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L 'E, N S' Z A KA G E N' DA. , ,, 
Don,derdag 4 Sept.: 7 uur. De senioren komen op he_t veld bij-_ 

Zaterdag 6 
Zondag 7 

Mf!,andag 8 
WoensdM 10 

.. een. , _ 
Sept.: 4 uur, Da joILgste garde speelt; 
Sept:, :··Uitgebreid voetbalmenu •. 
' Enige elftallen gaan naar Haarlem.·· · 
. , ' Andere · spelen··thuis, · • 

Sept.: C:J.ub bij' Alsem.· · . , 
Sept,: 8 'l,ur. Bestuursvergadering bij Dhr. H. · ···· · 

Houkea, 2e Schuytstraat 60~ 
--------------~-----~-----~----------------~----~~~--
W E D S T R. IJ D P R O G R A M. M A. · 
ZATERDAG 6 SEPT. : . . . . 
4 • ..;.. uur · Lens-pupillen - Oosterboys;. 

ZONDAG 7 'SEPT. : . . . , .. . . '. # ' • 

2.30 uur D.s.s. I - •L. en s. I Santpport, 
12,- uur' n.s.s. 2 ,;;.. L. en .s.· 2.; Santpoort;.· 
· 2.:,0 uur . ,:i;en:s 3 - H.B,s •. 6 . • 'Veld 1. · 
1.-- uur.· Lens 4 - 11.B.S~ 7. Veld 1. 

·· 2.30 uur Lens 5 - Bava " 'Veld 2.· 
D.S,S,comb.-1.en~ a Santpoort. 
D.S-.S.Jun.-- Lens· d-e comb. Santpoort. 

1.-.:- uur. Lens c - :G.D,A'.. Veld 2. ---:---_:_.,_-----~~-----.-.......-.-.::.--~----------.-
TE R HER IN N E R.I N G. , ·, 

lTu de _aj.euwe competitie spoedig gaat beginnen, herinneren 
wîj onze leden aan het besluit van de Algemene Vergadering" 
,,ván 18 Juli ,i.l. ,. waarbij het boetestelsel werd opgehl!ven. 
l;IJ,. de p~ats hiervan werd do, volg<';nd!" regeling· get:rof'fén: · 
Wie door zeer dringende redenen verhinderd is, drage zorg, 
·dá;t zijn. bericht van verhindering minstens 2 x 24 uur voor 
de wedstrijd in het bezit is van de secretaris der elftal-

,. '); 



__ g_:__. _____ ..; _______________ ~---------...;,;____________________ .. · 1 

COlllllli;si~ (:resp.•' Ju,nio;cómmi.~sie}. :Wié t'e "laat afschrijft 
of ionder kennisgeving wegblijft, . stelt zic_h bloot aan de-
volgepille. st.rafmaatregelen: · · · · · · · 
Bij het le verzuim wordt de desbetreffende speler in de. . -
e_erste te spelen we'p.striJ:1 _niet opgesteld" en:. bij het 2e ver-.. 
zuim volgt· schorsing voor .4 weken. . . . . .. 

B'.ièraan_ z.a;1-_.st:i;ertg ~e .hand worden geh;nidè:n.HÉT BESTUUR. 
-- - • ." •w - . - • . - . • .... ~. • 

V A .R I A.', ·;.. _ , . , 
Koos. van Zon ga.at :Cens tijdelijk verlaten. Met de "Slo, ~--='--"= , 

ter_dijk" .vert:r;ekt h:i.j een dezer dagen naa.r Indië•. Het ga hem 
goed in 'de· vèr:f~ Oost~ Een behouden terugkeer wordt hem toe"-
ge\rnnst. ,,. ·' · · · .,_._. 

· Het gezin van Dhr.- en Mevr. ·1.de Boe+ werd verblijd met 
de geboorte ":vah dochter Willy.. · 
Van harte onze geluklyensén. , ---- ,. -----~-· .' ' ---. -.~ . .;:. __ . -·-. ---~ ------ ,. ____________ ... -----

. : . .·.-.. :, . ~-
v A N , • D, Q. E t ·_. T O T .. " :Ó ·o E L, 

De plotseling opgekomen en uitgevoerde· reis naa:r Haaks
bergen:·\vas voór -hét. eèrste · elf'tal · ook sportief een succeä ,' 
De gastheren 'moesten ,met een 5-.J. .nederlaag genóegen nemen. 
Bij het aan'brekén van de rust · deed nog niets de daverende 
Ûitslag vermo,eden. H.s.c. uit Haaksbergen leidde tàen -zelfs 
met 1-0, · eèn · gevolg van e e:n ·goed. ,gc9slaagde aótie van een 
broer van IJ:enny• Ovèrbeek, In aé ·tweede hel:ft gingen onze jon
gens echter lioe• langer hoe béter spelen·, :]:eels ook ;l;èngevól-" · 
ge ·van enige ·omzettingEin· :i.n de ploeg. Henp.y Overbeek: wilde 
niet voor zijn broer onde:,, doen en scoord~ de gelijlpnaker, 
Het hek was .. toen ;;-a:n. de dam en doór· middel itan Frans van· 
Niel (2), Henk Kops én J'a:~-Walsteijh.•.w~rd de stand tot 5-1 

·'opgevoerd. De aanvol'lr_der was in zijn·verslag zeer _tevreden, ,_ 
< inzonderheid over'dE! tweëde helft, Een speciale pluim ver

kregen Herman Helmièh én Henlè. Kops. Z9 · sp~lénd behoeft geen .' 
enk151e competitie weds_trijd _te_.zwaar te zijn.. _ , ". - .. · · 

e dual-'-meet met D.H.L. ·eindigde oribèsl:ï,st. Het 2e ver-'.
loor met 2~1, het 3e won met 3-2 en he't 5e speelde gelijk,· 
2--2. Zelfs de. doelcijferswaren dus in evenwicht,n:1. 6-6. , 
De uitsla.gen geven al áan, ·dat · er voldoe·nde spanning was en· 
ook het vertoonde ·spel ,was· geenszins onvoldoende.· :Bovendien 
hadden de- wedstrijden een prettig, sportief verloop. De spe
lers.van.het 2e hadden-de opmerking ovèr open spel, in de · 
vorige Lelisrevue gemaakt, _goed ter harte genomen~ Zij lieten 

, . 

·-



........ 
I . . , _ _.:....,_ ___________________ _.... ____ ..:..__..:, __ ;,,. ____ _..:,_ ______ :_2._:_~~ 

d~ de buitenspelers ·voldo~nd.e · in d<:! spelvreugde delen. . 
D.H.L. was juist zo'n. tikje sterker, dat zij verdiend met de 
overwinning gingen strijken. "Hàll/3' v. d.Burg smaak1;e het ·genoe--
•gen het Lens-doelpunt te produceren •• • · ' 
· liet 3e had weer ·_tijd no{Lig om op toe:ren te komen. Het D.H.L. 
overwicht boerde eve11w:el geen goals op, al kon Jàcques. van 
'11<:!sting zich meermalen de hmid.en warmen aan de vinnige.scho
ten van de groenbrbèken. Bij, de rust leidde Lens met 1-0 door 
·èen dÓelpunt van onze vertrekkende marinier, Koos ·v,µi:Zon •. -· 
F.i'ans Mourik benutte na r.ust éen,penalty, vtàarna D~R.L. in_ 
kor~e tijd ·gelijk maak.te. Dat èmi,erzi;ids no~ niet alle kruit 
verschoten was ,~.toorni.e .Tonny vàn .Luxemburg (,natuurlijk eën . 
militair) aan, toen' hij achter een trough-pass aanging en een 
voltreffer plaatste.· 
,·, In de wedstrij-d van' het 5è:.má.m D.:Er.L. zowel voor als na 
cie rust een voorsprÓng, die echter· beide malen doór de ·onzen 
werd ingelopeh' •. •Loek v,a; Wal maakte ',beide"doèlpûnten. Deze · 

• . ' . " . . • • ,J, - ~ . • ' • 

'w<:!dstrijd was forser dan de andere en_de aanvoerder beklaag:-
de er ziéh speciaal, ov~r, . d~t vele spelers zo~def voorkennis· 
_van plaatsen verwisselden· éri. däard_oor' het spe],beeld rommelig 
maakten. Meer dicipline, heren! Eé'n rommelig ep_elend ~lftàl 
b.ehaa'it altijd slechtere resultaten dan vfoarop 'liet gezièn de 
spelcapaciteiten, recht heeft. ·. · ·. ------------·-~ ___________ .;....:.:.. ___________________ il.!.!.:!.!. __ 
'.. •.-•· 
D E E.c.o B L A A s T ' ; A p p .i L. , , 
EERSTE ELFTAL:. J • v.,Alëlzen. ,J. Willems. ,H.Hélmich;,H.HoUkes,,' .. 
R,Roemers. ,L.de Boer. ,Ant.v.Huff!3l, ,A.Hoefnagel_. ,J, Walst_eijn., 
J,Goemans. ,F.v.Niel. ,! · ' ·· • 

. . • - .- . . • ,! " . , J • • 

TWEEDE EL:FTAL: J:FriJters. ,H.a.en Drijv~r. ,A,Huffei,. ;G.Luyck
se. ,A,Jl.ogisch, ,;!f.Kops. ,C.Bierhuizén~ ,H.Naastepad. ,R.Rocden-: 
rijs. ,J.Hop.-.,c.v.Luxemburg., .. ·~ ·.:. ·':; ,· 
Rèsèrves voor le en 2e elftal:' c.Zuiderwijk.',H.'Jansseri.,. 
Leider: W~Praalder. -.. -_ _ ', · · · · · -· .~ .-' . · : · _ 
·sämenkomst le ·en. 2e elftal: .2,& uur voo'r ;tati-qn ~ollandse 
S ' ' ·, , , , ' , • ' ,, -. poor. · · - ·. .· -· • ·. - . .._ , ·. . . . _. . 

DERDE' .ELFTAL:· W,Huysmans. ,Pli,de lfe_e·r. ,J .v. Venrooy, ,J ,Bontje., 
-S:Krocn. ,F. v-.Mourik;:;A.:Blok., L, Ullers. ,A.te Mey • ,'C .Hattink, 
H~Jacobi. Reserve·s: W.Verheggen, Leider: Ph,de Heer. · · 

VÎERDE ELFTJ,L: W.Hillenaar. ,Jac.v:Westîng. ,G.v.d.Steen. ~ 
A,Wagemans. ,B. Vink. ,M, Lückel. , J ,Bóm. ,M.Hemmes., J .'!loozenburg, 

- .. - " ' ' ' ~ .,_ • . '• '. ;- .- '. -t, ;. ' .• ,, 



~...:·~-=---------~~-------... ----~-:_ ___ ·..:: .. ::..::.·_::.,:.._:..,-;.:,;...,::.,::~:.;_--~-· . -. 
H.v~d.Buri.,G.H~eks~ Res:· A.Zaal. _ -

VIJF:DÉ ELFTÀL: · Ch.D~in.eijer~·,1;,r .d.WaJ.·._ ,F • v .Deelen. ,W.Kervel, 
W.Klünnen. ,R,Becker. ,J.Simjorgo. ,H.v.Hirtum. ,R. Willemsen., 
·1, Ver!è!.churen:-,H. Vos.' Reserves: A. Vaster. ,G.v. Wijk. ,P.Bakker, 

• Lèiáer: A, Vester; 
, ~- :" ._, 

Na dé vrij o;ve:rwaclite trip van 'het eerstè elftal naar 
Haaksbergen :staat voor deze· wèek weer een reis op het pro-' -
gramma~ In Haarlein·zullen twee senioren-en twee junioren
elftallen uitkomen in'de jubileum-wedstrijden van D.s.s. 

· · Voor de vereniging, die de meeste punten_ behaalt, is 
door D.s.s. een vaantje beschikbaar gesteld. Er zal door on-
ze elftallen hard moeten worden gevoch~eri om deze prijs mee 
naai' den Haag te 'kunnen ,nemen.· . _ - . 

Dé·prestatie-van de H.B.S, ·ei:î Rava-:elftallen zijn genoeg 
beJscend, ;:in het is daarom onnodig om de elftallen, ,die op 
ons te=éin ·zullen spelen) er nogmaals op te wijzen, dat hier 
m:ef open spe'l en tempo het sûcèes zal moeten worden behaald, 
Wij willen hier nog even opmerken; dat het ondèrling verwis
·selen 'van plaats geduxende de· ·weas_trijd zonder overleg met .. 
dé-aanvoerder of leider zeker niet ten goede komt aan het' 
verband van het elftal. Speciaal de spelers van het vij'fdé 
"elf.tal· _maken zich· hieraan. nogal eens schuldig, • 
; ·lrt verband met het uitgebreide programma en het .feit, 

a.àt' somlhigé spélérs 0Zondag a.s. niet be_schikbaar' :iijn wegens 
de militaire dienst, verzoeken· wij de epelers oni toch voor
al niet af te, ·schrijven, Het niet opkQmen zonder afschrij- · .. -, . . , . . 

-' ven is- natuurlijk:.llelemaal ~t den boze, ____ . _______ . ___ .. _____ ·--------· .. ______ .:,; ____ . ____ E"C.-0,,. __ 

UIT HET JU H-.I O REN K Á '.MP.· : 
Het afgelopen- week-end· stond in het teken·van G-.D.A.' Za

térdag 1.1. k'liram ,het ·'c- en ~elftal. in het tournooi ûit en 
Zonéiag waren A- '.en B aan de'bëurt. A:Lvorens _wij. tot een be
knopt verslag overgaan, ·moetetl wij even een pluim geven aan 
de jti.nioren die zich als. toeschouwers zeer verdienstelijk 
gemaakt.hebben •. Yel.e, junioren hebben gehoor gegeven'·aa.n ons 
ve:r:lärige:n.; ·om; als zij z•eif biet~ .moest_eli spelen, ·d·e andere · 
sp.e'J.e;rs te ko_men aalllll<iedigen;· Vooral de spelers van LenS-a · 
en c verd.ienen hiervoor een grote.pluim en mede hierdoor is 
het 1 dat wij' met veé:J; trots kunnen publî,ceren dat beidé elf
tallen•op ·zéér verdi-ende.wijze.een·2_de prijs in de wacht _ 
wisten:.te slepen. Jl:ra.vo,: jongens!!.! Len&::cl,- moest met, .een ge-' . ' . . - ' . 



_.:._---~.,.:...:;;...; __ ..;-:---:'-:-~-.::7:' ..... ~:-:-.::-:-:~.-.-:.-~:'"'-:---'--:---'"'.--..:~:-:2. ::;:· ' 
havend elftal in 'het veld komen, ,•Jammer yras het· dat "a:e re·se:r,
vea-keeper ons in de e'erste 2·. wedstrijden teleurstelde zodat; 
wij (2 x ·met 1-0) verloren. Tóen :het '.e.lftàl bij·d!! }d~ vzed-;'. '. c.·· 
strijd zoU: uitkomen·me.t Ton Heijd:i:;a ging het beter. hoewel ér , .. · 
geen doelpunten meer gemaakt werden .(2 x· Q:".Q) •. :Q:i,t :e1:rtáï• be.;- · 
zette de :4de plaats (vijf clubs)~ .. LenS"-e kwam 'hierIJ.!!. 'aan de 
beurt en ·vertoondé i:n alle weds.trijden e.en duide-lijk veldo-'-. · 

· verwicht. TV1ee punten moeten hief genoemd vrorde~ ei.ie dé· late , , 
· prijs in de 'weg stonden n.l. 1~ De .vóorhoedespele~s waren wát ·. 
te egÓist,isch en wilci.e zelf cie do~lpunten me.ken i;p,v •. èen ·: · · 
medespeler die er beter voor st.orid: een kans te. geyen, .. 2de '. 
Vro)l.we Fortuna 'zat ons nu _niet .bepo.o.ld op de schoot. Zonder 

• twijfel kunnen wij optimistisch gestemd zijn voor,het''komeJr;. 
de seizoen met 'LenS-c ! Zondag ,open.de LenS-b .de twee<ie 'a.n.g van • 
het tournooi met ë.en goede ove.rv,înning op·w,v.P; Toeniiioèst ·. · 
echter de v1ag' gestreken worden voor .G,D,A·,. èn: Oos,terboya ••. 

. Jo,mmer, vro.nt ïndié'n ~r wat, beter;'.o.angeplikt_was,. 'zqU:.,e°en prijs·· 
zeker verworven ·:1ijn! ·nll ko.ntho.lf..:spe}.ers ,mren):lier·niet. erg.: 
op dreef en o~lc de ·keeper. 'liet 'otis l :g: erg•·in iie, steek, ·Tot ·., 
slot koom LenS- 'à met éen._'.ongekendeivech1_;lµs:f; 'in,, het veld~ ... 
Wij. kó:t)de.n-vredstr1jd op •îlédstrifd niet genOElgen :a:e verrichtin:-'' .. 
gen van 9,i t el_ftal volgen. Jullie .. , hebben er voor móeten ;vech-.:. 
ten boys, zo erg dat 3 onber.ld)eli,jk genomen penalty's dé.be- : 
slissing ,moesten brengen~ ~iemand zal er echterï1.an gitwijfeÏd · 
hellb_eii. of' de 2e prijs nel verdiend was! Laat ,d-i't ·ds1,n' ons. coin--; 
pliment. zijn jongens! Een mooi, su1:êe.s in, de zei ui ters,t "ih~a:r_e . 
afdeling! Voor deze week staat op_.het prog:ràl11II)a: .·· · _.: ; · ,, 

. 1. Zaterdag ·4 uur op ons· tèrrein:; Lens pup-.comb;.,.oèst,erboys,· , 
2. Zond?-g : luur.op_ ons. terr_!lim-; Len~•-,j- G,])_,A. '".·. ,:_ .... ; 
3. Zondag: LenS-a en LenS d-e uitetegen D,S.S,H, (Haarlem) •.. _ ... 
LenS-pupillencombinatie :: A.-v.Aaren,i;·,G~Deckers.' ,P,Dekker·;·;:·'·· --~ · 
A,v .d·. Geld. ,Th,K:ievi t. ,J. v.d. l.,Ieu;t<ê,n~ ,H.Parmentier. ,A. Vester, 
Tj. Westendo:rp • .;J. Ze_tz. ~J. v. Vlesting •. ~ J,Conllé_. ;w.v:,Gein, ,G,:v ,d,. 1 
Bro!'k, ,:t'h,Luyckx, ,D,v,.Lu:x:emburg, :··, . . . . . ·_ · = '' . : ", •: 
Voor dézEl jongemr ,is' een nalve:-we'dstr_ijd' meeëP.i?len· gega:I'.~-' 

· d~e~d./ . - ·__ .. :. - ✓ -~~- :• . _" ·. ~ .. --· _. t,,: ... · ··:; ~--._..:: __ -... · ~_ ·---~-,:-:_·-.·.:·; ____ ; __ _ 
Reserves: H.Alsem.,B.v.Gaalen .• ,J •. A.sttt:renburg~,B.v.Til.burg.' ·, 
+ H,Ridd_er •. Le_id;<:i:r:s !l,e, h~ren: J .y ~Wasseni., J. Goemans en., PtJûf-:- , 
fermans. ~ ~ ., .,._.__ h • . _ ..., ,· -, .-

~ ·t f •• .. •-' .; 

LenS-c. :· P ,Pellekoorn, ,J,Admiraal.i~_G,lam,,;M:v,Hirtum,-,F. Schip': 
pers. ,E.Lëwensteijn. ,C.Hillenaar.,;J ,dë ))akker, ,G.Ove:rdevest, 
M, Geiauff. ,M. v. d,Berg. Res: ,J ,Jag"frnw,n, ,c ,Re_d_eman + G,y,Rie:nen" 



-6~ '' --------------------------------------------------. 
Leiders,de heren: H.Vink en A,v.Huffel. 

' . ' 

.LenS-a.: J ,Li?llleweever, ,J, v, Luxemburg, ,A,Haasjeii. ;F ,Démeij_:, 
er~ ,R, W-ûstefeld, ,W,v ,Blijsw:ijk, ,P ,de l;oe.)lw, ;J ,Roodenrijs,, ·· 
P. v ,d. Valk, ;A.v.Looijen. ,W.Hegge·, Res: G,Overdevest. ,Alb·. ~,. 
Ruygrok. ' 

LenS-d_;e-;comb.'i. W,Gelauff •. ,c.Bon. ,A.Speelmans~, W,Visser ~, 
W.v.d.Stean. ,A,Strous, ,Adri Duijvestein. ,H,Kortekaas. ,T,Heij
dra,, ,Jl,Herfkens en P,v.d.llroek;. Res:. L,Vloemans en J:Haring., 
Leiders voor combinati'e en voor LenS-a Dbr,n.: P,Juffermans,' 
H.Speelmans en W,Yisser, . •. · • . ,.': . · 
Samenkomst: Bij de senioren 9,45 uur voor'station Roll.Spoor, 

Kosten: van de tocht naar Haarlem ,! f 2.50. • 
VERPtICHTE AFSCHRIJVING: (zie Revue N2 55) in bijzondere ge-· 
vallen schrijve men zo spoedig.mogelijk in ieder géval vóór 
Vrijdagavond af aan dhr. A.v.Huffel, Sneeuwbalstraat 9a; Dit 

· geldt dus ook voor pupillen en reserve-spelers. Wegblijven 
zonder afschrijven be.tekent niet opge!ltald worden voor de ko-

. mende wedstrijden! ! ! . ·· A.v.H. ----- .------------------ ------ ------------------ . - -------
D E T R I P N A A R H A A K S JJ E R G E' N, 

, 

' 
Zaterdagmiddag om even over half' vier aanvaardde een klein • 

gezelschap Lensers de tocht naar het verre Oosten. De stem- < 
'ming was perfect'en· allen·waren met de beste voornemens be
zield om de tocht te doen slagen. 

· Gedurende ,de gehele hei,weis, die ruim vier uur duurde;,, 
w11-s de scherj:s niet van de lucht, t9t ITT"óot vermaak ,van órufe 
medereizigers, Even half açht vrerd Enschede berei.kt, waarna 
wij oms haaettcn om de bus ~ar Haaksbergen te.pakkeIJ., l):\,t 
,,w.s .evenwel overbodig want vanuit Haaksbergen was ·een, speci,.-. 
ale bus gezonden om ons af te halen, De·eerste verrassing 
die weldra.door.vele zou worden gevolgd,.Ee~·jaargang van de 
1ensrevue zou nodig zijn om a1· onze belevenissen uitvoerig 
te verhalen, Daarom telegr!llllstijl, ' . - ·~ 

Kwart over acht aankomst in Haaksbergen,· waar ons gezel
schap"wèrd ontvangen door de voorzitter; en een flinke scha~ 
re bestuurs- en andere leden, · - · ;· · s:: 

Zijn vriendelijke woorden braken reeds· aanstonds het ijs, 
en de eerste proeve vcin,de gastvrijheid beloofde .veel voor,
de volgende dagen. , . 

< ··-
Het indelen van de pleegkinderen ~cis bij een.dergelijke_ 

: 
; 

,,,;: 



~ 

1 --.--:~:--~~-~~----~--:..~~~-__ :_.:_~~~~ .. _:__· :-~~~-... ::_1_·~-- ' 
organisatie slechts e~IJ, kleinighèid, zoda] _wij ·n:a. een uttrtje 
gezellige_ kout,_ aan ·onze pleegouders konden ')VOrden_ overgedra:'.' 
gen . , ~ . · .. ~ ; · 

' ' 

. . . .. . . . . ' 

. Zondagsmarge ns · acht -uur ·te.r kerke-; na: aflóofr ;9ntbï'jt_ én om.·. 
10 uux bijeenkomst in het .clubhuis~ - · , . _ 
• Spontaan waren door de ·H. s:.c.--ersé1de nodige· fietsen· be-, ·• --_ 
schikbaar ge·steld, waárdoor' wij de gelegenheid. hadden· qfide:f; . , · 
(leskundige leiding; ·een 'flinke_ tëicht door ,de p:rachtige <img\)·; . 
ving te ma~en, en twee uur. te :genieten van- bos· en heide, _])en-, .. 

· ideaal v-a.ç:antieoord; lfa: het diner· 1).ebben•wij genoten van de··· -, 
"motorraces" en het cóncert van de harmonie.• Om vijf uur. de---;. --
grote strijd op het ·groene veld. - ·- ·- • _ _ · · ·. · · · · 

Een -zeer vriendschappelijke wedstrijd met.•behóorlijk ~p~l: · · 
Onze technische· meerderheid deed de balans ten onzen guni:ite , 
overslaan. Daar áe doelpunten èerst tegen. het ei.nde•geboren: · · -
werden was er_ voldoende spanning• om ook. dë t'.3-lrij)l:e · aa.mvc,izi;--.,' . 

