Lens d 1-10. 

2e Paasdag 1941. Lens 1-V.V.P. 2 10-4; 
D.H.B. !-Lens 2 2~2; Lens 3..CK.R.V.C. 2 
13-0; Wit Blauw 2-Lens 4 3---6; Lens 5 
-Velo 3 3-4. 
20 April 1941, À.V.V. !-Lens 1 5-3: 
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Lens 3-D.H.L. 3 4-3; D.H.B. cl-Lens è 
2-7. 

De al te grote soberheid, Welke doór enkele 
aanvoerders wordt betràcht bij het invullen 
hunner wedstri)drapporten mag .gerust ver ... 
keren in grote vrijmqedighcid. 
De Eco. heeft er dan meer aan ! ! 

TRAINING 

Bij het Be.stuur zijn plannen in voorbereiding 
voor de trainingscampagne 1941. Waar• 
schljnlijk zal een te benoemen trainingscom• 
missie de plannen uitwerken en l::iinnenkort 
dC nódige gegevens publiceren. 
Het Bestuur en .de Eco. stellen zich op·'.het 
standpunt, dat ,....., gelijk vorig jaar op het 
Quick•Steps-complex _. een toevallige deel" 
name van onze .spelers de tijdrovendé vOOr" 
bereiding en moeite niet loont. · 
Alleen bij grote en regelmatige deelname van 
nader aan te wijzen groepen kan de trai" 
ning doorgezet ·worden. Alleen ook in dat 
geval sorteert zij het meeste effect en waar~ 
borgt een technische vooruitgang, die nOdig 
is om kampioensverlangens· te verwezenlij• 
ken. Wil 't volgend seizoen een Lenselftal 
ernstig in aanmerking komen voor de eerste 
plaats, dan moeten vrijwel alle plÛegspelers 
systematisch getraind zijn en is succes op· de
velden niet van min of meer gelukkige om~ 
.standigheden afhankelijk, maar van perina ... 
nente, degelljke aard. . . 
Aan de spelers is dus uitsluitend het laatste 
woord 1 . 
Wilt glj uit bóven het m.iddelm~tige,- · ver• 

'staat dan Uw. plicht ! Traint! Aan het be ... 
gin van de nieuwe competiti,e kan de··Eco. 1 

dan putten uit het "arsenaal" van jonge, ge• 
trainde boys ter formering van Lenswaardige 
teams. 

VIJFTIEN 

afschrijvingen verrasten de . Eco. · voor de 
wedstrijden op Zondag 27 April. Enkele be~ 
richten kwamen zelfs Zaterdag nog binnen. 
Sommige afschrijvers haç_lden inderdaad ge" 
rechtvaardigde redenen om verhinderd te 
zijn. Anderen ...... gingen naar een wedstrijd 
kijken, terwijl het hun plicht was er een te 
spelen. 
Zo'n houding is een goede blauwwitter oll" 
waardig. Méér zeggen we e_r niet van. 
Wij mogen hopen, dat bedoelden, wanneer 
er óók in Den Haag bepaalde wedstrijden 
vastgesteld zijn, ons verenigingsbelang be• 
hartigen zullen. 't Zal hun karaktervorming 
ten goede komen ! 

J:v. d. K. 

i'f". 
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Van doel tot doel 

IN DE AFGELOPEN MAAND ZIJN 
de blauwwitte verwachtingen ten aanJ 

zien van het eerste elftal getorpedeerd. AI 
kregen de kansèn op het kampioenschap van 
de Ie klasse. E in Maart reeds 'n gevoelige 
deuk, insiders bleven een door de traditie 
gerechtvaardigd optimisme koesteren. Het 
heeft echter niet mogen zijn ! De matte 
schaduw, die na di?: roestende winterperiode 
over het spel van de eerste blauwwitten lag, 
kon ondanks de klaarblijkelijke goede wil 
niet opgeheven worden. Twee zeer teleurJ 
stellende beurten tegen i-esp. G.D.S.. 1 en 
A.V.V. 1 -versperden definitief de weg naar 
de topplaats. 
De oorzaak? 
Het vaststellen hiervan kan vele pennen in 
beweging brengen. M.i. moet er een onder~ 
scheid gemaakt worden en wel in persoonJ 
lijke oorzaken, die men vindt in het tJjdelljk 
minder gedisponeerd zijn van enkele spelers 
en· in oorzaken, liggende in het team als 
zodanig. De Lensrevue leent er zich niet 
voor, hierop dieper in te gaan, ook al voor 
de waarschijnlijke meningsverschillen, die be..
ter binnenskamers beschouwd kunnen wor ... , 
den. Maar toch kan ik de verl~iding niet 
weerstaan een tekortkoming in het blauw; 
witte spel aan te geven, die men constateert 
bij meerdere Lens-elftallen. 
In ·dit verband mag ik de uitlà.tingen rele .... 
veren, di.c enkele spelers van concurrente 
clubs spontaan plaatsten aan het adres van. 
onze "eerstelingen", Het kwam hierop neer, 
dat Lens I technisch de beste uit zijn af
deling is. Inderdaad moet men tot de con
clusie komell, dat de technische scholing van 
vele Lens-spelers superieur is aan die van de 
overige clubs. Zeer goede staaltjes voetbal, 
die ook tactische kwaliteiten verrieden, wer ... 
den in vele wedstrijden ten beste gegeven en 
leidden veelal tot een meerderheid, óók in . 
wedstrijden, Waarbij de einduitslag in ons 
nadeel uitviel o.m. op 20 April j.l. tegen 
A.V.V. 
De tegenhanger echter van ons technisch 
knappe spel : de stugge wil om te winnen 
was het wapen van én G.D.S. én A.V.V. 
Het bleef ons in wezen betere spel de baas, 
resulterende in een 3-2 en 5-3 overwin
ning. 

Voor een goed begrip moet ik opmerken 
niet overtuigd te zijn, dat het Ie elftal 
,.vechterskwaliteiten" mist. Ze kwamen ech
ter slecht_s· in enkele wedstrijden naar voren. 
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Meestentijds waren ze latent en vooral te
gen die ploegen, welke _tegen ons met uiterst 
geanimeerde gevoelens in 't strijdperk traden. 
Alle blauwwitten dienen de waarheid te aan• 
vaarden, dat een elftal, dat met kampioens-
allures in de competitie start, de nodige 
hardheid moet beiitten. Teneinde niet te wor
den misverstaan bedoel ik : het fel op bal 
zitten - van begin tot eind vechten om de 
bal - alle mogelijkheden volhardend uit..
buiten. 

Lens had· de wetenschap, dat zijn tegenstan• 
ders er een sportieve eer in stelden om Ons 
elftal, hetwelk de laatste jaren burgerrecht 
verkreeg op de hoogste plaatsen, te kunnen 
sl'aan, ook wetende -- het is mij persoonlijk 
meermalen verzekerd ,_ dat zij tegen Lens 

, behoorlijk konden voetf:,allen zonder gevaar 
voor onsportieve uitspattingen. 
Voor deze intentie kwam de teg~nstander 
meermalen hoven zijn kracht te spelen en 
deed de felheid van zijn sportieve animo 
ons eerste verliezen. De ·reactie van de 
blauwwitten was dan onvoldoende om het 
technisch overwicht in de uitslag te demon• 
streren. 

Ik begrijp, dat het verloop van deze compe..
titi_e ook een grote teleurstelling mo~t zijn 
Voor onze spelers, die ten slotte hun best 
hebben gedaan om een beter resultaat te 
verkrijgen. Dat het hen bij die poging niet 
altijd meezat, ja dikwijls zeer tegenliep, zal 
ieder, die hun verrichtingen voi'gde, beamen. 
Bovenstaande opmerkingen zijn slechts uit 
m'n pen gevloeid om er toekomstig vçordeel 
uit .te trekken. Weten de Lensers zich daar
naar te richten, dan zal het verwachte succes 
onweerstaanbaar in de positie van de stan
denlijst gerealiseerd worden. 

Komende tot de wedstrijden, ontving 

LENIG EN SNEL 
de 2e nederlaag tegen G.D.S. 1, dat zich 
heilig voorgenomen had "n agressief partijtje 
terug te kaatsen, waarin de oude rivaal won..
derwel slaagde. Toen het eerste 't laatste 
half uur het gevaar van de nederlaag rook, 
was het reeds te laat. 

Tegen v.v.P. 2 werd een 10,....,1 uitslag ge
boekt, die nomiaal tot stand kwam. De grote 
tegenscore viel echter niet mee. 

De grote strijd tegen de LEIDSCHENDAM--
MERS, Qu?. voetbal .-- 't gaat meer zo -
viel de ontmoeting tegen. De zenuwen speel• 
den _beide partijen behoorlijk parten. Span• 
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ning echter was er gen"oeg. In de l e helft 
had Lens 1 een kleine veldmeerderheid. Deze 
kon door het harde werken van de A.V,V.
defensie niet in goals worden omgezet be
houdens een doelpunt van UIJers, Waar de 
A.V.V. linksbuiten met een kopstoot even
eens scoorde, ging de rust in met 1--1. 
Ook in de 2e helft gaf Lens aanvankelijk de 
toon aan. De blauW'.vitte doelman, die merk
baar hinder had van het felle inlopen van de 
jonge, ietwat over het paard getilde rechts
binnen, maakte twee grote fouten, die even.
zovele goals kostten. Het lot van de blauw.
witte ploeg was daannede vrijwel bezegeld. 
Wel scoorde A. Koppele nog twee juweel
tjes van doelpunten ,......, waarbij het te ont
stond na een sublieme kopstoot ,......., maar de 
onrustig spelende Lens-achterhoede moest 
nog 2 doelpunten laten passeren, zodat de 
eindstand 5---3 wees. 

De situatie in 1 ~ is nu als volgt: 

R.K,A.V.V. 13 12 25 76-24 
L. en S. 13 10 3 20 68-29 
G.D.S. 12 8 4 16 39-29 
Velo 10 7 3 . 11 4.2-25 
K.R.V.C. 13 6 6 13 45-31 
V.V.P. 2 12 4 8 8 33-50 
Westlandia 13 3 10 6 27-51 
G.D.A. 2 9 1 1 7 3 20-37 
G,. Willem II 2 11 1 10 1 9-80 

LENIG EN SNEL 2 

won van R.V.V. 1, een oude rivaál, die ech~ 
ter wel wat aan Strijdvaardigheid he:eft in~ 
Qeboet, met 3---2. De.ze overwinning kon 
l}leer overtuigend zijn geweest, indien de 
tweede blauwwitten het tempo vlugger ge..
nomen. hadden. In vele gevallen werd nu 
de bal te langzaam afgespeeld of bij zich 
gehouden en konden de R.V.V .... ers afdoende 
ingrijpen. ... · 
Door dezelfde fout wist D.H.B, 1 o.nze re
serves één puntje· af te snoepen. Met 2-2 
deelde men aan de Moristerse weg broeder--
lijk de punten. 
Daar Ria 1 het alsnog vertikt wat punten 
te verspelen, blijft Lens 2 als goede tweede 
in 2 I volgen. Kijk maar : 

Ria 11 9 2 20 46-18 
L.enS.2 11 7 2 2 16 40-31 
D.H.B.R.K. 13 5 4 4 14 44-33 
BI. Zwart 2 13 4 3 6 11 27-29 
R.K.R.V.V. 14 4 3 7 11 38-47 
Valkeniers ' 13 3 4 6 10 39-48 
Wit Blauw 12 3 3 6 9 30-48 
S.V.T. 13 3 3 7 9 35-43 
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wist in de afgelopen maand alle te verdienen 
punten in de wacht te slepen. Nu het jonge 
derde in de 2e klasse is ingespeeld, blijkt· het 
de leerschool goed doorlopen te hebben. Vcr:
heugend is vooral te kunnen vastleggen, dat 
meerdere spelers het meer individualistisch ... 
getinte juniorvoetbal vaarwel zeggen, waar
door het tempo gunstig wordt beïnvloed en 
het vijandelijke d~_~l --- ook bij veld---mindèr
heid --- bij verrassing wordt genomen. 
Vooral de mooie s ~ 1 zege op het weJis ... 
waar inet l O man spelende, maar meer ge-
1.1Qut_ineerde VELO 2 is · een zeer goed re
sultaat. De forse, hoewel niet onsportieve 
speelwijze van deze Westlanders wa.s ge..
sàusd met een goede portie enthousiasme, 
doch legde het tegen 't agressieve spel-
systeem van de licht-voetige blauwwitten af. 
Vele flitsende wing--aanvallen, veelal geleid 
door de in vorm komende P. v. d. Neut, 
leidden tot goede doelpunten. 
K.R.V,C. 2 bracht het niet verder dan acht· 
man, die een strijdlustig Lens 3 vaardig trof" 
fen. De Ie helft van deze eenzijdige ont--
moeting eindigde met 8---0. Doordat de Rijs-
wijkers de 2e helft met slechts 7 man kon--
den aanvangen, moest de referee staken, zo-
dat de einduitslag 13---0 voor _Lens 3 werd. 
De zege op D.H.L. 3 was het minst over..- . • 
tuigend (4---'3). Na een slechte le helft, 
waarin de Leeuwen een 2---0 · voorsprong 
boekten, kwam Lens in de overige 45 min. 
danig los en sleepte na goed spel· de pi.tnten 
met 4-3 weg. 
Hoe uitstekend het derde in 2 J staat is hier-
onder te zien : 

R.K.A.V.V. 2 12 11 1 22 80-17 
Quick Steps 2 14 9 2 3 20 55-37 
Velo 2 13 8 3 2 19 56-33 
L. en S. 3 15 8 1 6 17 59-51 
D.H.L. 3 16 5 3 8 13 39-60 
K.R.V.C. 2 14 4 3 7 11 43-60 
Rava 2 15 4 2 9 10 44-66 
Wilhelmus 2 16 3 3 10 9 32~61 
G.D.S. 2 13 2 3 8 7 26-46 

LENIG EN SNEL 4 
verrichtte in de buurt van Marlot op· een· 
zeer ,,waaierige" Zondag een ware kracht
toer door met slechts negen man het 2e elf-
tal van WIT .-BLAUW een. 6..-3 nederlaag 
toe te brengen. De nummerieke minderheid, 
die ook nu aan het onsportief wegblijven van 
een paar spelers was te wijten, inspireerde 

. iedere blauwwitter zonder uitzondering tot 
dubbele. activiteit. De toch niet Slechte Wit--
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blauw~ploeg, w,aar.in echter meerdere ~pelers 
ras-pingelaars bleken, werd spoedig- dóor het 
verbeten spel vail Lens 4 overspeeld en ge
hele perioden boekten de onzen een behoor
lijke meerderheid. De 3 man-sterke voor
hoede viel op door uitermate agressieve aan
vallen, die vijf doelpunten opleverden. Ook 
de blauwwitte midhalf vond met een mooi 
ver sChot het vijandelijk d"oel. Onze defensie 
zag zich driemaal gepasseerd. 
Alles bijeen een te loven prestatie van 9 
hardwerkende voetballers. 

De lijst in 3 L ziet er zó uit: ' 

V.A.C. 14 10 3 1 23 72-32 
G.D.A.3 13 9 3 1 21 57-19 
Rava 3 11 7 4 14 40-29 
L.enS,4 11 5 2 4 12 45-27 
Valkeniers 2 13 5 1 7 11 34-46 
Westlandia 2 11 4 2 5 10 35-32 
Q. Steps 3 15 4 2 9 10 32-55 
Wit Blauw 2 12 3 2 7 8 32-50 
BI. Zwart 3 6 3 1 2 7 15-15 
R.K.R.V.V. 2 16 2 2 12 6 28-85 

LENIG EN SNEL 5 

leed de kleinst~mogelijke nederlaag tegen 
,V.V,P. 4-in 'n z.g. thuis-uitwedstrijd 
welke nieuwe creatie vooral voor de vijfde 
blauwwitten wordt gereserveerd en zeker een 
niet' te verwaarlozen handicap betekent, die · 
bij een normaal begonnen seizoen zeker ach
terwege moet blijven. Het V.V.P.-elftal, dat 
versterkt uitkwam, kreeg met de 1-0 meer 
dan hem toekwam, want Lens 5, volledig 
binnen de lijnen staande; was gedurig een 
tikje sterker. De voorhoed.e van de blauw
witten had ec_hter haar schot vergeten, maar 
bovendien bewaakte de roodz.warte doelman 
zijn heiligdom angstvallig voor doorboringen. 
't Lijkt me wenselijk op te. merken, dat er 
irt het vijfde gestreefd moet worden naar een 
yaste bezetting van de· elftalplaatsen, óók, 

u t h e t J u n 

ALS JE JONG BENT, VOEL JE WEL 
eens de lust in je opkomen om wat 

. kattekwaad uit te halen, de een of andere 
~treek te ·~etzinner:i of iemànd in het ootje 
te nemen. Wat een plezierig gevoel,. hè, als 
de mop gelukt is, Dan is je dag weer goed 
en vind je het leven nog zo slecht niet. 
.NtJ, zolang de grap gepast is en binnen de 
_perken van welvoeglijkheid blijft, zal slechts 
~~1~ isegrim · zich: ei: aan erg-eren, De meeste 
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indien · - .zoals meermalen nodig is .- er 
invallers medespelen. Het gedurig wisselen 
van plaats tijdens· de wedstrijden schaadt te
veel de rust in de ploeg en werkt zelden 
effectief. 
Een grote nederlaag slikte het vijfde tegen 
den leider W.D.Z. 1. Met 9---1 wonnen de 
Kruisvaarders. Na ruim een half uur spelen 
was de stand 2-1 in het voordeel van de 
tegenpartij. Door onbegrijpelijke oorzaak 
raakte de blauwwitte achterhoede van de 
kook en in no time fokte W.D.Z. 4 geldige 
doelpunten, zodat de rust aanbrak met een 
tegen•score van 7-1. Daarna vlotte het 
weer beter, maar W.D.Z. verdedigde stug 
en wist zelfs de stand op 9-1 te brengen, 
waarmede door hen een verdiende, doch 
sterk geflatteerde zege werd behaald na 
sportieve strijd. 
Ook de decde wedstrijd : LENS 5-VELO 3 
leverde 0,0 punten op. Met 4,......,3 liet Lens 
de eer aan Velo 3. 
De minder goede resultaten ve.rmogen ge• 
lukk.ig niet de goede stemming in deze Lens
ploeg te bederven, maar zijn niettemin in 
onderstaande lijsi behoorlijk te tasten. Laten 
de Se blauwwitten in 'n formidabele eind
spurt de laatste plaats trachten te ontlopen. 
Het elftal is er au fond te goed voor l 

Hier is de· stand in 4 G: 

W.D.Z. 
Wilhelmus 3 
W estlandia 3 
Velo 3 
Q. Steps 4 
L.enS.5 
V.V.P.4 

11 
10 
11 
11 
10 
9 

10 

8 2 1 
6 3 1 
5 2 4 
5 6 
4 . 1 5 
2 - 7 
2 - 8 

18 58-18 
15 43-22 
12 25-22 
10 23-31 
9 24-38 
4 21-36 
4 12-39 

Ten slotte "mag worden opgemerkt, dat de 
hier gepubliceerde standen, evenals die van 
de junioren, door onzen wedstrijdsecretaris 
J. v. VenrO?y zijn bijgewerkt t.e.m. 20 April. 

J. v. d. K. 

orenkamp 

mensen weten niet-al-te-uitbundige uitingen 
van vrolijkheid en jonge blijheid op prijs te 
stellen of tenminste te verdragen . 

Wie het· echter al te dol ga:at maken, voelt 
binnenin ,......, zo onder zijn borstrok - een 
soort waarschuwng, dat hij de eer en goede 
naam van zijn ouders heeft hoog te houden. 
En wie niet naar die stem luistert, zal waar
schijnlijk door een of ander op de vinger;, 
worden getikt .en zo in het rechte spOOr wor-
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den geleid. Dat kan soms heel onaangenaam 
zijn. 
Nu geeft het gedrag· van onze junioren over 
het algemeen veel aaple,ding tot tevrèden
heid. De eer van de ouders blijft gelukkig 
onaangetast. Het gaat er nu slechts om, 
jongelui, dat we dit zo houden en nog wat 

, meer vervat.maken. Hier en daar kunnen nog 
wat ruwe kantjes worden, glad geschaafd. 
Wij zouden dit alles kunnen samenvatten in 
eeµ verhoogde zorg voor ons Lenig en Snel. 
In dit verband deed het zo goed bij twee 
verenigingen een compliment in ontvangst 
te mogen nemen over het sportieve gedrag 
en" de. keurig verzorgde voetbalkledij van 
onze jongens. Het- betrof hier Léns c en Lens 
d. Wel heel graag !'eggen wij het compli
ment in jullie handen, boys. 
En als we verder in de goede richting wil- , 
len gaan, helpen we. allen mee om ook ons 
clubhuis in goede conditie te houden. Wij 
staan dus niet op de banken, beschadigen 
de verf niet vechten of stoeien niet in de 
lokalen, kortom: we gCdragen er ons rustig. 
Sommige jongens hebben ook al enige hulp 
verleend bij de werkzaamheden. Dat was 
nuttig en goed. Je leert dan de waarde ken
nen van samenwerking en bovendien voel 
je dan beter, dat het je eigen huis is. waar 
je zelf aan hebt meegebouwd. · 
We praten. er nog wel eens over, maar 
gaan. nu wat over de wedstrijden bomen. 

' 
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spande de kroon in zalig niets--doen, Kroon 
c.s. kwamen er sinds 16 Maart bijna niet 
aan te pas. Eerst op 27 April zagen we 
Kroon c.s. weer aan het werk. S.V.T. werd 
het slachtoffer en moest met 14----0 verliezen. 
De gasten kwamen met 9 man. Opmerkelijk 
waren de voorzetten van Mesker en zijn 
penalty, de acht doelpunten Van v. d. Zalm, 
het goede werk van Mathias, de buitenspel
val van S.V.T. en ...... de torpedering van 
den scheidsrechter door v. Huffel. 

De stand: 

Valkeniers a 
V.A.C. a 
L.enS.a 

8 6 
7 5 
8 5 

2 12 28-10 
1 11 21- 7 
3 10 40-15 
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Rava a 7 4 1 2 9 20-11 
G.D.S. a 9 1 4 4 6 11-21 
V.V.P. b 7 1 2 4 4 5-29 
S.V.T. a 8 2 6 2 9-.41 

LENIG EN SNEL b 

gaat voort op de goede weg, die naar het 
kampioenschap leirlt. De competitie is nu 
nog slechts voor de helft gespeeld, doch het 
ziet er naar uit, dat ons elftal de kop h_oudt. 
Op 6 April kwamen de zwakke broeders 
uit de afdeling op bezoek en wei-den met 10 
tegen O huistoe gestuurd. G.D.S. was wel 
heel zwak, Uiteraard valt over deze Wed~ 
strijd niet veel te vertellen. Daarvoor y.,as 
de strijd te eenzijdig. 
Op het terrein van V.A.C. wisten onze 
reserves met 5-1 de overwinning te beha
len. Verdere gegevens ontl?reken mij. 
En· op 27 April ging het eerste puntje ver'
loren tegen de rivalen D.H.B. b. De uit
slag 1----1 Werd bereikt na een zeer span
nende strijd tussen twee vrijwel gelijkwaar• 
dige ploegen. Jan Roozenburg deed zijn wèrk 
netjes en werd door de backs --- vooral door 
Jan v. d. Zalm --- goed bijgestaan. De half
linie en de voorwaartsen verwisselden nog 
al eens van plaats, waardoor het geheel niet 
steeds overzichtelijk was. v. Weers had het 
genoegen ons doelpunt te scoren, nadat de 
rust me·t 1.-0 voor de Madesteiilers was 
ingegaari. 
Tegen het eind bleken de onzen de meeste 
adem overgehouden te hebben. Toen noteer
den we een scherp schot van Theo v. Uffe
len, dat van de lat rechthoekig -op de grond 
ketste en weggewerkt werd. Een buitenspel
goal van denzelfden · speler werd geannu
leerd. Riny stond wonderen te verrichten, 
Ook de anderen hielden zich kranig en het 
ongeslagen record bleef gehandhaafd. 

L. en S. b 9 9 8 1 17 
D.H.B. b 9 5 2 2 12 
V.A.C. b 7 5 2 10 
BI. Zwart a 7 4 1 2 9 
R.K.A.V.V. b 12 4 1 7 9 
Pats a 7 1 2 4 4 
G.D.S. b 8 1 1 6 3 
Riaa 71 62 

58-10. 
40-11 
10-13 
20-13 
29-41 
10-28 
8-53 
9-24 

VOOR UW ELECTRISCHE-, HUIS
HOUDELIJKE- EN LUXE ARTIKELEN • 

A. DE.LEEUW 
HAARDEN • KACHELS • GASFORNUIZEN Tel. 338339 , VLIERBOOMSTR. 558 
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sta'pte op 30 Maart, H man sterk, op de 
fiets en peddelde naar Zoetermeer. De wind 
was koud en krachtig en èle kop van de 
stoet had het zwaar te verduren. Prachtig 
kaineraadschappelijk was het alzo, toen van 
Weers en van Beek het laatste stuk.als voor
trekkers fungeerden. Achter hun brede rug
gen wás het goed fietsen. 
Een uur na het vertrek kwamen de Nutricia
gebouvien in zicht en evefl voor 1 uur ston
den we op het zeer goed bespeelbare terrein 
van W.D.0. 
Na even te hebben geposeerd voor den foto
graaf, stelden ,ve ons op CJ! bemerkten al 
gauw sterker te spelen dan de jon:gens van 
Zoetermeer. Toch ging het nog niet goed. 
Wel schoot Joop tegen· de paal en Gerard 
tegen de Jat en maakte v. Beek een goal, 
toen Koos van Zon buitenspel stond, doch 
daar win je niet· mee. Dat begon de voor
hoede te snappen en nu volgden. kort na el• 
kaar 3 'doelpunten. Ook ons doel werd enige 
keren belaagd, doch Jan Leyendekk:er stond 

· pal en keerde alle schoten. De backs sten• 
den toen wat raar te schutteren. 
In de tweede helft werden nog 4 doelpunten 
gescoord, waar de Zoetermeerders er geen 
tegenover konden plaatsen. Nu speelden 
Tonny en Wim veel beter. Ook de half• 
linie zat er goed op en toonde een beter 
begrip. 
Met een 7 -0 overwinning in zak en een 
stevige bries in de rug werd het een prettige 
thuisrit. We waren echter wel wat moe.· 

Op 6 April kwam een van de vele elftallen 
n.l. d van R.KR.V.V. te gast. Er stonden 
een paar pittige spelers in dat elftal, die 
echter ook al door zwak bezette plaatsen 
niet tegen ons c waren opgewassen. Overi• 
g~ns hing de ploeg van v. Weers als droog 
zand aan elkaar en kon het slechts 7 -1 
worden door enige individu~le flitsen. Het 
:was een hutspot ! 

En op 20 April werd D.H.B. d aan de zege• 
kar gebondell. D.H.B. wist uit een goede 
doorbraak het eerst te scoren, doch nog vóór 
de rust maakten de onzen er 3-1 van. De 
mooie kopbal van Joop wordt in het rapport 
van den leider extra vermeld. Dat was dan 
zeker nog al wat, Joop! In deze eerste helft 
lieten het samenspel en het plaatsen nog veel 
te wensen over. En dan dat erbarmelijke 
schieten ! In de laatste 20 minuten van de 
tweede helft was Lens c eerst echt zichzelf. 
Toen wer9- er lustig op los gespeeld en 
volgden de aanvallen elkaar in regelmaat op. 
Er kwamen nog 4 doelpunten. André en 

DE LENS-REVUE 

Gerard n3men er deze middag· iedèr 3 op 
hun rekening. D.H.B. · wist nog één keer 
onzen Tandem te versèhalken. 
Op 27 April toog het elftal naar R.K. 
R.V.V. d en behaalde· in een gelijk opgaande 
st~ijd de uitslag 2,........2. 

En de stand _ziet er nief raar uit: 

Q. Steps d 10 8 1 1 17 
L.enS.c .10 7 1215 
R.V.V. d 8 5 1 2 11 
Wit Blauw c 10 4 1 5 . 9 
R.V.V. c 8 3 5 6 
D.H.B. d 8 3 5 6 
Valkeniers d 2 2 4 

61-'-15 
53-19 
27-22 
22-31. 
21-30 
22-33 
28- 3 

G.D.A. c 10 1 9 2 20~64 
D.W.O. b 4 4 0 3-30 

LENIG EN SNEL d 

de benjaminnen kwamen alleen de 6e April 
in het veld, n.l. tegen Valkeniers g. Ook 
deze wedstrijd werd een overwinning, n.l. 
10-1. Het wordt bijna eentonig om het 
neer te zetten. Bovendien kleeft er het grote 
gevaar aan, dat als gevolg van overmoed 
beslissende Wedstrijden worden verloren. Dat 
is al meer vertoond. 
Jan Leyendekker stond in zijn doel als "een 
rots in de branding". Van de 3 schoten, 
de h!J, te venverken kreeg, liet hij er maar 

· één glippen. De jongens in het veld werk• 
ten allemaal goed. Wim v. d. Geld Viel op 
door zijn goede voorzetteri en mooie corners. 
Wim Waterreus pingelde daarentegen veel 
te erg. Niet doen, Wim, dat is krachtvcr• 
spilling en maakt het elftal rommelig. Het 
is opvallend, hoeveel beter er wordt samen• 
gespeeld dan in he't begin van het sei"zoen. 
De doelpunten werden gemaakt door Wal
steyn (4), v. d. Geld (!), Wüstcfcld (4) 
en Gclaull ( 1). 

. Lens d heeft nog steeds goede papieren: ·, 

L.enS.d 9 8 1 17. 62- 7 
Q. Steps g 5 4 1 8 32- 7 
R.V.V. g 9 4 5 8 22-42 
Wilhelmina c 6 2 2 2 6 22-11 
Pats c 6' 3 3 6 22-23 
Valkenie~s g 7 3 4 6 23-33 
R.V.V. h 9 2 1 6 5 20-51 
V.V.P. g 7 1 6 2 il-40 

RUILNUMMERS W. 

In dank ontvangen de clubbladen van Tour• 
boys, D.H.B" G.D.S" Duno, D.H.L" De 
Jagers, Leonidas, Hclios, Cursor, Swift, 
Aeolus, Excelsior, Vogel. 

. 
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(Joh. G. Hinkenkemper) 
REGENTESSEPLEIN 11 
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Badmutsen • Duikhelmen 
Haarverf - Haarhersteller 
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KLEERMAKERIJ 
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Anna Paulownastraat 5 0 
Telefoon 391933 

Voor 

HORLOGERIE. OPTICIËN 

STEIJNLAAN 165 
Telaf. 332799 TE BEREIKEN MET LUN 6 EN 12 

WOERDENSCHE 
KAASBOERTJES 

THOMSONLAAN !20 
DIERENSCHELAAN 4 7 
REINKENSTRAAT 15 
v, HOYTEMASTR. 29 a . 
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N.V. G. C. VROEGH'S 
WIJNHANDEL 
,.DE KROON" 

Weimarstraat 198~204 ~ Tel. 334223 
Zuid Buitensingel 2 8 8 

Tel. 330075 

HAAGSCHEFOTOCENTRALE 
CrisplJrstr••I 40-42-44 • Telefoon 391292 

WiJ verrichten alle voorkómende fotografi ... 
sche werkzaamheden (lantaarnplaatjes, repro
ducties, diapositieven, vergrotingen, verkiel• 
ningen enz.) 
Speciaal ingericht voor het maken van bid.
plaatjes met foto: tarief billijk. Pasfoto's 
worden in eigen atelier vervaardigd. , 

HAAGSCHEFOTOCENTRALE 
Het huis met 40 jaar ervaring ! 

Betcekt U ceed&. uw Bcood 

• Telefoon 
392446 

AANBEVELEND, • 
C. J. VAN KEMPEN 
EERBEEKLAAN 40-42 

.. 

Carrier Verhuur en 

. Rijwiel-Reparatie-inrichting 

BESTELDIENST 

BEEKLAAN 107 
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caÇé "alsem" ¼I1 
e LENS' CLUBCAFÉ mf 

RADIO RIJWIELEN 
PHILIPS 
EIIRES 
WALDORP 

BUltGEIIS • STOKVIS 
SIMPLEX • C. D. S. 

JUNCKElt 

DUIJVESTEIN 
Galileislraat 64-70 

Heerenstraat 38, Rijswijk 

T elel. 335953 
Telel. 118195 

91ifetmde,,t, gun.itige ktai.infJMDndiüe 

HAARDEN STOFZUIGERS 
INVENTA PROTOS 

JAARSMA • DAVO WALDORP • EIIRES 

BEGRAFENISSEN 
TRANSPORTEN 

W. L. A. VERHOEF 
ANEMOONSTRAAT 45 

.TELEF. 392074-332370 

Loosduinscheweg 7 0 3 

tegenover de Apeldoornsc:helaan 

• 
APELDOORNSCHELAAN 46 

• 

VOOR 

H. F. KETTENIS & Zn. 
Opg• rlclit 1 April 1919 

BEEKLAAN 2 0 2 
TELEFOON 332063 

Moderne Bloemwerken M 
Meermalen bekroond 11 

MERCEDES 
,,PRIMA" 

met koffer 
· f 110. -

K.Grijpink 
Moderne 
Kantoorinrichting 

Vendelstraat 182 - Telefoon 334484 

Schrikt' Dr11klcerlJ. Ml1pel1trHt 32 • Tel. 338478. '1.Gr•n~h.ge 
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VAN DE REDACTIE 
Onze Opening op Pinksteren-twee. 

MOEILIJKHEDEN ZIJN ER OM 
overwonnen te worden. Ze wèrden · 

bij Lens overwonnen ! leder, die na de 
Ockenburgh~misère op de hoogte was van 
datgene, wat door het Bestuur en leden te 
doen· viel, vooraleer 'Lens een waardig -home 
het zijne kon noemen, begrijpt, met welk 
een voldoening de dag begroet werd, waa_r~ 
op de inzegening en opening mochten plaats 
vinden: En waarmee tevens alle moeizame 
arbeid de rbekroning zou vinden: die hij ver~ 
diende. 
Dit gebeurde nu op Pinkstel'"en•Twee. 

Al vroeg betredêri. belangstellenden de keu• 
rige restauratie, waar vriendelijke handen 

· met de verzorging van de inwendige mens 
bezig zijn, voorzoverre de huidige beperking 
daartoe gelegenheid biedt. 
Gaandeweg wordt het druk aan de contröle. 
Oude en nieuwe vrienden betreden het veld 
en verbeiden de tijd tot het gewichtige mo• 
ment 1n gezellige kout rond de demonstratie 
van "oude.mannenvoetbab''. 
Dan neemt de plechtigheid een aanvang. 

't Is voor Lens een hoge eer, dat Mgr. J. M. 
· v. d. Tuijn, die de sport een warm hart 
toedraagt, de plechtige inzegening verricht 
van het kleedgebouw en de terreinen, waar• 
na de. Hoogeerw. Heer Deken zijn felicitatie 
richt aan het actieve Bestuur en vooral aan• 
dacht vraagt voor de geestelijke belangen 
van de voetballers: 

· Hierna schetst onze voorzitter, de Heer J. 
·W. Dubois, de terreinhistorie na Waterloo 
via 0.ckenburgh tot het Zuiderpark, belicht 
de moeilijkheden en spreekt woorden van 
dank tot de vele werkers onder de blauw• 
witten, Vervolgens verklaart hij onder luid 

· applaus het Lenshome voor geopelld. 

....... : 

Juni No. 8 

Achtereenvolgens bieden de Heren Lorjé, _,. 
R_oza, Peppel en Brouwer hunne· gelukwen• 

• ~ Sèn aan resp. namens Rava, • Tour,.Soys, 
H.P.S.V. en Adsp. Commissie B, waarbij 
éerst~Jeó.oemde heren hun vriendelijke· woór• 
den mèt ·-bloemen benadrukken. · De Haagse 
Pol. Sportver. biedt een prachtige lauwer• 
krans 8.ai Ten slotte verblijdt don. Mevr. · 
G. Janssen hét Lensbestuur met een _inhoud• 
rijke envelopp·e name.es de donateurs en 
donatrices, welk•· ~choon gebaar een luid 
applaus ontlokt. _ 
Dan spreekt pracses Dubois woorden van 
dank, waarna voor het klecdgebouw , de 
Lens•familie op de gevoelige plaat wordt 
vereeuwigd. . . . . _ : 
Het sportieve gedeelte; dat reeds voor de 
off. opèning was ingeleid door een ontmoe• 
ting van de blauWWitte veteranen en een 
elftal Van sportieve donateurs, werd voort• 
gezet met de hoofdschotel LENS. 1--
RAVA 1. Bij-beide ontmoetingen werden de 
punten br:oederlljk gedeeld en verkregen wij 
de beslissing door het nemen van elfmeter• 
schoppen, waarin de donateurs en Lens 1 de 
baas. bleken. Een pakkend slot. 

Na afloop ...... Alsem, 
Don. J. v. Eyk op z'n best, geeft lied en 
luim, offreert zelfs een Lenslied, waarin 
Blauwwit na vele jar-~n vool"zittèr Dubois 
zelfs met een baard ontmoet. Ook don. , L. 
Meeuws viert triumphen als imitator. Ap• 
plaus niet van de lucht. ' 
Na de prijsuitreiking· door den voorzitte~ 
spreekt P. Juffermans gevoelvolle woorçlen 
namens de Lensruïne. A. Walhain vertolkt 
de gevoelens van de eerste blauwwitten, ter• 
wijl don. J. v. Eyk de revers van de he• 
stuursleden siert met een herinneringsspeldje: 
een vriendelijke geste van diverse donateurs. 
Ook scheidsrechter H. Prins wenst het Be• 
'stuur te complimenteren en gedt a~n van. : 
welk groot belang het te achten is princi~ · 
piëel te zijri en te blijven. 

. . 
i 
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Het laatste woord heèft natuurlijk de Heer 
Dubois, die zijn ~rkcntelijkheid betuigt voor 
het beschikbaar stellen. van de prijzen en 
tevens dank brengt aan Mevr. v. Boheemen 
en Mej. M. Miltenburg voor de vele goede 
zórgcn. Bloemen Vormen de tolk vàn het 
bestuur. 
Een prachtige dag vóor onze vereniging, die 
weer duidelijk van de· verbondenheid van d'e 
blauwWitte familie blijk 'geeft. Blijven wij 
elkaar de· hand reiken· en verdiepen wij onze 
sy"mpathie voor het oude, trouwe Lens. Dan 
zullen de toekomstige taken, die verricht 
moeten worden en waartoe o.m. behoort : 
de verbetering van de terrein#accomodatie, 
ons licht vallen. 
Alles voor Lens ! REDACTIE. 