. gen een prettige middag .te verschaffen. . · ··. . - ,· , • -
Zondagavond feest in het clubhuis. Om a·cht uur hadden 'zich -·· 

· een-·groot àantal H·.B.C.-,ers inet· hun lieftallige da.mes, z~-. . · 
jes enz. enz. in' het gezellige· zaaltje verenigd' om met dans " 

èn voordracht óns aangenaam bezig .te ho,_;:don. De band . .:1eerde . 
zich dapper en: er was ·voldoende geestrijk vocht' ·om de cforsti;-- • -
ge kelen te laven; Aan jolijt he'eft het hier ni~t ontbroken..- ·, 
en het" klokje ·va.n gehoorzaamheid ~loeg'voor al!eri' veel· .t~; .. ' 
vroeg. _ . ~ .. -

De gloedvolle red<àn va., H.s.c. ~voorzitter, en ·het antwoord-·_ 
van· onze leider René toonden voldoende a'an dat -hier vriend-"' , .. 

1 . ' • • 

schapsbánde'.n waren geiJlagen,· d:i,e onverbroeR:baai' zullen, blij'--
)<:en te z.i jn. · ' ·· · · · 

Naar Illl!n fluistert r.ebben enkele leden· het feest ip. intïé- ., _ 
me kring nog voortgezet, Maar· laá{ ik hierovèr zwijgen~ daar 
ik bevreesd ben, dat dit voor enµ:elé ,pleegouders aanleiding 
zou kunnen zijn,· om in de pèn ·te klimmen •. , - ·. · ·-··· · . , 

Dank zij de goede zorgen van· dl? Heer. Huis in. 't Veld,_wa
'ren wij Maandagmorgen in de gelegenheid een ,textielfabriek 
in volle .we_rki:rig te kunnen. bezichtigen;. Zoals -te bagrijP,èn ' 
is viel dit bij' ons, leken,. in zeer goede, aarde; Door de· ... ,. 
zeer deskundige leidingi waaronder· de rondg~g werd gemaakt,'. . 
hebben: wij een .goe!l, inzicht in:,dit bedri.jf, dat momenteel· · · 
'in het middelpunt va:p: de I belahgs-têlling staat,. verkregen. 

Om 2 uur werd .de terugreis aanv,1a:rd, di~ inde beste.stem
ming is verlopen, zodat' om. acht û.ur __ een vermoeid doch .zeer 



=-~-=----------~-----~~---------~----------
voldaan.gezelschap den Raag weer bereikte. 

Woorden van dank voor het gebodene schieten onder deze 
omstandigheden altijd te ko:i;-t, Maar zoals afgesproken komen 

. de Haaksbergers volgend· jaar naar het Haagje. Dan zullen wij 
trachten onze dank in daden· om te zetten, en hen enkele pret-
tige dagen te verschaffen. '?- • -

De strijd op het groene f,eld hebben wij gewonnen. Nu zul
len wij ons voorbereiden om ln de strijd om de gastvrijheid: 
tenmii:i:ste een gelijkspel te.behalen. 
-------------.,----- '--------------~.-----~--· ______ gu_Qg:,_ 
WIST U •• ~... , 
dat Ton Heijdra. Zaterdag na een fietstoqht van ruim 100 X,llf. 

weer naar het G,D,A,-terrein peddelde en daar een voor
·oeeld van vechtlus'!; was? . 

dat Willy Hegge, Eri Ovèrdevest en !iudi Wüstefe ld een pracht 
demonstratie geven in pènalty.--sèhieten? . 

dat LenS-a in het tournooi. haar doel had dichtgespijkerd; ·. 
zonder tegenpunt kwam de, tw:eede prijs in bezit. 

dat Jacques van Westing bezig is onze wedstrijdbal een min-. 
derwaardigheidscomplex te.bezorgen, door 'm te behande-
,len'als een tennisbal. · 

dat Joop Willems in Haaksbergen niet in slaap kon komen, om-
dat hij zijn zuurtjes _miste?' · 

dat onze penningmeei;iter na :het fe~stavondje aldaar niets 
meer wist? · 

.. . •"'-. 
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L E N S I Z A' K A G E N D A~ , · • , 
Donderdag ·11 Sept.,: :Sijt:lenkomst van het_ eerste bij Alsem,8.30 u, 

.,. Vrijdag 12 Sept.: Vergadering Juco bij Dhr. A.Speelma:ns, 
1 . 

, Reviusstraat a3,. . , 
Zaterdag · 13, Sept.: De Junioren openen de competitie. 
Zopdag 14 -Sept.: Voortzetting ·van .het· openingsfeest. nu 

door de Senioren en oudere junioren. 
Maandag .. 15 Sept.: Clubavond bij Alsem'. : . . 
.zondag '21- Sep't. :' De jaarlijkse kerkelijke op~ning van )let 

_ .seizoen. Plaats eh tijd volgen nog:, _ 

-----------------------------------------------. ' . . 
DE 

" 
S LAG GAAT BEGINNE NJ 

Zond~- !3-• s. is het grote jaarlijks· terugkerende moment 
. weer ~àii!l>;ebroken, de compe1;itie· gàà.t beginnen. Nu treden we 
· weer officieel•naar buiten.en kunnen we elke ,wedstrijd op;:, 

nieuw tonen; wie en wat we zijn. Wie door correct, beschaafd 
en sportief optreden; wat door hei;: uiterste :te geven en alle 
kansen te benut:ten. Wij rekenen het ons allen tot een eer c 

· de naam "Lenig en Snel" in. elk opzicht hoog te houá.en~ We, wa:· 
gen ons niet ·!l,8ll concrete vooràpellirigen_omtrent he~ yerloop 

~-. der komende competitie. Daar.roer is· het. aantal onzer .. elitál
'·. len të. groot en .. de kracht van á.e tegenstanders spreekt in de-. 

ze ook ·een wo'ordje mee. 1!aar toch • •.;. :Bij OI!.en en snel spel, 
. waardoor we de verél.ediging van il.ê tégenpartij. uit elkaar ruk-
. ken, als de voorhoede herhaal°' ·en verbeten aanva'.lt,de half-
. linie stuwt en tegenaanviµlen afbreekt,de achterhoede ·raai-

.,_, caal opruimt, dan -is eJ: wat te bereiken. 'Niet royaal 'zijn met 
,-.:' wegg'even van goals. Elke tegéngoti:l. moet ons·h,artgróndig spij-

. ten en st:!.tn'!leren_er"een schepje·op te doen. Onderlinge vriend
schap, z_e+fcol,ltrole en élan !itoèten ons tdt"goed,e resultatEU1.-.. : .. : 

, brengen, Laat ieder zich realiseren, dat ook van hèm persoon-···• 
lijk dit gunstig einàresultaat kan afhangen, . ' 



' 
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-10- ·. · . ~--------------------------------------Lui, veel suc~ea eri denkt aan~ befaamd.e eerste klap! 

____ _:.;_ ___ .;_:_ ____ ;.,.;. _____ ~ __ ..:.1!.•Pfil!~~&-Y.22!à!!~• ... 
· VAN riET SECRETÁRrAAT · EN vw. · .. 
. NIEUWE LEDEN: Pupil ·!f.IIejJmahs,' "Ant·.Heinsiuastraat 39~ 

' _·Pupil C~Meershoek, Lunterenstraat 123. 
Seîziior A.Wamelink,Kamperfoeliestraat 38. 

· Ju:nior J. v.d. St'àak, Boendalestraat 17. 

NIEUWE .DONAT~~r·: ;hx-• .-·C~Zuijder~ijk, Beeklaan 371. 
. -

. DIPLOMA 1$: Nog dezè' week zullen de donateurs( tri ces) diplo
ma's worden'.bézorgd •. Iedereen zorge er dus voor 
déze bij het-betreden van onze sportterreinen te 
.tonen; bij het in gebreke blijven zal entreegeld 

· móeten ·worden betaald. 
. . / 

H,H;LEIDERS EN AÁNvOERDERS. Zorgt er 
van.-de wedstrijd de uitslag te melden 
54. 

a.u.b. voor op 
aan ons ad;res; 

de dag 
Gaslaan 

. . . . . . . 

PLAATSBEWIJZEN:· ,voor ·Nederland - Zwitserland. ku?lnen op 18 / 
Sep,te_m)ler ten onze'ntJ w?rden af~_ehaald. 

:I..0..§ 1. 4e .verloofde van Cas S,chilperoort ,kwám"ëip de lumineuze 
gedachte haar club Lens. een bal te sche~en eJi vez:overde zo 

'•in één slag de .meest verstokte há+"ten. ' . ->!• 
GEVONDEN VOOR\'7ERPEN. Op ons· te=ein zijn enkele h~issleutels 
gevonden.· De verliezers kunnen ziqh wenden' tot de H.H.• Vink 
en Ruijgrok. ·. ; , •.· 

' ~- . ...,_,,. 
KWIJTGERAAKTÈ . VOORWE.RPÈt;. . :• 

. ;Kees Zuiderwijk mist sinds. enige :!;;Ljd 3 proekjes en een shir 
die destijds bij •,hem t:ituii, zijn wegge~~d-~ l)egene, dié met 
dé. verbijfplaats '{an _deze voorwerpen. l\ék'i!nd ·:ts, .wordt vrien
delijk. ver'zoéht zich met hem in verbinding te stellen, Adres 
Beeklaan } 71. . . : · ' • · ·· · · 

' . . . "'· '. .• . ' . . 
JAC~UES cmmll: heèft:een paar voetbalschoenen te koop maat 
38 a 39. Adres Thorbeökelaan 15.. . . . ·• 

' . ~ ' • l 

· ZE IS ER NU IDWS: ,Mevr,-, Fien v.d'. Booga.ard-Janssen· • Na een 
afwezigheid van 11 jaar is' zij met vr:uegde do_or haar familie 

· on~vangen. Adres Beekl.aan 101. , 

• 
\ 

, 



. . 
-_ .. ·~~:.~~~~-~ ... ...:~ __ :_ _ __:~_;..::. ______ ~--~~---:.~Y~=--

.. Op 22 September a.s. hopen Antop. van der Hoeven en,Adri. Vol
. lebregt het H.Sacrament van het ·Huwelijk ~e ·ontvangen in de· 

· Kerk aan de Schev'eningseweg om 9.30 uur. Wij wensen het jon-
' : ge paar geluk en voorspoed· in hun nieuwe st.aat • ,, " ·· 

DE RETRAITE voo~ de. juru,ores is -1iitgesteld tot 26-27_:28-29 
Sept~ a;s. Gegadigden onder de juniores van 14-17 jaar die-
nen zich bij het iieo:retariaat op te gevem. ' · 

. ' ' ' ------------ ·---~----------------WE D S T R IJ D P R O G R A 1i M. A 
2.30 uur: LenS d - D.H_-B.R.Ko 
3.45 umn LenS e --. Velo , 
2.30 uur: . G.D-~A • .,., LenS g '· 1 

. 4.15 uur:· Gr.Willem II-Yao-LenS :f · 
• 

VOOR ZATERDAG 13 SEPT• 
· Veld 2 

Veld 2 ' 
Loos.duinen . 

'Roggewoning \ 
1 VOOR ZONDAG 14 SEPl'.: 

2.- uur:Kranenburg l - Lens 1 ' Terr.: B.T.c.,Houtweg 
2~30 uur:LenS. 2 · ' .. - Te"\Vervè 2 Veld l 
2.30 uursLenS 3 ·: · •..; Duindigt 3 • 'Veld 2 

12.30 ·uur:Tonegido 3 - LenS 4: Voorburg(Bij Wilhelmus) 
12.00 uur:LenS 5 - Texas. 5 Veld. l ~' '· . ·· . 
12.00 uur:LenS a ' - Quick Steps ·· Veld 2- · ·· · 
1.15 uur:LenS 'b Gr:Wil.lem.-VAC., Veld l ,· ·• .. 
1.15 uur:LenS o •·, G.])~,A. . , . Veld 2 - . - . 

,,,.,..,_,._ ____ ,.. ______ .._l~ ... --=---.....:...~-----_..;~-:----
- ~- 'V A N . ii O E L • T" 0 T · D O E' L. . . . - .. - . 

Alle el:ftallen, i.c. 5, waren Zondag in touwe.n de resul
taten tegen. de gelijkwaardige ·tegenstanders vielen niet te

·' gen. Er wer.dèn 2 vièdstrijden gewonnèn, terwijl de· .3 andere 
i~ een gelijkspel· eindigden, Aan •de. ander,e kant wà.ren hei; 

· 'toch weer geen .lti.tslà.gen, (lj.e de overtuiging Jrunnen vesti,,.. 
; gen, dat er &r'!te dingen •te gebeuren staan •. Daarvoor" kleven · 

· er. aan luit spel -ook .nog ·te grote föi.lten. · Het •vièl ons her- . 
: • haaldelijk op, hoe slecht het plaatsen v.a.n de bàl' verzorgd 
•·• was. Ontelbare malen. zagel). we aardig opbpuwend terk eenvou-

. di~ te niet gedaan doo;r. het slordig afgeven~ 
1
Hèt plaatsen in 

v. de vrije ruimte vóór een·medespe·ler is zo buitengewoon be-
~, langrijk,· de aanval ka,n daardoor ~onde:r tempo-verlies voort-

• fr gang vinden. We ràden· .. onze spelers aan hieraan hun· speciale, 
:,,. aapdacht. te bêsteden, · · . · , 

Het eerste elftal ging voor-: de. de:,,:qe achtereenvolgende, .. 
wêek op reis, deze• keêr in gezeiaçhap van 3 andere Le~el:t'-' 

'~~ tallen. De toèht naar _,1Jaarlem leverde orize voortrekkers -ee~-

' 
, 



- 12 - _ ..... · ,. ··• ,. --------------------------------------------3-3 gelijk spel op·, Het spel in de!1Je .. for'Se st:cl.jd bereikte 
. niet· de hoogte van de vórige week, hoewel: we'.niet. mogen ver-' 

ge ten, dat hier de, tegenstand. ook s.terker was. De 3 goals 
van D,s,s. imtstonden, door misverstànden"in de achterhé!ede, 
de t.weede onmiddellijk nadat Huug Houkes. aan zijn knie werd 
gewonèl.. Enige tijd nà rust há.dden, OIJ.Zei jongens esn aèb:tér
stand vá.n 3-1, Di~ was gelukkig geen reden om bij de.pakken 
neer te.,zitten, integendeel, Er. werd.een ,schewe-opgeiegd en 
mët 2 keurige· schoten na goede· aanvallen wis.ten Frans ·van. 
Niel en Jan Walsteijn het algèmen~ .,ve:pk te· b?la'Önen:ëri' ~ë-nS 

· aan een gelijkspe,l te helpen, Voor rust had Jan Geemans .de 
D.S,S,-keeper )'aten vissen (Een atoom-s9J10'!;), ' ::".•.;,. 

,!Iet twee!le kwam t,egen D,s.s. 2 in het veld •. Henny.: Naaste
pad opende ·met een mooie kopbal de• score~.,terwijl de Haarlem-' 
mers nog voor de rust gelijk maakten• 'Daarna zo:rgden Hop en 
Roodenrijs voor een'3-1 vooriiprong. D.S.S, verkieinde de ach-

. te.rsta.nd, waarna,Il:ees ·v,Luxè.mburg voor 4-2'zorgdii_; liet laat
ste kwartier· was ei: een D,S,S,-overwicbt,· voorilan!~_lijk omdat 
eilige. 2e. e;I,ftallers naar adem hapten •. Verde·r .dan ·4-3· konden 
de Bavo-stedelingen het echt..!3r.niet brengen.·Een _aardig'suc-, 
ces voor het tweede1 • • , 

Tn de wedstrijd LenS-3 - H,B,S. 6 waren de doel}>~i·en; on
betaalbaaf duur, Het was en bleef o-o. Zelfs een ~UJ-:!_~gaji.tje, 
in de vorm van ·e·en'"buitenspél'-doelpunt:je; kon er niet op, 
overschieten. Waren nu de beide achterhoeden onpasseerbàar· 
gèweest_,. dan was ei: op, de· uitslag, niets aá;n te merj<:en. Edoch· 
deze linies hadden op-bèpaalde plaatsen en tijden haar fei
len. De twee voorhoeden. wi.lden de kansen ·en kansjes 'niet be
nutten~ waarbij LenS de twijfelachtige: eer genoot er meer . 
om zèep te brengen dan hun •zeer sympathieke' hoewel zwarte 
tegenstanders• • · . - · - '·· ·. ,, . • ·•· ,_ · : _ 

, Het vierde speelde· eveneens ·tegen een ·n.B,S,-êlfta:)., Hier 
namen de kraaien 111· heel gauw een voorsprong van 2-ö, van 
welke twee de eerste-in aanmerking kwam voor de ·schoonheids
prijs, Ondanks hun onmiskenbare tèchnisch overwicht wist 
H.B.S, het: f'-antal'goals niet hoger op te ·;oeren:,· terwi;jl 
Hans v .d.Burg ·vl,ak voor de rust er ·.1-2 van maakte •. Het zwoe
gen, van 'LellS na :,de rust werd beJ,oond:, tóen"wèer Hans, mi 

' vlak voor 
1
het einde, de. bal via de deklat achter ·de doellijn 

liet belanden, _zodat ·i;,eze -aantrekkelijke ·wedstrijd ook al ' 
in een' gelijkspel eindigde, 2-2. ditmaal~ · ·, . · · :' 

:S:et _vijfde zorgde tegèn Rava voor een verdienst,elijke over-

; 



' "•'~·- ~ ,,~· •.• ~-~-- ,····:.::··1, ------------------------~--------------~-------
winning~ LènS ·speelde e~m beh~Órlijke· pa:rtîj en .;,.e;rd~èn,de 
de 4~2 zege· volkomen, De spiJ, Klünnen, "di.e in zeer goede 
vonn was, zorgde voor· 1-0, Na de gelijl!maker.va11 Rava nam 
Becker de 'tweede. LènS-:goà.l _iroqr 'zîj:n rekening~ Na de rust 
was een der Rava-spelers zei- vriendelijk, de• stànd op. 3-1 in 
ons vó_ordeel te br~ngen; hetgeen zijp. clubgep.oten, i.Iispire"èr-
1:l:c C1m de bal nogmaals lan,gs· ilémeyer· te werken. paar 1cnS 5 
de 3-2 stand te 'risk:ant vond;' kreeg Boeker de opdraèht er ' 
4-2 van te"makeri, w;:i.araan hij .·dai, 1ook prompt voldeed. ,' · 

En. nu volgende week, de compe~itie ! · • · · 
. ' , ' ' . ·--'--___ J_. v..~'!.----~---- . ------- . ---------·. -----·-------- --

"D E E.c.o .'B LA À S. T A P P É 1;· . : . · . .·.· · •, 
EERSTE ELFrAL: J.Frijti,irs, -,J. Willems •. ,H~Heimich~ ;J,Overbeek., 
R.Roemers •• ~.de Boer. ,J, VIÜSt{!feld,. ,A.Hoefnagel, ,J. Walstèyn,, 
A,Koppèle. ,F.v.Niel, Res:C,1.S0,hilperoort, Leider: W.Pra.ald,$r, 

. . -~ .., . . ' .. 
TWEEDE ELFTAL: J.v.Melzen.,H.deh Drijver.,A.Hu.ffel.,Pl).,de .· 
Ecer, ,A,Bogisch, ,'H:Kops. ,C,Bierhuizen.,A.v,Luxemburg, ,H',Naàs
tepad. ,J. Ggemans., c. v .Luxemburg, Rés: W .Hille!ia,ar,., J~ i'Testing, 
A,Versteegh.· Leider: Ph,de Heer, , . · ·· 

DERDE ELFT.AL: 71 ,Huysma.n.~. ,J ,Bontje, ;J, v, Ven:r:o~y, ,G.I,uyckx~, 
R,Rcodenrij s, ,F .Maurik, ~A,Blok. 1W, Ve:rheggen, ,N.N. ,A, te Mey,, 
H,Jacobi, Res: C,Hattink. ,L,Niessen. ,C,Züiderwijk, Leider: 
J.v,Venrooy •. ·_ · · ' 

'-VIERDE· ELFTA!J:·. W.Hillenaar,',J,,v:._Weäting. ,G. v:d·, Stéen,,A, Ver
steegh, ,B. V.:ink,; S,Kroon., L,y ~diVial., J.,Bom, ,H,Y. d,Burg •. , J,Roo
zenburg. ,J ,Hop" Res: 14,Hemmes. ;-A. Ws1,mel:ink, ,B.Bes. 
Terrein: T0!1egido na Viadûct .•Leidsendam •linksáf, : · 

VIJFDE ELFTAL: Ch,Demeye~. ,11.. VTàgema;~,' ,F. ;,Deelen. ,M,L~ckel,, 
W,.KJ.µnp.en, 1L, Ver schuren,, J. Sinjorgo·. ,L.de W!'lè:rt. ,lI, v~Hirtum, \ 
.R,W.illemsen; ,R,Becker. Res: W,Kervel•; ,.H.Yos. ,P,Bakker. Lei-
"èler: A, Vester, •- ... · · · .:. - · '· 

, Nu- .het cD~p,eti tie;raá. vree"z.. gaát,· a'raaie:ri, mo'eten \tij' evêi; _ 
:t!3;r-ttgder..ke;n ~n de' afgelopen comp_etitiés, Het is .. iang gele" 
·den; êiä't''· er onder ö:p.ze seinioren elfta:).:l.en• kampioenen waren~ 
Laten-wij deze competitie toch eens met .deze: sléchte·.·gewoon-

.. te breken'. Afs ·wij,,dé 'elftallen en 'tegelijk.de indeling eens r • • . . • ~ -- . 
bekijken; dà.h )runhen, m·j--m·et 'een. gerust hart. de competitie · . 
_ing;,.an. Aan de spelérs is-nu de.daad; Pakt·aan, en stelt. dé 

.Len_S-familie niet· t.eleur~ Weest sportief. en -toont lTw spbrti
.. viteit door altijd t:i.·ouw op te komen, Dit verhoogt de kame-

• 



- 14· -·· ' . . . . ' . ----:---~-------------------------------------raadschap ~ Uw elftal en daarmee bereikt u, dat het elftal 
homogeeJ:! Wl)rdt; . . .. , . . : , . 

Vàn het .,eerste ·elftal wordt. verwacht, dat het de.:wená van · 
, de hele LenS-sc-hare in ~erV1,1lling zal doen gaan. • · · ..... · · ·-.., 

Hoger op de· rang-li.ist en uiteindeli,jk naa:17 de 3e .klas 
K.N;V..B. u - •' .. ~ , 

Het·twèede. elftal,dat reeds zo 'lang in de, t\Veede klas H.v.B. 
speel't, moet dit Jaar naar de' eerste .klas. Vorig jaar was 
de sta:rt zeer goed, doch 6p 1\et eind was het wèer mis. 1 

Dit ~ag nu absoluut 'niet geb,i)U"en. Niet alleen in het be- . 
gin; docll. -~e hele '1:ompeti tie ·ma.et aangepakt wora,en. · · ~· 

Het derde, vierde -en vijfde elftal zullen zich in hun om
geving best kunnen aanpàssen;• en zullen in hun afdeling o.i. 
een· g_oed fi'guur slaan. , , . · · · G. _._ ·.,,._ . · 

• . • , ..,V.ü.-,t.Jll11 • 
-----•..a"-.-, .. ---J---.-------~----------------,.•------------- r 

WEDSTRIJDU!TSLAGEN V.AN 'ZATERDAG EN ZONDAG j .1.. ' ' ' . 
D'.s.s. 1. ,_ Lens l . 3-3 " 
n~s.s. ,2 "'.' LenS 2 3-4 · 
·Lens 3 .. --.: -H.B.S; 6 a-:o · 
Lens 4 - H.:B.s~ 7 2-2 • 
Lens 5 · - Ravà 5, · 4'-2 

. n.s.s. ·. • ~· Lens .a 1-3 
Lens ê. . ·- _ G.D.A... 5-1 

- . 

n.s.s. - Lens d-e 5-2 ., ' . Lens pup. - Oosterboys '4-0·_ 
. . ,. 