0 F F C Ë E L 
NIEUWE JUNIOREN, 

A.' Ruijgrok, Goudsbloemlaan 115 
W. de Vlaming, Vlierboomstraat 351 
P. de Leeuw, Vlierboomstraat 596. 

' NIEUWE SENIOREN. 
J. Verdegaal, Beeklaan 314 
A. Vester, Loosduinschekade 174 
M. Soetermeer, v. Boetzelaerlaan 65 
.P. v. Egmond, Driebergenstraat 50. 

NIEUWE DONATEURS. 
Dhr .. W. v. Beekhof, Weimarstraat 218 
Mej. c:· Moeten, Beek.laan ·140 
Mej. G. Moeten, Beeklaan 140 
Dhr. G. v. W eers, Mient 267 
Dhr. A. Boogmans, Kepplerstraat 16 
Dhr. C. H. v. Beek, H. de Grootstraat 26 
Mevr .. J. Walsteijn, Soestd.kade 235 
Dhr. L. Tigge, Rodenbach~traat 84 , . 
Dhr. W. Hugens, de Gheljnstraat i4 
Dhr. F. Hubeek, Nunspeetlaan 428 ;1 

Dhr. T. Häger, Hulsthorststraat 94 
Dhr. W. Schiller, Apcld.laan 40 

. Mej. J. M. Metz, Capadosestraat 216 
Dhr. A. Huijgen, Brandtstraat 102 
Dhr. W. A. v. Rooy, Weissenbruchstr. 57 
Dhr. F. A. Tatter~II. Spoorsingel 63, Delft 
Dhr. G. v. d. Elshout, Perziklaan __ 52 

_Dhr. C. Hattink, Wassenae.i"straat 3 Vbg. 

Dank zij de activiteit van voortvarende 
biauwwitten, boeken Wij ook in het na• 
seizÖ?n~ -·Prachtige ledenwinst. Hartelijk wel.-·~ --
kom aan de nieuwe werkende• (waaronder 
twee, die tot ,;'n oude liefd'e" terugkeren) 
en Ondersteunende leden in de Lensfainilie, 

·dié - ·gelukkig ·symptoon -_• Zich gestadig 
blijft uitbreiden:· • 

DE LENS-REVUE 

AFVOEREN, 
Act. leden: A. Roodenrijs, J. v. Westing, 
H. Duijmcl, C. Hattin'k '°(zi;· dori.'fijSt). A. 
Boogmans ·(zie id.}. W. Hugen~ (zie id.} 
Donateurs: B. Brinkel Jr., W. Rcozenburg, 
J. Arkestcijn. 

ADRESWIJZIGlt'\/GEN. 
Lid P. v. d. Neut, Cartesiusstraat 253 
Lid J. v. Liempt, Groenteweg 6, 
Lid G. v. Doorn, Escamplaa~ 105 
Don. H. Peperkamp, Koningsplein 11 
Don. Th: v. Enter,, Carp~ntierstraat 64. 

. JAARVERGADERING. 
De Jaarvergad'ering van Lenig en $nel wordt 
gehouden op Vrijdag 27 Juni a.s. Een;extra 
weekbericht, dat aan ieder zal worden toé, 
gezonden, ,geeft alle bijzonderhed;n. 

FOTO'S. 
Deg:nen, die o;:, 2e Pinksterdag bij de ope, 
ning van het Lenshome gefotografeerd heb, 
ben, worden vriendelijk uitgenodigd een 
exemplaar van de gemaakte opnamên te wil.
lcn afs~an voar het Lens,foto1 archief. Jn. 
zendingen worden gaarne spoedig verwacht 
aan het sec;retariaat: Frambozenstraat i5. 

ZOMER-ELFTALLEN. 
Het is aan onze spelers Verboden zonder 
voorafgaande toestemming van het. bestuur 
uit te komen in elftallen van kantÜor, be• 
drijf, enz. •Na de schriffclijke toestemming 

, van ons bestuur dienen de crganiserende in, 
stanties de sanctie te verkrljgen van de 
N.V.B., voor elke wedstrijd afzonderlijk. 

TRAINING. 
De blauwwitte junioren moJ=:n de trainings• 
avoriden van de senioren tot 9 uur bezo~-
ken, maar niet deelnemen aan Ge oefeningen, 
oefenpartijen en evenmin èen balletje trap• 
pen. Daarvoor hebben zij volop gekgenheid 
op hun eigen avond en middagen. 
lede.ra senior kome alleen op de hem aan, -
gewezen avond. Bij verhindering is het geen 

• usance op de andere avond te verschijnen, 
zeker niet zonder uitdrukkelijke toestemming 
van den trainer. Men vennijde dus cj,naa~, 
gename ervarii:igen. 

JAC. v. d, KLEI), Secretaris. 

V a r a 

D E .HEER EN MEVROUW JAC. v. d'. 
' Kleij berichtten ons de geboorte van 

een zoon. op 3 Mei. Ha_ns is zijn naam. 
Wij verheugen ons met de ouders, Moac 
HQns voorspoedig opgroeien. De junioren• 
commissie houdt t.z.t. een plaatsj~ vrij. 

' 



DE LENS-REVUE 

Op 21 1Mci was het iO jaar geleden, dat 
Pa Janssen in dieQSt trad bij de N.V. Hout• 
lmn:lel v/h G. Key. Bij dé gelukwensen van 
de Dire~tie en het personeel voegen. wij, de 
o;ize. De vele cadeaux getuigden van de 
grote waardering, die men voor den heer 
Janssen koeste.rt. Wii,. die met Pinksteren 
r.og 4 zcons van den jubilaris in de Lens~ 
klcur.!n aan het werk zagen, roepen Pa 
Janssen en zijn vrouw toe: Noa vele" jaren ! 

Op 2 Juni ontvingen Wij bcrich't van over~ 
lijde~ Van den heer L. J, J. Janssens, vader 
van onz; Jed'en Piet en Loekie Janssens. 
·Het is .nog zo kort geleden, dat we hem 
op ons terrein zagen. Hij was een goede 
vriend van Lens. Geheel belangelocs- heeft 
hij de tafels en stoelen van ons clubhuis 
zo mooi in de kleuren gebracht. Op dezelfde 
dag, dat çiok Zijn werk ècor de bezoekers 
werd bewonderd, gaf hij zijn ziel aan God 
terug. Moge ons gebed hem vergezellen en 
zijn vrouw e_IJ kJnderi!n tot troost._st_rekken. 

Cor van Egmond en Riek MeeuWs traden 
OP, 12 Juni in het huwelijksbootje. Als lid 
en. donatrice v·a.n Lens vonden zij elkaar in 
onze vereniging. Geen wonder, dat wij met 
de brui!oftsgasten mecjuichen: Vaar lust!g, 
rar.:k scheepje, met blauw~wit in top; go2de 
win.d in de zeilen ; 't ga U goed op het 
ru~me SOJ?, . 

Donateur Albert .Rientjes verloofde zich op 
8 Juni met mej. Dini Nederpeld. Proficiat ! 

Van de E. -co. ... ,. 
TRAINEN 

't Valt weleens niet mee! 
Als 'n" eenbenige ·speler moe_t leren twee
benig te worden, is dat slechts 'n kwestie 
van willen. 'Meer niet! 
Je kan natuurlijk met een verveeld ge
zicht. tegen den trainer zeggen.: .,Dat leer 
ik toch ncoit." 
Pak dan je koffer m~~r en verdwijn. Want 
je. mist vt;,lharding. En zonder deze kom 
f~ er niet bij de training,. 

't Valt weleens niet mee: 
Je tè dwingen een door den trainer opge
dragen oefening behoorlijk uit te voeren_, 

- . . 
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óók als hij je de rug draait, is moeilijk. 
Maar toch een prachtige wilsoefening, die 
goede sportlui kweekt. 

Volgt den leid~ in alles. 
Ook als hij afwezig is. Heri~ner je juis( d~n 
zijn aanwijzingen en opmerkingeri. Want de 
tijd bij de off. training is te kort om een 
bepaald onderd'eel geheel onder de knie te 
krijgen, Herhaal de oefening bij iedere: gde~ 
genheid, _dat je kans hebt ··n balletje ··te trap~ 
pen. Zolang tot de oefening automatisch 
lukt. 

Slappe spelers kómen er niet op het voet~ 
balvéld, evenmin als in het leven·, Zij falen 
op elk ·gebied. ., • 
Trainen is willen. 
Go2:d ge:laan en bij elke gelegenheJçl, staalt 
onze sport lichaam en karakter. 

). v. d. K. 

Van'doel tot d6el 

DE OFFIC!ëLE WEDSTRI)D
machine draait z'n laatste slag~n. Lens 

4 réSt nog één match seizo:!n 1940-1941. 
Dan is 't fini ! ~ 
Alvcrens de laatste wedstrijdcn~reeks te 
presenteren, wensen wij kort• stil te staan 
bij de competitie-balan~ van de blauwwitte 
senioren, 
De hierna-volgende standen vertellen ons, 
dat Lens een goed, zo niet· zeer goed seizoen 
heeft gemaakt. • · ~ 
Och, ja, 't was voor ieder een teleurstelling; 
dat de eerste blauWWitten hun promotiehbop 
in. rook zagen opgaan en zij de kari:tpioen~
eer aan anderen moesten laten. 
Maar anderzijds is de gang van zaken zeer · 
begrijpelijk. leder· ke_nt de moeilijke omstan
dighederi van onze verenigirig' na de Ocken
burghmisèrc. Is 't niet reeds te prijzen, dat 
desondanks de organisatorische ontwikkeling 
van onze vereniging groeide tegen alle druk 
in? , 
Een volkomen teChnisch succes - als· 'n 
kampicenschap met promotie zeker. is 
was misschien~ een te hoge eis 'bij de 
nu opgeheven - belémmeringen, die een 
rustige technisch!! ontwikkeling in de ·weg 

TEL. 338339 - VLIERBOOMSTR. 558 

''; 
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R. ,K. __ DANSLESSEN. 
Inschrijving 'voor. de Maandag- en Vrijdagclubs 
gedurende S_eptember; voor de Zondagmid

. dägclubs 1-16 Sept. en gedurende Januari. 

(( @ IN) ~ 'ü' /§! IN) IQ) .~ 1g 
' T0USSAINTKADE 21 

· TientaÎlen Lens-leden reerden reeds. bij oriS dansen~ . 
VRAAGT HUN OORDEEL 1 

BE· IJ ·E R 
E E K. L A A N 1 5 7 -1 5 9 · TEL 333467 

..... , . . . . 

HET ADRES voor BEDRIJFSKLEDING: OVERAL_ts . . ' . . . . . - . SLAGERS-, 

KRUIDENIERS-
en STOFJASSEN 

, ! - .. " '. . ~ .' . 

,-VERF- EN GLASHANDEL 

DROGISTERIJ ,,'T MOLENTJE" 
L. JANSSENS - PA~L KRÜGERLAAN 86 
. . . 
TEL 333<197 GIRO 156320 

~ •. ' -,,•. 
U &eet en:: wij 6.e1Z,OJlfJ-Clt dtJ.OJt, de ge/iele <J.Uid ! · . ·· 

. ,· .- . •. . ~-

HET ADRES 
VOOR -' 

Croquetten en Salades . 
_- ._' 

PIET HIERClé 
--· , 

L0OSDUINSC:HEKADE 207 · 

WIJ KOPEN ALLES! 
Gehele. inboedels . ." j Tel, 33 l 569 j 
Meubelen -~ Gorditne~ '--,,-, -.-,-. --' 
Kleden - Zeilen 
Gouden en zilveren voorwerpen enz. en:t. 
Kortom ALLES zónder uitzondering. • • ·-

• Hoogst mogelijke prijze~ 
.• Onmiddel_!ijkè betaling 

BEËDIGD MAKELAAR EN TAXATEUR 

J. A: KOPPELLE, Pi~I Heinslraal 70' 
Officlëie taxaties tegen billijk tarief . -

·~• -. . . 
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; sto~dên. Hèt grote tede~täl en de vefo jo~ge 
spelers beloven in dit opzicht. alles voor de 
toekomst. 

·-
Eindigde Lens 1 als no. 2, ook de rcscrves 
hielden zich in de standaardafdclin{] uit
stekend. ~ Zij waf en met niet minder con
tent ~n eindigden méf: slechts 2 ·.puntèn vc;_. 
schil op. de leiders Ria. W ~t meer veine en 
d'e zaak zou O.K. geweest zijn. 
Lens .3, in hoofdzaak de a-junioren van" vo
rig jaar, mogen eveneens tevreden~ zijn en 
bezettten in 2 J. met bijna enkel rescrve-clf
talJen een 'eervolle 4e plaats: · 
Lens 4, dat stroef begon en een paar minder 
gelukkige Wedstrijden speelde, bereikte zelfs 
de 3e plaatS. Bravo l 
Het vijfde elftal was meermalen de dupe · 
van afschrijvingen in de hogere elftallen en 
kwanî daardoor veelal onvolledig uit. In 'de 

; eindspurt liet Lens 5 door twee kopp!o~en 
~ te verslaan echter" wel .zien, recht te hebben 
~ cp · een h~gerc~ plaats. ·"" .. • . - --·· -

De plaatsruimte in .deze aflevering staat al~ 
leen de· publièatiC" l~ van de eindstanden 
in.2 1,,2_.J;~ en°·4 G; Teverts moet een meer 

.' volledige bespreking van de wedstrijden 
achterWë.Qé blijven. · 

.- ï .-
Wij ;oet;n _·noa' in 'deÎ:e i-ubriek ·memorè: ·' 

: rèn de hoofdwedstrijd Lens 1 - Rava 1 op 
2e _Piri~tçrdag,. die me_t 2e."""2-,. eindigçle en· 
zelfs .-fn:'dè J)ittig. gêsPeelde >vcrlenging~Qcen -
besliss.end doel'i,unt'opl;vèrde. Tot"tweemaal 

· toe moesten er onder grote belangstelling 
. elfmeterschoppen ·-·worden géllomen, waar~ -

bij Lens de _gelukkige ·was. 
Ook de aán de opening voorafgaande match, 
Lcns--ruine-Dónateurs, ' eindigde na vele 
spannende en komische"m9menten ---;;· Waar~ 

· bij het goede werk van den do"nateur~rechts~ 
half speciaal opviel ,........, met een gc!ijk spel 

: :3.-3. De Donateurs wonnen met elfmeter~ 
, sc~oppen: ..... .,. - ; -' 

LENIG EN SNEL 1 
zette een punt achter· ·het-:veelbewogeh sei; 
zoen 19-40-1941 met drie ovèrwinningen: 
n.m. tegen WESTLANDIA 1 (4-l), ·• 
G.D.S. 1 (2-1) en G.D.A. 2 (5-1). De 

· bedreigde 2e plaats kon met de verkregen 
6 punten deiµtitiei bezêt worden. 
Tegen. deze 'tegenstanders waren · kneusjes 
e.d. oorzaak, dat jongere-spelers uit de lagere~~ 
elftallen opgesteld werden, .die i_n .het alge- , 
meen een "Snel ... aanpassingsvermoQen ·toon-

-den, al had hun spel een tè~voorzichtig- ,_ 
element. ·• '" .... ' ·"· '· ..... - ~ 
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De zege op G.D.S. 1, van· ouds een lastige 
~ivaàl. was de meest nuÜigè. Westlandia 
en." G:D.A. waren vrijwel !_{ansloos en zagcµ 

-~_-zich op regelmatige wijze - door de blauw-
witten geklopt, die -slechts ..'0., tikje levendiger 

· moeten spelen om tot nóg•·gfç'tere scores te 
!~omen. V ooraI de. stormlin.ie kan feller op
tred;n en. de vijaridelijke ·d~fC~sies 'ineer ver-

, èmt~ten. .: ~ ·_ ··:,\r<~ '. . . 
De 3 hoogstgeplaatsten .grOÇpér.erî_zich in, de 
1 e klasse E als volgt : · • · -·, 

R.K.A.V.V. . 16 15 . 31 102-26. 
Lens 16 12 3 25 76-32 
Velo 16 12 3 25 71-34 

..,., 
~ . 

.,; LENIG EN SNEL 2 

beëindigde de competitie met liefst Vier over:.~-: · 
winningen, waarvan die op BL. ZWART 2 ~; · 
(3-1). WIT BLAUW 1 (6-3) .-en:c' 
S.V.T. 1 (2-1) voor de hand lagen, al., 
was de zege tegen de Wassenaarders - die 
met 'n vlot elftal met ruime spelopvàtting- ·:i. 

in het Zuiderpark opereerden ,........, geen mo
ment zeker tot de laatste fluittoon van den 
referee. 
Meer dan een gelijk ·spèl dachten · we de 
reserves, ·die" Ria },....,.de· ·2 1-kampió:nen in •· 
eigen hol opzochten, niet toe. Maar of de 
huldiging, die de Lens~aanvoerder, J. van 
VenrooY, voor Ria arrangeerde, ofwel zijn 
vrijgevige ambities het 2e elftal ·ihspireerden, 
wij "en weten" het niet. Het resu.Îtaat is 
trouwens g~lijk: _ het trotse record ~val! de 
zwàl'.twitten "Werd geb~}cet'.l\cJoór,;"e~'} niet 

• te genaken Lens 2,_ c!it het Jiqàfd_.1niet wilde 
buigen. De blatiwwitte ~plÖeg ··ha_d ·geen·· ZWak~ 

.• ~ Ke plekken _en ~peelde Rïà· rege1r_tj_atig naar, 
de nederlaag. Een speciale pluim aan _ de 
halflinie, die veel brillante inöm.enten had ; 
aan H. v. Rijn, die een prachtige opvatting 
van zijn taak als verbindingsspeler demon• 
strcerde eó · aan doelman A. ·Blok, die meer- !< 

maien fraaie safes vèrri~htte. Remplaçant 
A. Huffel kon goed mee. · 
Van de 2c. klasse I kunnen wij ook de eind• 
stand publiceren : · 

Ria 14 11 2 1 21 
Lens 2 14 10 2 2 22 
D.H.B.R.K. 14 5 4 5 14 
BI. ,Zwart 2 _14 5 3 6 .13 
R.K.R.v.v., 11 .4 3 1.,1.1 
Valkèniers·· 11 - ·3 1 "7 10 
S. V,T. I 4 3 3 8 9 
Wit-Blauw 11 3 3 8 9 

57-21 
52-37 
44-37 
34-34 
38-47 
41....'.53 
36-45 
35-60 

· ...... 
' . LENIG EN SNEL 3 . 

kon helaas het illustr~ slot van Lens 1 en 2 
niet volgen. De 2 resterende ontmoetingen 
tegen G.D.S. 2 en QUICK-STEPS 2 leve~-

• 

·•. 
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den beide 'n 4.-1 nederlaag op. De spelers 
treft in deze geen verwijt. G.D.S. behoefde 
slechts tceen 9 blauwwitten te tornen, wat 
huil wèl afging. Twee Lensers bereikten 't 
1-Ioompark niet ! · 't Ligt ook zo ver ! 
Tegen de Schcveningse reserves, die kam:-- · 
pi9enfähig zijn, telde het derde meer inval~ 
Iers dan vaste krachten .. Met deze weten~ 
schap kan men het resultaat nog behoorlijk 
noemen. 
't Is jammer, dat dit puntenverlies de cijfers 

. o.nguns!ig beïnvloedt.. · 
In 2 J is de situatie zó geworden : 

R.K.A.V.V. 2 16 13 - 3 26 86-29 
Q. Steps 2 16 11 2 3 24 56-37 
Velo 2 16 10 3 3 23 61-42 
Lens 3 16 8 1 7 17 60-56 
D.H.L.'3 16 5 3 8 13 39-60 
K.R.V.C. 2 16 4 3 9 Il 46-67 
Rava 2 16 4 3 9 Il 47-69 
WilhelmuS 2 16 3 4 9 10 35-57 
G.D.S. 2 l(j 3 3 10 9 32-51 

LENIG EN SNEL 4 
verschopte zes wedstrijden, waarvan er 4 
de volle buit ga'Vcn, n.m. tegen R.V.V. 2 
(8-0), RAVA 3 (6-1), Q. STEPS 3 
(2-0) en VALKENIERS 2 (3-2). Een. 
draw 2-2 was tegên WIT BLAUW 2 on• 
nodig zwak, maar de klap van RAVA 3 
op 25 Mei (2-3) geleek 'n ontnuchtering, 
wan·t diezelfde oranje-truien noteerden een 
6-1 nederlaag tegen Lens 4 op 4 Mei. 't 
kan verkeren ! Niettemin verdrongen de 
bbuwwitten Rava 3 en tronen nu netjes. op 
dè 3e plaats. 
In de ·gro~e afdeling burgerde Lens 4 zich 
aardig in. U kunt zulks hieronder in de kop• 
groep van 3e klasse L zien : 

V.A.C. 
G.D.A. 3 
Lens 4 
Rava 3 
BI. Zwart 3 

17 
16 
16 
16 
12 

12 3 
11 3 
8 3 
9-
8 1 

2 27 
2 25 
5 -19 
7 18 
3 17 

85-41 
65-26 
60-35 
51-41 
11~21 

LENIG EN SNEL 5 

bereikte tot '{COr Îcort ~einig da;erende 
resultaten, aJtflaps in de u.itslagen. MatC:hes, 
die · qua Veldmecrderhdd è:n spel voor de 
vijfde blauwwitterl pleitten, waren uiteir'tdc• 
lijk negatief in uitslag. Voeg daarnaast de 

DE LENS-REVUE 

omstandigheid, dat dikwijls invallers "ge:. 
lèverd" ·werden voor de hoJere formaties, 
dan kunnen wij vrijelijk concluderen : Lens 5 
i:::: te laag geclasseerd. 
Kon de thuiswedstrijd tegen de kampioenen 
W .D.Z. 1 geen zege ,worden, de bescheiden 
4-2 nederlaag is eervol. Tegen Quick• 
Steps ·4 · hadè.en beide partijen na anderhalf 
uur broederlijk de punten gedeeld· (2-2). 
"Op het scheiden van de competitie leert 

· men de voetballers kennen:· 
De no.s. i' en 3 van de ranglijst kregen ·daar 
een proefje van. Met 4-3 streek WILHEL· 
MUS 3 de vlag en WESTLANOIA 3 ging 
met 'n 4-1 nederlaag huist0e. 

In de te kleine 4e ,l_dasse G is de groepering 
in de eind1?tand : 

W.D.Z. '• 12 9 2 1 20 61-18 
Wilhelmus 3 12 7 3 2 17 52-29 
Westlan:3ia 3 12 5 2 5 12 26-26 
Q. Steps 1 12 4 3 5 11 30-44 
Velo 3 12 5 7 1_0 26-37 
Lens 5 ,12 4 1 7 9 31-42 
V.V.P. 4 • 12 2 1 .9 .5 16-46 

Wij willen nog de H.H. aanvoerders .van 
de elftallen hartélijk danken voor de meeren
decls trouwe inzending van hunne rappor
ten en minutieuze weergave van de wed
s trlj dbijzonde rhc:'.-en. 
De Eco. putte er een schat van gegevens 
uit en ook ondergetekende maakte er ruim 
gebruik van, al dwong beperkte plaatsruimte 
,_. zoals in deze revue - dikwijls tot grqtc 
beknoptheid. 
Na de welverdiende, rust in -dit opzicht reke
nen wij bij de aanvang van de oefenwed
strijden weer ten volle op aller medewerking. 

J. v. d. K. 

Uit het Juniorenkamp 

VERLEDEN JAAR MOCHTEN WIJ 
. in het A.eJftal niet slechts den af

delingskampioen, doch zelfs den <listricts• 
kampioen begroeten, terwijl ook C de ere
titel op zijn naam bracht. B was een goede 
tweede. terwijl het arme D hulpeloos onder
aan b~ngeldc. 

,JAN v. LI EM PT 
de schilder· van het Lens-home in het Zuiderpark, 

WERKT OOK VOOR UI 
, GROENTEWEG 6 '' Telefoon 33,60.92 

,_ 



DE LENScREVUE 

0-een wonder, dat wij_ filet spanning de nieu
we competitie ingingen. Hoe zou het nu 
worden? 
De resultaten liggen · ~óór ·ons: . · 

Lens A bezet de tweede plaats achter Val
keniers. Deze volgorde had anders ,........ en 
dus beter - kunnen zijn, indien onze voor
trekker~ goed waren gestart. Vooral. de s:.......o 
nederlaag ·te_gen Vac was het resultaat van 
een slecht gespeelde wedstrijd. 

Voor Lens B hijsen "we eerst ·even de vlàg, 
de kampioensvlag. Bravo l Copray· c.s. heb
ben hun kans niet voorbij laten gaan. In 
14 wedstrl:jden werden alle punten op 1 na 
in_ de wacht gesleept. Zo hoort het ook ! 
D.H.B. was in 2a· de enigst"e serieuze tegen
candidaat. 

Lens C zal door nog van D. W.O. te win
nen op de tweede ,plaats kunnen komen. 
O.i. is Quick Steps hier inderdaad de sterk
ste, ofschoon ons elftal goede kansen zou 
hebben gChad, indien niet sommige spelers 
bij de beslissende wedstrijden de kat hadden 

, gestuurd. Flink is ande~s ! 

Over Lens D komen' de geleerden niet uit
gepraat. Wij laten heb :rustig doorkeuvelen 
en hijsen de vlag, ook~ voor D de kam
ploensvlag! Ongeslagèn kwamen Frans v. 
d. Elshout en zijn kornuiten uit de strijd. 
Met trots wijst het elftal op · de 112 doel
punten. Doe het eens na. Bovendien brach"" 
ten de benjaminnen ·de record-overwinning 

. op hun naam : · 23-0. · 
Het is in.et blijdschap, dat de -Juniorencom-

• missie de behaalde successen in de' Lens
revtie aan de lezers voorl~gt. Wij verheugen 
ons niet om de resultaten alleen-, doch ook 
om de groeiende technische kwaliteiten en 
het tac_tisch iniicht van de spelers, waar
door we zo'n gunstig beeld verkregen. Dat 
geeft hoop op een goede toekomst : onze 
junio_ren, de "Spes Lensiae". 
Er •is echter· nog meer. De overwinningen 
werden op eerlijke wijze behaald, de teleur-· 
stellende ,nederlagen sportief geaccepteerd. 
Dat is C!!n kunst apart, want de druiven 
kunnen wel eens zuur zijn ; en den zwakken 
teg~nstander kan men zo gemakkelijk in een 
hoekje drukken. 
Voegen we daar nog bij de keurige· kledij, 

, het: goed gedrag van nagenoeg allen, het 
vóorbeeH van prima aanvoerders, dan be

' grijpt -men Onze tevfäc;!enheid. Met vreugde 
. ' namen we enige complimenten van scheids~ 
: rechters en dubleiders in ontvangst over de 
; speelwijze yan onze jongens. Wij knopen er -
· de wens aan vast, dat Lens zo moge verder 
: grpeieq. Óp ,,\Yeg. naar de.. vqlmaak,theid, die 
· Zelf wel niet' te~ bereiken, "doch ·wel in hèt 

83 

oog te houden is. 

-
Maar nu moetel1 we eens zien wat er ge-, 
specld is. .,. 
LENIG EN SNEL A haalde in 1 beurten 
de hele buit binnen. Willige slachtoffers 
wareri de tegenstanders zeker niet, maar orlS 
elftal speelde werkelijk goed, 'zodat· norina
liter gewonnen moest worden, 
Op 1 Mei kreeg V.V,P. b met 5-1 klop 
in een tam wedstrijdje. Helmich · smaakte 
als invaller het genoegen v, d. · Zalin terzijde 
te staan als goalgetter, 
De volgende week zagen, wc een stevig, en 
toch vriendschappelijk, spelletje '·tegen 
G.O.~. a. Na 5 minuten reeds wist MesJser 
-zuiver te doelpunten. Frans was er deze 
middag zeer goed in. Een goede voorzet van 
hem .yerd door v. d, Zijden benut. Ook v. 
Huffel was actief. zodat de bezoeke_r~ het 
zwaar te verduren hadden. We noteerden 
een goed schot van v. Niel. Na de rust 
weet G.D.S. zich gesteund d~r de straffe . 
wind en dringt nu ver op. Dit is een kolfje 
naar de hand van onze beide vleugelspelers, 
die nèg kans ·:zien ieder een doelptlnt te 
maken. ln~ussen had G.b.S. ~n verdiend 
tegen punt gescoord. _ 
De wedstl'ljden tegen, Yac en Rava werden 
met __ 2-0 en 4.-3 gewonnen. Deze uitsla
gen ·zeggen wel iets oVer de vooruitgang in 
ons spel. De e~rste ontmoetingell' Werden nl . 
_met 5-0 è:11 4.-0 verloren. · 

De eindstand in 1 C is : , · 

Valkeniers a 
Lens a 
Rava a 
V.A.C. a 
G.D.S. a 
V.V.P, b 
S.V.T. a 

12 10 0 2 20 45-f{2 
12 ' 9 '0 3 18 55...:.20 
12 8 1 3 17 '31+18 

·12 6 J · 5'' 13 28-17 
12 1 4 7 6 12-34 
12 2 j 8 6 8-15 
12 1 2 9 1 ·13---'49 

LENIG EN SNEI, B tro~ op 1 Mei naár 
Pats. Pats tegen Lens klink! zo ongeveer als 
"klets" tegen ... bo.!m". ZC?'!! knalmatch is 
het int'ussen Ili_et geworden. • De leider 
spreekt van middelmatig. Door -onzuiver 
schieten en buitenspel blêven onze doel
punten uit. Pats g?m. zelfs met een goe4e 
kopstoot. d_e le_iding. Waar bleven de· can
didaat-kampioenen ? v. Uffele~ rook hèt 
gevaar en liet 'Pats' keeper weldra 2 keér 

:~; · vis.Sen.'. In :de 2e he'.lft legde hij èen derde' 
· · eitje in"het net, maar Pats zorgde voor-3.12 

als eindstand. · · : 
. Op 11 Mei zagen we een mooie wcds~qd 

tegen Vac b.-Theo bezorgt in de· aanvang 
de bal bij Appie,· aïé aèze-· v:r!~~~e_Ji~~~~1d 

. ,,,., 
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-op prijs stelt en 1-0 doet Ilotereó.. bit wordt 
de ruststand, wirit beide verdedigingen zijn 
in puike vorm. Na de thèe schrikt Vacs 
kcepèr van een daverend Schot van Riny. 
,vaarna Appie nog een goal maakt, waar
van hij alleen het recept heeft. Dan begint 
Jàn Roozenburg iets te mankeren (wat zou 
het geweest zijn?) en het is ineens 3....-2 
geworden. Gelukkig blijft de gezondheid van 
de andere tien onaangetast en - al rook 
Vac een gelijk ·spel of nog meer ,_ Theo 
desillusioneerde de · collegianen _ met een 
vierde ·doelpunt. 
Ria uit en Pats thuis bleken zachte eitjes 
te zijn. 5-0 en 9-0 zijn er de bewijzen 
voor. Na · de wedstrijd tegen Pats verza
melden Lens b en tal van belangstellenden 
zich om het behaalde kampioenschàp te 
vieren. Dhr. Walsteyn richtte het woord tot 
de jongelui om hen geluk te wensen. Mede 
namens den heer ·Hoppenbrouwers bood hij 
iederen speler - een doosje sigaretten aan. 
Nadat de heer Dubois het zijne had gezegd 
en· de traditionele. kampioenskogelfles liet 
aanrukken, gaf Jan Copray in een gloeiende 
speech - waarin hij de leid"ers en de mede-. 
spelers dank ZE;?gde - blijken van grote 
welsprekendheid. 
Als dramatisch slot van deze succesvolle 
competitie trok B op 8 Juni naar Wassenaar 
en klopte daar op die regenrijke middag 
Blauw-Zwart a mèt, 3-0 in e~n vrij slechte 
wedstrijd. 

De kopgroep 

Lens b 
D.H.B. b 
BI .. Zwart a 
V.A.C. b 

in 2 A ziet er· aldus uit: 

14 13 1 0 27 81-14 
14 10 2 2 22 62-15 
13 7 2 4 16 34-24 
14 8 0 6 16 40-27 

LENIG EN SNEL C kwam 2 keer binnen 
de lijnen. 
Op 4 Mei zagen v. Weers c.s. kans. tegen 
G.D.A. een 5-f achterstand om te toveren 
in een 7 .-5 overwinning. De wedstrijd was 
vrij ruw en· weinig' fraai. Leyendekkers faam 
als "rots in de branding" kreeg een gevoe
lige knallW. Jan Bom zondigde telkens door 
de har voor eigen doel te brengen. G,eluk
kig ·verstonden Helmich en v. Weers het 
vak 'î)oaltjes maken in voldoende mate, 
11 Mei. Lens verliest twee kostbare punt• 
jes. Lens c toont weinig verbänd. Slechts 

ten Dam en v. Wijk spelen een goede wed~ 
strijd. Wim Govers maakt hands en veroor~ 
.zaakt aldus het eerste R.V.V.-doelpunt. 
Pieters pingelt voor de rust en wacht daar
na teveel af. _Bij ons gewone spel had deze 
wedstrijd niet verloren behoeven te wotden. 
Het was een goed lesje voor Lens en R.V.V. 
ging met de 2-0 overwinning naar Rusten
burg. 

De kopgroep 

Q. Steps d 
R.V.V. d 
Lens c 

in 3 B volgt h,ier : 

14 12 1 1 25 
14 92320 
13 9 1 3 19 

93-16 
54-27 
69-28 

LENIG EN SNEL D behaalde 8 punten uit 
4 beurten. 
Op 4 Mei werd Pats met 9-0 aan de zege
kar gebonden. Pats had voor een heerlijk 
balletje en een goed veld gezorgd. Onze 3 
W's waren de goalgetters. 
18 -Mei moge de heer secretaris mèt gulden 
letters in de analen boekstaven. Het trotse 
record van Henk Koeman c.s. ( 21-0), vóór 
enige jaren op Waterloo behaald, werd op 
deze dag geslagen. R.K.R.V.V. werd met 
23-0 huistoe gestuurd. 
Op 22 Mei behaaldê D het kampioenschap, 
dat na afloop van de wedstrijd met toespra
ken van de heren Juffennans en DubOis 'en 
met limonade werd gevierd. De wedstrijd 
was tegen Wilhehnus en eindigde in een 
12-0 overwinning. Jan Walsteyn zag kans 
het .100e doelpunt voor Lens D te scoren. 
Tot slot werd op 5 Juni Quick Steps, dat 
natuurlijk stoutmoedige plannen had, met 
4---1 bedwongen in een pittig partijtje, waar
bij f we weer de gelegenheid hadden de vor
deringen' van onze jongste, ploeg te waar
deren. Leider en elftal namen afscheid van 
de competitie met sigaren, taai-taa,i en kies• 
pijn!• 

~Voorde laatste keer volgt de stand in 4 C: 

Lens d 14 12 2 O 26 112-10 
Valkeniers g 14 9 0 5 18 64-41 
Q. Steps g 14 8 1 5 17 72-28 
Pats c 14 7 1 6 15 45-52 
Wilhelmus c 14 6 2 6 14 13-43 
R.K.R.V.V. g 14 6 1 7 13 33-54 
R.K.R.V.V. h 14 2 1 11 5 26-92 
V.V.P. g 14 2 0 12 4 18~93 

P. J. 

VOOR UW ELECTRISCHE,, HUIS- • 
HOUDELIJKE- EN LUXE ARTIKELEN 

A. DE- LEEUW 
HAARDEN , KACHELS , GASFORNUIZEN . Tel. 338339 , VLIERBOOMSTR. 558 - . 
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Fa. C. VAN DIJCK 
(Joh. G. Hfokenkemper) ' 
REGENTESSEPLEIN 11 

Telefoon 332105 

-PARFUMERIEËN -· EAU DE· COLOGNE 
Badmutsen - Duikhelmen 
Haarverf - Haarhersteller 
H?arnetten - T. oiletartikelen 

G €_~_R. ~o€nö_€Rs 
,. • ., • ' ·, f" , - -. ... -. • ~ '· ; 

KLEERMAKERIJ 
.. . , , . " . 

Anna Paul.ownastra.at" /5.0 _ 
• •- • · • _Telefoon 3.91933 

, 

HORLOGERIE· OPTICIËN 

STEIJNLAAN 165 
Telef. 332799 TE BEREIKEN METLUN 6 EN 12 ." 

.WOERDENSCHE -
KAASBOERTJES 

THOMSONLAAN 120 
~ DIERENSCHELAAN i 7 

REINKENSTRAAT 15 
v.- HOYTEMASTR. 29a' 

6ok/,ûqadt:uv~~~ 
, 

. , ·•----, 
H.V. G. C. VROEGH'S 

WIJNH.ANDEL' 
,.DE_ KROON" .. •' . 

Weimarstraal 198-204 "Tel. 334223 
Zuid Buitensingel 2 8 8 

· Tel. 330075 - ,-

•• ~. t< 

HAAGSCHE FOTOC_ENTRALE 
, Crl,pijnstraat 40--42-44 - ,T eiefoon. 391292 .· _ ... '. ·, 

Wij verrichten alle . voorkome{\de fotografi" 
sche werkiaainheden (laµtaamplaatjes·, ·répro
ductieS; diapositieven, vergrotingen, verklëi" 
ningen enz.) .. - • ~ 
Speciaal_ ingericht voor het maken van bid
P.laatjes ·.met foto; tarief billijk. Pasfoto"s 

1 ·worden in eigen atelier vêrv:aardiQd. _ .• :,.. · · , 

HAAGSCHEFOTO CENTRALE 
··•·. 

Het huis md 40 jaar ervaring Î, . ..,.., 

Bètceld U · ceed4 · uw Bcoad · 

B~v~~ 

•• 
Telefoon 
392446 

, , 

' ' -1 
AANBEVELEND, • 
C. J. VAN KEMPEN 
EERBEEKLAAN .,f0-42 

Th.Ht. v~ ~-.-
Carrier Verhuur en 

Rijwiel-Reparatie-inrichtfng 

_, BESTELDIENST 

, , B E,E K L A A N 1 0 7 
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MAISON 
RoooENRIJS . 

H. L. ZALME & 'ZONEN 
r · DIR. H. L ZALME Jr. 

uitsluitend Prinseshili1t 94 
Teleloo n 115990 

• 
GLA?VERZEKERING 
GlazenmakerJJ " GlaaslijperlJ 
Gla, ·In lood • Gla••recl• meplaten 

ca~é "alsem:'_~: 
e·. LENS' CLUBCAFÉ, ~ 

RADIO RIJWIELEN 
PHILIPS 
EllRES 
WALDORP 

BURGERS - STOKVIS 
· SIMPLEX - C. D. S. 