. . ' --=-~-~------------------------------~--~-------~ 
·_. I,·N cD E' 1·,]: N 'G COMPETITIE 1947/' 48 SENIOREN:' 1 • 

• ,2e Klas It: Delfia•2, D.s.o. 2~ H.M.S.H. ~• Oliveo 2, Voor
. 'burg 2, L •. en S~ 2 1 .Vogel 2, Te Werve 2, Laak-

• • · ·kwartier 6.. · 

' 
' .. 2è Klas E: 

• 
2a Klas.F: 

.. r, 

' , 

Arcbi:pel 3, Concordia 3, Duindigt 3, G.D.A: 3,· 
·L. en s. 3, fü,jswijk 3; Tei-laak.3, Vel-0 3; Wes-
terkwà.rtier·;, Wès:t;landia_;. ' 

' 
El.Zwart (W) 3/D.H.L •. 3, H,P.S~V •. 3,· Kranenb~g 
3, Spoorw:i:jk 3, Tonegido 3, v.n.s •. 3, L.en S,4; 
W I x· •• 3 ' · ... ,., . " . ' · · -· '· ' · · · • . . . . ,, ' ' .. 

4e.Klas Lr Duindigt· 5, Kranenburg 5, Para~i 5~ R,X.A,V.V, 5 
Texa.s. 5,- Dei:fia 5, L. en s. 5, D,H;L.· a!., ,: 

. ' . N.li. De spel~r!J van''he:t' eè':r,:ste en de' gebrl),:1.kel:Î.jke re's.erves . 
. . . ' . . '1 .. " 
, , _worden· D.onderdag a~s. om half npgen in Als.em, · Apeldoornsche-

llilin verwacht. ·. · · . .' • ·. · , • · , .,' 1 • • ,. . 
, .. 



• 

; 

• 

' 

-~""".'-~----------~---· --. ..:_: __ ~:~--=----~~--~~~:-~-- ·_~- -~~-;.-·:_12_::_· ., 
:u IT HÉ·~ • J u·N 1--~-~:E.::f_K Ah.i P/' ',-,·j·,- '":'. · . 1 · 
NIET KAKELEN MAAR EIEREN LEGGEN . !' ! ! · --===;;;;-=== . -·· , ... •.t .. • 

Wanneer ~ijden~ ee~. weda-h~ijd bij ~o~ige jongelui de ton
gen ~a"een mitra.ilieur•geweé:i;-, aan het.werk slaan, dan horen 
·wij dik\tj.jla bovenataa.ndEl op(!ièrltj.ng dopx enige le:i,(\ers maken,. 
En inderdaad.! Indien wij, iets willéll• bereiken in de• reeds op 
a.~s. Zaterdag aanvangende ·competitie;' dàn dienen wij er voor 
te zorgen, dat de amondjes". onder· een wep.s1;rijd gesloten blij

··ven. Dit wil ria tuurlijk nog helemaal niet zeggen, dat. wij 
dan 'direct in1 staat zijn cim eieren tè leggen, Daarvoor is he-

• la.as méér nodig!! Een ànûer belangrijk punt is bijv., dat wij 
tijd'ens een·wedst;djd OP onze, plaatsen.blijven stàa.n• c..liit .. 
moet llátuurlijk ook' niet J,etterlijk worden opgenomen,<maar 
het· moet niet voorkömen,'..dat -1een rechis~baçk, linksl.~tlit.en en 
een Iinks--halfspeler op de re.chts--buitenplaats .staat.:. Het is 
werkelijk· jammer dát de plaa.ts:ruimtE! ni.e~. toestaat' p.at w:i)- . . 
deze "eieren-tips" wekelijks kunnen publiceren. Laten ;ri:J 
echter .a:fspreken, dat wij toch a,eze puntjes à_.s. Zaterdag 
en Zondág in acht gaan nemen:. Wij zij'n 'dan ?1,:i,et' Vang ::voor . 
d:e resulta.te:fr. Want dit ïs• z'eker: '.i.1wïndeïei-en11

• zu
0

llei1 er ·dan 
· niet· vallen!! ! ! ! ·:aoys·, .. Suc·ces !'!'! ! ! !.• " ·, ,: · · • i" 

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

CO!fl'ET~T~~~ELI~G•: " • ,, , .. :'" :_:_' _,.• · ·. (,. ; . 
A-KLASSE 2: LENS-A, G.D.A..-a en. b·., D.H.B.; HAVA~· Q;STEPS; 

J ·A.v.v.,.VEL0, WESTLANDIA, WILHELlIDS~. .·'. .. 
le KLASSE'H:LENS-b,.D~H.L;~ VAG; v:V'.P~·~,RAVA, .. Q.STEPS, .: .... ; . 

... .., G.D.A. -~ D.H~Jl,/ , .-. , .r • . .. 

. 2e KLASSE G: LÈNS-C, WEST~D~:, G.D:A .. ,·. )).H.:B. ·, Q.STEPs; 
00STERB0YS, A.,v. v •. , v.A.c •.... '. .. . . ' . 

3e KLASSE GsLENS-d, D.H.L., v.A.c., .Q.STEPS, VELO, F.AVA, 
D.H"B., G"D.,,,Ä.~-: · · 1

·• '. • • ..·.t . ~~ > • •• _. . 
4e KLASSE I: LENS.,,er,RAVA, VELO; WESTL.ANDIA, v. v.P.; D,H.L;,, 

~l ie 'KLÁSS~ J:~?~~~~~s,<~~ö/G~;~A'~, V.A.,~./w.;:BUUW •. 
~: -- " ·, . . . .. ' -· "'-'"' : •··· 

- · 4e KLASSE KtLENS.;.g, 0OSTBRB0YS,' A.V. v;,· D.H.:B, ,. D.:\{~Î..,. '. 
G.D"A.- • . ,~ ....... l ••L··~- •: • / :'-.. • .,. 'Y 

Evéntuèle·-~~nV:Ulli.~èii oi:-wij~g:tngen ~ûÎÎe'~ wèirden -g~~~ · · 
. '· ,- • . ' ~ ~ --'I .; ' ·- • . • • ~· .-,.- . . • • 

blipee·rd ... :····0 ·""" ~:"'·:.,:~ ... ,-,·<··_:Jt~:.t ~ .. : -~·-:· --~.:,:-'"r.'"·:;·;,~•·.- ... ,:· -:.,:,J: - · 
-~ . ~,, __ ~ ... --_.,· •.1•,lt<.'°· .·. ":1 __ .. ,,.·_~--- ·, "·1r -

• . · " .. · 1. 1 ,_' • _::..·.· ·• • - 1" 1- -- ,.-, ~ (3.,- t: " . -·• 
.•_ • :· . .;· . .- ir,,. ' -; . , 

•·' ·' 



16·- . <• , .. , ....... ~ ----------------------------------~-- .,, .. 
LEIDERS: A: dhn •. P.Juffermane en J • Walateijn sr.· ~ 

Bi " · H0 Vink en w. Viseer Sr. · ~ 
C: dhr. A.Speelmane Sr. i 

11 A.Speelmane Sr. en w. Visser Sr. , ,.. ~ 
11 A.v.Huffel ~assistent J.v,Melzen). ' ,. 

F: 11 ,J.v,Wassem. assietènt J,Linne~ever).' - _, 
G: 11 J,Goeman,;i s.äeietent A.Haaa_jes). 1 

D~ 
E: 

~ ' . ~ ~ .. 
INDELING VAN DE ELFTALIEN: ) 

Om in de komende weken plaatsruimte te winnehworden hier-: 
'onder de elftal-indelingen gepubliceerd, die voor het gehe- J 
le 'competitiejaar geldig zijn. In de komende weken worden , 
dus niet meer de elftallen afzonder~ijk gepubliceerd, zodat 
alle junioren even heel goed moeten ,:;ontroleren in welk elf-, 
tal zij geplaatst zijn.•De opstelling van.de elftallen·zal · 
geschieden v66r de aanvang ·va.n iejl.ere wed&trijd door de-- lei-, 
~ers van het elftal, die -er dan goed rekening m'ede ,hÓuden, 
dat indien meer dan·elf spelers voor.een elftal in aanmei:- } 
king komèn, de reserve-spelers rouleren. , 

1ENS-A: H, v 0 Beek,.~W.v.Bfijawijk, ,F.Bouwmeest~r. ,F.Démeije~.,; 
A,&.asjes, ,W ,Hegge. ,P .dia! Leeuw, ,J .Linnewàever. ;A,v.Looyen,, "') 
J~v~Luxemburg.,J.Roodenrija.,P,v,d.Valk en R.Wüetefeld, 

. ' , 

IENS-Br E.Ten Berge, ,M,Gelauff, ,C,Hillenaar, ,G,Koldewijn,, 
J,Kuijpers. ;H. v,Niel, ,A,Rietbroek. ,Alb,Ruijgrok, ,P. Vo!le
bregt. ,J. v ,Zuilep-, ,J. v ,d, Staak, _.,C~Bogisch en J ,de, Roos,, 
- - . . 

LENS-Cs J,Admiraà.l,,J,de Bakker.,M~v.Hirtum,,L,v,HU:lst,, · .: 
J ,Jagerman. ,Adr.Jansen.- ,G.Lam. ,E.Löwenstei;jn, ,:i:r,Pellekoorn, ,. ' 
G.Overdevest. ,G,Red'eman. ,-G.v.·Reenen. ,F.Schippera. ,M,v,d, • ., 

t'Berg. · 

·.LENS-Di P.v,d,Broek, ,A.,l)tiyvestein.:,L,Hárïng, ,-B.'Helmish, ,; 
J ,Heijdra. ,A,Nieuwenhuizen, ,A,Speelmans. ,w .v. d,Steen_,, W ,Tet--: 

. tera. ',A,Urbanus,:,N·, v,d, Veer., W, Viseer, ,K, Wallaart; (T ,Heij- i -
_ dra voor) _3. competi ti_e:wedstrijden zo mogelijk re;serve _vo'!! -î • 
Lens-E. · , .- · •, . - .•~ ' 

LENS-Ei W,GelaUJ[f. ,H,de Ba:kker;,c.Bon, ,A,Strou!i{,B,Herfllens,i 
'G, v,Roon~ ,L,Haket, ,H,Kortekaas, ,H,Haket, ,N,Romeijn, ,H.aen , 
Teuiing.,S,Vloemans,,F.Polders en J,v,Rijn, ·- · · • l 

' 



- J.f - . ----------------~---------------------------LENS-F: M.SemeJj_n. ,~. v.d.Wal. ,1;!. Strous. ,;r .Keuls. ,L~v. Ze.~la.nd., 
A.Hoogdui.n. ,H.de Koning. ,G.Blonk~,J .Hóögweg,,G,Lamli!ers., " 
M, Vink,.,J .Sta.rrenburg, ,B,v,~aai).en, · · 

' , , 
LENS-G1 ·G.v,WestÎng; ,J. $truijk. ~J ;Vaassen, ,A,~v.Laarhoven,, 

. l;I,Ridder. ,J ,Lelievelë., ,!\..Jans_èn~, S,Bleekemolen. ,B,Ïlorsboom., 
J"Boortman. ,A.v.Geîn, ;J.À_lsem, ,P ;Evers~ ,R,Roemers, ,B.v,Til-, 
burg.. . · ,"''·_;:, . . ~ : ... ,-',: ., ~ ! , --~ . - ·_ 

LENS-PUPILLEN: .A,v,'Aarem,.,G.De.ckers~ ,P .Dekker.: ,A.v.d,Geld. ~ 
TJ:i •. Kievit. ,J, v.d. Meulen{ ,H,Parmèntier. ,A. Vest er. ,Tj ,Wf'lsten~ 

. d(:)rp. ,J ,Zetz. ,Th,Luijcîcx. ,J. v .Wi,sting.; J ,Helmers. ,J ,Combé:, 
w;v,Gein.;G.v,d,Broek,,,D.v,Luxëmburg. · 

• 1,, ✓~·~ 

SAMENKOMST LENS-F: Op de'Tur:i:ma.rkt om 3 uur, Verder met de 
''.Gele Tram" tot de e.erste halte voorbij het Viaduçt •. 

. . ~ 

De spelers van LENS:..G dienen op eigen gelegenheid naar G;-D,A. 
te gaan. b.v. met bus R;_ ' 

AFSCHRIJVINGEN:- Hierover i.s in de afg~lopen weken al heel 
wat geschreven, zodat wij 'deze keer heel kort klinnen zijn, 
Vooral de 4e 0 ·Klassers dienen er voor te zorgen, .dat zij allen 
present zijn, daar anders een elftal moet worden teruggetrok:-
ken en de !niet•-opkomers dan voortaan aan de lijn zullen staan, . ' Dus .in~ dringende gevallen. is men verpl·icht af te_ schrij-
ven aan Dhr, A.v,Huffel, Sneeuwb_alstraat 98, ' 

l - • . • ._ f\ .-• ,, . 
. ' 

JUCO-VERGADERING: Vrijdagavond a.s. om 8 uur precies ten 
huize van de Heer A,Speelmans, Reviusstraat 83 (Laatste zij
straat van de Troels-trakade) • 

A .• V.H •. 

========::===========!:::==============s.=====================~=m===s T 

MET 4 E L F T A L. L E. N NAAR S A N T P O O R T: . . 
, -·Hêt was een goeae gedachte. vnn D,s.s, ons uit'te·nodi·gen 
om naar het mooi gelegen terrein 'ran Haukes ' oude club te · 
komen, De belangstelling bij de opgeroepen speleri was zo 
groot, dat slechts ~én àfschrijving binnenkwam', Bovendien 
trokken nog supporters mee, zodat wij mogen àanneme·n dat in 
de Residentie een opval lende stilte inoet hebben geheerst;. -

,. toen onze jongens·hun krachten l!laten•met de bewoners,van. 
.. ..... .., - . " " ... 

\ l 



"'' - l8 - . . . . -----~----------...-------,·------------------------- ~ 
_ Kenn;~~riqiia.: Dë g~sthe~nîi,èîiEen tweé· go!élde· terreineni' een• -

mooi club~ui,s en veel• strlj.~lust,.. Tegen, dit. li:tatste wist.en_; .. 
onze jongens hun eigèn 'capaciteiten te stellen, wo.o.rdoor 
L~nS in het voordeel kw::un. Van·de 8 te verwervèn ·punten na~ 
men wij er· 5 mee naar huis;~ zpdat de vriendelijke voorzit- :. 
ter van n.s.s, weJ. gedwongen was onze praeses: het vo.antje, · 
- inzet vw de strijd - te overhandigen, hetgeen hij graag 
en met royaaf "gebaar d:e.eër. . l . . 

Eigenlijk stelden aJ.ieen · onze jongtften in'1J.un spel tiüeur; 
slechts Wim vàn der Steen kón zijn goede vorm ontplooien, 
De '0.I),/ierq éiftallen speelden een· veelbelovende' par-tij.· .j 

Dat de. aeriiore·s de g,ille-, gedachte hadden hun •jongere. !Ilaats 
een tract.ätïe· ·aan te bieden, was tekenend voor de goede .on-
derlinge' verhouding in onze club. ,. 

--=---~----=~~~~~~--=~-----=----=-~=-==-=--==---~=~::::==-
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l Weekblad ,r.a.,i de Haagse R.X. Sportvereniging Lenig en Snel; 
' Opgericht 18 Dec'.1920. · . · · '.Alg.Secretariaat: Gasla.an 54 

D E L E N S Ê..'E V U E 

·Terreinen: Zuiderpark; ii;Îgang Vreeawijkstraat ,.. · • 
,....,_. _______ _. __ ~.:..-""'.".: .. ;·_-:-----:-~1---;"':"~~·~-------.-.:..----~------~-----:~_:;_ . 

Redactiet P.Juf:f'ermanl[! en. J.v. Venrooy : . ,. 
. Redactie-:adres:Amaridelstraat 51 

Afuninistratie-~dres: J • .J,van Luxemburg, Copernicusstraat 56 . . . . . . ., . 

. --,--------------:-----:---------------~-~---:---;_-,--~--------
Jaargang 1947,'.194a; · · -1U 3 ., .. 1€ Sept.•1947. 

_;,. =-======.~==.========z::~=:=~=====~F-=::::-·;=:~==:=•========:========~=:::=== · 
· ,I,' E N S I Z A K A, G E N D A. ' · 
~a ter dag, 20 Sept.: Lens lJ:-:E-F-G. . . . , . ,_. 

-Zondag. 21-Sept.f 1q uur-H;Mis.in'Groenesteiri. •. _ 
'.Lens·ers naar ~sterli/l,m. ', · , -. 

Maandag 22- Sept.-1 Club! .......... •- •. ' 
- . ' - Woensdag ·24'' Sept:,:; Lens pupillen~ 

Vrij~ag 26 Sêpt.:. Lens l en 2 •ll!l<bbelen. -·• · - ·. ·· ·: ·,' ' •;· 
.- --------~~-"";------~-----;-:-:--.~.7---:---~-"':'"-:" ____ ---:.~:--
o P w E K K I N .G ·1. ' ' ' -------~--------
, Het Bestuv.r n~gt bij d~ze alle Lensers, . .zowel dames als 

heren, uit voor de H.Mis; die der gewoonte· getroûw bij de 
aanvang van de competitie wordt gelezen om Gods_ ·zege'n tè' vra
gen voor de geestelijke en stoffelijke• belangen.:;v!II?; L,èru.g·: · 
en Snel en haar aanhang. Het spreekt vanzelf, dát •niémand 
mag ontbreken, )re_· vertro~wén. · als steeds, dat we niet .aah _ ~~ 
vemaI1B-.oren: kloppe:~. ·Iedere Senior:, Junior, en Pupîl~''dona.
trice en donateur,• kortom' al onze vrienden worden verwa:óht'.' 

. De H.Mis .wordt a.s. Zondag 21 Septembèr om io uur in: de Ka-· 
pel van Groenestein gelezen door- onze geestelijk adviseur 
Kapelaan D,Buis, · · . ,· - . · · .. 

. Een !DaSsalè opkomst. moge een. ~nifesta.tîe zijn .ván onzè · 
.. ' • . 1 • • • .,. • .. • • .• ' ' ,. •• .... • • ' 

_g?dsdienstzin en clubtrouw. __ . , • .. . . m:T· BESTUUR • 
. -------------------------~----~~~------~-----~-_. .'"EEN·_.GROO·T 'VERLIES·.: ....• 
·'. Onze gezell:l,ge kleed:- en consunipti_etènt zóndèr het duo 
·. Vink-Jrurgrok lijkt onbes:taanbàar. Ai tijd z}jn ,déze _heren· 

·. trouw op hu,-i post. ,Weik:è offèrs zij daarvoör in. .de loop der 
. , tijden brachten, kunnell alleen· dié leden beseffen, die ook: 
--~·wel eens îets·extra's voor de'verehl.ging deden. Wie slechts • 
. "Zijn bal·letjé komt t;rappen" heeft· daar geen flauwe· notïe . ·c: ' 

~vari. BestUl,IX en .leden' zijn dëzë' lierën' tën"zèérä-fè vê:rpl.3.cllt' --:--
,· 



-20-
~ ------------------:-----·-------------------------
vpor de .senice, die zij ons steeds. ih alle bescheidenheid 

· en geheel belangeloos boden. Helaas echter gaven beide heren 
te kenp_en, dat zij nu hun functiea·eens aan anderen willen 
over<k-agen. Dat is zeer jamner, .Wij,moeten.di~ besluit ev~n-

. wel eerbiedigen. Mogen zij er· van overtuigd zijn, .p.at wij in 
onze grote Lenafamilie waardige opvolgers zullen vinden? De 
functies bi~den ook haar eigen bekoring,• l.!en ia 'middelpunt 
en vraagbaak van ons Lens-home en niet 't minst: men_ zorgt 
dat onze spelers na de thee opgefriat'in 't veld komen. Gaar
ne zal onze secretaris, nog deze week opgaven van dame.s en 
heren inwachten, die zich voor deze functies beschikbaar stel
len. Een fris damescomité Jv-oor de consumptie afdeling ware 
ook niet te versmaden, 't zouden evenzovele bloeinpje·s zijn· 
achter ons buffet. Dames - Heren, met vertroin~en zien wij 
~-~~~=~~ge opga~e~-~~=~~=~: ____________________ Yf~E~-
K LE I N G O E D: 

Rene Roemers, Valkenboschkade 29; vond een, blauw shirt, 
vermoedelijk van één onzer vierde-elftallers. . 

Jan Bom mist een paar schoenen. Wie zag ze·verdwijnen? 
Voor en door spelers van Lens 1 en Lens-2 wordt op Vrij

dag 26 September a.s. een.praatavond gehouden, waarop zeker 
geheimzinnig persoon een Causerie hoopt te houden. Plaats en 
uur in de volgende revue •. 

Otto Belir, Nieuwendiepstraat67, heeft voor een stel Lens:.. 
benen een paar voetbalstiefels in goede staat te koop • 
.. . Bep Boortman zonà. ons weer een uitvoèrig schrijven uit 
Sumatra. Veel gro/csen vóor de blauwwitten! 
' . Huug Haukes ''zit e·r meé ". -Wij zien heni liever rennen en 

wensen hem spoedig herstel toe. . . 
De ridders van het gi:oene laken maken eeri hels spek·takel 

· op-·de cltfüi het 'kurkie wil wel ·rollen~ . . · , _ 
.. - . . . . . . .. ________________ ... ____________ ,_ ________________ .. .., ______ _ 

1r'E n .'E. 'R"1 À. N n:.. z· w··1 T·s E.R 1 AN n. · 
a.s. Donderdag 18 /3epte111ber kunneµ de aangevraagde toegangs 

bewijzen voor de _wedstrijd tegen de.zonen van Willem Tell aan 
. " • ' . 1' . ' 

het adres van de secretaris', Gaslaan 54, worden afgehaà.ld. 
Doc_h uitsluitend_ na ,7 uur en liefst met ge·past geld betalen. 

' · Ofschoon iede:r v:rili- is te gaan zoals .hij verkiest, ia er 
• t-ocn 'een voo:rstél om g'ézamenlijk heen te gaan met de trein 

van 10.43,u.; Verzà.mel~n ona:ër de' buitenklok van het H.s. 
•· . . . • • p • ' • . ' • -----------~---..; ____________________ _ 
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tr I T s L A_ G E N · VAN 13 en 14 SEPTEIAEER. 
Axchipel 1 - · Lens 1 , 3-3 
Lens 2 ..; Te Werve 2 - ,1..:2 
Lens. 3 ~ Duindigt 3 · 3-1 
Tqnegido 3 ,.. Lens 4 2,-3' 
Lens 5· - Texas 5 2-2 
Lens a: .. , Quick Steps · ·4-0 '" 
Lens b Gr. W. II Vac. 1-,·6 - . ; 

Lens c - _ G,D,:A., ·_ , , 1-1 
Lens d -: D.H.R~E. K. · · 6-o ;_gestaakt, 
Lens _e - Velo - · ·· _ 9-·0 

.,, •. 

G.D~A• - Lens g 2-0· - : 
~ - \ ' 

P R O G R A M M A VOOR ZATERDAG 2.0 SEPT!ThlliBR~ 
2,30 u. Lens· F. - .G.D,A,. irèld l. lokaal l . ' . 2. 30_ u. Lens G - Raira, -,, , 2 11 2 .. , 
3,45. u •. Lens E - Raira · ·" 2:, -, 11 ·2 
4._15 u,. Lens D -• D.H~L, · · '.' -· 1 11 ·, l_ , 
-"-•-------•--:-----------..;.---:-----.l,"----~----------N---.L.--:------
VA_N DOEL TOT-D,ÓEL.,•.",;·. .. , 

De eerste competitiedag is alweer achter 'de rug" De strijd· 
om de punten is begonnen'. en op ,deze eerst·e Zondag h11bben de 
5 seniorenelftallen van o,e ,10 te behalen punten er-- 6 behou
den. Het 2c was het enige elftal._ dat i,:ond'er punten bleef, ., .. ' 
hetgèen juist niet·. in de lijµ ~er vervráohting, lag en di,s _dub..; 
bel -teleurstelt~, . ' , , ; ,: , ,. , .• ',. . . .' , 

• Het eersteelftal dat op het laatst!;!· ogenblik zijn wed•· 
strijd ,veranderd zag t;,n nu tegen Axchipel, moest 'ui tk:ómen,, 
ad een zware ·taak, Want hoewel, de laatstè krachtsverhoudin··, 

n in de ,afdeling natuurlijk nog onbekend zijn, wordt Ar·~ 
hipel i;och ais een van de kanshebbenden beschouwd, Dit voor- , 
l, in aaIJl1lerking genomen,. was het resu1taat -,~~3·, bijzonde:i: , 
ervol,1 Te meer_-omdat. dit gelijk spèl -de veldverhouding uit
tekend weerga,:[,. -E~enals. vortge week bleèk het 'ino:;,-,eel. van - · 
e ploee; s~erk;~ Een ~t:i:er ria· rus.t _was de aohtèrstand• 2--0, 
· ar zonder te versagen werd Archipe1 bestreden, Het. succes 

· 1~lee,f niet_ uit, -m __ p.t na Ji:Ó,z::te- 'j;ijd was de ,starid gelijk' door -
iioelpup.ten vàn· Jan Walsteijn en Henny Overbeek, Koos, l'J:ijters 
~eeg i;_p. het, doel gel~·genheid enige stunts ten bes·t13 t~ ge- . 
ven, hetgeen hem zeer goed afging,_ Toch hernam Archipel de 
'leicU~, maar ·het goede volhouden werd beloond toén Henny 

"overbeek 3 minutèn voor het einde opnieuw ·gelijk maakte. zo 
verovexde Lens l het eerste kostqare '·punt.. · • · • · , 

I 
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-------------------------------------------------------De teleurstelling, die de reserven ons bereidden, memo
reerden we reeds eerder. In de gelijk opgaande ·strijd nam 
LenS voor de rust de leiding door·Henny Naastepad. Na de 
rust leek het er aanvankelijk op, dat de voorsprong ver
groot zou worde.n, maar te Werve weerstond de druk, , In een 
tegenoffensief wisten ze gelijk t.e maken e.n toe~ een ieder 
dacht dat de 1-1 stand ook de eindstand zoµ zijn, maakte 
te Werve gebruik van een jammerlijk misverstand tussen de 
baoks en veroverde de leiding, die niet meer werd afgestaan. 