JUNCKEll · 

DUIJVESTEIN 
Galileistraal -64-70 

Heerenslraat 38, • Rijswijk 

T elel. 335953 

Telel. 118195 

9JijzondeJt, gun.,.tig:e 6.eta~ , 

HAARDEN STOFZUIGERS 
· INVENTA 

JAARSMA • DAVO 
PROTOS 

WALDORP - EllRES 

BEGRAFENISSEN 
TRA

0

NS PoriT EN 

W. L. A. VERHÓE{ .. 
ANEMOONSTRAAT 45 

t:t· 
.; '. TtLEF. 392074·;332370 

. ' 

Loosduinschèweg 7 0 3 

tegenover de Apeldoornschel•an 

• 
APELDOORNSCHELAAN 46 ... 

VOOR 

-B~

~-' ~1t 
H. F. KETTENIS & Zn. 

Opg• ~icht 1 April• 1919 

BEEKLAAN 2 0 2 
TELEFOON 332063 

Moderne Bloemwerken l'lA 
Meermalen bekroond 11 

MERCEDES 
.,PRIMA" 

met koffer 
f 110. -

K.Grijpink 
Moderne 

. Kentoorlnrichting 

Vendelstraal 182 • Telefoon 334484 
• 

Sc:hrlk1' Dnlklcerlj •'Ml,pelllrHt 32 • Tel. 338478.,. '1-Gr• v11nhage ., ~. . 
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U\/1NDT5U 
KNUF , 

DENIE~TE / 
SNU~ 

--- ··-

i 

MODERNE KL:EDING 
· EN HEREN-MODE-ARTIKELEN 

·K NUF 
PIET HEINST.RAAT 90 
GEVESTIGD SINDS 1898 

.. SI GARE N H AN D EL F. M E N S I N K 
' 

. COLUlVIBUSSTRAAT 50 ~ TELEFOON 330593 r,; · . . ,,. . . . . v ~/~t--. 
S I G A R E N UIT ,; KLAS FABRIEKEN j " 

· · EDELMAN" 1/..~,;, " . ..., 
VOOR VERFIJNDE REUK EN SMAAK! 1t&l 

Weimarstraat 118 T eleloon 336709 
(tussen Beeklnnn en Regentesseplein) • 

HET ADRES VOOR ALLE SPORTARTIKELEN .. : 
Leden L. e~ S. 10 pCt. reductie 1 

.... Heerlijk fruit en frisse groenten •· ~ .. ,_... · ,.· vindt U in onze moderne groenten- en 
..,.BRANDSTOFFENI,,.. fruitafdeling: . 

AN~EGMONDa.ZN 
:Komt 'U ee,u' fujlie,n? 

-WEIMARSTRAAT 221 
TELÉFOON 332707 (bij g. g. 398073) 
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CL U BO R GA· A N VAN DE HAAGSE R. K. SPORTVERENIGING 

,,LENIG EN SNEL" 
OJ'GERICHT 18 DECEMBER 19_20 

SECRETA RIA AT: JÄÇ. VAN DER KLEY. FRAMBOZENSTRAAT 15. TELEFOON 33.88.-t2 

e TE. R R E I N E _N,: i U I D E R P A R K. 1 N GA N G V R E E S W IJ KST RA AT é 

REDACTIE, P. JUF FERMANS, C. HALLE EN, JAC. VAN D E;R KLEY 
REDACTLE-ADRES, AMANDELSTRAAT 51 DEN HAAG ,. 
"Jaargang 1940-1941 Augustus No. 9 

VAN DE REDACTIE 
Spxeidt 1Pte.Ugde. · 

•' 
.,Wij' moeten iets melden van deur tot deur, 
Wij moeten iets ·brengen van wierooksgeur, 
Wat licht in de nacht en wàt vreugd waar 

men schreit; 
Zo'n beetje geluk en' wat eeuwigheid." 

(J. Schceucs M.S.C.) 

IN HET BOEKJE "ALLES KOMT TE
recht" van dr. J. de Vreese, dat vóór 

enige jaren uitkwam en de zonnige kant van 
het leven bedoelt te belichten, vonden wij 
bovenstaande versregels. 
Ze vormen een levensprogramrrÎa voor den 
blijmoedige,,, die, zelf tevreden en gelukkig, 
ook äan anderen levensvreugde wil brengen. 
Volkomen in overeenstemming met de ge
dachte van den dichter aanvaardden en volJ . 
brengen wij onze taak in Lens. Vrienden 
van de mooie voetbalsport willen wij de 
leden toch wat mêêr geven dan slechts de 
gelegenheid tot een balletje rollen. Zij moe
ten ·ook weten, wat een vreugde het geeft 
samen te zijn en samen te streven naar ver
bëtcring, .hoe men zich tevreden voelt bij 
het vervullen van de verenigingsplichten, 
wat ëen blijheid het geeft om tezamen het 
dool te bereiken door met elkander de lasten 
te dragen. 
Het terrein behoefde verbetering. En zie, 
wat gebeurt. Tientallèn gaven zich op om 
gezamenlijk het grote werk aan te vatten,· 
niet morrend of onder dwang, 1;1aar bIIJ en 

vrijwillig. Het rèsultaat moge overeenkom• 
stig de inspanning zijn. Als kolonisten, die 
nieuwe bodem in cultuur gaa_n brengen, is 
er door onze mensen gewerkt. Wel bemoe ... 

· digend voor het bestuur, dat zichzelf niet 
spaart. Als straks het nieuwe seizoen aan... 1 

vangt, lopen onze jongens meer dan ooit 
"op eigen bodem". Dan zullen zij weer de 
vreugde kennen van eigen arbeid. 
Neen, de voetbalvacantie is geen verloren 
tijd_ ,geworden. Ook de beide sportdagen 
sp_ralcen van activiteit en goede geest. Een · 
el{·ähder was nog niet "af", doch wat ver ... 
toöád werd, was goed. 
En thans staan we dan weer aan de aan ... 
vang van een nieuw voetbalseizoen. Weder.
om gaan wij ---· thans met JO elftallen --
de eer van onze blauwwitte vlag ver.dedigen 
in sportieve strijd. Het bestuur rekent er op, · 
dat ieder lid zijn plicht zal doen. Dit' is 
éen eis, onafscheidelijk aan het lidmaatschap 
verbonden. Met Vertrouwen ziet het bestuur · 
de komende verrichtingen van de elftallen 
tegemoet. 
Zullen er weer kampioenen onder zifn? 
Deze vraag beantwoorden is de taak van 
de spelers. . 
Dat regen en sneeuw minder oVervloedig 
zulle~· vallen dan in het vorig jaar. 

Er is nog een taak te vervullen. Het aantal 
leden en donateurs ging gestadig vooruit. 
Maar onze registers zijn ten allen tijde voor 
uitbreiding vatbaar. Laten wij allen mee• . 
werken om onze Lensfamiliekriilg meer en · 
meer te doen groeien. Werft leden en 
donateurs ! REDACTIE. 

VOOR UW ELECTRISCHE:, HUIS, 
HOUDELIJKE, EN LUXE ARTIKELEN • 

A. DE l E E_ UW 
HAARDEN , KACHELS • GASFORNUIZEN Tel, 338339 , VLJERBOOMSTR. 558 
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OFF I C.I Ë EL 
De samenstelling van Bestuur en Com_mis~ 
sies is na de Jaarvergadering als volgt: 

Bestuur: 
Kap. D. Buis, Geest. Adviseur, Willemstr. 2 
J. W. Dubois, Voorzitter, 2c Schuytstr. 223 
Jac. v. d. Kleij, Secretaris, Frambozenstr. 45, 

Telefoon 338842 
W. v. Boheemen, Penningmeester, Okker~ 

nootstraat 12 
P. Juffermans, 2e Voorzitter, Amandelstr. 51 
A. v. d. Kleij, 2e Secretaris, de la Reijweg 449 
C. Miltenburg, 2e Penningmeester, Eland~ 

straat 64 
· J, J. v. Luxemburg, Comm., Copernicusstr. 56 

N. Schouten, Comm., Jonckbloetplein 62 
J. v. Venrooy, Comm., v. Mierisstr. Sl. 

Pers-- en Propagandacommissie : 

J. Walsteijn, Voorzitter, Soestd. káde 235 
A. v. d. Klcij, Secretaris, de la Reyweg 449 
Leden: C. Bontje, C. Dubois, H. Janssen 

en A. Walhain. 
W. v. Boheemen, bestuursgedelegeerde. 

Elftakcmmissic Senioren ; .. 
C. Halleen, Voorzitter, Amandelstr. 103 
J. v. Venrooy, Secretaris, v. Mierisstr. 51 
Lid : Jac. v. d. Kleij. 

Juniorencommissie: 
Kap. D. Buis, Voorzitter, Willemstr. 2 
P. Juffermans, 2e Voorzitter, Amandelstr. 51 
P. Janssens, Secretaris, Paul Krugerlaan 8-4 
L eden: J. Hoppenbrouwers Sr., J. J. v. 

Luxemburg; E. Steenwijk en J. Walsteijn. 

Redactiecommissie : 
P. Juffermans, C. Halleell' en Jac. v. d. Kleij. 
R cd actieadres: Amandelstraat· 51. 
Kascommissie : 
H. Jacobi, H. Janssen en A. Walhain. 

l'-!ieuwe juniorleden. 

W. v. Veen, Begoniastr. 171 
Ph. Behr, Nieuwediepstr. 67 
D. Cramer•Bomemann, Acaciastr. 192 
W. v. Hest, Mariottestr. 39 
W. Hegge, Thomsonplein 7 
J. v. Luxemburg, Copernlcusstr. 56 · 
L. Bom, Newtonstr. 339 
B. Vink,. v. Mierisstr. 51. 

Nieuwe seniorleden. 

P~ v. d. Salm, V. Swindenstr. 108 
P. Verseput, 's-Gravenzandel~an 2-42 
A. Bogisch, Xaveristr. 16 
J. Nijman, Vaalrivierstr. 64 
L, de Weert, Cartesiusstr. 112. 

DE LENS-REVUE 

Nieuwe donateurs. 

Mej. J. Demelinne, Wagenstr. 117 
Dhr. H. Jansen, v. Arêmbergelaan 129, Vbg. 

A. M. J. Mertens, Pomonaplein 48 
A. P. Scherft, Nunspeetlaaii 304 
P. J. de Leeuw, Vlierboomstr. 596 
C. Schel, Velpschestr. 69 
J. SchoenJ!lakers, Kamperfoeliestr. 115 
H. J. v. d. Horst, Voorthuizenstr. 94 
F. Behr, Nieuwediepstr. 67. 

Weer een mooie opgaaf in de "stille" tijd. 
Een bewijs, dat de zomer de Lens•actie niet 
kan verlammen en o.m. benut wordt voor. 
de versterking van de inwendige organisatie 
van onze club. 
De "nieuwel_ingen". van harte welkom in de 
Lens-kring ! 

Over_schrijven 
van de afd. werkende leden naar de dona• 
teursafdeling : F. Bosman ; 
van de donateursafd. naar afd. werkende 
leden : A. v. d. Kleij. 

Afvoeren. 
Werkende leden: A. de Bruijn, G. Koevoets. 
Donateurs: H. de Wit. 

Adreswijzigingen. 
Mej. R. te Riele, Soestdijkschekade 611 
Mej. E. v. Schayck. Kaapscheplein 11 
Mevr. C. Goemans, Wapenveldestr. -40 
Dhr. C. Oomes. Wapenveldestr. -40 
Dhr. T. Häger, J. v. d. Doestr. 121 
Lid H. v. d. Burg, Frankenslag 58. 

Inschrijving-competitie. 
In de a.s. c~mpctitie, die op Zondaçi 7 Sep
tember aanva"ngt, komt Lenig en Snel uit 
met 10 elftallen, t.w. 6 senior- en 4 junior• 
elftallen. 

Conditietraining. 
De conditietraining vindt plaàts op iedere 
Donderdagavond, te beginnen Ûp Donderdag 
21 Augustus, onder leiding van ons lid 
Wim Boa r t man, Leraar Lich. Oef. 
M.O. 
Verdere gege~ens vinden de leden.in Week
bericht No. 176. Zie ook in dit nummer.: 
Van de E.co. 

Kruiwagenactie. 
Het Bestuur en de Pé-Pé vragen in dit 
nummer de bijzondere aandacht van de Lens
familie voor_de zeer belangrijke kruiwagen
race, die ~oor b_eide colleges. wqrdt georga• 
niseerd. Het verloop van dèze unieke wed• 
strijd lees~ U i~ het artikel: Van de Pé-Pé. 
Mcdaillekast. 
Een Lenslid, dat onbekend wenst te blij• ~ 
ven, schonk het Bestuur een bedrag van 
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· f 30,..;..., teneinde een tweede medaillekasf 
te doen vervaardigen. Het Bestuur is voor 
deze mooie gift zeer erkentelijk. 

Kleding-bureau. 

Wegens de moeilijkheden, die het verkrijgen 
· vàn voetbaluitrusting.stukken meebrengt in 

verband met de vereiste textielpunten, 
schaarste e.d., besloot. het Bestuur tot op
richting van een kleding'btireati, dat 
beheerd zal worden door de heren J. W. 
Dubois, 2e Schuytstr. 223 .en W. v. Bo
heemeri, Okkernoot.straat 12. 
Wij· doen een dringend berÖep op de leden 
en donateurs om ongebruikte kledingstukken 
en voetbalschoenen, die in behoorlijke staat 
verkeren, tegen billijke vergoeding · af te 
staan aan het depöt. 
~n berichtje aan één van genoemde br:
stuursleden en de zaak komt in orde. Op 
deze wijze wordt het mo_géhjk om ·spclérs. 
die 'in de nabije toekomst nieuwe "spullen" 
moeilijk kunnen krijgen, aan het kledingbu
reau een keuze te laten doen tegen de kos
tende prijs. 

Oproep. 

De Commissie voor de Adsp. Camp. B., 
die de competitie voor de Kath. junioren 
leidt, ziet haar werk zeer bemoeilijkt door 
het gering aantal sCheidsrechters. 
Het Lensbestuur steunt haar oproep ten 
volle en verzoekt daarom aan oud-voetbal
lers uit de donateursafdeling zich beschik
baar te stellen voor het -leiden van junioren
wedstrijden op Zaterdag en (of) Zondag. 
Zij gelieven zich daartoe ten spoedigste te 
willen melden bij het vèrenigingssecretari
aat : Frambozenstraat 15. 

Naar Rotterdam. 

Mede door de welwillende houding van de 
H. H. /:'.Ompetitie-leiders van de Afdelingen 
Rotterdam en 's Gravenhage kan de uitge
stelde ere-wedstrljd Activitas 1-Lens 1 ter 
gelegenheid van het 15-jarig bestaan van 
de Rott. S.V . .,Activitas" gespeeld worden 
op Zondag 7 September a.s. te Rotterdam. 
Het bestuur roept de blauwwitte familie op , 
oai het eerste te vergezellen. 
~ . JAC. v. d. KLEI), Secretaris. 
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KRUIWAGEN-RACE 

Lensfamilie ! 
Misschien bent U dikwijls getuige geweest 
van een 100 m. hardloopwedstrijd. 

· Mcgelijk zelfs zag U Johnson, de fenome
nale Amerikaan, bij de Olympische spelen 
als een flits de finish passeren. 
Waarschijnlijk volgde U "Huib" op de ges 
improviseerde Lensbaan, toen hij op de Se
niorendag als winnaar over de eindstreep· 
stoof. 

Let op! 
Nû gaat de Lensfamilie racen. 
De kruiwagen~rnce ! 
Iedere Lcnser en Lènserin kan inschrijven. 
Van de jongste junior tot de oudste dona~ 
teur. Niemand blijve achter ! · 
De wedloop heeft plaats op elke dag, elk 
uur, elke minuut. 
Een· ren met als finish: een goed Lensvcld. 

Ruim 800 kruiwagens m9eten worden aan• 
gereden. Niet te geloven? ! . 
Gaat maar 'n kijkje nemen in het LenS~home, 
waar avond aan avond wordt aangepakt. 
Dan wêét U. dat die 800 een raming is-aan· 
de lage kant. 

Wie neemt de meeste kruiwagens voor zijn 
· of .haar rekening ? 
Niet zo half gevtild, neen, boordevol met 
goede, onvervalste teelaarde, waaraan het 
arme Lensterrein .zo'n behoefte heeft." 

Het startschot is gelost. 

Veertig Lensers, ieder "beladen" met 20 
kruiwagens, trokken· met een sneltreinvaart 
de 'blauwwitte wereld in ...... 
Dat is het wedstrljdcomité. ~ ·• · 

U, Lensfamilie, helpt de last torsen, natuur
lijk! in ruil voor 35 cent koopt u een wa
gen grond voor het Lensterrein en kampt 
U mee in de, race om het vei'enigingsbelang. 
Mama vat er êên, paps natuurlijk óók. tante 
blijft niet achter en oom wordt boos; als hij 

,JAN v.·LlEM PT 
de schilder van het Lens-home in het Zuiderpark, 

WERKT OOK . VOOR UI_ 
GROENTEWEG 6 Telefoon 33,60.92, 
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si R. K. DANSLESSEN l .. . . . ·• . : . . . 
Inschrijving voor de Maandag- en Vrijdagclubs 
gedurende September; voor de Zondagmid
dagclubs 1-16 Sept. en gedurende Januari. 

. TOUSSAINTKADE 21 .. 
Tientallen Lens-leden leerden reeds bij ons dansen. 
VRAAGT HUN OORDEEL 1 . . , 

' ~ ~·~·,: 
. ' ' ·e E IJ E R · .-

EEKLAAN 157-159 TEL 333467 · 

OVERALLS 
SLAGERS-, 
KRUIDENIERS-

· HET ADRES voor BEDRIJFSKLEDING. 

. _en . STOFJASSEN 

VERF- EN GLASHANDEL 

DROGISTERIJ ,.'T MOL ÊH T JE". 
L. JANSSENS - PAUL KRUGERLAAN 86 
TEL 333497 GIRO 156320 

U lket en wij, 6.utvt,gen do.OJt, de ge/iefe 6-tad ! · , - ' . . . . - . ' . , 

HET ADRES 
VOOR 

CroquèUen en Salades 
IS 

PIET ~IERCK ' . 

LOOSDUINSCHEKADE 207 

WIJ KOPEN ALLES! 
Gehele inboedels 
Meubelen • Gordijnen 
Kleden - Zeilen 

1 Tel.332569 1 

Gc;,uden en zilveren voorwerpen enr. ènz. · 
Korto!Tl A~LE~ zonder uitzondering._ • 

• Hoogst mogelijke prijzen :f 

.•. Onmiddellijke betaling 

BEËDIGD MÀKELAAR EN T A'XA TEUR -

. J; A. KOPPELLE, Piel Heinslraal 70 
Officiële taxaties lege!" billijk tarief 



DE LENS-REVUE 

er niet een paar voor zij~ rekening kan ne
men. 

Zo kruien we met ên voor elkander naar 
een goed veld, 
Geef inJJ maar een kruiwagen ! 

v.d. K. 

V a r i .a 

ONZE VETERAAN WIM HAKET, 
die in· "botslng kwam met een dona

tctÎr, is thans de gevolgen van die vriend
schappelijke ontmoeting ·te boven gekomen, 
Hij popelt al weer naar een volgende · 
match. (?) 

Donateur C. Oomes en donatrice C. Goe
mans verkozen samen door het leven te gaan 
en stapten op 12 Augustus i~ het huwelijks
beetje. Wij wensen het jonge paar een goede 
vaart toe. 

Bij L en S, op het voetballand, 
Gaan sport en studie hand in hand. 

En zo ·maakten weer velen een goed examen: 
Roerilers slailgde Voor Franse taal M.O. ; 
v. Venrooy· voor Boekhouden L.O.; André 

~ v. Huffel voor AlgCmene KantooroPieiding ; 
Huibregtsen voor Boekhouden {Mercurius 
e~ VereniÇJirig voor Leraren} : Kàps voor 
Engels, Kees v. Lûxemburg voor M~lo ; 
Meiners voor Mulà ; Mesker vOOr Mi1lo ; 

· ~ Hoefu.agel ~oor ~Mulo; donateur P. Smit 
voor acte N. J. Nijverheidsonderwijs. 
~an alle geslaagden onze oprechte geluk• 
wensen. 

De Lensman op vacantie denkt ook nog 
aan Zijn· vereniging. Jacobi stuurde een kaart 
uit Valkenburg; Hendriks, de 2 Bommetjes 
en de 2 jongste Hoppies maákten ·een toêht 
naar Neerlands hoofdstad ; Epe hcrbcl'gdc 
v. Rijn, Goemans, Walhain en Jacob, den 
expediteur. Is · deze laatste wellicht. een 
nieuwe donat~ur? Hij is welkom in ons 
midden ; Bep· Janssen ging met vrouw en 
kinderen op st.ap en _zónd een groet uit 
Bussem. 

WAT CIJFERSZEGGEN 

DE BLONDE· HOOFDREDACTEUR 
van_ de Lens--revue· verzocht ,mij vrien

delijk oo\c dit jaar weer de res,;ily?,ten van 
voètballend Lens vergelijkenderwijs samèn te 
stellen. En al is het voor een doorknede , 
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statisticus reeds een vraagstuk zich aan c!jJ 
fers - die immers niet liegen ~ te wagen, 
een simpele amateur op dit gebied kan van · 
dat gegOochel dikwijls veel narigheid hele• 
ven. :Daarom Zal ik me_ W<!,chten vêrgaandc 
cOóc1û·sTès te trekken .. Da:t:Zl.i aan het helder 

• 1. ",...~ • . ""' 
'o"ord.eel · van den lezer oyei'Qelaten. 't Hele 
9~'\Jaf"hecft overigen~· ineel';··de pretentie een 
gegrQeldc traditie in ·Ci-ci ·;t~ ·hàuden ! . 
Onderstaand staatje geeft de bèreikte plaat• 
sen van de 10 elftallen die· Lens op de been 
bracht. 

Lens 1 - no. 2 v. d. ie klasse E 
Lens 2 - no. 2 v. d. 2e klasse I 
Lens 3 - no. 4 V. d. 2e klaSse J · 
Lens 4: - ,no. 5 v. d. 3e klasse L 
Lens 5 no. 6 v. d. 4:e klasse G · 
Lens a no. 2 v. d. Ie klasse lC 
Lens b no. I v. d. 2e. 'klasse 2A 
Lens c no. 2 v. d. 3e klasse 38 
Lens d no. 1 v. d. 4e klasse 4:C 

9 elft. 
8 elft. 
9 elft. 
8 elft. 
7 elft, 
7 elft. . 
8 elfC 
8 elft. 
8 elft. 

Qirect springen de uitstekende resultaten ' 
van de juniorenafdeling in het- oog. Het b- -
en cl-elftal kampioen, a en c op .de 2e plaats! 
Prachtig ! de beide kampioènetl zagen zelfs 
kans de eindstreep ongeslagen· te passeren. 
Bij de senioren zijn Lèns 1 ~rÎ 2 zCer mooi 
geklasseerd. OOk het derde mag in: de 
nieuwe, zwaarde.re afdeling ruimschoots teJ 
vreden zijn; Lens 4: had ik een hogere· pla.ats 
toeg;dacht, teÎ-wijl Lens 5 door miD, "Óf meer 
belemmerende omstandigheden hee_l b(!schei-
den voor de dag moet komen. ·· 
De eindconclusie kan -m.i. he_eL g-unstig lui
defl, vooral bij ovel'W'eging· van ai dát'gene, 

· _waartegen Lens in het Voorbije jaar Zoal 
~ boksen moest. ' ·· 

Nu volgen de tótaalstaten. Allèreerst die 

van de»seniorcn-afdcling : 
Lens 1 16 12 1 3 25 76-32 
Lens 2 14 10 2 2 22 52-37 
Lén 3 16 8 · 1 7 17 60-56 
Lens 4 14 6 2 6 14 47-37 
Lens 5 12 4 1 ·. 7 9 31-42 
Senior~n -72 40 7 25 87 266-204 

J~nioren-afdeÎing : 
Lens a 12 9 0 3 18 55-20 
Lens b 14 13 I 0 27 81-14 
Lens C 11 10 1 3. 21 .. 75-29 
Lens d 14 12 2 0 26 112-10 
Junioren 54 44 4 6 92 323-73 

Bij de senioren 'valt de aandacht wel op het 
grote "aantal tegengoals, een bewijs, dat in 
sommige achterhoedèn een lek school. De 
doelcijfers van_. Lens 1 zijn 't gunstigst, al 
blijft de 32~ vrij hoog. Het aantal d<?Or de 

" 

, 
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voorhoeden bijeen geschopte goals geeft 'n 
gemiddelde van ± 3,70 doelpunt per wed• 
strijd. 
Relatief produceerden de jongere blauwwit
ten meer dan de ouderen: 4.13 goal per 
wedstrijd. Het getal tegengoals iS bij de ju
nioren opvallend laag ! 
Moest ik vorig jaar spreken v~m "die arme 
babies'_', de rehabilitatie van dé' allerjongste 
editie is schitterend. Ik mag Lens d kroóen 
tet top-scorer van Lens ! Bovendien het 
kleinste aantal tegengoals ! Hulde ! 
Het totaal-resultaat is: 
Lens 126 84 11 31 179 589-277 

J. v.d. K. 

file Seni(J.Jt,en-Sp,oJtt,dag, 
De entrêe van de Zondag wordt ingeluid 
met regen. Later heeft Pluvius erbarmen 
met onze teleurstelling en stuurt de wind, 
die krachtig blaast, te krachtig. De tempe
ratuur houdt 't midden tussen fris en koud. 
Daardoor is de belangstelling, hoewel vol
doende, minder dan we bij Lefls gewend zijn. 
Opgewekt volgen de "l_ijnmen.Sen" het ge
vari_eerd proaramnfa, dat" ·prettig . en vlot 
wordt afgewerkt. 
De resultaten laten wij hier volgen : 

t(){f m. hardlopen: 1. J. HuibrcÓtsen, 2. J. 
Crul, 3, H. Melners. 

Doelschieten: 1. P. Hoppenbrouwers, 2. G. 
v. Doorn, 3. J. Huibregtse~. 

Bal ingooien: 1. A. v. Deele_n, 2. J. Crul. 
3. Fr. v. Luxemburg. 

Halterwedloop: 1. J. Crul, 2. J. Huibregtsen, 
3. G. v. Doorn. · 

Een gcánimeerd voetbalpartijtje tussen de 
elftallen Wit en Blauw, geformeerd uit de 
deelnemende senioren, wordt ná de pauze 
gespeeld, waarµa. de heer J. W. pubois aan 
d~ ,Vinnaars de E)rijzen overhandigt. De foto
graaf legt van'af het tentdak ·èut plechtig 
moment op de' gevoelige plaat vast. 
Ill 4anmerking' nemende de korte tijd v-:1n 

-voorbereiding en de Vacaµtieperiode kan 
Lens op eè:n geslaagde organisatie terugzien. 

J. v.d. K. 

CLUBBLADEN. · 

Ontvangen de clubbladen van Activitas, 
Du110, Aeolus, A;D.0., Jagers, Leonidas, 
Voqel. Ria. R.K.R.V.V" D.f!.B., Excelsior, 
Tourboys, Swift. 

,, 

DE LENS-REVUE 

Van de Elftal-Commissie 

D E CONDITIETRAINING BEGINT 
. op Donderdag 21 Augustus van 7 ,......,9 
uur, in welke tijd de senioren worden ver
wacht volgens de indeling van weekbericht 
no. 176. 
Een pleidooi over de waarde van dezè trai
ning kan hier zeker gemist Worden. De ge
lccrderi zijn het ~r gloeiend over eens. Wij, 
eenvóudige vo~tballers, rekenen alleen met 
het resultaat: weerstand kweken voor de 
vermoeienissen van de wedstrijd~n. je spie
ren soepel maken, je gehele physiek vaar
dig doen zijn voor het spel. 
Deze voordelen zijn het, die een getraind 
spele·r heeft boven een ongetrainde. Deel
name is niet alleen uitstekend voor je body, 
maar je bent het tegenover je club verplicht. 

De aanwijzing van <lc aanvoerders van de 
nieuwe formaties geschiedt in overeenstem
ming met het H.R. door het Bestuur. Bij de 
eerste conipetitiewedstrijd kunnen de spelers 
zich hierover uitspreken." · · ' 

De aonvocrdersrapportcn worden ,........, zo vol~ 
ledig incgdijk ingevuld ,........, vóór de aanvang 
van de vcrgadcring~n van de ,E.-co, die 
steeds op Maandagavond plaatsvinden, aall 
het wèdstrijds::!cretariaat: v. Mierisstr. 51 
verwacht.· 

Het Verdient aalµ)evcling bij aankoop van 
shirts en kousen vooral te letten op de 
juiste kleur. Bij twijfel wende men zich tot 
he~ seçretariaat. 

En nu de competitie in ! _Komt aan de start 
inet je beste humeur en een getrainde body. 
Strijdt:, met open vizier, maar strljdt fel. 
Past je spel aan in het team, waarin je 
speelt. Tracht met de 10 anderen blauw
witten een ploeg te vormen, die onweer
staanbaar naar voren komt. Houdt het be
lang ✓an je club voor ogen. Lens, ·-play up! 

_ J. v. d. K. 

VAN DOEL TOT POEL 

AAN DE SPELERS VAN HET EER
ste en· vierde eJftal zijn wij nog de 

publicaÜe -van de standen hunner afdelin
gen ·verschuldigd. Mede om der volledig~ 
heidsVfille volgen ze hier, vers uit de sport
kroniek: . 

le klasse E. 
R.K.A.Y.V. 
Lens 
Velo• 

16 
16 
16 

15 
12 
12 

31 
3 25 
3 25 

102-26 
76-32 
71-34 



G.D.S. 16 9 0 7 18 49-41 
K~.V.C. 16 8 1 7 17 56-36 
Westlandia 16 5 0 Il to 41-56 
,G.D.A. 2 16 4 1 11 9 48-61 
V.V.P. 2 16 4 0 12 8 41-79 
Gr. W. Il 2 16 0 1 15 1 13-132 
3e klasse L. 
Biauw"Zwart 3 14 to 2 2 22 59-28 
V.A.C. 14 to 1 3 21 53-37 
Westlandia 2 14 7 2 5 16 39-32 
Rava 3 14 8 0 6 16 50-51 
'Lens 4 14 6 2 6 14 47-37 
W. Blauw 2 14 3 4 7 8 31-47 
Q. Steps 3 14 2 2 10 6 30-55 
Valkeniers 2 14 3 1 to 5 36-58 
'n-"Enke1e _opmerking bij de stand van het 
vierde. De duikeling van de derçie naar de 
vijfde plaats schuilt in het terugtrekken van 
R.K.R.V.V. 2 en G.D.A. 3, waardoor Lens 
4 .liefst 5 punten werden afgesnoept. 

Een paar krabbels, losweg ·genoteerd in m'n 
zakagenda, nopen mij even de aand~cht te 
vragen voo·r de wèrkwijze van de elftalcom
missie, ·-- populair: E..co_ .-., ; die 't ko" 
mend seizoen vóor een lastige opgave wordt 
geplaatst. 
Moèilijk, omdat d00r het wedstrijdverbod de 
juiste contröle en observatie Van de Spelers 
in hoge mate belemmerd en daardoor de 
verantwoordelijke taak van de E.-co-leden 
verzwaard wordt. 
Moeil_ijk ook. wijl er liefst 6 seniorelftallen 
aan de ·compe"titie zullen deelnemen. 
De eerste factor, het wedstrijdverbod, wil ik 
onbesproken laten. De tweede behoeft enige 
toelichting. 
Rekening -houdende met het aantal spelende 
senioren op 1 Augustus j.l. verzocht het 
Bestuur indeling voor 6 blauwwitte teams. 
Dit"besluit ,is genomen in het belang van de 
spelers zel_f. Het kwam n.m. aan het Be• 
stuur ongewenst voor iedere week opnieuw 
± 16 spelers aan de kant te doen staan. 
Zo'n situatie zou een wekelijks wisselsys
teem scheppen, dat de rust in de elftallen 
zeer . verstoren zou, 
Begrijpt echter, blauwwitten, dat die 6 for• 
maties· van 1jullîe alle medewerking eisen,. 
die maar te geven valt. 
Begrijpt, dat lichtvaardige en nodeloze af• 
schrijVingen de E.-co voor te lastige 
puzzles stelt en bovendien de speelsterkte 
en elftalsfeer ongunstig -beinvloeden. Dat 
kan de E.•co · niet tolereren. Mocht blijken, 
dat het in 'f vel.cl breng~n van 6 elftallen 
door afschrijvingen in gevaar komt, dan zal 
de E.-co onmiddellijk vÓorste1len de Bond 
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te verzoek~n éél1 elftal uit de competi!ie 
terug te trekken. 
Dit zou niet prettig zijn, voor Lens én de 
spelers niet, Als echter ieder blauwwitter 
zijn taak opvat op de eenig juiste maniêr, 
loopt de Zê;lak op rolletjes 
Binnen enkele weken worden de elftallen 
geformeefd, zoals ze in de competitie zullen 
uitkomen. Het behoeft geen verklaring, dat 
de E.-co dit doet naar beste weten, zonder 
aanziens des persoons, met. slechts één doel
stelling: de sterkst mogelijke combinaties. 
Vergeet hi,erbij niet_, dat een individueel 
sterke speler niet geabonneerd behoeft ·te 
zijn op éé~ der hoogste ploegen ; karakter 
of speehvJj?:e.'. 4oen hem dikwijls in een be• 
paald team_yerband niet passen. 
De E.-co we,et en verwacht, -ook niet, dat 
alle spelers "ffief, de hun àanQewezen plaats 
tevred~n zullen zijn. Dit is niet te voorko
men. Dat de spelers zich bij de beslissingen 
zullen neerleggen, verwacht de commissie 
wel. 
Ten slotte ·moet ik wijzen op de goede ge• 
wconte o~ iµ de elftallen tijdens het seizoen 
zo min mqgelijk wijzigingen aan te brengen, 
zodat het, bij .Lens .niet voorkomt, dat een 
speler na eên slechte beurt z'n plaats direct 
verliest of het moet een klaarblljkelijk.e mis• 
greep zijn geweest. . 
Dez~ opvatting steunt op het vertrouwen 
in alle bläuwwitten. Een vertrouwen, dat 
baseert oP twee onmisbare factoren : a. am
bitie en ·strijdlust onzer. Spelers ; b. steeds 
trouw opkomen bij· de wedstrijden, 

1
'. 

Laten we in onderlinge samenwerking voor 
de blauwwitte. kleuren pal staan. · 

J. v. d. K., 

Uit het Junioren-karnp 

D E SECRETARIS, Dhr. J. v. d. KLEY., 
deelde ons mee, dat hij van het Bonds-' 

bureau e"en pakket met 6 diplèma's had. ont
vangen, waarvan er 4 Voor onze afdeling 
zijn bestemd. Ieder elftal nl., 'dat op de le 
of op de 2e ·plaats eindigt, wordt van 
Bondszijde met zulk een diploma b'eda_cht. 
Door de 6-2 overwinning Van Lens c op 
D.W.O. wisten v. Weers en de zijnen 'im• 
mers nog de 2e plaats te bereiken .. Zoo
doende viel aan al onze elftallen een hr. 

•~ volle vermelding ten deel. ', ~ · 
Hier volgt geen lange preek op, jongens. 
Alleen dit: tracht oók in het komende 
voetbalseizoen Op de veldell· het goed~ te · 
doen. En doet insgelijks thuis, op school;- op 
je werk. Zo-·ook in het godsdienstige. W~est 



92 

een goed lid van Lens, een ferme zoon van 
je ouders, een vlijtige leerling, e_en ijverig 
werker, een trouw kind van de,Kerk. Richt 
je riaar God 1 
Nog enige weken en we treden weer aan 
op de grasvelden. Wat zal het nieuwe Sei~ 
zoeri ons brengen ? In hoofdzaak wat wij er. 
zelf vari. maken. Houdt dit goed vást ! 
Tot slot van ons kort praatje maken we 
deze afspraak, dat we voortaan in de kleOO ... 
tent - ook bij uitwedsb:ijden - niet roken, 
Bovendien wekken wij je op vóór de wed-
strifd eveneens het roken na te laten.· Wil 
je gI'aag een trekje nemen en heb je toep 
stemming van je ouders, goed, het is je ge~ 
gund, maar wacht dan tot je de wedstrijd 
hebt uitgespeeld C!l de clubtent hebt 
ver la teil. 1 

Veel succes dit jaar 1 "P. J. 

20 Juli 1941 was de datum, die de Junioren~ 
commissie bestemd had voor Lens' tweede 
sportdag, ,de eerste in de Lensgeschiedenis, 
die op eigen bodem plaats iou vinden. 
Evenals verleden jaar weigerde de natuur 
haar medewerking. De zon ging schuil ach~ 
ter grijze wolken en de regen dreigde zelfs 
een eind te. maken aan het festijrL . · 
De leiding bleef echter doordraaien en nieJ 
mand heeft dàar spijt over gehad. Tenslotte 
is iedereen droog thuis gekomen en hadden 
de deelnen_iers en de bezoekers een 'prettige 
middag. 
Er waren 42 deelnemers tegen 38 in 1940. 

· Met veel geestdrift werd aan de nummers 
deelgenomi;n, waarbij de spanning vaak niet 
ontbrak. Speciaal bij de halterwedloop werd 

. fel om de prijzen gestreden, terwijl bij h,et 
zaklopen de lachspieren op de proef wer~ 
den gesteld. Het doelschieten bracht nog 
heel y;at onvolmaaktheden aan het licht en 
sommige al te haastig gebakerden zagen door 
een· valpartij de prijs aan hun neus voor~ 
bijgaan. De voetbalwedstrijd werd een pasJ 
send slot van onze sportdag, waarvan we 
menig moment nog eens hopen te zien via 
het. draaiapparaat van Kapelaan Buis. 

DE LENS-REVUB 

Hieronder v_olgen de namen van de prijsJ 
winnaars: • 

100 ·m hardlopen. · 
Ic prijs; G. v. d. Steen, 50 sigaretten. 
2e prijs : A. Hoefnagel, sigarenaansteker. 

80 m hardlopen A. 
1 e prijs : A. Westendorp, scheendekken. 
2e prijs: Th. v. Wijk, manchetknopen. 

80 m hardlopen B. 
· le prijs: W. Waterreus, scheendekken. 

2e prijs : W. v. d. Geld, manchetknopen 

Zaklopen A. 
le prijs: J. Copray, voetbalbroekje. 
2e Prijs: G. v. Weers, scheerapparaat. 

· 3e prijs : A. Hoefnagel, sigaretten. 

Zakl~pen B. 
le prijs: W. de Vlaming, 

· boek Koning Voetbal. 
2e" prijS : Ph, Behr, riem. 
3e prijs: J. v. Zon, manchetknopen. 
4e prijs: J, Wüstefeld, vulpotlood. 

Doelschieten 15 m. 
le prijs: F. v. Niel, schaakspel. 
2e prijs : M. Mathi.as, aansteker, 
3e prijs : A. Hoppenbrouwers, 

manchetknopen. 
4e prijs : M. v. d. Elshout, sigaretten. 