Het derde startte beter, Duindigt moest met een 3-1 ne
derlaag het.schone Zuiderpark verlaten, Voor de rust, met 
wind mee, waren onze jongens merendeels in het offensief, 
Wim Verheggen vond na een aantal gymnastische toeren, zijn 
produotieve vorm en liet de vijandelijke doelman 2x de bal 
uit het net halen, hetgeen deze - blijkens zijn reacties -
minder prettig vond, Na de hervatting werd de druk op het 
LenS-doel vrij hevig, De verdediging hield echter het hoofd 
koel en s_peciaal keeper Huijsman,s was een groot .struikel
blok,. Toch liep Duindigt de achterstand tot 2-1 in, maar 
Jan Bom stelde.door een, fantastisch doelpunt,direct uit een 
corner, de zege veilig, . · 

Het vierde moest tegen Tonegido hard en ook vinnig wer
ken om de overwinning te behalen, 1naar het ,l,uli:te en dat ver
zoette alle inspanning, Tot·tweemaal kwamen de Voorburgers 
voor, maar Jan Roozenburg en Hans v.d~Burg zorgden even zo
veel keer voor de gelijkmaker. Laatstgenoemde vond dat nog 
niet genoeg en met een heel handig en beheerst doelpuntje 
bezorgde hij ons de leiding en de overwinning. 4 spelers 
van dit elftal t.w. Westing, Bom, Versteegh en Hillenaar 
gaven nog eèn prachtig voorbeeld van clubliefde en sporti
vit~i t doór direct na de wedstrijd .per taxi naar het Zui
d'erpark te trekken, om· een reserve-beurt te vervullen, 

Lens 5 speelde een goede wedstrijd tegen Texas 5, Voor 
de rust nam Texas de leiding, maar Sïnjorgo bracht na een 
algemene. aanval de partijen weer op gelijke voet. Na· rust, 
waren afwisselend Lens en Texas in.de meerderheid, Aanvoe~ 
der de Weert gaf onze jongens de leiding door een 'schot ~et 
zijn •verkeerde voet (we dachten, dat Lens-spelers 'îilleen 
maar goede •v'oeten hadden). Ondanks het prachtige keepers- ·. 
werk van onze kleine Charles wist Texas, tijdens een. groot 
overwicht, toc1< weer gelijk te maken, ·Het einde kwam alzo 
met 2-2. ~itblinkers bij LenS waren: Demeyer, Wagemans.en 

i 
1 
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Becker, De pret;!,ige geest in dit elftal.waarborgt toekomsti-
ge. succe 1;1s en, ·' ., 

(fver 14 dagen hopen we,.,de volgende guns.tige resultaten 
t.e kunnen. melden, . · • 

. In de 4e 'Klasse A, de afd:eling van Lens 1, i; 
, __ Aiphia uit Alphen a.d. Rijn, 

J,v. v. 
toegevoegd 

---~------------------------------------------------u I T - H ll: ;T ·, J U N I O R E N K A M P, ·) 

WIJZIGING COMPETITIE INDELING ,, 
G.D,A,a, en. b en RAVA yervallen •. A,-Klasse II: 

la II H : 
2e 11 G , 
3e · 11 G :. 
4e 11 I : 
4e 11 ,J :· 

11 K : . 

toevoegen Bl,Zwart. . 
11 RAVA en Bl,Zwar.t, · _ 
11 · VVP en vs,rvalleI\ Q.Steps en RAVA, 
1' GDA - · 
Il 

' \ H 

Q,Steps en El.Zwart. en vervallen 
W,Bl,R,K.-
RAVA en VVP, 

Deze week zijn géén wedstrf,jden ,;,.astgesteld voor de A,- B,
en c,-elftalleri i.v.m. de· radioreportage van de interland
wedstrijd Nederland - Zwitserland.·· · · · ' 
· • 90k de pupillen spelen deze week niet, maar. zij zullen 
hun schade kunnen inhalen op Weensdag 14: September tegen 
D.H.B,R.K. ~ op Zaterdag 27 September tegen Oosterboys, 
Dus Woensdag 24 September z:!,jn alle pupillen ~ ~ EEE 
op ons veld aanwezig, Goed onthouden a.u,.b, ! ! ! ! 

De 4e- en de 3e Klas spelers komen allen a,s,.Zaterdag 
in het veld, Zij gelieve zorgvuldig.tet wedstrijdprogramma, 
dat elders in dit blad staat vermêld,te controleren, De 
e·lftalindeling is te vinden in de revue van de. vorige week, 
Inlichtingen en afschrijvingen uitsluitend mondi::,l:i:ng of, 
schriftelijk bij A;v,Huffel, Sneeuwbalstraat 98. _:. 

' {. -> • ~ ' 
VEELBELOVENDE &rART VAN LENS-A - D en· E ! ! ! ! 
LENS-A - Quick Steps 4-0. Deze uitslag is we;L héél onve~ · 
wachts uit de bus gekomen, Len~A blijkt-na d_e goede resul
taten op het G,D.A,tournooi - de smaak te pakken te·~ebben, 
Vóór de'.· rust werd er zeer slap •gespeèld en kon de mid-voor· 
Lens aan de voorsprong helpen, Na. de rust ging h"et éen heel 
stuk beter en wist "Piétje" van de Valk nog·drie keer het 
net te vinden, Bravo!!·Zowel de leider als de aanvoerder 



-24- . -----~·-------------------------------------------------wijzen 'er op, dat de binnenspelers niet· voldoende onzà .aan
valsleider geateuhd hebben, Ook de voorzetten van de.rechts-. 
buiten konden wel in aanmerking komen voor eni'ge verbete- . 
ring! •ve·r F.Démeijer en w.Hegge waren de rapporteurs even
wel goed· te spreken. Een optimistisch gestemde aanvoerder 
is veel waard. Hij ·besloÓt zijn verslag met: "Als er zo ge- "' 
apeeld wordt' als vandaag dan we.et. ik zeker dat wij kampioen 
wOrden.· En •••. ~. dat moet ook!! n " ... ,,, 

LENS-C - G.D.A~ 1-1. De,leider schrijft over ,deze· wed~trijd; 
In het begin.was G,D,A. iets in de meerderheid. Daarna ging 
de strijd gelijk op. Rust o-o. Na de rust 1-0. door prách'tig 
doorzetten va:n Jagerman. Vermelding verdienen nog twee goe
de schoten van Erie .op de deklat en neg een prima.kopbal. 
Daarna•yolgde de gelijkmaker van G.D.A. Lof werdt toege-

. zwaaid aan onze nieuwe keeper Piet Pellekoorn, g.ie _bijv~ 
een keer. zich met leeuwenmoed voor tweetoestormen'ä,e G.Il.A.
ers wierp en hierdoor Lens voor een nederlaag wist· te be·-
hoeden. Bravo l ! ! ! · · · 
LENs-D·~ IJ.-H.B.R.K. 6··0 gestaakt, Over deze wedstrijd valt 
volgens' .. de leiders ·niet veel te vertellen. ,Enige van onzei 
spelers maakten een zwakke indruk. De doelpunten .werden 'op·. 
één uitzondering na door reeds bekende doelpuntenmakers ge
scoord, De- uitz.ond·ering_ was _.de enorme po~ier ·van Koos Wal•· 
laart. De ·,vëdstrijd vte:rd gespeeld op het tweede veld en als . -·l 
U weet (iat. door. de_ luchtdruk een paar rui ten in de consump
tietent sprongen, dan,•kunt ,JJ ... nagaan hoe AArd dit schot was! 
Een. hoera· vopr Koos ! ! ! ! · . ., . . . 

LENS-E -' VELO 9-.\0, Dè · tqpscore en de topprestatie van de-
ze week!!! De. uitslag ·doet :rêeds vermceàen dat het VELÖ-elf
tal niét ·stêrk ·was •. Maar ook bnze jongens 'kwamen in deze 
nieuwe combinatie slec!it los. De rus.t ging __ zodcende met 
sléchts 2-0.,in. Na· éie 'rusl werd echter •er Z!) __ goéd s:amenge
speeld en zó- goed gewerkt, dat nog 7x he~ net gevonden werd./• 
Een saaie ·wedstrijd wàs het niet.· Zeer spannende tonelen 
in het Velo strafschop-gebied maakte deze--wedstrijd onver- .. 
getelijk. Aàn alle ·sprl-ers zonder uitzondering··een grote ·. pluim!!! . . , 

.-
G.D.A. - · LENS-G · 2-0. Twee fouten· in de Lens-achterhoede le
verden evenveel dóelpunten op voor'G;D~A• Onze jongens kr
gen echter.een prachtige kans om gelijk•te maken maar de 

' ' 

; 

1 
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twee toegekende pen~lty's werden resp. hoog over' en in de 
panden van de keeper geschoten. Een beetje meer geluk en·ook 
onze benjami!filen kunnen.in de toekomst jui.ch~n. De }e\9,e:;-s 
vertelden ons, dat .ook na de wedst;i:-ijd :de stemming ui tste-· 

- · kend was~· -Goed zo·! · · ' 

·- LENS-B .,. . Gr.W.II-VAC 9 l.;.6. Een~middenvoor zonder voldoende 
hulp, een falende achterhÓede en een zeer zwakke middenli-

, 1 ' • 

nie, ziehier in enige kol:'.te punten de verklaring van de gro-
te nederlaag. De Vac-•ploeg was wat grootte betre'ft wel ge
weldig in het voordeel, zodat Eoen · nederlaag misschien wel 
enigszins is goed te ,praten maar •• · •• ·• dat door elkaar lo
pen ~n het kakelen is toch wel ,een zeer grote foÜt van de-
ze ,ploeg. Vóór de komende wedstrijd zullen dan ook de lei
ders eens een "hartig" woórd·je laten horen. Voorlopig kan 
echter'als'·recept 'dienen,. dat de spelers n<ig eens,,het stuk- ' 
je in de vorige Lens-revue overlezen: Niet kakelen, maar 
eieren• leggen! ! ! ! ! ' · · 

ELFTALINDEI,ING: Lens-F,' •vervallén: ·11.s_emeijn en L.v.Zeeland. · 
. 'toEoÏloegen: J.de Roos. ' ' 

De volgende spelers van Lens-E mogen in eventuele. geval
len in een lager·elftál uitkomen:· L0 Hake,t, H.Kortekaas, 
N.![omijn +. H.den Teuling. • · . , ·· 

Ook enige spelers van het.Fl--elftal mogen in Lens-G"uit
komen;n.1. If,.de Koning en L.v.d.Wal. Dit bericht is uits;tui~ 
tend bestemd voor de leiders. De jèngens die hierboven ge
noemd zijn, blijven dus als vaste spelers opgesteld voor, 
Lens'e en Lens-G, maar zij kunnen door de leiders -,zo nodig -
ook worden opgesteld in ee1t _lager elftal. Alle andere spe
lers van Lens-Een Lens--F mogen niet in een lager elftal 
uitkomen~ · -- · 

· BALLEJ'J'E TRJl.PPEN OP ZATERDAGMIDDAG, is met ingang van heden, 
niet meer toegest.aan aan de' junioren vru:,. het· D.-E.-F.- en 
G-elttal en aan de pupillen, indien er wedstrîjden op .ons 
terrein ~ijn vastgesteld.'Na afloop van hun wedstrijd die
nen deze jongens zich direct te verkleden. Voor hen staat, 
de gelegenheid. open om een balletje te trappen op Woensdag-

. middagen.. ·• •· , ' ·,. · 

LEIDERS: wordèn verzo~ht v6ór de. a.a,nvang van een ,vedstrijd ,, 
de •schoenen van de;, spelers te c.ontroleren. op spijkers, za,,. 
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terdag j,l. f'sneuvelde" een splinternieuwe bal, Jongens,. 
'Verzorgt'tb.uis ee.r~t je _schoenen, · . , ,,. 

~ A"v.;H • ..,._..; ________ . ______ _..;. _____________________ ;.. ____ ,. ___ _ 
. . . . 

E 'N I G E .MA A T R E GE 1 E N V A N. 0 R D E, 
Schrik niet·, waarde lezer, de bezem gaa:j;_·-er .nièt dopr 

noch.'de zweep er over. Het is slechts nodig•op enige punt
jes -de aandacbt .te vestig,in, omdat·-wij onze goede náam van 
ordelijke en besc::haa.:fde club willen handhaven. 

Ilunt" 1: De kleedkamers en gangen ·::i!j,1. op· de wedstrijdda
gen· slecbts tÖegankelijk voor de spelers ván die dagen en 
voor· de best11urs- en éommissieleden. Spe.ciaal juniores ma
ke:a zicJl schuldig aan .dat al te vrijpostige ,in- en uit_lo-

1 pen, ~ · . · ·• · . 
Punt 2: Roken, dat -rondom de wedstrijd uit den boze is, 

behoort men ieker na_ te laten ;n de lokalen en is'daar dus 
voor allen verboden, 

Punt 3: Voor niet-leden.is op Zaterd~ e~ ~ondag .geen .. 
speelgelegenheid. Men màke _"hen_h;ierop attent;· o/ Woensdag--. 

·middag kunnen.we nog wat sQ~peler·zïjn, · , 

'~ , . ====cP=====~===========•==z===================-=======se= I ' ' . 
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L E N S' Z A K A G 'E N D A. '.. , 
Woensdag 24 Sept~:· Lens pupillen .-:; .. D.H.'.B.R.IC.' 

- Vrijdag 

Donderdag 25 Sept.: De spelers ,van; Le?fS 1 naar Weimarstraat 
_~., 300. ~ ~ ~; p • ', ., 

26 _Sevt •: De spè lers van';:Lens 2 naar Rijswijk, ' 
_Regentesselaàn,30. · 

Zatèrdag 27 Sept.': Lens d-e-f-g-.; - ·, · ., 
' Zondag 28 -Sept~: Lens 1~2;-3-:4-5;-a.-b-c. 

1!/áandag 29 Sept.:"Club. ,-,. , . _ • 
Vrijdag 3 •Oot•: De Pé-Pé vergadert bij Dhr • \'T .Pra.a.lder • . 

, .. 

---·----------------------------------------- . 

UI T s LAG:8 N VAlr 20 SEPmi:BER. 
. · Lens D - D.H.L. - 1-1 . , . 

Lens E- Rava. 0-2 . 
Lens F- G.D.A. "1-0 gestaakt. 
Lens G- Rava 1-6 · . 

' P .R G. G R A N M A VOOR ZA!l'ERDAG 27 SEITE!.ffi:GR. 
3..45 u. Lens D - G.D.A. .• afd. 3 G Terrein 1. · 
3.45 u. D.:;I.L. Lens É afd.-,4 I llelft. 
2.3Q- u. Lens F Gr.w.r;r Vac. afd. 4 J. Térrein 1. 
3.00 u. Lens G - D.H.L •. ,_ afd. _4 K - ~errein 2. 

· P . R O G R A JJi !l A _ VOOR ZÖ~'.DAG 28 . SEPffiIBÈR; 
· 2 •. oo· u. Lens 1 "" D.H.L. 1 Terrein 1. 
12.i50 u. Vocu:-burg 2 ~ Lens 2 Voorburg. 

2.00 u. Archipel 3, ~.Lens 3 Terr.Toriegido bij Wil~ 
( 

.,. helnrus, Voorburg. 
2.3 0 ·u. Lens 4 - v.n.s. 3 Te=ein 2·. ·, 

12,00 u. Lens 5 ~ Duindigt 5 Terrein l. · 
,_ 12.00 u. Lens A ·· ~ - Velo · efd.A kl. 2,terrein 2. 

1.15 u. Lens B - .D,H.L. afd.i kl. R,terrein 2. 
~- _2.3o_u. Westla.ndia_ -_Lens_C ____ .' ___ afd.2 kl. G,Naaldwi,jk • 

• 
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EERSTE- en TWEEDE-ELFTALLERS 2 ATTENTIE! 

Om spijkers met koppen te .slaan wordt voor en door onze 
2 hoogste elftallen deze week een bespreking gehouden. Onze 
voortrekkers wo.rden a.s. Donderdag om 8 'uur verwacht aan· 
het adres·Weime.rstraat 300, voor sommigen een welbekend ter
rein. De spelers èn reserves van het tweede gaan te gast' ·bij 
de. heer voorzitter, Regentesselaan 30 te Rijswijk,· eveneens 

·om Buur, · 
He;en, noteert U het even? 
-------·-----···-----·-------·----

D E E.c.o B L A A s T A p p È L. ' 
De voortrekkers ontvangen a.s. Zondag de groenwitte Delft

sé Leeuwen. D.H.L. is ee·n oude rivaal, aan me wij na het 
succes tegen Archipel minstens 1 puntje behoren af te snoe-

' pen. 
Het 2e elftal trèkt naar Voorbm:g o~ daàr dé club van die 

naam 'te ontmoeten. Deze heren he"bben nog iets goed .te maken,· 
· waarop wij prompt rekenen. Afgesproken,' lui! , 

Het 3e elft1.,.l ontmoet, ook al in Voorburg·, Archipel. lia 
de goede start van dit elftal is de venmchting dat ook hier 
succes is te behalen! Goed open' spel en het zal wel lukken. 

. ' 

Het 4e elftal is gasth"7er voor V.D,S. 3, VoorM.aJ; geen 
· gemakkelijke tegenstander, maar een extra schepje _er op he-. •· 
·ren,. dan is 'toch wel succes te behalen? \ . 

.. ·Door het Se elftal dat' zo goed gestert is tegen Texas, 
kan ook na hard werken 1. puntje ver9verd warden op Duindigt 
5. -

• Prettige wedstrijden en Good Luck, Boys!·. 

EERS;l'E EIJ'T.!l.L: J ,L'rijters. ,J. 'Jillems, ,H,Relmich, ,A,Hoefna- . 
gel, .,R,Roemers. ,L,de Boer. ,J, Wüste.feld, ,A,Koppelle, ,J,TI'al
steyn, ,H,Óvérbeek. ,F,v .Niel. Ras: A.v.Luxemburg, Leider: 

, Dhr. W.Praalder •. : . 

TWEEDE ELFTAL: J~v.Melzen,,H,den Drijver,,A,v.Huffel.,Ph, 
·de Heer, ,A.Bogisch. ,H.Kops. ,Ant.v~Huffel, ,H,Naastepad,, · 
C,Schilperoort, ,J ,GoellB!ls. ,c.v ,Luxemburg, Res: C.,Bierhuizen, 
Leider: Ph,de Heer.· , 
Samenkomst 11,15 uu± bij cápitol ,theáter, 

, . 

DERDE ELFrAL: W.Huysmans. ,J ,v,Venrooy·. ,J ,Bontje.,,G,Luyckx., 
H, v,d,Bogaard, ,F, v ,Maurik. ,A,Blok,, VT, V~rbeggen, ,R.Roodenrijs, 
A,Te I·1ey. ,H. Jacobi, Res: H, Janssen. ,L,Niessen, Leider: Dhr, 
;; • y. Venrooy. T-er::::-ein Tonegido te bereiKen me~ ~làuy,e .Tram· 
~ ot ·hal te 'tic ·~· .. et Leidse:i.1è.am .. 

' •• ' . 

., 



. ---:.:.-'-'-·'---.:.--~-----=~~-.:.:....::..;:::;_..::...:..:..:..: __ ::::.:. . ' ....... =~.:.:·· .... . VIERDE''EL:ETAL: W.Hillena.ar. ,Jac.v.West"ing. ,G. v.d. Steen •. , 
J L0v.d.Wal.,B.Vink.,S.Kroon.,J.Bom.,A.Versteegh.,H.v.d.Burg., 

, ! J .Roozenburg. ,J .Hóp. Res: A.Wamelink. ,R.Willemsen. ,M.:i:,ückel. ' . l 
VIJFDE ELFrAL: Ch.Demeijer.,A.Wageina:ns.,:F.v.Deelen.,J.Heère, 

. W.Klünnen. ,P .Bakker. ,J .Sinjorgo. ,M.Hemmes. ,L.de Weert. ,B.Bes, 
'If.Becker. Res: ·H.v.Hirtum.,1.V'?rschuren.,H.Vos.•Leider:1.de 

Weert. · . ·, ., · · ·E c 
0 -------------------------------------------~---~-!.-. ' 

!. U I T , H E T·. J U N I O R E F K A l,r P. 
f Alleen j.l. :zaterdag rolde de baJ. en deze keer ging het 
; helaas niet bepaald voor de wind. Dit was vooral te wijten 
' aan .de vele wegblijvers uit de laagste -twee elftaJ.len. Eïer 
, lieten liefst 7 jongens zonder enig bericht van verhindering 
i verstek gaan n.l.:·· s.Bleekemolen, B0 Borsboom, J. Vaassen, 
( R.Roemers, en B. v .Tilburg van het G-elftal' en G.Blonk en A. 

Hoogduin van Lens-F. Gelukkig kunnèn wij daar tegenover stel
len dat het D- en E-elftaJ. ;volledig aan_ de start verschenen. 
Indien in de. ko!llende week; wederom een aantal wegblijvers ge
noteerd moet worden, dan zal een elftal uit de competitie 
worden teruggetrokken, waá.rbij d,an-alle spelers, die een keer 

,. zonder_ afschri;fving zijn weggebleven, van de spelerslijst , · 
worden geschrapt .• 

Wanneer in een paar woorden êen algemeen overzicht gege-
\ ven moet worden over de afgelopen speeldag, dan .moeten wij . · 
-f' constateren, dat alle uitslagen de. verhouding in het véld 

weergaven. Misschien dan LenS-d hiertegen zou willen protes
,, teren, omdat deze jongens de gebe le wedstrijd in de meerder
' heid zi.Jn geweest, maar de "lijnmensen" ·waren er niettemin 

van overtuigd, dat zij met een dankbaar gezicht de- b_eide 
handjes mochten dicht klappen·! Eeil der backs maakte :tegen 
het einde der ~edstrijd een hopenloze blunder. De beide kant
halfs konden maar matig meekomen. De vleugeÎSpelers (vooral, 
rechts) hielden_ de bal te lang bij zich en het biw.entrio 
zag geen.kans om de trapvaste backs en de prima doelman .on-

1~anks het veroverwicht"op de juiste ·manier· te ove=ompelan: 
Te veel .. schoten gingen naast of rakelings over het doel het,-

. l geen toch wel wijst op ee;n slordige afwerking van de aanval.:.. ·. 't len! Da spil w.v.d.Steen_komt wederom in aanmerking voor een · 
· ·, compliment. Zijn opstellen en technisch spel waren een 'Voort-

f durend struikelblok voor de Delftenaren. · · 
f LenS-e verloor· met ?-0 hetgeen.de verhouding goed weer-
] gaf. Ik geloof dat hier de overgang van de pupillen-afd,naa;r 
., 
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de junioren' eeri !IBrtig woordje meéspra.k. I~et eerste kwax
tier van de wedsjlrijd ·was in één woord ge,yeldig ! Zéér · s_ne 1 . 
ging het op het··Rava-doel af. en ook de Dranje-hemden toon.:.· 
den een behoorlijk ploegje in het veld te hebben; dat onze 
achterhoede. geq.ucht aan de tand voelde.De zeer goede en 
snelle buit~nspelers van Rava werden te weinig in de gaten 
gehouden en deze spelers konden dan ook hun ploeg-aan de .. 
overwinning -helpen. De grot ere backs hadden lat er geen moei-. 
te meet met.de LenS-voorhoede:,die na de rust werkelijk·een •·-· 
zekere bangheid ten toon spreidde.Toch 1le,d de strij_d een an
der beeld kunnen krijgen,als de penalty door de back en een 
mooie kans VaJ+ de "links bui ten benut waren geworden! • 

LenS-f kon na 25 min. spelen de tent weer Ópzoeken, door-_ 
dat één speler van de met 8,man uitkomende G.D.A.~ploeg uit 
het veld gezonden werd wegens natrappen. Verleden:week was 
LenS-d hiervan de dupe. Het blijkt dus wel, dat ook andere 
clubs met niet-opkomers te. kampen .hebben. Hier móest Lens· 
10 man opstellen, die door Jac.Starrenb=g de leiding kon
den nemen om die niet meer af-te staan_. Wij zullen hopèn op 
een gunstige beslissing van de Bond!' 