Doel.schieten 11 m. 
le prijs: J. Wüstefeld, therillosfles. 
2e prijs: A. Bastiaenen. manchetknopen. 
3e prijs.: W. Waterreus, mesje 

Halterw~dloop. 
te prijs: W. Pieters. tafeltennisspel. 
2c prijs: G. Coomans, manchetknopen. 
3e prijs: Ph. Behr, verbanddoos. 
~e prijs: W. Waterreus, veters en noppen 

Bekroonde spelers : 
· uit wit: J. Wüstefeld, riem. 

uit blauw: J. v. d. Zalm, Kamp.mes . ,. 
De oorkonde kwam in het beiit van blauw. 
Het deed den kapelaan deugd zoveel schone 
prijzen te mogen uitreiken, Speciaal de man
chetknopen hadden ieders. belangstelling. 
Als heer vermomd ziet men voortaan de 
winnaars er van op de velden verschijnen. 
De edele gevers, aan wie wij meerdere prij
zen danken, betuigen wij onze erkentelijk
heid voor hun mild gebaár. P. J. 

VOOR TAFELSERVIEZEN, POR- W, 
CELEIN, GLASWERK, EMAILLE: 

A. DE LEEUW - TEL. 338339 - VLIERBOOMSTR. 558 
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'i 
Bericht aan Verenigingen f 

Het College van Gevolmachtigden voor de Sport hee(t 

aan alle Bonden de mededeling gedaan, dat het nood~ 

zakelijk gebleken is in verband met de huidige papier~ 

schaarste niet alleen het uitgeven van gestencilde en 

· gecyclostyleerde sportperiodieken stop te zetten, doCh 

ook het uitgeven van alle periodieken, tijdschriften 

e.d., welke door, namens of in opdracht van Sportw 

verepigingen worden uitgegeven en wel Illet ingang_, 

van 15 September 1941. 

Hier rust de .Lensrevue ..... . 
Kom«!, Sporters, en legt dan nu 
Uw krans op het vers gedolven graf. 

De dode, die niets dan Vreugde gaf, 

Heeft Uwe dank toch wel verworven. 
Hij heeft moeizaam rondgezworven 

Langs de einddoze dreven 
Van het ontstuimig voetballeven. 
Hij wilde wd niet dood, doch moèst 

Hij krooJ) bedeesd in het graf en is nu koest. · 

Hij had het land toen als een stier ~ · · ·. 

En stierf bij manke aan papier. 

Stem uit fièt fl",af, : 
Ay, droo.gt Uw tranen, brave vrinden, 

Eens zult ge mij weer in leven vinden. 

TROUBADOUR. 

1 

. ' • 
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OFFICIËEL 
VoÓrzittc~ J.- W. Dubois is· telefo.~isch aan-
g·esloten onder nummer 392021 •. 

Nieuwe leden : .,__ · 
Ct v. Beek, junior, H. de Grootstr. 26. 
H. v. Beek," junior, H. de Grootstr. 26. 
W. v. Wijk, senior, Hazelaarstr. 45. 
H. Wasfonder, senior, v. Swindenstr. 2. 
F. Maurik, senior, Wolmaran.str. 152. 
H. Haukes, senior, PijnboÜms_tr. 11?. 
Nieuwe donateur : 
Dhr. A. Ruijgrok, Goudsbloelillaan 115. 

·Afvo~en. 
Donateurs. H. Waslander, C. v. Beek (zie 
nieuwe leden) ;_ T. Häger, Th. v. Enter 
{wegens vertrek). ,- _,.,_-~,.. ,.,,r ••" ;·n;, 

Dringende uitnodiging. 
TraditÎegètrouw zal bij de· aanvang van het 
seizoen op Zondag l 4 September a:s., 
's morgens om. 9 uur een H. Mis worden 
opgedragen voor de overleden en J~vende 
leden in de Kapel van de Eerw. Zusters 
aan de Newtoru.traat, Onder de H. Mis 
algemene H. Communie. Vanzelfsprekend 
Verwacht ·het Bestuur alle leden, alsmede de 
dóilateurs ( tri ces}. 

W carschuwing, 
Nog steeds komt het voor, dat afschrijvin
gen binnen komen aan verkeerde adressen 
öf dat de alg. secre~ris telefonisch belast 
wordt·met het doorgeven van een eventuele 
verhindering. 
Zu]ke afschrijVingen kunnen natuurlijk niet 
geaccepteerd worden. Ter Voorkoming van 
boete nem-e men hiervan ,·goede nota. 

JAC. v. d. KLEI), Secretaris. 

BLADVULLING 
Uit een brief, voor de Lensrevue bedoeld, 
pîkken We de volgende passage op : 
"Voor mij, als actief voetbaUer, is het een 
genoegen na een zware uit het vuur ge• 
sleepte wedstrijd te kunnen zeggen, dat ook
ik er· al mijn krachten aan heb geQeVen en 
dat ik niet-anderen de kastanjes uit het vuur 
liet halen". (Optimist). 

.. 

DE LENS-REVUE 

,,Het spel gaat beginnen". 

W ANNEER DEZE LENS-REVUE, 
. voorlopig de laatste, U bereikt, 

scheiden nog slechts enkele dagen ons van 
de eerste competitie•Zondag, waarmede het 
voetbalseizoen 1941- 19-42 zijn· intrede doet. 
\Vat zal het nieuwe seizoen ons brengen? 

· Zullen onze 10 elftallen zich in hun. klas 
kunnen hundlldven? Z11llen er· elftallen ori• 
der zijn, die zich als kampioènspretendenten 
aanbieden? Zal het eerste elftal misschien 
voor het reeds hmg begeerde succes zor9en? 
Wij weten het niet. Wel wete-n wij, dat er 
in de voetballoze periode door bestuur en 
vele leden onvermoeid is gearbeid aan de 
terreinen, het materiaal en al wat het Wel
slagen van een goede competitie vraagt. Met 
bewondering voor de geweldige prestaties 
mochten wij avond aan avond getuige zijn 
van de goede geest; die een groot deel vap 
onze echte Lensmannen bezielt .. Helaas heb• 
ben Wij ook_ moeten Constateren, dat er nog 
dragers van onze blauw•witte kleuren zijn, 
die zich niet gewaardigd hebben, na het 
einde van de vorige competitie, één enkele 
schrede te richten naar de plaats, waar zij 
in het afgelopen seizoen, Zondag na Zon
dag steeds weer voetbalvreugde 

1
hebben ge• 

smaakt. Het lijkt wel, of zij de spot drijven 
met het verenigingsbelang; Hun houding is 
als een· storende rem in de "goedgeordende · 
gang van zaken. 
Wij weten ook, dat in onze veremgmg 
krachten zijn, die zich offers, .ja zelfs zeer 
grote offers getroosten, ·om met inzet van 
hun· gehele persoonlijkheid, de naam van 
ons dierb~àr L & S steeds hoger en hoger 
óp te voeren. Aan deze categorie brengen 
wij hier namens heel "Lens" een eresaluut. 
Wij roepen hun toe: .,Gaat zo voort".,, op• 
dat naa"r Uw voorbeeld, de laksheid van 
Sommige anderen moge overgaan. in spon~ 
tane medewerking voor L & S. Dan weten 
wij ook, dat wij het nieuwe seizoen 1941.-
19-42 met grote gerustheid kunnén ingaan. 
Ja, da1_1 zijn wij er zeker van, dat al onze 
elftallen zich geheel zullen geven, dat af
schrijvingen voor de wedstrijden slechts spo
radisch .zullen voorkomen, dat overwinnin
gen, verkregen door eerlijke en sportieve 

TEL. 338339 • VLIERBOOMSTR. 558 

,· 



DE LENS-REVUE 

strijd niet uit kunnen blijven. en Lenig & 
Snel in het seizoen -194L---1942 onder' haar 
clftaUen "Kampioenen" zal mogen tellen. 
Zonder Gods zegen vermogen wij echter 
niets en om deze onmisbare Zegen af te sme ... 
ken, zullen wij het nieuwe seiioen traditie ... 
getrouw aanvangen met een H. Mis voor 
alle levende en overleden leden en dona• 
teurs onzer vereniQing. Het spreekt vanzelf; 
dat wij op die morgen bnze gehele Le~s-
familie met huisgenoten verwachten. Wij 
vertrouwen dat ·velen ter H. Tafel zullen 
naderen om één in gebed voor onze vereni• 
ging datgene te vragen,, wat goed is. 
Een goed-, begin is het halve werk. Wan• 
neer wij met deze intentie bezield het sei ... 
zoen 1941,-,1942 aanvangen, dan is de weg 
naar een goed einde gebaand en zal ons de 
beloning voor een goede· samenwerking niet 
crithouden worden. 
Met de wens, dat het nieuwe seizoen ons 
de genoegens zal kunnen verschaffen/ die 
wij er van verwachten en een laatste be
.roep doende op aller medewerking, tekent 
Uw V oorzltter 

J, W. DUBOIS. 

DE VACANTIES ZIJN VOOR DE 
meesten Van ons weer achter de rug. 

De heerlijke tijd, van gezonde wandelingen, 
onder een stralend :zorÎnetje in de vrije na
tuur, of van urenhmge zwerftochten over 
de, onafzienbare heide, behoort- weer tot het 
verleden. 
Jammer dat deze dagen, waarnaar we ieder 
jaar met verlangen uitzien, voor zeer yelen 
ditmaal letterlijk en figuurlijk in het water 
zijn -gevallen. Doch laten we achteraf niet 
mopperen .en morren_: er' valt toch niets 
aan te veranderen. De plensende regen en 
de winterse zomerkou, heeft ook nog een 
goede zijde gehad. Doordat het slechte weer 
ons dikwijls dwong thuis te blijven, hebben 
we vooral datgene gehad, wat we ,in de 
huidige tijd allen zo zeer nodig hadden n'.I. 
veel rust. 
Wachtend of het misschien eindelijk nog 
eêns droog wou worden, hebben we door 
de gezellige kleine ruitjes van ons zomer
huisje, ergens op de hei, zitten turen naar 
de onheilspellende donkere wolken. We 
hebben de moed echter niet laten _. zakken, 

. maar indachtig .het spree~Woord "Achter de 
wolken schijnt de zon", inspiratie gevonden 
en nieuwe ideeën opgedaan voor ·een nieuwe 
Lens•revue, die we op liet""' ,jaárlijkse Lens-
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festijn, met medewerking van· vele leden/ do
nateurs en donatrices voor en over het voet• 
licht hopen te brengen. Lensers en Lense
ressen, ,.het is dus weer ·zover", dat we een 
beroep komen doen op Uw medeWerking. 
De oude garde, als we hen zo noemen mo
gen, zal vanzelfsj:lrekend wel weer van de 
partij zijn. Zij weten hoe gezellig de voor
hereidingen, repetities enz. geweest zijn. 
Maar er zijn meer deelnemers n9dig. Geeft 
U daarom, wanneer µ er iets voor voelt, 
:zo spoedig mogelijk schriftelijk op aan on
derstaand adres. Het verdient aanbeveling 
hierbij te vermelden, of men in he·t bijzon.
der aanleg heeft voor zang- of declamatie. 
Zegt nu niet direct: .. Ja)", maar ....... ,, 

,,Bezint eer ge begirit". · 
Wanneer U zich Opgeeft, rekenen wij" op 
Uw volle medewerking en moeten êJlle bè
zwaren, die tot verzuimen van de repetities 
kunnen leiden, zoals verdilisterinQ, sneetiw 
en kou, waarmee w.e in de komèride winter 
( de oude garde weef ~et van de vorige 
maal) te Kampen kunnen krijgen, ·opzij ge
zet Worden. 
Zonder pretenties kun~en w~ zeggen, dat 
de opvoering van de Lens-revu~ voor dilet-

. tanten niet slecht was. We willen het dit
maal niet minder, maar mogelijk nog :beter 
doen. Daarom, Lensers en Lenseressen .,,het 
is weer zover", dus aangepakt en. fi.ÎJ(speed 
vooruit. 
Tot de eerste repetitie ! 

J. NUIJTEN, 
Schalk-Burgerstra"at 1.20. A, 

Den Haag. 

DE GROTE 
Z O EENS IN HET JAAR - BIJ HET: 

wisselen van de speelSCizóen'èn - · k•-: 
men wij, Blauw'witten, doorg~aris 'in Em"má, 
bijeen om de balans op te maken. 
61 leden hadden ziCh op 26 Juni -rond d~ 
groene tafel geschaard en verWerkten Wät 
het bestuur wist op te dienen. Ei w8retl. 
thans geen harde noten te kra_ken. Het gé" 
heel verliep rustig, bijna waardig. Men.;was 
dankbaar om behaalde successen, tevreden 
over de stand van zaken en hoop-Vol ge-

_stemd op d_e toeko,qist. . ~· . 
De voorzitter sprak een vaderlijk woord, 
de geachte Sik (creàtie van den '11-jarigen 
Puck uit het jaar 1939), de penningvader~ 
en nog enige notabelen hielden· een wedstrijd 
in. welsprekendheid en de ·geduldige-- -toe
hoorders zaten n:iet stomheid geslagen h~n · 
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zelfgemaakte Lenshistorie van 1940-1941 
te beluisteren, Ja waarlijk, er viel veel goeds 
van de club te vertellen. 
Doch wat leeft, wil groeien, zich verder 
ontwikkelen. En dus werd de training he• 
sproken. En kwanten er de plannen op 
tafel : terreinknecht, Activitas, terreinver• 
betering, veteranen. (Het is waarlijk niet bij 
praten gebleven). 
De verkiezingen brachten de heren N. 
Schouten en A. v. d. Kley als nieuwelingen 
achter de bestuurstafel. Hun voorgangers, 
de heren C. Halleen en J. Runderkamp keer• 
den met een welverdiende pluim op de 
hoed huiswaarts. 
Wim Verheggen_ toonde vol trots zijn weer 
herstelde ahn. ,.Nou, mijnheer de voorzitter, 
ik mag niet mopperen". 
Nog bepaalde de Vergadering, dat de 
trouweloze, die elftal en kameraden in de 
steek laat. in het vervolg 75 cent boete mag· 
betalen, Voor junioren_ leze men· 25 cent. 
Met 58 tegen 3 werd deze _maatregel aangew 
nomen. (Wij voorspellen den penningmees~ 
ter een geringe oogst). • . 
De rondvraag werd eveneeris in goede stem~ 
ming doorgedraaid. Cor yan Egmond ont" 
br'ak deze keer aan het koor van vragers 
èn opmerkers, Een excuus is, dat Cor nu 
: êe:n getrouwd man is. 
Aan het slot kw_am de vicewpraeses, die la
ter een bekwaam_ hooibaas en moUenvanger 
bleek, vertellen, dat het onder generaal Du
bols goed strijden is. 
En zo steven~e Lens in de late avond weer 
huistbe, prettig gestemd, nu alles ondanks 
de moeilijke omstandigheden, toch nog goed, 
zelfs zeer goed, marcheert. Het is de belo
ning voor noeste arbeid, verantwoordelijk
heidsbesef, volgzaamheid, saamhorigheid. 
Lensers, wij houden van onze chili, wij blij
ven trouw. "Wij blijven aaneengesloten om 
Lens groter te filaken. Wij veroveren zo 
een ereplaats in de voetbalwereld, 
Pak an, het ·kan ! · P. 

BLADVULLING 
Een door training gevormde technische spe.
Ier is ~Is een kurk in een emmer water : Men 
kan in een wedstrijd trachten hem onder te 
·drukken, hij komt toch altijd weer boven. 

(Uit: de A.D.0.-post). 

.DE LENS-REVUE 

VARIA 

Op 11 SEPTEMBER TRADEN ONS 
lid Henny· v. d, Boogaardt en mej. R. 

de Wilde in het huwelijk. Als voetballer 
kwam Henny nog wel eens juisf op het nipw 
pertje, doch als bruidegom was hij stipt op 

.tijd. Moge het hem en zijn bruid goed gaan 
in: het lf;!ven. Lens wenst hun alle voorspoed 
en Gods beste zègen. 

In de vorige Revue 'verzuimden wij Copray 
te noemen, die zo gelukkig was het Mulo.
examen B met succes af te leggen. Goed zo, 
Jan, nu ook bij de dispensatie-commissie ! 

De vacantie voerde de heren v. Venrooy 
en Miltenburg naar het dal van de Geul ; 
de families H. Janssen en Vink zochtèn hun 
rust op de Veluwe, waar zij de bewoners 
vergastten op een verkorte voorstelling van 
de Lens-revue; Andrê Westendorp sloeg 
aan het spelevaren op de Kagerplassen ; 
Loek 'Janssens vond de Markt van Oud
Gastel in Noord-Brabant,zo'n aardig plekje; 
steller van deze rubriek zond· de Lensfamilie 
een groet uit Medemblik aan het IJselmeer. 

llllllllillilllllllillillllllilllllllillllllillllllllill!lllilllllllllllllllllllllilllllllilllllllillilllllllilllil 

Med~deli~g van de Redactie 

Nu voorlopig aan hèt be:Staan van de Lens

revue een eind is gemaakt, menen. wij onze 
hartelijke dank te moeten uitspreken tot 

allen, die op enigerlei wijze onze taak heb

ben verlicht en_ veraangenaamd, inzenders 

van copie, advertenties en vooral de lezers. 
Hoe moeilijk het ons valt van de Lensrevue 
te scheiden, wij· willen het· offer ~och niet 

tè zwaar tellen, nu zo ontelbciren onzegbaar 

te lijdèn hebben van het oorlogsgeweld. 

Moge,· als de Lens-revue terugkeert, de 

VI'cde tussen de volkeren zijn hersteld. 

REDACTIE. 
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DE LENS-REVUE 

ENDE DESESPEREERT NIET ...... : .. 
is ook de leus van de Pers- en Pro• 

paganda-cómmissie in zake de kruiwagen
a_ctie, De race is in· volle gang en indien 
wij de Lens.schare achter ons hebben, dan 
:i;ál ook- deze race wce:r tot een goed eind 
worden gebracht. 

· Zoals U bekend is, moeten ei' 800 kruiwa• 
gens geplaatst worden à f 0.35. U zult zeg• 
gen : geen klein'igheid ! Edoch, een kort re• 
ken.sommetje geeft uitkomst. Onze vereni
ging telt bijna 350 leden en donateurs. Wan
neer ieder, nu eens 2 kruiwagens vàor zijn 
rekening neemt, dan is 75% al geplaatst. 
De overige 25% kan m'en o.i. gemakkelijk 
vinden door zijn kennissenkring te raadple
gen, die ons enthousiast pogen metterdaad 
zullen willen steunen. 
Wellicht horen wij hier en daar mompelen. 
.,alweer een geldactie". Het houdt niet op. 
In die - gelukkig - zeldzame gevallen zou• 
wij dergelijke luiden als volgt van repliek 
willen dienen : · · 

1. Ku_nnen wij het helpen, dat Ockenburgh 
ons ontnomen werd ? 

2e. Toen wij de ·beschikking kregen over 
. de velden °in het Zuiderpark, wie zorgden 
toen voor kleedlokalen en restauratie? 

3e. Wie zorgt thans weer voor een behoor• 
lijk, bespeélbaar veld? 