Van het zo erg gehavende lrelftal valt niet veel te ver
tellèn! Aangevuld met enige reserves·was onze ploeg zwakker 
dan Rava, dat dan ook na l0_min. een 2-0 voorsprong wist te 

• veroveren. Toen werd een penalty naast geschoten door onze 
mid-voor. A.v.Laarhoven wist echter met een prachtig schot 
de èer te redden! Rust 2-1. Hierna bleek dat önze gasten 
over meer uithoudingsvermogen beschikten zodat de stand tot 
5-1 kon worden opgev.oerd. De wedstrijd werd in de beste ver-. 
standhouding gespeeld. Deze jongens hebben hard gewerkt, 
en verdienen - ondanks de nederlaag - een pluim! Een spor
tief verlieze.r te zijn is immers· geweldig veel waard, ja,het 

.is zelfs de eerste stap op weg naar d~ overw.i,nning!!!! 
Tot slot nog een tweetal aanwijzingen. 1. Te veel ballen 

worden door onze voarhoedespelers van betrekkelijk korte af
stand over het doel geschoten. Recept: Schieten met strakke 
wreef; het been wàarmede. geschoten wordt, niet hoog laten· 
doorzwaaien en op het moment van schieten de knie (reep.het 
lichaam} over de bal brengen, Een hard, zuiver en laag schot. 
is -da.>, verzekerd. 2. Het• ingooien moet _'zoveel mogeli)'k ge
schieden door de kant-halfspelers, die er op moeten letten 
met beide voeten op de grond te_ blijven ·en met 2 lianden de 
bal hoven het hoofd in het veld te 'werpen; Regel moet zijn, 
dat de. bal wor:l.t geworpen in de 'richting van _het vijándel;;ke 
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PRCGF.PJ,!Ni.A: zie eldè:t'.S in dit blad• Vooral dè jongere •junio:t'.en -: 

· dienen te b.edenken _dat het_· excuufl: '.'Ik kon nergens vinden. waax. · 

en. hoe laat .. ik moest spelen" -niet op. gaat, daar ieder ;recht._ :. 

geaard clubzµan (j01ig en ,oud) onze Lens-revue v211 A. tot .Z leest, 

_en zorgvuldig bew~art: ---,'.: ' · ,· .,· 

ELFT.ALilillELil\G: zie .Lens-revue N~ 2--vê.n 10 Sept.· 1,17 •. , -

. AFSCï-iRIJV!~iGEN èn Ifil.ICHTE\'G:31' bètr.' de . Ju.>J.ior_en~fd.~ all~én .. 

sclu:-:i,ftelijk of 1!1ondeling bij A.v;Huffel, Sneeui,balstraat 9a •. ·: 

SAf:IBNKCiftsr: Zaterdag: LenS,-E vaar dè. ingang·Holl.Spóor. ondèr · ' \ 

de klok om 2. 30 uur (niet met de :t;cl'àm i.v.m. vliegwedst~ijcfen 

Ypenbu:rg) .. · ' . . :-, · . --' , . . . · . -

Zondag: LenS-·C beginhal te Bus 'J~S.l'.. ·op de Varkenmarld; om 

12.00 uur. _ _ .. 

Bij thuiswedstrijden zijh alle jonge~s verplicht om.zich,- , ., 

gekleed i;1 voetbalcostuum - een: kwartier vóór de\vedstrîjd-: · , 

in het kleed:lok:2.al te bevinden. Zij mogen dus niet nîeer .voor :- . · · 

· de aanvang van de wedstrijd :"ergens" óp het ve;[,d een_ balletje ·: 

trappen. Cok wordt er op gewezen, dat cle' spelers zich dii:ect ,.· 

vóór de to.ss naar het' middenveld. .begev:en, teneinde de sche'!,ds..;-_ 

. rechter in dè gelegenheid te· stel],e.'l 'Óm de foto 1s te cont;ro-· 

lerend " ·- - •· , . -.. ., · 1 . ~ · ~ 

____ .. ______ - ·-~-- ., --------- ---- -----. --··------
liî I TI U W E : L~ E D ·;g l{: ." ;,. ·-
Pupil: J. v .d.¼roft, G~br. Metsusti-aat ?4~ :. ,.,.: .,.. . 

Junior: , s.de Bruijn, Kalkoenstraat 15. 
Junior!. C .de }Jl?.àt, . Groenesteyristraat. 77. '- ,'.·, , . ., 

N I :.:! U W E _. · D. 0 H A T ID U R: .. , •. 

Dhr.· J.w.v.d.Kxoft, Gabr. He,tsy.straat 24•·· 

' -----------------.------. ------..,..,.--,--.-.. --------.-. ,----,:-----'.' 
VARIA. 

. . 
·, .. , ., , . ' 

_ Onze vriend George Hoeks bericht ons over. zijn, aanstaand .,, . 

huwelijk met mej. Fien Vullings op,.Zaterdag 18 Octobér.te' ·. 

Helden - Beringe _ (L.). Onze'. beste wensèn_ vergezetlen het· jon-

ge paar: op zijn, levÉmspad.,, 1 •• , ·. ,. ;· • · 

, ' .... , - . ,.._ ·- - . ,'. ·, ' ... ' . 

!Taai' wij vernemen is· Z.ondäg 1.1. in Amsterdam behalve de \ 

bal ook het nette boordje van d~ neer Waisteyn gesneuveld , , 

of juiste;r weggesmolten. · · '·/> / · :. ,\ _-, · · ,·; 
:,. · · • I • • . • ,._ \ 1 

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

"' " ' -./ 

' 
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0 V E R T B K E U E N V A M L E V E N, 

Wij, sporters, bewoners van de groene weiden, ;kunnen ons 
zo intens er over verheugen in het bezi't te zijn van een 
stralende gezondheid, Onze houding, ,onze activiteit, snel
heid; krachttoeren, ui~houdingàprestaties zijn even zo ve
le tekènen van een goed ,natuurlijk leven, Ons lichaam is 
in'staat heel wat arbeid te' verrichten, · . 

lloven het leven volgens de r.atuur staat echter ons bo
vennatuurlijk leven, dat zich/eve.1eens' in tekenen .openbaart. 
Dit tèken is onze liefde tot God. 'Jie God bemint, heeft het 
bovennatuurlijlt leven. En is het niet ,zo, dat onze liefde 
tot God zich openbaart in onze liefde tot elkaar, tot de 
naaste? Duizenderlei zi,in de mogelijkheden· voor de ·sporters 
in verenigingsverband om in daden te tonen, dat bij liefde 
bezit tot de evennaaste en du13 liefde tot God. Die liefde 
kau zich uiten in hulpvaardigheid, verdraagz.aamheid, eer
lijkheid,' een goed woord, een vriendelijk gebaar, tekenen 
van een bovennatuurlijk leven,·. •. ' 

----=-=-====-=-=-==-=-=--~-=----=-=~=-c-e-=-=--=-=-=--==--
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- L E N S '- Z A K A G' E N D A, 
Zaterdag 4 October: Lens D-E-F-G-pupillen, 

. Zondag_ 5 October: Lens' 1-2-3-4-5-A-B-C, 
Maandag 6 October: Club! ! ! ! Komt U ook? 
Woensdàg· 8 October: 8 Uur, :B:Jstuursv:ergadering ten hqize van 

Dhr. P,Juffermar.s, .Amandelstraat. 51, 

----"'.°!-----------------~--.:------------------~----M-----
B IJ E E N A F S C H E I. D. ' - . · · , 

Het W!l.S met gemengde gevoelens, dat 'wij .d~ foto· van ·onze 

geestelijk adviseur in het Binnenhof zagen afgedrukt met daar
onder de aankond_,iging vàn .zijn bcmoeming tot" pastoor.Vreug
de om zijn promotie, mae.r daarbij tele=stelling om het ver-
lies dat Lens moet lijden, , 

Nadat hij in 1940 uit Rojterda.m was weggebombardeerd,werd 
à.an .Kapelaen _Buis een stuk Den Haag nls arbeidsveld toever

trouvrd en wij mochten hem als ·opvolger van ·Rector E,Stolmjk 
als onze geestelijk adviseur iri ons midden begroeten. Wns de 
kennismaking reeds _vnn buiteng,,wone· prettige .aard, de intie-
·me Sa.Jllenwerking tussen adviseU]:' en bestuur hoeft een.,band 
gesmeed, à.ie· voor de eeuwigheid bestemd leek, En inderdaad 
~ al gaat d.e heer Buis heen,- de herinnering rum zijn ao.hge
mme wijze van omgang, zijn activiteit, zijn persoonlijkheid en 
zijn belangstelling voor kns. b],ijft, . ' .. ., 

L:mig en Snel heeft reden de scheidende. adviseur dank te 
--··· weten voor zijn fu.rbeid in ons millieu. Vf;ii, hebben in de Illl 

voorbije zevén jaren ge:legenheid géhad _in hem de pr-ie ster en 
,~-- de mens te eren. Dat dit geen fraze is., we'ten allen die hem· 

. ,,.',; .. 

, 
. ·~, .... 

kemien. · • 
Vanzélfaprekend past hier een felièitatie aan het adres 

van de jonge 'pastoq;i;-,'wie wij van. harte_toewensen, dat hij in 
Ierseke - zijn de Iersekese oesters niet iets speciaals 'voor· 
fijnpro~vèrs - met ~;r-ucht mogen arbeiden in 1s !le~en wijngaard, 

In lfomine Domini Feliêiter! ! · • -Namen.s ... het bestuur, 
p" .J!JF]1Eiul.ANS • 

' 
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0 F F IC IE EL~ 
Nieuwe leden: Pupil

P-c.gil 
Pupil 
Junior 

H,Spàpens', E,:Cisonstraat · 112. 
H.Berkemeijer, Sneeuwbalstraat 104, 
G.v.Agthoven, L,v.Meerà.ervoort 423. 
A,v.d.Hoff,Bennekomstraat 57. 

Bestuursv~rgadering Hiërbij nodigen wij de Geest ,Adviseur 
en de H,H.Bestuursleden uit tot het bijwonen van ,de 7e be-. • 
stuursvergadering op WOENSDAG 8 OCTOBER 1947 ten huize van 

. ])hr, P.:T1.d'fermans .• .A.l.'andelstraat 51 • 1 s. avonds 8,30 uur pre
cieEJ. Er volgen geen convocat.ies. ' 

Uitslagen. l'fogmaals verzoeken wij de H.H.aanvoerders van de 
senioren en de lÎ,H.leiders van de junioren d-ringend de wed
s'trijdui tslagen direct na afloop telefonisch door te geven 
aan het secretariaat, T..,L 39,83. 75. · • 

' -----·----•"---' --------------------·---------------------
V ·ARIA. . . 

· Op Zaterdag 4 Oct ober is· het vóor de heer en mevrouw Kas 
Bontje-Visser een blijde 'dag,· Zij vieren dan n.l. hun zilYeren 
huwelijksfeest. En "ij Lensers herinneren ons, dat de bruide- ' 
gom een Yan .onze allertrcuwste leden is, die ze li's nu nog 
bij de veteranenwedstrijden een woordje mèespreekt. Wi~, ""n
sen het· zilYeren paar van harte geluk en nog vele jaren. 
· Voor belangstellenden zij Yermeld, dat op de i'eestdag van 

.5-5 uur receptie is in, "'De Gouden,Kroon" {dit ·goud wellicht 
vanwege verder7 plannen); _Frederik 1Iendriklaan ll9, 

.. H.,t is -onze ijverige heer van Hemmen een doorn in het oog, 
dat de gràsmat van de velde,1 no,g lang geen biljartlaken is 0 

Dus is hij_ begonnen zoveel mogelijk de oneffenheden te slech
ten, bij welke bezigheï.d w/j' hem de gunst van moeder Natuur 
. toewensep., · · , 

. . De h~er Nico. Schouten is - naar ~erluidt. - tot zijn oude 
liefde teruggekeerd ·tot groté'vreugde van Lens 4. 

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

, . · Zo juist vernemen wij, dat René Roemers per 1 Ootober te -, 
Wéert benoemd is aan á.e Ulo, waarmee wij hem van harte geluk-c
Wensen. Natuurlijk __ zien we hem elke Z_ondag op de groene ,v'."i• 

-W .1-· helpt Henny v,d.Boogáardt zijn sinds 
vèrloren geraakt b_lauwe shirt terugvinden? 
vinder wordt· een gratis foto - levensgroot 
Adres, Parkwég 40. A, Vco~burg.- · 

enige maanden 
Van de ·eerl'ijke 

vervaardigd, 
, 

----·---- --. ,.;:_ ____________ . 

.. 
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,_,, De tweede.competitie-Zondag was in zijn-resultaten teleur-

i~:stelle'nd. Tegenover 2 overvr.i.nningen 'staan'3 nede:vlagen; waar- , 

·;·/ onder die van ,de beidJ= hoogste-~Ell:!;tillen, . ;", . 

_;. liet eerste. eJftal leed een kle'ine nederlaag tegen D.H,1.; . 

.. : do oude Delftse tegenstanders: -lîodig was deze nederlaag in 

.,,,het geheel niet. Een, beetje,meer,geluk en meer beheersing te
.,. genover lastige· te genst.anders hadden de schaal gemakkelijk in 

·. ons voordeel kunnen doen overslàan, In de ·eerste helft ging 

;,~ ile strijd gelijk op~ Wel nam D.H~·1; een 2-0 voorsprong,maar 
;.,; Jan Walsteyn zorgde er voor, dat de rust met 1-2 inging; Na 

.·:;de hervatting gaf ·Léns de toon aan, Aad Kóppele benutte een· 
· ··penalty en toen Henny Overbeek met een. prachtig doe:\,punt ons· 

•. aan een voorsprpng hielp, _scheen de zaak, beklonken, te meer 

:,·pmdat het houtwerk de D,H.L.keeper in hevige mate moest bij~~ - . . ' . - . . . . 
. : staan om verhoging yan de sc.ore te voo:rkomen,. Onze- tegenstan-

·., ders wilden het, spel forceren. en .-dèden dit grondig, Al spoe

·:•'dig moest· èen: h~er de kleedkamer op_zoéken, Het was 'Y91'.heel 

· erg te, betreuren, dat ook een van onze spelers -,zijn zelfbe- . 

. heersing verloor· en' eveneens het_ veld moest verlaten, De om-

.· zetting in ·onze ploeg deed aan de presi;aties geen goed, Door 

•.: 2 grote fouten qnzerzijds zag D.H.L, J;:ans evei:rvee+ doelpunte!). 

,,.; te maken en à.aar.mee 'de stang. op. 4-3 te brengen, pit was gê- " -

·;~·•neeg voor de overwinning,die: zij niet 1neer uit llapden gaven en. 

:.:waardoor zij meer _kregen dan verdiend was.. • ' . , .. 
,· Het tweede bracht opnieuw een teleurstellende uitslag meEJ, .. 

,c·:Na het lezen van" het verslag krijgt men wél de indruk dat hier 

~·van een formele :,:i;rechwedstrijd gesproken kan wÓrdEÏn, ·m= uit-' 

. 'èindelijk tellen -de 'doelpuntèn en -de 3-1 nederlàag is genoteerd. 

· :-~,Voor rust-warep. ç,nze jongens al ,in de, meerdEJrhe:i.d, mcl.ll.r door. 0 

onproduotiyi.teit en pech(?) bleven doelpunte1,1 achterwege,;Door 

· · enige fouten in ,de achterhoede. wist Voo:i::burg ·wé:i,. 2 x tè. dóol

ptinten; zodat d,á"'rust een _2-0 achterstand aangaf. Na de rust · 

wist Tonny_v.Hu:ff;ei er2-Lvan.te maken_.EvenlatEJr,mocht J;:m .; .. 

Goemans een pe:nàlty nemen,maar d_eze werd,door de keeper gEJ- . :·•, 
stopt, en de weggewerkte, b,al km\m bij de midvoor, die er gelijk 

• 3-1 van "maakte, .Deze nuttige voorsprong v,erd 'door Voorburg 
verder met succès"verd·edigd.' · '. ·., . 1 

.,-". ·.•; ,,,_,,.. '., 

,. Het. derde ,elftal )Jehaalde de vólle puntenbuit_- Axchipel 3, . 
dier.de· competiti'e ~et· eeni 5-d zege op l/lesterkwaxtier 3 had in

. gezet; ,gold als èen g!ë!duc4t tegenstander-, .De rood broeken wa-

; ren tro,;,.wens i11 het veld _een tikje sterker, ,Hun trappen en. ) 

• •. plaats.en was betel verzorgd • .De aèhterhoède. van het derde., had. . ' . . -~ . . . , ~ . - . - . '-, ' .~ . . -~ . -
. s 
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er e_chter goed h(lt oog in en werd in 'het werk ·pra;htig ge'hol.:. 
pen door ae mid9-enli!J-ie., T,ot· lÖ minuten ·voer het einde· bleef 
dé stand 0-0. Na een vrij hevig Archipel-overwicht· ging on- ·. 
ze voorhoede er plots. van door, Lou te Mey gaf e(ln goède · . 
voorzet weg en Toon :Blok dook ineens op; om de bal het ver
eiste zetje te gevèn. En twee minuten yoor het-einde b,erhaal
de de geschiedenis zich; alhoewel.nu Wim Verheggen de uit-,. 

· eindelijke dader. wás. 
Het vierde bleef ook geneer 'in. de ruhning door haar nieu

we zegepraal. Het wai'l hier overigens·een"benauwd,geva1.· Voor. 
rust was er een sp:i;-ekezid LenS-qvèrwicht, maar de mannen van 
de voorhoede weigerden~categorisch om de 'lij'nme'nsen aan het · 

/juichen te zetten~ De äéhterhoede had medelijden met de ar
·-· V,D,S.ers en. verleende enige medewerking bij het tot 
standkomen van een ·goal, Na de'thee bleef de 0-1 ·stand lang 

·gehandhaafd; Eer$t een minuut of 7 voor het einde loste Jan 
Roozenburg eil'n goed schot {waarom niet· een half. uur eerder, 
Jan?) en de gelijkmaker was géboren~ Hans v,d, :Burg vónd dat 
nog piet genoeg en hij deponeerde kort hier.na de bal ten 
tweede male in het ·v.n.s.-doel. · · · 

Het 5e leed tegen Duindigt 5 een duidelijke 4--0 nederlaag, 
De tegenstanders waren behalve tèchnisch ook 1ichamelijk ster
ker en zij maakten h_iervan een gepast, maar zeer nuttig ge- -
bruik. Voor het draaien vond:Duindigt maar éénmaal het LsnS
:ilot, maar na de verkwikkende drank werd dèze handeling drie-

" maal nog herhaald;. Ook -de Lens-mensen werkten de ·bal éénmaal 
· langs de keeper, maar het doelpunt vond geen genade in _de 
ogen _van de rechtspreker. · ·. · · · · .. · · J · V 

., ~ • V • " -~---------------------------------------------------
·· U I T S L A G E N VAN 27 
· ·Lens 1 - .D,H.-L. 1 . • 

·-voorburg 2 - Lens 2 
Archipel 3 - Lens 3 . · · 
Lens 4 · - Y.n.s.-3. · .. 
Lens 5 -. Duindigt 5 
Lens A . _Velo 

• ..:Lens E -,. D.~0 L,. 
... · Westlàndia - Lens C 

·Lens ]i.·.-. · .... , G,li.A. · 
. D.H.L. ,.: ' . - Le:ns" E 

Lens~ G· . ..;_ ,D,H,L, 

en-· 28 

' 

SBPTEMEER. 
. 3-4; · · 
3-1 . ' 
0-2 , 
2-1 
0--4. 
1-1 
l;..O 
ö-4' 
2-Ç) 
.o-;1.1 
2-5, 

' 



., 

7 
. 1· • -0 . · 

- .. -- . __ · . ---------- · -- · ------ ... --- -:_. · ------ . --- . --.:.21-.. , . ' ;~_ .. . ~ -- . 
,p R. 0 G R A. M 1{ A . SEJITIORES VOOR ZONDAG 5 OCTOEEfü . 
2.- u •. 's-Gravenzande !. Lens 1·. · · terreiri: 's-Gravenz. · 
2.30. u. Lens 2 · :.,· Lnakkwarti13r 6te=ein· l· · 

12.- u. Lens 3 -: Westerkwart.3 terrein l 
12.--·-· û. D.H.L. 3 ~ Lens. 4 • · · . terrein D,H.L. 
· 2.)0 u.- Lens 5 .;. R.K.·.a..v.v~5 · terrein 2 . · 
. ·_ . . . . . ·_ . . . : . . . -- ' . ,; .. 
PROGRAUMA JUNIORES EN PUPILLEN VOOR' ZATERDAG 4 OCTOEiffis 
2.- û. Lenspup. '- Oosterbciyf! · ·'. terrêin.. l 
4.15 u. Lens D . - v. V.P •. · . 3 G terrèin l ,' ·· 

. -:- •• ~ ' , •. "' I • 

3 .- u. Le~ E .., Oosterboy.s • 4· I · te.rrein l 
3.45 u.· Lens F -•- Nootd.J3oys . -4·.r terrein 2.' 
2.30 u, ·Lens ·G •_.· - v. V,f. ··: · .. ,4 k ·.ten:~in 2 ·• ·" ;: 

p·n·o G RA 11 MA .. JUNIORES VOOR ZONDAG 5 OCTO:BER: . 
... 12.-- u, Lens A, :-. Gr,W.II-Vao., -A,kl.2 terrein 2 

1.15 u, Lens .B - Quiok Step_s ' l !f. ·terrein l 
l, 15 ~u. Lens C - 'D.;H,B.R,K;.' , · ·. 2 G · terrein 2 

' . -----------------------·-------·-----.---------·-:-------, . ' 

DE E,c.o B _ _!iAAST .A:P.PÈL. . , 
Na de teleurstellende resûitaten van de ·vorige wèek ·van 

het eerste en. tweede elftal gaan wij met nieuwe moed de vol..: 
gende ronde van de competitie tegemoet, , · · · " 

Het eerste elftal kan zich in. het Wes}land herstellen, 
doch de spelers dienen zich er dan wel van bewust te zijn, 
da'!; daar alleen met rustig ,en beheerst spel resu:J:tnat is :f;e 
behalen. · 1 .,·\, .. ·~- .•, _ • .! .... ,--.. ; 

'· Onze reserves, die tot"nu n:og geen resultaa.t hebben be-, 
haald, kunnen deze week hun eerste puntjes behalen, .- •. · 

. , Ons derde en- vierde ·elftal. :deden het tot nu toe beter,De 
.. : opgáv:e voor·. J.v. Venrooy o.a.; ,is .niet· al 'te zwáar. _Moeilijker 
.is de wedstrijd in Delft _van ons vierde. Wij.hebben echter 
hot volste vertrouwen in' dit ·e1:ftal en wij verwachten dan·ook, 
dnt beide puntjes naar Den Haag zulle'n ,worden nieogobrnoht, 
R,K.A.v.v, is !lltijd een laatige.opgali.f vpor onze .elftallen,• 
doch ons •vijfde elftal is o.i. hiertegen, wel opgewassen. · 

· EERSTE ELFTAL: J,F~jters. ;J, Willems. ,"I!,Hélmic:14 ,A.Hoéfrmgel, 
. R.Roemers. ,L.de :Boer~ ,J, Wüstefeld, ,H,Overbeek.,J,Walsteyn,,. :, 
A,Koppelle.,F.v,Niel. Ree •. H,'.!{ops. Leider: ·:Qbx,1i.Praa.lder. , 
Samenkomst 12.30 uur bij halte W~s.M. ·varkenmarkt. 

1 , • ,:.-~. Trl8EDE ELFTAL: J. v,Melzen. ,Ph. de· Hee·r. ~A.v:HuffeI., ,.r.v •. Wes-: . 

l • • · .. ,~ing., ,A.Bogi!lch., S,~oon, ,lmt,_v ,;Ruffel., L, y ~ d~Wa'.!, • ,R. Janssen, 
, ., N,N., .I,Hop, Ress !L,1':aastepad.,G,Luyokx,. Leider: Ph._de Heer • 

.. , 



. -38- . _ -~--------------~------------·---------,-'------------·f 
DERDE ELFTAL:. W, Huysmruis • , G'. L:µy:èkx, , J~v.,Venro oy • , II.Na.astepa.di, 
H, v, (\,Eoogaard.~J •.~ontje. ,A:E1. çl,{., w. Verhegge. n, ,A.~e, <Méy • ., ,t 
J,Goemans.,H,Jacobi_.,Res: R,Eecker,,Ç,Hattink, Leider: .J.v,-J 
Venrooy' •. - .·. ">- . - ,"', ... <- .• __ .:· · .. ·: ~ , .. - • ,· -- )-

VIERDE ELFTAL:· W ,Hillenaar, ,C/Bïerhu:l.zeh. ,H,den Drijver,, f 
A. Versteegh, ,G,v, d, Steen; ,F,v·;Mourik. ,A,v:. Luxemburg •. ,J.Eom. ,} 
H~v.d,Eurg; ,J,Roözenburg. ,e.v. Luxe'mburg. Res: ·:s. Vink. ,R.Wil-f 
lemsen. Leider: Dhr. N,Schouten, :c :. 
Samenkomst 10.45 u,_ bij ,station Hollandse .Spoor, .. __ .. f 
VIJFDE ELFTAL:. Ch,Demeyer, ,A,Wagemans; ,W,Klünnen. ,H. v,Hir-'- .: 
tum. ,F. v.Deelen~ ,M"Lückel. ,L. VerS .. churen •. ,A.Wamelink. ,L.dê r· 
Weert. ,J ,Heere,, L,Niessen, Res: · J,Sinjorgo. ,H. Vos, ,P ,Eakkeri· 

' . . . 

-------:..-------------------.------
'1J I T HET .J U N I. 0 RE N KAM P. 

--------~;§!-2~ ,; . , . .: 
¾ 
' LENS-E verplettert D

0

,H,L. Ook 13.C eh D behalen de volle buit,~' 

LE!fS-A. - VELO 1:-1, ,Het ·beginsignaal van de. scheidsrechter f 
was nauwelijk.3 van· de lucht,· toen Eo~1meester de bal achter}. 
de. doelman .wist te deponeren,· Hiermede was helaas al het i 
kruit verschoten en hoewel o:hze jongens toch in de meerder-? 
heid bleveh, vlotte het in de voorp.oede hoe langer hoe min-{ 
der, Zo kon Velo van een fout iri onze verdediging profi tere~ 
en werden de puntjes l?erliilt :gedeeld. Met bijzondere klem i 
wordt er op gewezen, dat de leiders.-en nie't ·de spelers een ï, · 
elftal opstellen. Mocht een speler op een voor hem vreemde t ' 
plaats worden opgesteld, dan is- men verplicht _z.ijn taalc'op f 
die plaats zo behoorlijk mogelijk· te vervullen. De aanvoer- t 
der van het A-,elftal stuurt iede:i'e week een· opgave in hoe · .f 

. hij het elftal opgesteld wenst te• zien voor de volgende wed"';' 
' strijd, Hiermee wordt terdege rêkening gehouden. , _ :t 
. LENS.J.E - D.H.L. 1-0, Dit 0lftal· is waarschijnlijk z~,jn in-.·• 
··zinking te boven gekomen en wcn .. b:uiten v-,nvaèhting''\Yan -de { 

Delftse Leeuwen .door een doelpunt _van Jan de Ro·os •. Onze joni 
· ge·lls zijn geregeld in de meerderheid geweest en zo z'ien wij ;1 

· dus zeer belangst_ellond uit_ naar -het rèsultaat van de komen,: 
de week, Bij al zijn î.,'ver maakte Jan de Roos ei,n ;kapitale. fout'. 

- dcor een verke0rd0 houding tijdcms de opera.ties op het _veldJ 
Hij. loopt don n.l •. te zeer voorovergebogen met de blik. steeéfs 
'naar de bal gericht. Het· is noodzakelijk de hele wijde: omge{ 

·c•ring in het oog te houden. Tijdens'Nederland-Zwitserland ove-/i;
. · zag b,v. Abè Lenstra nog vóór de bal Jrem bereikte met veld-'il 

• ·-· ' :,. ~ ). ' . l,,' t . ' ' ' I 1r-'' i ' !~;-. 

• 



--------·---------------- . ---------------------------j ~= • . . • - o. ...., . - -

" heersblik het .hele terre,in, blijkbaar om zich te realiseren 
wat hem te doen stond5. eem voorbeeld voer alle LensersJ . ~ 

: ~LANDIA ·• LENS-C 0-:,4. ''In een. goed gespeelde we_dstrijd, 
waarin Qverdevest al de_ d9elp~ten voor,zijn,rekening nam, 

. wist Lens-C .op de· Naalc;_.,i.jkse ,grond de volle buit in de wacht 
·. te slepen. Op één uitzondering ua heeft de gehèle ploeg zeer 

verdienstelijk gespeeld, Onze ·m:i.d-voor verdeelde het spel zeer 
go,~d over de vleugels. Het is jammer, .dat. één speler zijn mond
je niet kon. houden. Jongens, dit ;zijn wij. in dit ,elftal niet ge
wend. Het gaat er 'niet, om wie. du doelpunten rno:nkt maar wel 
dat deze g'Sll)nàkt worden. ' . . . •: , . 
IBUS-D - G,D.A. 2-0, Een go'ed· gespeelde wedstrijd met veel 
onfortnin voor de rust.: Tijdens de rust kregen de ·spelers een 

, "mentale-injectie", Dat. hielp, ,;odat 2 .doelpunten· konden'wor-:: 
den

1
genoteerd,omdat de nanyall.en nu meer over df; vleugels w_er:.. 

den geleid. Duif - Pietje en Ton,bou.vden een schitterende aan
val op met succes::. 1-,,0. ·Even1 later deden Adri eri Ton het sa
men en 4dri wist onberispelijk ,in te ·zett'en: 2".•o:· Eijna .alJ:e 
jongens verdienen een pluim voo;: het harde werken. : ·· • 

\ . . - _- -
LEUS-G - D.H,L, 2-5, Onze bezoekers worc:-:i. over alle linies 
de meerderen van de blauv,-witteh;'~ en kondén binnen de le :mi
nuut doelpunt1;n, · Geruime tijd hforna wist _$truijk de' ge;lijk:ma-, 
ker te sco:!'.'en. Toen volgde. een ,rnlegering op het· Lens-doel. 
Gerard v, Westing ( deze middag de, beste sp!) ler van de. ploeg) 

' blonk uit door zijn. goède" en harde werken,Maar ook :van Gèin", 
1,n<?Xhoven, 'de_ .Koning en Lamme:rs mogen wo mc"t··oén gerus·t. hart 
con p:J_uim op nun hoed steken:. Vó6r de. rust maakte onze keeper 
een foutje, welke prompt wèrd afgesi;raft~:.1-2~ .Ná de rust was 
BorsQoom zo onfortuinlijk de· bal. in eigen doel te wei-ken, 1-3; _
Met een prachtig séhot brächt Lammers er nog even spán:ning in 

. 2-3, doch langzaam màar zeker ··zàkte· de. Lens,-pudding in ellrno.r 
· en konden dé Leeuwen nog twee ·keer het' juiste gaatje vinden,,. 

' Ii.H.L •. .:.. LENS-E 0-11. . -. ·,, ',. ·_, ·· , . . . 
. ' -------------------------. --------. . . . --=---- ---. . . ---MET LEUS-E NAAR·.D:CLFT.", ·: 

Er zit wel iets def.tigs in, met de. trein naar· je 'voétbfil-
, match te gaan,' Wel trekt ex een floers om· die• deftigheid,nls 

je in èen goëderenwagen 'terecht. komt• \i11;tar meer duisternis . 
'dan licht heerst, maar in eon kringelije op de bodein gezeten · 

' . • . ' ' • f 
vind je _het zo kwaad niet •• Zo was het Zaterdag 1. l;.' In Delft 
stond nog een goede ·-vrien·d'.op. ons· te ·michten en zo konden. 
,~ met 17 man nn.ar De Hollnndse.'. Leeuv': :trekken. . 

In het vc,ld ·begon. het inet. een >è.ónvn.1. van 'de johge Leèuvrtjes 
• C, ,.,'-. ,,. 

• 



:12: _____________ ::; ____ .:_ __________________ ,.::;_ _________ _ 

Zou het weer een 20-0 nederlaag worden als verleden jaar? ,. 
Neen hoor, het had een· 20-0 overwinning kunnen worden, zo 
vurig str.eden 'onze jongens e_n zó onweerstaanbaar kwamen zij 
telkens weer voor het vijandelijk doel. Maar daar vonden zij ·• 
een rechtsback en een keeper, die van wanten wisten. Plotse'." 
ling sloeg in grote verlegenheid eon groenbroek de bal met 

· de hand, Dbch Jan van Rijn wilde grootmoedig zijn en liet · 
de penalty ·onbenut, zoals Kèes Bon de vorige week deed. Dan" 
zal' ik het beter doen, dacl).t Harry Hnket, en hij verrichtte 
de hattrick, 2 doelpuntèn nog in do eerste oo}.ft en de dor-. 
do na do rust. En toen was het helé van de dam. De 5 voor- c •• 
wanrtsen zaten aanhoudend voo~ de goal, en de halflinie ~ 

zat er op als een bok op de.haverkist: nog 8 keer word rao.k
geschoten; 3 maal yanui t de 'middenlinie door Kortekaas en ' 
Van.Rijn, 4 keer door Bèrt Hufkens, die aartspingelanr en 
Hurry zette nog eens een venijnig· gezicht om ·te 'latèn zien, . 

• . ,wat hij onder voetballen Yerstnat. De anderen, die niet ,• 
zelf het net vonden, ·hadden een even groot o.nndeel in de . 

- overwinning door de· opbouw van de =nvnllen. 'Het achtertrió' 
· had een rustige middag. En zo keerde Lens~E met een· grote : 
overwinning huiswnarts uit de stad van Calvé en De Po~oeley
ne Flos. · · ,. 

P,J. 

----------------------------------- ---------,-- '" 
T E"X T I E Lo .~· ,., 

Hebt U punten? Wij •helpen U aan een shirt. Bij.informatie 
is ons gebleken,· _dat er shirts kunnen worden geleverd in .. ~
onze kleur, indien minstens 10 leden ieder 8 textielpunten~ 
inleveren bij het socreturic.,i:1.t. Tegen norma_le beta'ling volgt 
dan binnen korte tijd de levering. Adres: GaslMn 54. 
_____ ,i,.. _______ ~ -- . _____________________ .,: .• __ ,. ------- ----

. .• 
G .E S T AA K T. 
De wedstrijden van D tegen DHBRK en· van F tegen G.D,A.,te~en, 
wegens het µitvallen van _de acht.ste speler van onze èezoe- · 
kers. moesten worden gestaakt,zullm{ indien de competitie'- .f _ ' 
stand het nodig maakt ,op ons terrein worden overgespeeld. 1,:, . 

. Daar onze jongens met 6-0 resp. 1-0 vóórstondon,schuilt iw. 
deze regeling wellicht enige onbillijkheid,maar tegen regJ:e-;: 
monten optornen is vechten tegen de "bierksai", ~ 
.C0MPETITIEHiDELING: ELFTALINDELING: · , .t, 
·4 J Toevoegen Nootd.Boys. Toevoegen Luns G: S.de :Bruyn. •.i;_, 

4 K Toevoegen Vac. •· Lens D: C.de }iaat. .j,_-
=- . . A.v.H. 
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Woensdag 
Z A K A G"E N D A~ • · · · 
8 Octobert :ne bestuursv~gadering ~rdt' gehouden 

. t.h.v. Dhr J,van Verrrooy; Härderwijk-
• · ·. ·straat 16'0~ · ·, · ·• 

Donderdag ;19 Oétober:···1enssenio.res vangen d_ê indoortra:i,hl.ng 

Zaterdag 
Zondag 
Maandag, 

aan! · · · ·· · 
:.11 Ootober: 'Lell!! p-E~~G. ,, 
12 October: Lens 1··2-ö-4-5 " A-ll. ' 
13 Oétober: Club. . • • ·· · . : ' .. . . .·· --------~·------------------------, -------~-.. - A.S. 'ZONDAG ALLE LIJll]lENSËN JfAAR illNS - DE J.AGERs;· .. . . . . . ,, ' . ····· ------·· -~-------·------------------------:BIJ IlE"ll' ZIL'.\1EHiil:N HUWELijKSFEEST V.PJilî OLD .. CAS. 

Het staat daar zo eenvoullig, Cp,s 1 alsof het niets bijzóhdèrs 
was, maar -viie goed lees·t en goe,d verstaat en e~.n aan ',~ 
mijm 'ren slaat·,- beseft wat of het ,zegg!)n wil: de tijd snelt 

~voort• hij ~taat niet s.,,til. I . , .. 
· 't' Is goed'hl.er aanda~ht aan te schenken/bij een mijlpaal 

even na te denken,'. een blik te slaan in het verleên, terug 
. te keren op onz I schreêi'i:. \'Tant. Vader Tijd schrijdt' rustig.: . .. voort, ;embewogen e'n ongestoord~· .. · · · .• · 

.. ·,, . : ,. ' ";c Ook'L~ns. keert in_gedachten weer naar vroegeJ:'. tijden,ana.a:i;, 
.. weleer, '€oeh ·Cas op .'t.vèlil. en 1t groene laken de ballen . " 

. · o zo beat kó:p. rak.en en met .zijn korte dribbelpas dé' schrik .. • van vel'e' keepezs. was. · 
1

, · • · \ · · ',> ·• · .,- . . . . ' . . ' . -

;,)Iij was·•beil.iat· 1 t "enf~t ohéri;,·, ,sl}el, handig en vÖ'î fan-1 . 
·" tasie en d;r-oeg heel lang, met groot succes, de kleuren van 
:. ons L., ,:,n 'S •. Een ieder was.·c:,p ~ëm: ~s~e :).d~' men .3:~g _hem gaar-, ne op heel;,._ veld.. • -- .. .. ·,- ' """ 

,N . ' ' . 
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------------------------------Cas, op dit zilv'er ,jubiié", leeft heel ons Lens met jullie 
m,ee,maar bovenal, versta di-fi. wel,je ,hele oude :vriendenstel& 
Ein prosit; Bruidegom en Bruid!_M~jn glas is leeg, ik schei 
er uit! - · . JlilfKNUT; 

- 1 ' . ------------~--~--~-----------------------
OO!f:;.i~_K!fil!_!M!'.r_~,gg4~§.:_;:_:!!E" l!QfLR§~:~ _ __:.~_· ::.:_~_:.:_=· 
1J I T S L A G-. E N . VAN 4: en 5 .. OCTOBÊR. .. . . 
1 s-Gravenzande l - Le~s l : 1.-· 2:4 
Lens 2 - Laakkwarl:Ler 6 · _ . .2-,,1. 
Lëná 3- · - West er kwartier) ~t 2-1-
D.H.L. 3 :-.Lel'IS 4 . . 1-,l 
Lens 5, - R..K.A. V.V. 5 . 3-2 
Lens A - Gr.Willem rr Vll,q. 

1
. a-.2 

Lens B - Q.uick Steps · ' ··· 0-3 
Lens C - D.-H.B.R.K. 7-0 

--
Lens D - v.v.P. ,'7,-0 --· ..1 '·• 

Lens E, · ' - Oósterboys 4-3 · 
Lens F - Nootdorpse Boyii ·\ • 4-,l 
Lens G - v.v.P. i-~ 3-2 
Lenspup~· - D.H.B'.R~K. · 5~1 
Lenspup. · - Oosterboys 2-5 , ' . • • ~ "7 ----·----·---------·-------------------·-· ·--------'-·-P R O G R A M M A SENIORES VOOR Z01'1)AG 12 OCTOBER:. · 
2~-,ua Lens l ~ De Jagers l terrein l. lokaai l 

12.30 u. H.M.s.H. 2 - Lens 2 Buurtweg,Wassenaï1,r·, 
, ' ' 

voar de spoorbaan : ,_ 
. rechts.' . 

12,30 u~ Conco]:'.dia 3 - Lens 3 . 
. 1 

Delf.t,Laan v.Altena: 34 
achter de 01iefabriek. 

_2.30 u. 
2.-- P.• 

Lens 4 
Delfia 5 

1 

- H,P.s. V. 3 _ :l:cr..:ein., 2 lokaal l 
•· Lens 5 ·' ·-~ Delft ;Bui tenwatersloo·t 

·- ·~achter de Kogelgieter~ 
P.R O GRAM MA JUNIORES VOÖR ZATERDffl 11 OCTOBER: 
4.15 u.· Lens D - Velo ) G · . teJ;'.rein 2 lokaai' 2·; ... 
4,15 u.- V,V.I', - Lens .E·. 4 I . V,V,P,-Rava-terreïn 
3,-. u. Lens F ·- Blauw Zwart 4·cJ ·•.terrein l lokaal. 2 · :·3.-- u, Lenà G•-' R.K.A. V. V. 4 K terrein 2 .lokaál 2 

P R o G R A M M A · · moREs voOR ZONDAG i2 oèTOBEff: •· 
1,15 u •. Lens A - R,K.A. V. V. ·. A 2 · terrein 2 lokaal 2 le.-. u, Lens B ~ Blauw Zwart , l R .terrein ·1 lokaal 2 

12.- u. Lens'c - Q.uick S~eps ,l G terrein 2 lokaal 2 
... :;...'., 



·-•·"-••... /' .... , . - ·"'·•~· .... _,_ . ;, :~----.!.. __ _:_,_· ___ :_ _____ _;,:.,:..;:.._~ __ ;_ ____ .:__-___ _. __ ~--:..-=~J.:' 
··v A R I A. . i ., - · :· ,,. ; · .. • ... · 

Ge=ie Deckers - Kent U.hem van de pupill~n? -·mist al 
·sinds' en.ige maanden zijn blauwe winterjas, die, hij weet niet 
'waar verloren is gegaan. Zijn er. spéurders onder OIJ.s, die npg 
y6ór d~ winter _het kledingstuk weten op te sporen? 
·* En welke junior o:f pupil loopt zonder hemd? We vonden er 
~en in lokaal 2, evena;is'een blauwe windgack. / '.' ··: 
• Onze. bibliotheek werd d.oc:;: ,een_ goede' Lènf!vriend verrijkt' , 

,met Ng 85, het jubileum-boek van Zilver Feijenoord/ Veel d ki . . . ,., -~ .. ?Il . ' . ,.•. .. __ ·. . . ., _· .. • . "De" zil.veren bruiloft van verleden Week' is .een ischoon ac
·c_oord geworden in Lens 1:, · symphoni~ q.er Feesten. ·· 
,, Ongeveer 25 L~nsers ;mengden zich in_ Diligentia. onder de 

velen, die. Pastoor Bui·s een hartelijk ·afscheid· gaven. - · .. . . ~ ' . . , \ ~------.... --=---.... ~..:.-- .. ________________________ ...; __ 
VA IN D O E _.L . T O T · D O E L, . 
• ,., Succesvol· is dez.~ laatste competitiedag voor onze elftá."1-. 

'·fen zeer zeker verlopen, Van de 10 te' behalen punten- werdén 
er 9 .in d-e, wacht gesleept, voorwaar 'niet ID,is. ,Of he.t v:ertoon..;,_ 
·a.e spel in d~zelfde mate reden 1iot juichen he

0

eft. gegev~n,• i·s. 
-eèhter een andere zaak. Het is nátuurlijk heel prettig een 
overv;inning uit het vuur te sleP,:ln, maar liet li:s nog pretti-

' /l8r, als· iedereen volmondig moet ,erkennen, dat ook het v~ld
.spel de zegepraal volkomen reclitvaardigiie. En dat _was nu niet 
in alle wedstrijden het geval! : · · · ·· 

Het eerste.maakte de reis naar Hoek van Hollarui''om· 's-.G:z:'.a
venza:trle te bekampen (snapt tr, hoe· zit da.t?). Bij ·het é:j.ndsig-
naal gaf het scoringsbord eenstand van 4-·2 ïn ons voordeel. 
Toch zullen spelers rioch begelei'ders na afloop v61:da&"l 'zijn 
geweest. De we'dst;rijd was rolllllÈlig. Hierbij·doeJ:eli we niet 
op de onderlingé verstandhouding, maar op het vertoonde spél. 
Toe·gegeven dient te worden, dat .het trap--,niáar-raalè eii ,weg-
is-weg .systeem ';v;m de tegenstanders goed spel inoeilijk maak,:te. Maar de verslàggever die deze wedstrijd bezocht,. k:r'êeg . 4~ inqruk, dat .. onze spelers reeds bij voorbaat' daçhten· de 
•wedstrijd in de zak te hebben. lTu ia onderschatting van een 
fegenstander al.tijd zeer gevaarl:i.jk, ,terwijl net· spelbeéld 
,e-i doorgaans zo door beïnvloed wordt,· dat een ·onpartijdig .. 
tÖéschouwer nauwelijks een geeuw en een êlubma:r.i nog ,móéilij_: .. -·.. . ' . . . ,,.. ., , .~r een .lel:i.jk woord kan ónderdrukk:en. · De wedstrijd. bego'.!l·•.: . 
,p1et een goal.· Joop.1'/ÎÜ.efeld 'gaf een moofe voorzèt, dewèlke · 
à.o.or de midhalf van 's-.Grave~ande feilloos in eigen doel . ' 

.. 



___... _____________ _._ ..... _ .. ---------------~ 
werd &,ekopt. Na 10 minuten werd een ··fötit van onz_e keepe:r." , 
afgestraft, waardoor 'de stand weer gelijk werd. Van de af-

. ·'-t;rap af maakte Frans van Niel met een goed schot 1-2. Jan. 
Walsteijn .liet dam-na 1~3 noteren,maar vóór de pauze werd · • .' • 
het nog 2-3. In,.de tweede helft viel er slechts één .doel~ 
punt, gelukkig in-ons voordeel. Joop Vtlstefeld w/l,s met .een 
'keihárd schot de 1DB.ker er van. Ontelbare· kansen werden .,. · 
hie:i;-na n1_;>g gemist.· Een,vàlgende keer meer .feu ·sacré, heren! 

·· Het tweede zorgde eindelijk:.voor het eerste succes. Ge
makke lijk ging het niet,. want Laa.kkws.r:tièr ):la.d Elen tech..;. 
nisch goede en enthousiaste ploeg,,die fel van zich. afbeet. 
Een verheugend' feit was het, dat .ook bij ons het" enthousi
asmegroot wa.'s en de vechtlust _paar verhouding. "Laakkwar-
tier nam de leifü.ng, mè.ar d.it stimuleerde LenS en tot rust : · 
werden de geb.lokte tegenstanders in de verdediging gedron-_' . 
gen. An'!;on van Huffèl en Aad :Bogisch vonden het· net,· zodat 
met de· ruat de stand al 2-1 was •. In de. tweede helft-vielen 
er ·ifaien doelpunten meer, hoewel 'vrij aan de lijn nog° angstigè 
ogenb"i:i,kk:en doormaakte:(). bij de· gevaarlijke rood-zwarte aan:- . 
/vallen. Oplc onze voorhoede raa:kte nog enige malen bij~· 
de roos,. Het einde bracht. een vercliende overm.nning voor 
de pret;éige harduerkend.e tweede'. elftallers. . 

Het derde zegevierde voor de· derde. maal in successie. 
Maar weer gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen~ en dit met 
nog ineer reden dan de-vorige week~, dat-de tegenpartij, 
i.c.·\Vesterlrna.rtier een beter veldspel te'genieten gaf. 
Speciaal vóór rust was het middenveld hun gebied en alleen 
het te ver. docyg!)voerde sS1Jl9nspel was de oorzaak dat onze 
verd,ediging mee·stal met goed gevolg kon ingrijpen. Eén keer 
hikte dii; niet,werhalve de ruststand 0:-1 was. ?fa de rust" · 
raakte het spel iets meer verdee],ii. De Len&-àanvallen;hoe- 0 • 

1'rel minder in aantal, waren gevaarlijker van opzet. Lou te 
Mey leverde hiervan 2x het .bewijs. De.nu ontstane 2-1 voor- ·· 
sp:r;-ong WElrd met succes '(èn nu met moeite) verd.edigd~ '. 