Dank zij ons actief bestuur werden deze 
en nog duizend en één moeilijkheden uit de 
weg geruimd. Dat zulks gepaard moet gaan 
me~ financiële offers zal nu wel duidelijk 
zijn. Bovenstaande uiteenzetting zal onze 
ofJerzin· nog verhogen_! 
Wanneer een dezer dagen de Pé.Pé.leden 
bij U aankloppen, koopt dan spontaan een 
of meerdere kruiwagens, Mocht het zijn -
cri daar twijfelen wij niet aan - dat deze 
of gene onze taak wil helpen verlichten door· 
eveneens kruiwagens te plaatsen, dan wende 
men zich tot de navolgende adressen : 

J. W. Dubois, 2e Schuytstraat 223. 
·W. v. Boheemen, Okkernootstraat 12. 
A. v. d. Kley, de la Reyweg 119. 

De kruiwagens worden gaarne in consig• 
n.atie gegeven. 
Vele liànden maken licht werk. Laat ge• 
durende de maand September ons motto 
·zïjà: .,Koopt eèn kruiwagen". 

A. v. d. KLEY, Secr. Pé-Pé. 

Technische Raadgevingen 
door en vanwege de T.C. van de N.V.B. 

XV. DEKKEN EN POSITIESPEL. 

EEN ZEER VOORNAME VOOR
waarde om ons spelpeil ·op te· vóeren 

ligt besloten in de eis, dat de spelers i~der 
op hun plaats dienen aan te voelen; dat 
een nauwgezette dekking van de tegènp~artij 
nooit verwaarloosd mag worden. 
In feite .behoort het zó te zijn, dat i~der 
speler zorg draagt voor de dekking van een 
tegenover hem opgesteld speler, maar helaas 
ziet men tijdens 1llenige wedstrijd, dat· van 
deze regel veel te gemakkelijk wordt afge• 
weken. 
Het zal wederom zaëlk zijn,· Öat reeds de 
jeugdleiders in de vê'rE:IligihQencop'·dc•>nöod• 
zaak van consequent doorgevoerde dekking 
met nadruk gaan wijzen. 
Dekken, altijd weer opnieuw dekkeri van 
de tegenpartij, moet er bij ieder aankoniend 
speler zó ingepompt worden, dat deze eis 
als het ware vanzelfsprekend en onder alle 
omstandigheden in de wedstrijd wordt ""toe• 
gepast. 
Men kan dit vraagstuk, ontdaan Vàn details, 
zo eenvoudig mogelijk voordragen, b.v. op 
deze wijze: 
,,Is de tegenpartij in het bezit van de h.al, 
draagt dan zorg, dat hailr àndere sPeîers 
zoveel . mogelijk gedekt staan ; heeft een 
eigen spele-r het leer, tracht je dan direct te 
ontdoen van de dekking- door zo snel moge" 
lijk vrij te gaan l_oopen en pos_itie te kie;en'._ 

Dekking van de tegenpartij is noodza_kclijk, 
doch vrij lopen en positie zoeken is. een 
handeling, welke bij de ontplooiing van ons 
spel evenmin mag ontbreken. Dekking ,en 
positiespel, beide kunnell als het ware als""' 
een twee•éénheid gemakkelijk worden aan• 
geleerd. 
Maar dan moet men er enige moeite voor 
doen en niet wanen, dat .het. voldoende is 
deze belangrijke spelvoonvaarden alléén 
theoretisch te behandelen. Dekking en po-

. sitiekiezen zijn beide spel-elementen, die in• 
derdaad ·het beste aangeleerd kunnen w()r ... 
den bij een oefenpartij. Telkens (? Red. 
Lens-revue) affluiten als tegen dekking en 
positiekiezen gezondigd wordt en aan de 

,l hand van de spelsituatie e·en k0rte duidelijke 
verklaring geven. 
Langs deze eenvoudige ( ? Red. Lens-revue) 
weg kunnen theorie en practijk hand aan 
hand gaan. 

T.·C. ! 
.a. 
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·R:""K.- D'ANSLESSEN 
Inschrijving voor de Maandag- en Vrijdagclubs 
gedurende September; voor de· Zondagmid
dagclubs 1-16 Sept en gedurende Januari. 

TOUSSAINTKADE 21 
Tienl<!llen Lens-leden leerden reeds bij ons dansen. 
VRAAGT HUN OORDEEL 1 

B ·E IJ E R· • . · 
. _EEKLAAN 157-159 TEL. 333467 

HET ADRES voor BEDRIJFSKLEDING .. OVERALLS . 
SLAGERS-, · 

. KRlJIDENIERS-
VC)Ot: eek v.ak Uh- w~! en STOFJASSEN 

VERF- EN GLASHANDEL 

DROGISTERIJ ,,'T MOLENTJE" . 
L. JANSSENS - PAUL KRUGERLAAN 86 
TEL. 333497 GIRO 156320 

. . . - ·1·. . • 

U ket en w,ij /J.e-zoJt,g.en dO-OJt de gefiefe ~tad ! · 
. . . - . -· 

HET ADRES 
VOOR 

Croquetten en Salädes 
IS . 

· PIET f'.IIERCK. 
LOQSDUINSCHEKADE 207 

. •-• 

. WIJ KOPEN ALLES! 
Gehele inboedols . 1 Tel. 332569 1 
Meubelen • Gordijnen _ . 
Kleden · Zeilen 
Gouden en zilveren- voorwerpen enz. enz. 
Kortom ALLES zonder uitzond~ring, 

• Hoogst mogelijke prijzen 

• Onmiddepijke betaling 

BEËÓIGD MAKELAAR EN TAXATEUR 

. J, A. KOPPELLE, Piel Heinslraai 70 
Officitile taxaties ·iege_ri billijk -tarief 
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DE LENS-REVUE 

lndeeling Competitie 1941-' 42 
Aldeeling 's-Gràvenhage. 

le klasse F. -
Lens 1 
Velo 1. 
G.D.S. 1 
K.R.V.C. 
Ria 1 
Westlandia 
G.D.A. 2 
V.V.P. 2 
R.K.A.V.V. 2 
Quick-Steps 2 

2e klasse J. 
Lens 3 
Velo 2 
K.R.V.C. 2 
Rava 2 
Wilhelmus 2 
D.H.L. 3 
Blauw--Zwart 3 

. ' . 
4e Klasse !'{. 

Lens 5 
Wit-Blauw R.K. 3 
Pats 3 
Westlandia 3 
BlauW.-Zwart 4 
V.V.P. 5 . 
D:H.L. 6 

2e klasse I. 

Lens 2 
D.H.B.R.K. 1 
R.K.A.V.V. 1 
Valkeniers 1 
S.V.T. 1 
Vogel (N) 1 
Blauw-Zwart 2 
Graal-Willem II 2 

.3e klasse M, 

Lens 4 
Oliveo 2 
S,V.T. 2 
Wit-Blauw R. K. 2 
Valkeniers 2 

·Rava 3 
Quick-Steps 3 
Y.V.P. 3 
R.K.A.V.V. 3 
D.H.L. 4 

4e klasse 0. 
Lens 6' 
Wit-Blauw R.K. 4 
Quick-Steps ·4 
Rava i 
G.D.A. 4 
V.V.P. 6 
D.H.L. 7 

BIJ DE COMPETITIE-INDELING 

HET PLAN-DE BOER, BEHELZEN
de het formeren van afzonderlijke af

delingen voor standaard- en reserve-elftal
len, schijnt dus niet zó ingrijpend te zijn ge
Weest als we uit de. desbetreffenÇe publica
ties verwachtten. Dë elftallen van de. Ka::. 
tholieke_ du\,s blijven in eigen competities. 
Ons 1 e elftal" is niet in een ... standaard-afde
ling ondergebracht. .. 
Spel-technisch betekent dit 'n' strop. Daar 
staat echter ·tegenover, dat we· nu een gro
tere kampioenskans hebben 1 

e ' 
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K~mpioensk~ns? ... Ja -~a~rachtig ! En niet 
voor het eerste elftal alleen! Want ieder, 
die de voorlopige samenstellillg van onze 
elftallen ·goed bekeken heeft (zie· weekbe ... 
richt no. 177), zal het· m_et 011s eens· zijn, 
dat we ditmaal sterker áan de start ver-· 
schijnen dan vorig séiz.oen. .W8armee wé 
m_aar willen zegg~n. dat onze verwachtingen 
voor de a.s. competitie .hoog g~spannen ·zijn. 
Het gaat er nu maar om de ~ansen fe ver
wezenlijken. Doch hierbij dient men óok te 
rekenen met de sterkte van _de tegenstan- · 
ders, die we uit de aard der zaak moeten 
afwachten. 
Een club als Lens, die in een kort~ spanne 
tijds enkele klassen degradeerde, start-:-án-:"" 
ders dan een club, die streeft naar het nog· 
nimmer bereikte. Waar zo'n chtb van een 
goed seizoen kan spr;eken, wanit_eer die "een,, 
2e of 3e plaats bereikt, betekëri.t datzelfde· 
voor ons : falen ! Omdat wij nu eenmaal 
de competitie ingaan met het doel. het ver
loren terrein te- herwinnen. En daarvoor· is 
in de eerste plaats nodig, dat. wij afdelings
kampioen worden. Ons is dus een ,2e of 3e 
plaats niet ·voldoende, hoe eervol die 
overigens ook·_moge zijri. ~ .- ; ~ 

Laten wij daafom alles in het werk stellen 
om het zo zeer begeerde resultaat te berei
ken ; laat in de komende maanden heel ons 
denken en streVen rond de wedstrijden daar" 
op gericht zijn. De niet-spelenden.-door huil 
belangstelling en hun aanmoedig!ng.; hun 
hulp, waar die ma~r gewenst is. De spelers 
do Or te, zorgen voor een· prettige . ge_est _ in 
in hun ploeg, Die · bereikt men : door niet 
af;, te schrijven dan· in uiterste ~_oodza?k ; 
door tijdig ,......, d.i. tenminste~ éen k\vartier 
vöór _de aanvang van de wedstrijd ,_ in het 
kleedlokaal aanwezig te zijn ; door op het 
aangegeven tijdstip op het verzamelpu~_t te. 
verschijnen ; door steeds te zorgen voor een 
complete voetbal-uitrusting (met een stel re
serve-doppen en -veters in de koffer ! ) én : 
schoongewassen sportkleding ; door zich in 
de wedstrijden tenvolle te geven en zich in 
alle opzichten spoitief te gedragen, 
Zó samenwerkend moet het mogelljk zijn, 
gezien ook hét beschikb~re spelers-materi
aal, in het ~eizoen 1941.--1942-een flink stuk 
terrein te heroveren ! ·' 

'JA~ v. LIEM PT .. ..; 
de· schilder van het Leris-izoine in het Zulderpa~k. 

WERKT OOK VOOR UI 
GROENTEV-{EG 6 : Telefoon 33.60.92 

' 
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Uit tiet Jani01ten-ftamp, 

HET KOMT ONS VOOR, DAT IN 
_de klasSen, waarin onze elftallen uit~ 

komen, de strijd om de eretitel vinniger zal 
zijn dan ooit. Vooral in 1 A kan o.i. menige 
spannende strijd worden tegemoet gezien. 
Onze verwachting is, dat L. en S. ook in 
het nfeuwgckomen seizoen een woordje zal 
mee.Spreken. De benjaminrien echter dienen 

dit jaar met een bescheiden plaats tevreden 
te zijn, Doch zelfs de grootst mogelijke ne
derlagen zullen hen niet kunnen ontmoedi
gen. Wij weten, dat ook Fra:ns v. d. Els
hout en zijn elftal zo zwak begonnen zijn. 
De hoofdzaak is, dat we een prettige indruk 
op 'de velden achterlaten. Door een spor
tieve houding zal het wederom moeten ge

lukken o_nze gevestigde naam zuiver te hou
den. 
Koni.t jongens, het spel begint ! Aantreden ! 
Hier de indeling : 

Adspiranten Competitie B. 

te klasse A. 
Lens a 
D.H.B.R.K. a 
D.H.L. a 

Gr. W. Il • Vac. a 
Rava a 
Va1kèniers a 
VN.P. a 
Quick--Steps a 

3e klasse A. 

Lens c 
D.H,B.R.K. C 

Blauw--Zwart .b 
Gr. W. II - Vac. c 
Rava c · 
Ria b 
Wit--Blauw b 
R.K.R.V.V. d 
Quick--Steps e 

2e klasse A. 
Lens b 
D.H.B.R.K. b 
D.H.L. b 
Gr. W. II-Vac. b 
Rava b 
Valkeniers b 
V.V.P. o 
Quick-Steps c 

'4e klasse C. 
Lens d (Z.) 

D.H.B.R.K. d (Z.) 
Rava d (Z·.) 
R.K.R.V.V. h (Z.) 
V.V.P. 1 (Z.) 
G.D.A. d 

D~- in de vierde klasse met een ( Z.) ge-
merkte elftallen kunnen op Zaterdagmiddag 
uitkomen. . ... P. J. 

EVEN SPROKKELEN 

Als de winter voor de deur staar: sprokkelt 
de a_nne bossen dorre takken bijeen, door de 
najaarsstormen van de bomen gertlkt, om 
zi,:;h. bij l;ie komende koude tegen het aller.
ergste te kunnen verweren. 
Z.<! Sprokkelen wij, n·u de voetbakÓmpetitie 
ga~t beginnen, nog wat bijeen uit de Sport-
kjOri~ek en uit Voetbal. ~. 

DE LENS-REVUE 

le takkenbos: Op, onze Nederlandse vek 

den open spel, zo snel mogelijk uitge ... 

voerd,, Hieruit worden "Hollandse 
Kwartiertjes'' geboren. (T.C.). 

2e takkenbos : Onze spelers moeten zich 
aanwennen de bal af te geven in de · 
vrije ruimte vóór den speler en, zoveel 
mogelijk over de grond. (T.C.). 

3e takkenbos : Laat buitensPelers oefenen 
op het nemen van corners. (T.C.). 

4e takkenbos: De buitenspeler moet bij zijn 
voorzetten zoveel mogelijk de bal plaat

. sen op de tegenovergestelde zijde van 

het terrein. (T.C.), 

5e takkenbos : In een club is een gezond 
,clubleven als het zout in het eten. 

(v. E.). 

6e takkenbos: Slechts spelers met grote 
balcontröle zijn in staat in v0etba1 .het · 

allerhoogste te bereiken. (V.). 

7e takkenbos: Slechts een speler, die tech~ 
nisch het spel beheerst, zal in staat zijn 
ook aan de taktiek zijn volle aandacht 
te wijden. (V.). 

8e takkenbos (toegift uit eigèn bossen)~ 
Rook niet in de tent noch op het veld 
op de dag van uw wedstrijd. 

SPROKKELAAR. 

Qdé aan ons huis W. 

Op de. 2e dag van het Pinksterfeest 
Ben ik in het Zuiderpark geweest 
Bij het op.enen· van het Lenskwartier. 
Dat deed mij heus heel veel pleizier. 
Men kon daar nu weer eens aanschouwen : 
"Als je bezield bent met vertrouwen 
En eènsgezind steeds pal blijft staan, 
Het steeds wel goed met Lens zal ga.in'·'. 
Ik heb ze gezien uit Lens' eerste dagen. 
Al werden zij ook al eens geslagen, 
Verloren zij toch nooit hun moed 
En overwonnen steeds hun tegenspoed. 
Het ho~e. dat de Lensers nu be:wonen, 
Kunnen_ zij met trots aan ieder tonen, 
Nu eindelijk vervuld is hun wens: 
Een prachtig tehuis voor de leden van Lens. , 
Mogen vooral de jongeren er voor zorgen, 
Dat zij niet alleen vandaa_g, maar ook 

.morgen, 
Ja, tot in lengte van dagen 
Door hun gedrag Lens· blijven schragen. 
Mijn felicitatie in dit plechtig uur · 

· Aan de leden en het bestuur. 
Dat het steeds vooruit ga met Lens · 
Is mijn welgemeende wens. 

OUD-GEDIENDE .. 
,. 



Fa. C. VAN DIJCK - -
(Joh. G. Hinkenkemper) 
REGENTESSEPLEIN 11 

Telefoon 332105 

PARFUMERIEËN . EAU DE COLOGNE 
Badmutsen - _ Duikhelmen 
Haarverf - Haarhersteller 

· Haarnetten - Toiletartikelen 

. G €BR. k0€0Ö€RS 
. 

KLEERMAKERIJ 
. 

Anna Paulownastr.aat 5 0 
Telefoon 391933 

. 

Voor 

.. 
T olel'. 332799 

HORLOGER.IE - OPTICl~N 

STEIJNLAAN 165 
TE BEREIKEN MET UJN'6 EN 12 

WOERDENSCHE 
KAASBOERTJES 

THOMSONLAAN 120 
D!ERENSCHELAAN i 7 
REINKENSTRAAT 15 
v. HOYTEMASTR. 29 a 

, 

6ok Uwa.deutiooe~ka.M .. 

. .;. 

. 

.~. ·. 

•-N.V. G. C. VROEGH'S 
WIJNHANDEL 
,.DE KROON" 

Weimarstraat 198.204 , Td . .334223 
Zuid Bui1ensingel 2 8 8 
• Tel. 330075 

HAAGSCHEFOTOCENTRALE 
Crispljnstrool 40-42-44 • Telefoon 391292 

Wij verrichten alle voorkomende fotografl" 
sche werkzaamheden (lantaarnplaatjes, repro
ducties, diapositieven, vergrotingen, verkiel- ' 
ningen enz.) ~ · · 

. Speciaal ingericht voor het maken van bid
plaatjes met foto; tarief billijk. Pasfoto"s 
worden In eigen atelier vervaardigd. ,_ 

HAAGSCHE FOTO CENTRALE 
Het huls mei 40 jaar ervaring ! 

Ba.kkee V-tlh ~ : . - 2 
AANBEVELEND, 

• Telefoon 

• 
C. J. VAN KEMPEN 

392446 EERBEEKLAAN 40~42 

Carrier Verhuur en 

Rijwiel-Reparatie-inrichting 

BESTELDIENST 

BEEKLAAN 107 

. 



· H. L. ZALME & ZOHEH 
DIR. H. L. ZALME Jr. 

uitsluitend Prinseshaat 94 ' 
Tololoon 115~90 

MAisoN RooDEHRus 
Uw 
iJ~! 

• 
GLASVERZEKERING 
Glaz• nmakerlJ - GlaullJP••~ 

Loosduinscheweg 7 0 3 

Glas In looal - Gl• s-recl• meplaten tegenover de Apeldoornschelium 

caÇé alsem''I _:_ :~ 
, " . , ,r . APELDOORNSCHELAAN 46 

• . LENS' CLUBCAFÉ ·•h, • • 

• 

• 
RADIO. · RIJWIELEN 

PHILIPS 
EIIRES 
WALDORP 

BUIGERS - STOKVIS 
SIMP'LEX - C. D. S. 

JUNCKElt 

DUIJVESTEIN 
Galileistraat 64-70 

Heerenstr~at 38, Rijswijk 

Telel. 335953 
Telel. 118195 

91~ gwutige ~uie 

HAARDEN STOFZUl~ERS 
INVENTA 

JAARSMA • DAVO 
PROTOS 

WALDORP • EIIRES · 

BEGRAFENISSEN 
TRANSPORTEN 

W. L. A. VERHOEF 
ANEMOONSTRAAT 45 

TELEF. 392074-332370 

VOOR 

H. F. KETTENIS & Zn. 
Opgarlcht 1 April 1919 

BEEKLAAN 2 0 2 
TELEFOON 332063 

Moderne .Bloemwerken M 
· Meermalen bekroond 11 

MERCEDES 
;,PRIMA"-

met koffer 
f ·110. - · 

K.Grijpink 
Moderne 

.,. Kantoorinrichting 

Vondelstraat 182 - Telefoon 334484 .. -, ~ 

• Schrik•' Druklunlj • Mitpeltt.rHt 32 • Î•I. 338,4.78 • '• ,Grav• n~•g• 