Het ~ierde verloor haar eerst(l puntje in De_lft tegen · 
D;H.1.3 hier was het veldspêl van de tegenstander van wel 
iets beter· gehalte. Toch hadden onze jongens tot ver in • 
de tweede helft met 1-0 de leiding. Dit doelpunt was voor 
de rust .g_esooord doar Tonny van Luxemburg met een m_ooie 1top-' 
bal. Ong'ev:eer 10 min. voor tijd moest de achterhoede, die· · · 
al zeer. veel had ·weggewerkt,· capituleren'. Hierdoor werd -de. 
stand: gelijk. Er·dreigde zelfs· nog een groot.· gevaar in de . 

h . ,• 

.. 

·' 

·. 

-' 
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-rorm vrar .een perml ty" die D-,-lfi_L; t~ n:meii kreeg.~·onze keeper· 
ging vo·or de bal echter niet opzij" en redde, .dcax-mee, 1 ")i~t;ie •. 

: Het vijfde stuv.rd!'. zijn Leidsefulamse ga'i,rten met eén' 3-2 .. · 
Reder1á.ag-'naar _huis terug. Het _gàf l!ierree_:J;lan·~ met tot ·.de 
zwakkere ·clubs vap. dè afdelirlg ge:reka;nd te willen wç,:rden. · Dit 
is een loffelljk streve:12 Richt de .biik 1omhoog! ! ! Het scorever
loop wijst· op· ~panning ..: 1-0, .1-1; ?-1, 2-2, 3-2 .• Totji. m:t"s · 
de vei1dmeerderheid voqr Lens. Fri:ts ·van Deelen z'orgde voor· 
de rust voor blijde gezi~i:ten,. te:Fwijl na de, tl:J,ee ( af beter;. 
hèt flesje, limoI1?,de) aànvoerder de Weert~_en TTair),elink_voor·de 

. dóè _!punten rorgden-: , : :, $91 er '. , '. , J · -~-
. . . , . .. .. •·./',. .· .,,,,, . _,. ._v._,.,; 

~ -,' • -~ • _j •··; ., ·•·s, • 

Naar aanleiding_ van het uit het ;vi:¼ ,at.uren van· een van .onze· 
spelers in _de wediitrijd • LènS-D~H~I;~ _is ltj.t ,verschillende ver
kleringen_komen vast t·e-staan, dat èr van.e·~n·poging·totne-· 
trappen geen .sprake was. We makE[i: vanzelfsp-rekeiid gaarne hier- ,. 
van melding 'om il.e' onverdiende blaain op· de naam van deze spe-,-
ler te voorkomen. . . · - , · . . . --------------- . -- -------------
D El -E·.c.o B t AA s T A"P'p'·i.i. . . . • 

Ïle -resultaten vai:i de vorige week mogen de·_ yerwacht±n.g~vrek-
11:en, dat 

0
op de ingeslagen weg za.i v.ot-den vóortgegaan,'~ · ·. 

Onz.!! •. voortrekkers "zullen met . ~en goede dosis strijdluàt .·. 
de "Volle buit tegen onze oude bv.ren .kunnen 'binnenpalen~ Zij' 
worden verzocht om één uux 'op het,,.veîd· aanwezig te·· zijn, ·om · 

., . - :1,: .. ,...... . • 

hun aanvoerder de gelegenheid te geven eens een ha.l:.tig woord-'-· 
je met hen te spreken., · · ;' · . , . · 

Driè van onze elftal1.en gaan Êien ve=e reis ondernemen. 
~t tweedep dat Zondag de èersté.'puntjes binne:i:lhaa.lde, zal 
een zuare strijd moeten strijden om·aJ.s triomphator naar Den 
Haag te kunnen. terugkeren. · , · . .' 

Dit ge~t ook voor het nog onge,slagen derde._De rang'.lijat' 
toont ·aan, da.t. Concordill. tot nu .toe slechts -2 punten . heeft 
behaald'. Dit;\vil echter niet zeggen, da.t dnaroin, de overwinning_· 
al is behaald, Integendéel, in ''Delft is liet IÎloeilijk voetbal-· ·. · 
l_en. •Daarom; aanpakken .en snel, open spel!!! . .. 

Ons an,á.ère. nog ongeslagen e'lftal .zal in de st':rijd tege:ir de 
zonen ··van Herniandad dan-:i.g · moeten oppas·sen om· niet. te struike_
len. ,De p'olitiema.nnen moeten ·nu van· ons ·vierde een lesje krij
gen. Het _ka)?- en .. het _ moet, vierde· elftalJ:ers. Ook het vijfde, 
gaat op b~zo~ _ in Delft; ·Het belooft· ook ll.ier een aardige 
strijd të worden, te meèr da'ar de! spelers va.n plan zijn het re-
sultaat van dé vorige week te bêrhalen',. . . 



' ........ , __ ..... ,. . ., 

:::1.~=---.0-----~---:..-'----"--'--:...---~-'-----'-----~:...-~--~-
EERSTE ELFT.ÄL: J.v.Melzen. ,J.Willems. ,H.Helmich. ,A.Hoefna
gel. ,R.Roemers: ,L.de Bo~r. ,J.Wüstefeld. ,H.Overbeek. ,J.Wal
steijn. ,A.Koppele. ,F. v.Niel. Res: ·Ant.v.Huffel. Leider: Dhr. 
W .Praalder. , . . ' . . . 
TWEEDE ELFTAL: J.Frijters. ,·J.v.;Westing. ,Ph~e· Heer.,A.v.Ruf- · ... , 
fel. ,A.Bogisch; ,s.Kroon. ,R.RoodeJU'ijs. ,W. Verheggen. ,L. Ullers, ·;; 
H.Kops,,J.Hop. ~ L.v.d.Wal.,J.-v-.Wa.ssem.,A.Wagenaars. · 
Leider: Dhr. H.Janssen. Samenkomst voor fietsers 11.30 uur 
bij;Capitol. . 

4- i· r 
DERDE' ELFTAL: W.Huysmans. ,J .Bo'ntje. ,J .v.Venrooy. ,G.Luyckx., 
H. v .d.Bo0gaard 0 ,F.v .Maurik. ,A.Blok, ,H.l'laastepad. ,A. te Mèy., 
J. Goemans. ,c.v.Luxemburg.· Res: :L.Niessen. ,H. v. Rirtum. Lei
der: Dhr. J. v. Venrooy. Samenkomst 11.45 ,uur b_ij Station Hol:-·, 
landse Spoor ook voor fietsers. . __,. . VIERDE ELFTAL: .. W • .Hillenaar .• , C. ]ierhui'i'en., G. v .d • Steen. ,B. 
Vink. ,H. den Drijver. , J Roozenburg. ,A.v. Lwce~bm-g: ·; j .Bom., 
H. V .d.Burg. ,H.y .Rijn. ,G.Hoeks. Ras: A. V_erst-eegh.; J.Heea:-e. 
Leider: Dhr •. N • .Schouten. · · •• 

..... 
! 
\. 
' 

VI;'.fDE ELFTAL:' Ch.Demeijer. ,M.Lückel. 1 W .Klünnen. ,R.Willemsen, 
F • v. Deelen. ,H. Vp_s. ,J .Sinjorgo. ,X.wamelink. ,L.de Weert •• ,B. •: 
Bes.,R.Becker. Res: L.Verschuren.,P.Bakker. Samenkomst 12.45 
'uur .b~ Sta!ion f!2llandse_Spoot ook voor fie!sers. ___ . · · __ _ 
T RA I N .I N G. 

Dezelfde gyIDnastiekzaal, waarin de Lensspieren verleden "" 
;ja.ar werden gerekt, gekneusd -en verwrongen, sta.at ook voor -·, 
de komende wintermaanden voor ons ter béschikking. Om zon-
der dralen spijkers met koppen .te slaan, beginnen we reeds · 
a.s. Donderdag 9 October. Vakkundig zullen de uitverkDrenen 
worden gekneed om des Zondags bij de wi,dst:;-ijden door geen ·' 
stijfheid of stramme leden de overwinning· in de weg te staan; .;, 
Wie de gelukkigen ;zijn? Verwach'!; .,;orden onderstaande leden: · 
.B"'Ees, C".Bierhuizen, A.13lok, A,Eogisch 1 J' .Bom', H. v ~d".Bui-g, , ... 
F.v.Deelen,· H.den Drijver, J.Frijters, H.fü;lmich, W.Hillemaar, · ': 
A.Hoefnagel, J.Hop, H.Houkes, A. en iµit.v.Huffel, W.Huysmans, · •. 
A.Koppele, H~Kops, c.v.Luxemburg, G.Luyckx, J.v.Melzen.; ~,
F.v.Mo.)ll"ik, H,Naoatepad; F. v.Nie'~,. J.Overbêek, if.Roozenburg., .:·~ 
c.schikperoort, J.Sinjorgo, G.v.d.Steen, J.Walsteyn, J.v. · fy 
Westing, J.Wille!lls, J.W-uste:t\iJ.d. · _. : . ·. · , , f 
De lessen-die een uur duren- vangen om half acht aan in de · .f, 
gymnastiékzaal,Da Costastraat .l!en zij dus 7.15 uur aanwezig. l 

HE1' BESTUUR. , 
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LEI(~ "'.' nm. J'AGERS ._ALS VAN. OUDS EEN TREK.PLEISTER. ,- . ~ _,. --

~ -----~-~-------------------~-----~-------------,---· 
UIT HET. JUNIORENÎCAMP •. "· /.'..·_ •.·. 
FEESTVREUGDE IN HF1r LENS-HO!!:E~"ZATERDAG W011'1::EN• ALLE JOiTiûREN, 

. ' (;; ' . ·.' . . 
Lens-D - V, V.P.' 7-ö.· De spelérs"van D. kunnen terugzien. 9p · 
eelJ goed gespeelde -wedstrijd, waard.n v_.V;P! ni_et·-ve·el te,-vérc-. 
t'ellen kreeg. Het. spel werd goed op~ngegooid111e'!;'geëii" ·vooral 
na fü:i rust ·met een. serie - vá.ak ,zeer fraaie :- çloelpunten .. 
werd bekroond. Onze ploeg wal!! gedurende. ·dO§l. gehel~ wedstrijd_• 
in de meérderheid,zodàt wij geen verslag.zullen publiceren,,. 
Wel zullen wij dé spèlers_van dit_,elftá.J.'de :rovue .. even laten. 
passeren;;' VOOR: Ton--:Adri-Piet {T.ál' is·. :µi,ternatio:qaa;L '!'!} wa-,. _.· 
ren zéér:goed op dreef.Walleàrt •én Helniich kunnen·nog m.t 
bster "op de ·bal zit~enii en ino~f.en-~iet~· harder ~an -lopén" 
MIDDEN:· 3 harder wèrkers dié _hun )aak (steun verle:q,en aan ... 
voor- en achterhoede) .heel aardig verstaan:;--Deze keer vi.el 
Tette·ro op'. ACHTER: Sp~el~ans speelt' zéer. vinnig e:r'i. weet ' 

•zi_ch goed op te stellen. Zijn collega Urbanus ·verzwaart wel 
eens zijn taak door af en toe. e~n wandeling te_ gaan m_aken,., . , 
(O~st-W-est,thuis best,Ton) Van doelman L,:Haring 3. goede pun
ten n~l;: réageert snel,t_:ra,pt zé~r goed uit en is_ klem-,vast. · 
Lens.:..S '••. OOSTERBOYS 4-3, :f,iét was w~l te- verwach-f;en,•dat deze 
ploe;gen elkaar niet veel· zouden i;.oegeven)Het · is d!J,11' ook,een 
zeer sem;ationéle kamp ge'ilorden,\marin onze jo~ns. de pull:t
jes in de wacht konden slepen,a.9ord_at zij het-•heft het· eerst : 
in handen kregen. Voor de rust kre·geri_ de Voorburgers· _niet .. ,: 
veel· in _te brengen en gingen wiJ de rust met een. veilige(?) 
4··0 voorsprong in.Hierna kéerden 4e rollen radicaal om en • 
gaven de gasten_ ons een voetbal iesje~Reeds spoedig washet 
4'-2.; Toen 10 min. voór het einde.· q.e Lens-<loelman :voor ci.e der
de ke èr moest vissen, werd ,het .. ui terE1t spannend.Het kunst- .. ·, 
en vliegwerk wi;st 'de àchterhÓe:lè echter het doel verder 

· aèhoon· te houden,zodat wij zéér' tevreden mochtén ·zijn. met ffeze · . . .. . . . . \ ., . . . . .. 
ovel:'winn1.ng~ · •,- . : , . ~ ,). , . ~ , 
Lens-G - v.v.P~ 3-2. •Di~ is 'on~e;trrij;fe-ld· iaen -grote ve=assing. 1 

V. V .P.; is "met!3' sterker geweest,Illl3.ar is .4:i.t juist ~eri reden :. 
om ,fnet- du~bele _ vreugde dit ·suëè~.s toe te juic~en? S;ielers •· 
en·de b~ide leidiars ~hrn. ~oelllll:ns en Linnew~~~er ~n-iicht
baar in hun -nopjes.ALLE J'ONGEN:;i -VI:RDIENEU Er:M FLilITCE PLUIM · . 
VOOR HUN HARD. WERKEN._sp·eciaal ~t achtertrio Struyck-v.Gein 
en v.Westiµg waren een rots in q;e b_randing.Ee:rstgenoemde ont
popte zich als een keeper van k:I.a,sse. ·~Ook in de voorhoede 

• * • . 
' ' •. . ~: . 

, .. 



. . - . . ' ' . . -48-· ·· · · · .' · · · · ·· · l. ---------------------------------------------· r kunne~ wij vaak v,i.n aardig spel genieten vooral.ais 'van. Laar-:i hoven. VBll een van zijn collega I s .. ?-!l bal krijgt om af te ver- . t ken.Hij wist n.l. alle ,drie· doalpu:nten in het V.·v.P.--net -te· ··•t werken.Bravo Boys,laten wij zo op de ingeslagen weg voort- · -:1 . . . . ! gaan. . . . • - .. : ~~- .... . ... a: Iiens-F - Nootd. Boys 4-1. Ook de volgelingen v~ Dhr .• v.tla~ ~ sem en Haasjes- toonden opgeruimde gezichten na E>.floop van { deze wedstrijd.Dit elftal wordt voorlopig versterkt met Ró- t mijn en Den Teuling.Het is nu ee~ zeer behoorlijk.plóegje. ·. ·f N.Boys kwam·direct stefk in de aanval,maar '~et _geluk kwam -~ aan de LenS-kant door een p:I'.!lchtig doelpunt van Starrenburg. { Dit schokte het moreel van de N.Boys ·en Lens kon geleidelijk .. $, aan het initiatief' overnemen.Zo·kon N.Romijn keurig 4oorbre- ,J; ken.en fraai doelpunten 2-0. Achter boterdè .het. soms nog'. 1 niet en H.de Koni,ng kreeg bergen werk te"verzettem_/roèn Vink .! een keer onvo:j,doe,:p.de inçeep,prof'iteerden de groten hiervBll 'i druikbaar 2-l)l:èn ·omzetting.in het elftal nz A~.·-~st versterk-j te de. achterhoede.Hierdo.or gesteund .kon, de voorhoede er f'linl!;i opzitten.2 Doelpunten 'moèsten helaas worden afgekeurd.Toen i! werd een. penalty onberispelijk ingezet door 'Nico f-1.Ng 4: 0 .if werd geboren uit een snelle ·ren en ·e'eZJ, prima schot van:Lam- -~ · mers ;die èchter wat minder -moet pingelenJ-Gaat zo d,oc;ir, jon- J gens. 
, ALLEEN LENS-C ZORGDE ZOl:IlAG VOOR DE. PUNTJES, in de we.dstrijd ½ tëgen D.H.B,,.R.K. Jl!et liefst 7-0 moe.sten de Kamp·e:ro.e;I.ie!"l;Je- .l woners in het.zand bijten.Er werd goed gespeeld•en de aanval-len 'liepen goed over de vleugels.Nie.t .overmoedig worden, J boys ,is het advies van de leider VD.n dit elf'tal,·Indien wij 'i 1 

op dezelfde voet .doorgaan,dnn maken wij een goede ·gooi naar .. , •·• •• ••• Dit kan. echter helaas niet gezegd wordel). van het 'r A,- en B.-elf'tal die met resp. 2-0 en 3.,.0, in z~ér slecht · ! gespeelde wedstrijden,klop kregen van VAC en Q~STEPS.Hier 'zou j het geen· overbodige weelde zijn,als de spelerà wat beter op , l hun plaatsen bleven staan en wat meer ,zorg besteed<len aBJ1 ,f het plaatsen.Sommige spelers• van iLens-A deden n.l. •li.un ui'-. • :.t terste best om de Vaé.-spelers de bal toe te spelen en naar ·1. ik 'vernomen heb,deden de B.:..spelers niet onder voor hun ou- :i dere èpcrtme.kkers.LENS aan de puntjes he1pen,lui! ,en niet :i dè tegenpartij¼!! .· · ' '. . .. · . · J ELFTAL-,IfüJELING: N0 Romijn en H.den Teuling wo;rden overgeplaatst:¼ naar Lens-F •"· S:AI:lENKOMST 1, 1ens-..E ·om 4 uur preci_es. vóór de in- \J ga:ng va.n,het .Rava,-v.v.P.te. =ein (schuin-tegenover de hoofd- n' ingang van het A.D~O.-terrei:n.) A.,v,H. '1 • 
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DE LENSREVUE. 
· Weekbln.d van de Haagse; R.K.Spo·:tvereniging Lenig en Snel. 
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L E N s 1 

•·• z A K A G E N D A. ·!> 
Donderdag 16 Oct, :. 7 u. Juniore~ E en C trainen in Herschel·· 

straat.,. , · 
8 u. ·seniores trainen in Da Costastraat, 

· Zaterdag 18 Oot'.,: Lens E-F-Il•rupillen. 
Zondag · 19 Oot,~ Lens 1-2-:3-'5 . - A-C. 
Maandag 2,Q Oot,: Club _bij Als~m. -
------------------------------------------. ---------------
EN HEEL LENS :fiEEFT MEE 
MET DE LENSERS OVERZEE. 

' 

Zondag·l.l. kon U in onze clubtent een bus aantreffen met 
een bijschrift: ".Voor onze Lens;jongens in Indië," Met klilik
klaxe duidelijkheid wordt men ui t.-;enodigd een gift te stor
ten om voor gemeenscha.ppe],ijke :tekenin1, onze vrienden een -
verrassi!].g te bezorgen. Wij tonen dan métterdaad .hen niet 

· · verceten te zijn, zo înin zij ons vereeten. · ifogen wij op een . \• 

volle bus rekenen? . · · , · • · 'ne Pé-Pé. ------------------------------.' -----------------, -
VA R I A. ',. , . . 

- De Hee;r A, Vink, van Iüerisstfuàt 51, bewaart vçor de troos
te.Ioze verlieze:r een gevonden· sïeu:h.lannex ketting~ 

- Een hemd en een windjack (bl~uw) zijn terug te krijgen bij 
schrijver dezes, Amandelstraat 5:J., • , 

- Een van onze donate~s kon niet acooord gaan met een on
sportieve uitdrukki!l(l' aan het àq.res van spelers in het veld. 
Onbekend is of de gewraakte term,en uit Lenskring of uit het 

· Jagersmilieu ontsproten, Wel we;en wij, dat .zij noch '\>ij onze· 
zwartwitte vrienden noch bij ons~ thuis horen, In elke omstan-

, digheid blijve men heer. ·Overiaeris was Zondag 1,1. geen enke-
le red.en Voor krasse woorden ,aanwezig. ' 
t- V/ij melden onze lezers de ge~oorte van een dochter t.h.v. 

de heer en ~evrouvr André van Hu:t'fel-Vergeer, met well,ce ge-
- ·, ·~.. ' . 
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-béurtenis wij de geiukkige ouders oprecht gelukwensen, We· na-
men even een kijkje in de wieg·en vergaten helaas naar haar 
naam te vragen, Ze heeft echter zwart h~, evenals Oma,die 
we evenals Oom Ton on~e felicitatie aanbieden. 
--.Tonny ten Dam schrijft ons vanuit Grissee, aat hij ook in 
het verre Oosten Lens niet vergeet. Hij ontvan_st regelmatig 
de Lensrevue, waarmes hij zeer•blij is. Elke middag is het 
voetballen geblazen, want het terrein ,ligt lü'seconden van 
huis, Ton is opgesteld in het compagnieselftal en in het 
bataljonselftal, nadat hij de concurrentie van drie andere 

' ' keepers ·moest bezweren. 
- Lezer, U str:.at natuuz:lijk ook vol bewondering de toewij--, 

ding gade te slaan, waarmee de heren Vink en Ruygrok,sinds 
Zondag 1.1. door, de dames Boortman bijgestaan, de .hongeri-, 
gen op ons terrein spijzigen en de dorstigen h.ven. Wie Uwer 
is in staat· en bereid .hun ijver voor Lens nog meer te stimu
leren door een weinig thee of suiker of beide te off=en? 
------ .------------·---:,----------------.... ------------------
L E N S GAAT WEER F E E'S T VIEREN. 

Nog lèeft in onze hèrinriering hoe een;uitverkochte zaal 
daverde bij de opvoering van onze Jubileumrevue, En reeds 
hoorden· we de vraag, warmcer de volgènde revue kon worden 
verwacht. Er komt nu evenwel een schitterende operette, we~ 
derom onder leiding van Jan Nuyten, die.van geen half werk 
weet, zodat we terecht een Knalavond_mogon tegemoet zien.· 

- · De datum is 23 Januari 1948, Binnenkort komen wij met 
meer gegevens, Actrices, aêteurs, houdt U gereed. Wij gaan 
Lens een feest bieden, 1sro~ts,, bE;so!Jaafd, gezallig, ,, P,P, --- . ---·-----------------------·- . --------------------------
tr IT SLAGEN VÁN 11 en 12 OCTÓBER. 
Lens 1 de,Jagers 1 6-1· 
.H.M,S,H, 2 Lens 2 ' 3-1 . 
Concordia' 3 Lens 3 ' 2-1 
Lens 4 , li,P,s,v. 1S ó-3 
De lfia 5 - Lens 5 4-2 
LensA - R,K,A,V,V, 1-2 
Lens B - Blauw Zwart 0-3 
Lens C Quièk Steps 2-0 

· Lens D - Velo 2-2 
V, V ,P, Lens E 3--1 
Lens F Blauw Zwart . 0-7 
Lens G . , .,;. R,K.A, V, V. . ... 0-7 ~~~---~------------~--~~--~-------~---------~----~ 

' 
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"" P R O G R A M M· A SENIORES VOOR ZONDAG 19 OCTOEER. 
"· 2.-- u. Kranenburg l - Lens l terrein B.T.c.,Houtweg./ 

';' · · 2. 30 u. Lens 2 Oliveo 2 terrein l _ 1 / Loosduinen. 
:i,2·.- u. G.D,A. 3 - Lehs 3·,. terrein te Loosduinen ach-.• .. 

. . , ter R.K.Kerk. 
,~· 2.30 u. Lens 5 - D.H~L. 8 terrein 2-. ., . 
·' · P R. 0 G R A 1.i M A · JUNIORES VOOR ZATERDilG 18 OCTOBER,. 
~ ,· 2,- u. Lenspupillen komen voar ·een onderli_ng partijtje. 

3.-- u. Lens E Westlandia··, 
3.45 u. Lens F, - GraafW.II••Vao, 

· •. 2.30 u, Lens G - D.H.11.R.K,c'.,, ., -· 

P R O G R A M M A JUNIORES VOÖR ZONDAG 19 OCTOBER.' • 
12,-- u, Lens A - D,H.B,R.K, ·, 
. l.15 u~ Lens. C -. Blauw Zwart , . 

M • ---~---------------------------~--------------------··--
' J U N I O R E S V.AN''B èn• C, 0 P G E L E T. ! 

Kort en duidelijk: .a.s. Donderdag 16 Octobe:r begint onze 
.. wintercampagne om stijve apier,ln wat soepeler. te maken.Daar

toe warden de spelers· van B eii~C ·om 7,,uur ve:rwacht·.,in. de 
Herschalstraat. Men,brÈmge spór'.tkleding mede, lief~t geen" 
witte pantalon. • ~ · · .• , :,,{ . ~. ._ . . · . -. p~ J 

' -· ----------------------------------------~._, ___ ..; _____ ~ . . . ,_ .. 
V A H D O .E L T O T D · 0 E 'L, , -· . . 

;I:n 'de ·uitslagenreeks van de afgelopen 1Zondag., tr~kt. de 
forse overwinning van het eerste op zijn oude tegenstander 
- de Jagers - natuurliJ"k de., meesi;e aandacht, · . 

Direct daarna 'memoreren we: de klinkende 6-:3 overwinning, 
die .µet vierde op ie zonen van_ Hermandad b_ehaalde. Hier vond. 
de sterke arm -een sterker been·~ De 3. overige :wedstrijden le
verden :\J.elaas geen puriten op. V's;n. ruit 2e en het 3e spe,ciaal 
een teleurstellende beurt. . 

, . . Het prachtige zomerweer van Medio October· had inder~ad 
, ·, de gehele Lensfaniilie naar de wedstrijd Lens _l -:- De :_fagers 
· · gelokt. De spelers van het eerste, blijkbaar _geinapireerd door 

de dichte lijnvulling• speelden een fris partijtje. In tegen-, 
·stelling met de vorige week kwai11:en de spelers in het veld. 

· ... met de gedachte _zich geheel te 'geven en het resultaat was 
'. dienovereenkomstig. De eerste helft gaf _al een duidelijk over

.. " wicht te zien. Met •behoorlijke large trappen werd de voorhoe- 0 

' de aan het werk gezet, maar voo'rlopig wist· de Jagers achter-
.hoede de aanva llenreeks te stuiten. Na· een hevige scrimmage 
wist Jan ·wa1steyn te dcelpunte11. De aanvallen van de Jagers 

~ 
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werden veeliil reeds door onze kanthalve's in de kiem gesmoord. 

De keren echter,. dat zij. tot ons doelgebied wist én 'door te "' · · 

dringen, 'vonden ze in hét bijzonder Joop Willems in een pui

ke vorm •. Na rust bleek, dat veel van de oudere Jagersspe..: 

lers p.é-t; tempo· niet meer konden volhouden. Dé do.el punten 

kwamen.dan ook met regelmàat:-Henny Overbeek was in een pro

ductieve bUi .en scoorde-driemaal. Aad Koppelle en Joop Wüà
tefeld maakten met bijzonder fraaie doelpunten het halve do• 

zijn vol. Na de 5e goal redde de links bui ten van onze tegen~ 
· standers .met een boogschot de. eer. · 

H.M,S,H, de tegenstanders van het tweede, llaschikten over 

een goede ploeg. Door hard spel ten een weinig déveine ble

ven voor de rust doelpunten uit •. _Na de rust raakte het spel 

wat meer verdeeld en merkwaardig genoeg vielen nu de doel-

.p.l:Ulten. H,M.S.H. begon~ l)laar Lens antwoordde vinnig en spe

ciaal Herik Janssen bracht de roodwitte acht0rhoede nog al 

eens in verlegenheid. Van zijn voet kwam ook de- gelijkmaker. 

In. de 1aats.te 10 minuten zetten de gastheren nog eens de_ 

. tanden op elkaar, waardoor hét Lens doel nog 2 x werd door-
boord. · · 

. Het zat LenS 3 niet mee in de wedstrijd tegen Concordia. 

Het veld was keihard, de bal zo mogelijk nog harder, ·zodat 

•. de bal de dolste capriolen maakte. Niettegenstaande dat, 
ontwikkeld"n we een duidelijke meerderheid, maar stug ver
dedigen_ van de Concord~amensen en een _zeer gepast gebru.ik 
van q.e buitenspelregel lièten alle aanvallen dood lopen. 

Eerst na.20 min. zag Lou te i'.!ey na een keurige pass van Naas

tep~d een gaatje en Le_nS 'leidde, Echter niet lang, want Con

cor.dia maakte gebruik van vreifelen in de. achte::-hoede om de 
stand i;e nivelleren. Na de· rust lleef de LenSmeerderheid be·

staan. Bij een uitval van de studenten kwamen_2 spelers in 

zeer duidelijke buitenspelpositie in het bezit van de bal 
en ondanks heftige protesten onzerzijds kende de scheids-

, .. ,. rechter het, uit deze positie gescoorde, doelpunt toe •. Hier

" na volgde eèn' belegering van hei; Delftse doel, maar ondanks 

het zeer harde werken van het· hele elftal bleef succes ach~ 

· · terwege. De scheidsrechter was verreweg de slechtste ·man van 
· het veld. . . ' · · 

· Het vierde verblijdde ons met een gedecideerde overwin-

, ning op H.P.s.v.; altijd een moeilijk tegenstander: Hans 
v.d. Burg., die 'de ballen keurig aangespeeld kreeg, vrist niet 

·minder dan 4 voltreffers te plaatsen, Ook George Hoeks en 

Tonny van Luxemburg vond.en het net, 'llro..;nderheid in· de t·creede 
' . . 

. , 
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belft klopte,het in 'di-t'eiftal,ttitstékend en werden di f~r-, 

, se tegenstanders volgenà qe regels van de :frunst vo.n het~ 

kastje naar de muur gestuurd •. Zo.'n wedstrijd geeft' moed voor 
de toekomst, heren! , , _ , , , · · _ , 

• . . .·:J ' . . ' .• -• 

De reis _ van het vijfde, naar Delfia leverde geen punten-

winst· op. Toch waren onze jon1pns in het.' veld niet· zwakker, -

màar enige zwakke mome11ten, ;peciaal van de kantbalves, ·, 

hielpen Delfia aan een paar goedkope goals;, De mensen uit 
Delft hadden bij de rust met 2-0_ de leidi?)g~ ifa de rust 
maakte Wamelink met 2 keurige::schoten 'g_elijk,' maacc opbieûw 
kreeg ]elfia.de kans om:uit_tè. lopen tot 4-2. Dit. ~rd de 
eindstand. · -

• --- . -- --~~--------
' · . D E 1J • C, 0, , B 1 ~ A S T • A.? P È L. 

J.v.y . 

Dat ·ons· tae:mtcJ elftal indef~ competitie,een hartig woord
je mee zal spreken, blijkt' wel 'uit het:rrssultaat, aat··zon- • 

dag 1,1. tegen de Jar,rs is. be:reikt,,Onze ploeg speelde be

hoorlijk en hield het spel_goed open, Als a.s. Zondag· niet 
hetzelfde élan gespeeld wordt·, dan belooft dit een spannen-

de strijd te w9rden-., - _ ,.. , . , ~. -_ · ·. ~ • . 

Met ons- tweede elftal wil ·het n:og nia!élr ·steeds niet vJot~ 

ten. Dit komt deels door de ge11ijzigde opste),ling: Dit- màg .' 
,echter geen reden zijn. om nu .bij do pakken te ga.s'.n neerzit
ten,, Spelers, toont wat -je wa_a.rd bent! Oli:.,_eá: is een ster

ke tegenstander, doch als álle spel-ers hun uitërste krach-: 
ten inspaMen, zal toch he\,ts ~-,el eèn. puntje bin."l.engehaald. 

kunnen ,rorden • . - .· •- - · : · .- _· . , -,.,- '"" , ,, ' i 

Een teleurstelling was :tiet ,,,dat ons derde_ elftal_Zondag ·

de kous op de kop kreeg;_ -Er is echter nog niets verloren. 
De. strijd in Loosduinen zal ·zwaar 'zijn, maar wij verwachten 

toch- een daverende overwinning. . . _ ' . 
. Voor de spelers van ons vijfde.elftal is het janirner; dat 

. zij -niet regelmatig ,met dezelfde. opstelling binnen de lijnen 

kunnen. komen.,Voor dit elftàl.zijn óngèveer zeventien spe

lers,· die elke vreek popelen om een wedstrijd te spelen, ·Het 

' , reglement laat echter. nie-1;."tçe, dat aJ.. dezè s11elers,in een 
. wedstrijd uitkomen, zodat wij 'helaas genoodzaakt zijn om het 

rouleer-systeem te. volgeµ. Wij hopen·, dat wij 'iJpoedig een 
oplossing voör dit probleem kunnen vinden. Zondag houden wij 

het, ondanks alles,. op ee!l O'l(errlinning voor dit' elftal. In.,-
. middels is de inschrijving yan een zesde elftal aangevraagd, 

. zodat binnenkort alle s.pelers regelmatig irl het vèld kunnen 
komen. 

- ' - ·,·- ,, 
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EERSTE ELFTAL: J ,v ,Melzen,·,J ,Willems, ,H,HelmiÓh.,A.Hoefnage~,. 
R.Roemers.,L.de Boer,,J.Wüstefeld,,H.Overbeek.,J.Walsteyn,,: 
A.Koppelle, ,Fr~ v .Niel, Rei:i; ,J,Roozenburg. ,H,v ,d,Burg. ,H. van" 
Rijn,, Leider: W ,Praa_lder, · . . ~ 
TWEEDE ELFTAL: J ,Frijters.·,J,v,îlesting, ,A,.;,., Huffel, ,R.R~~- ❖ 
denrijs• ,A.Bogisch, ,Ph,de Heer. ,Ant. v.Huffel, ,W. Verheggen,, f 
P,Schilperoort,,H,Kops.,A.v,Luxemburg, Res: W,Hillenaax,, ~ 
H.den Drijver.,C.Bierhili:~en., Leider: H,Janssen, c ~ 

, DERDE ELFTAL, .. :W ,Huysma.ns, ,J:,Bontje, ,J. _.:, Venrooy,.,G, Luycloc,, f;• 
H.v.d,Boogna:.dt.,Fr.v,l\lourik,,A,Blok.,H,Naastepad.,L,te '.lay,, 
J,Goemans,,C,v,Luxemburg, Res: J,Bom,,B.Vink.-,.G,v.d.Steen, -~· 
Leider: J,v,Venrooy. ' . 
VIJDE E1FTAL: Ch,Deme±jer. ,A,W.agemans, ,W,Klünnen, ,H,v.Hir- -~ 
tum, ,Fr.v,Deelen.,M.Lückel, ,J,Sinjorgo. ,A.Wamelink, ,L,de · ,. 
Weert. ,B,Bes. ,L,Niesáen. Res: 1, Verschuren·. ,R,Willemsen •. , .1· 
H,Vos. Leider: L,de Weert. : · , .t· 

. E.c.o. ,,r --------------:;:-----------_"":'-~-------------------------- ~, 
U I T H E ·T J U N I ó R E N KA M P, .,i 

Als het wao.r is,' dat rake klappen de mens wakker maken , 
. en t&t tegenactie prikkelen, dan kunnen we a·.s. Zaterdag en·; 
Zondag wet !llOC?is verwachten, Want· hnrd waren de. slagen, die ; 

,, de Lenshuid te incassere!). kreeg in de juniorhoek, •Het was .,. 
bijna alles verliezen wat de klok sloeg, En toch had l:tet . :, • • 

' 1 heel wat beter kunnen zijn, :çlet lukte echter eensdeels niet., 
and~rzijds vertoonden sommigen onzer zulke tekortkomingen, ·1 
dat de tegenpartij er profijt van trekken kon. . • ,. 

Daar heb je Lens A, dat met 2-1 van. R.K.A.V,V. verloor .ü.~ 

in een wedstrijd; die hoeoo:I. stevig gEJspeeld in de beste . :, 
verstàndhouding verliep. Het ·eerste gewin was. hier katteg-,- , 
spin, ,mnt het ene mooie doelpunt van Bouwmeester, die er ··Î 
goed in was, werd door de roodwitten met 2 .voltreffers be- .-, 
antwoord, We 'dachten, dat Linneweever het eèrste doelpunt '! 
had kunnen verhinderen, terivijl bij het tweede de linksbui- % 
te_n vrij spel gelaten werd. Tooh zijn we niet ontevreden ~ 
over het vertoonde, m(:'.ar ,ve misten bij sommigen de oonstnn- .~ 
te activiteit, waarmee overwinnini;en uit het·vuur worden .. ; . 
geslaurd. Het spel is vaak te voorzichtig en bovendien te · ~ 
peuterig. ' . , · •!' 

Van tens .B zagen wij de _-lEk"'-tste 20 minuten, tijdens we_lke ;ï 



' ,, 
r 

. ~--'--:.---~~_:. _____ :._:;_. ~-;.-:~---;--· --~--·· ---:--,-----:,:22.::...:., ' 
· periode· de ane_Lensaanvn.1 dè andere·volgde. lilao.r de Wasse-:. · 

nanrse verdediging gaf ge!')n Knmp en werd in hcru:- streven · 
doo'r de onzen gesteund, wm t · de aanvallen hoe energiek ook·. 
ingázet. en .hoe straf ook volgehouden, WE!rden· telkens· weer ·• 
door .. t.e kort 'spel gesmoord: En de, wéinige 'bullen die op, dé ' 
vleug<.;ls terecht kwamen,. vonder. in. oriie Wingspe Iers ·een · , 
slappe afwerking. :De Bezoekers· deden het; beter met _huh spaar·· 

· zame attaques en.gingen mét eé.n3'-0 zec:e mmr huis,,.Inmmer, 
dat bij hun tweede .. doflpunt .onze ]ogisch. ee,n ernstige .fout .. 
mc.ukte. l~isschien gaf deze misf:er wel de doorslag.; Voor het 
zwoegen, verdienden de jongens een pluim op hun hoed. Maar 

· nu voorta= .meer doelmatig- opgetreden, jongelui! 
· ·· · En intussen voegden de •~ers ueer een t,wetal doelpunten 
bij hun verzameling, Met· 2'-0 'IT."rden de beooners van de Ni;j-,, 
kerklo.o..n bedwonGen7-· Y{ao.ro.an Jl'.5erD1.t.-m e_n ··Overçlevest een 
schoo11 aandeel hadden. Ook dè anderÉln ·sp'e:elden heel góed,' . 
~odat de vlugi;e a,mvall.ers van.Q,uick Steps .door onze verde-
diging in· toom konden'worden gel;touden,, . · . , ' 

:n. eli E, zijn de ploegen met royale crebCTI"en., Hoevr13l zij 
beiden de volle buit hadden kuruî:en. behoud'en, stelden zij· 

- z:i;ch' tevreden met 2-'2 en een ·ned13rluag, :Déze .h:éren vergete.n 
. van ineet af met de· grootst, mogeJ:i:jke krac,ht aan te pakken 

én de spannincr dnn vol te houd3n~ · :O~ do.elpunten· vrui .:n. · dóor 
, ,Nieu,renhuizen en Vim den Broék mochtên er zijn en ,E begon , 
,te hope·n, toen Leo 'Ro.ke.t uit zijn slo,t;',schoot,··Heláas·, het 
Vlll,S niet voldoende. Jongens, voortaan beter; geen half v1éik. 

F en G war.en in het ,·,geheerniet tegen de· ste.rke bezoekers 
opgewassen, Toch had F nu en 'aan: goede kans en, maàr' .het, 
verschil iµ ieeftijd en formaa:1; is een geldig excuus voor · 
dé grote nederlagen;.. · · .·. · : • ,-· '· 

Tot slot: in de 4e. Klas K · is in,gedeeld Gra,;,_:f Willem II Vac •. 
En·A. Limiernveever ïs door ons "toegevoegd aan Le:i,s F.,: 

./ . -~ " . . . ' . •'" '" . .. ' 

', / ,. ' ' .. , 

HAN:OS!' 
' ' ' :Dat was toch hands!, Zo wordt· op·. en .rondom·.het·. terr.ein , 

wel eens ffeklaagd· of gemopperd~ -ais 'e·en speler de bal met·· 
-:dé hand raakt .en èle· arbiter rustig• laat, .ve:ro.E!r spelen. ' , : 

-Wat zegt echter regel :12? Een speler'moet wÓrden ge;., 
straf:!; i ind:ien hij op·zet teli,jk . rle bal me:t de hand speelt~-•) 
d.i. 'opzettelijk aanrar~t .met hand. of arin, Veel· te dilmijls,. 

, .:, zo zee-1; het advies aan scheidsr.echters .., ,,ordt een spélèr 
• • - , • • • • • c,· ~ • ' 

,, 
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gestraft, als ûe bal zijn hand of arm raakt, zonder opzet ~ 
zijnerzijds. t 

Men zij dus voarzichtig bij zijn critiek. Overigens wete~ 
wen, dat een wedstrijd goed leiden een moeilijke taak is. .f 

' ' ~ ~, 
' ·.· ,, P,J, ·i 

------··-------------------. --- . -- ------· ------------------. 
WIST U ~e•••~~ • 

"'· '· dat Lens de eérste 5 penalty's in d.eze competitie al-,!, 
lemaal miste? · :t 

dat Wim Hillenaar voor de dreiging van zo'n strafschop, 
· niet opzij gaat en de tegenstander blijkbaar tot mislukken 1 

'""'noti.seert? · ·· -U.Jl! ~ , à 
dat Arlri Duyvestein eerst· door bijen gestoken moet wor;; 

den en dàn de wedstrijd van zijn leven speelde?. ; 
dat ·ook Wim v.d. Steen goede maatjes met de bezige bijt-;

jes wil blijven en zijn dikke kuiten welwillend ter beschik7 , , 
king stelt? · ,; 

,.j 
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• L· II: lf S 1 

· Z A IC A G E lif JJ A·. " . • . 
Donderdag 23 Ootober 7 uur. Lens B en C in ,de Herschelstraat 

· · 7 .30 u. ·Lensseniorès in de· De. Costastr. 
Zaterdag 25 October: ·. Lens D-E-F-G-Pupillen A. · 
Zon(l,ag" 26 _Oot ober: Lens 1-,-2-3-4-5--6-A-;-B-'C.· 
Mamidag . 27 · October: · ciub •bij Alsem~ 
!-----------------,---- ----------··-------
EN Jli:EL .LENS LEEFT MEE • 
ME"T DE LENSL!RS OVERZEE. ~ 

· Telkens .als ik via mijn luidspreker de enthousiaste op-
wekking ven de Niuin··man hoor voor onze soldaten en me;i;rozen 
Cverzee, komt er een.gevoel ven bewondering over me voor de 

.. ·. ·,mrmte, waarnee he.t belang van onze jongens wordt bepleit. 
· · . Dat zelfde gevoel voor de Pé-Pé-actie wens ik de grote 

• · schare vrienden to~., á.ie a.s.' Zondag bij Lens 1 - Oliveo 1 
~ ,. canweziff .zullen zijn •. Een vL"ldt d~.n op het kiezelperk de bus 

met de opP.ekkinff: ":Voor onze Lens-jong~ns in Indië,. ' . 

. , . 

De bus is geduldit, en houdt, aa:(1, Moge U, bezoeker,' be-
z•.,ijken! · · · · · ·. 

P.J. -~-------------~----:---------~----------------
-VAN 'HET SECRET1:·RIAAT. 
NIEUW LEDEN: . 
Pupil H.Berkemèye·r, Sneeu,,balstraat 1c4. 
Junior A.v;d.Hoff · Bennekomstraat 57 

'Pupil G.v .Agthoven L. v .1deerdervoort 423 
Junior c •. de lYia.at Groenest'eynstr2r>.t 77 
Senior H. Jaoobi Apeldoorns.elnan. 25. 
Senior A.Bosma · Rembrandtstraat 323 
Senior L.Bosr.m. Vlierbpomstr2nt 10 
Pupil H.Alte,nscher Gc.slc.c.n 293 

'" Pupil P .Meiners 3lendstrl\c". t 146 



' 

-~8- ,, . _., _____________________ .;. ___ , ____ ·-~--·--------·----
Senior 
Senior 
Junior 
Junior 
Pupil' 
Junior 
Senior 
Pupil 
Junior 
Senior 

M.Dulla=t 
J.Bon 
w.Naastepad 
J.JD.ff.er 
L.Deijnen 
J.v.vonde.ren 
c.,u 
J .Rijsberll'3n 
J.Al 
N.Bosman 

Fred,Hendriklllllll 279 
· Gaslarui 133 
~scn.m.pln.c.:q. 23 
Weimarstraat 67. 

-, Noórderbeekstraat 12 
Appelstraat 185 
P.äe Hooghplein:.22, Loosduinen 
Koot,1.i.jkstraat 74 
P.de Hooe-hplein 22, Lóosduinen 
Ohmstraat 59 , 

Nieuue Do?l<~teurs: _ 
Dhr,. W,Westerhout, 2e Schuytstraat 62 ,· 
Dhr~ A,Th.v,Bl:i.jswijk, Stevinstraat 74, Scheveningen 
Mevr. C.A.v.Blijswijk--de Leem,, Stevinstr, 74, Scheveningen 
Dhr. C.J.v.Blijswijk, Nep·iJ.ul,uss,traàt 68, Schev~ning~n 

Adrèsuijzi!;-i.Ilf(: 
lid 88 D,Hugens naar Ee;:,heeklaan 14. 
don.239 Dhr. W.v.Schaik naar Rhenenstrrui.t 161 
lid 64 Ph.De Heer naar Engelenburgstraat 178, 

De spelers ge.lieven er goéde ~ota vroi. te nemen, dat zij bij 
· eventuele verhinderine :niet terecht zijn bij het Algemeen 
Secretariaat. 

' - .. ==---,-==' =------- -- -----=-----·-----=--==-------.------=----
' U I T D E B E S T U U R S :v E .R G A JJ E R I N G. 

(speciatÏl voor de Óuäêrs-g:i;chreven) 
Het iif onze· éll3,ioonte niet de leze.rs van de Le7srevue te 

vermoeien met ellenlane-e versiae;en over uat in de bijeenkom~ 
. sten vun Lens' vroede ,:aderen ·wordt verhandeld. Niettemin 
kan ik ll'3tuigen, dat mei;i.ie-een ver:baa!:!d zou sta= over .de 
veelsoortigheid van de besproken onderwerpen·en e-esticht zou 
.zijn oyer .de ernst, mi.ermee ie"der punt wordt e;etGld en geno·· 
gen •. Oo.k: in vroee;ere perioden ,beijverden de bestuurders zich 
om de zaken i!l hun vergàderineen onder ä.e emînente leiding 
van hun vobr'zi tters zo e;oed als mo50lijk uas, te ·behartigen • 

. A~ii hun persoonlijk belang \7erd nooit e;edacht., i·:i.teeende.el, 
lllet vreugde offerden de leden van het be.stuur hun vrije tijd 
en spanden zij zich in om het .. clubbelang te dienen, En elke· 
verenderîng legde ,w·er nieuwe, taken op de schouders van spe-· 
ciaal het daaelijks bestuur, maar ook van ·de andere heren,. 
Geen: wonder dus, .dat onze onlancs naar Ierseke vertrokken 
rrees.telijk adviseur aan het slot ·van de .eerste door hem bij,-
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eeuoonde vergadering niet kon. nl'!.laten zijn verwondering te 
uiten over zijn ,ontdekkine, dat Ier zoveel vast zo.t ao.n·het 
leiden. Vl!ll een sportclub en met {wcardéring te gewneen vnn de 
vero.ntwoorde wijze,.· waarop ons J1estuur zijn tao.k opvatte _en 
verrichtte. · . ,. · · .. ;·;-' ·• ' ·· 

Zço.ls :ï,n·_die dagen houdt ookihet Bestuur vrm iho.ns vast. o.~h het enigst juiste beginsel'{ dnt de olubbelniieen op de 
eerste pla.cts in· het ooe; gehoudén moeten îrorden. ·Hiermee 

•; wordt niet [sézeed, d:::t de belo.nien en nensen ven de leden 
van 'nul en e;enerlei ,,rui.rde zijn,, Volstrekt niet; wunt de le

. den vormen teznmen het geheel. l?n da~ zij zi_ch _vrijüillie · 
als voetballer o.an .Lens. l).ebben ·•(ie bonden, i's het duidelijk;_ . 

. dnt hun belo.ne-en als sporter het meest gediend TIOrderi door· 
n::m hun élub de meest volkomen zore te 'm._jderi; , · 

:Hu is het zonder meer duidelijk, dat evenc.ls de Sto.at ciok 
een verenigins, ·.dus ook Lens, ,moet zoree:ti VOO~ ,een eezop.de . 
financiële .basis om er verder op voort te. bouwen,-eDe leden-:

·., vereo.de:ç{ne zou het bestuur. erristi::,;e verwijten doenr :ils c;J.e · 
kaspositie wankel zou zijn •. En.toch drei(l't dit eevo.ar, in- , 

' dien '-?e verzuimden tijdiés =tregele_n te t;-c:ffen~ In het ko., 
der nu van 9-e_ze so.nerines-actiè, be sloçt het Bestuu:r, e;r toe , 
o7er te eno.n enige· contributie\ièrhoein:3' 'voor te st'3lle?Î aan . 
die eroepen onder onze leden, die tec-enover de yoo+-delen 'ao..Ii 
,hun '•lidmnatsch,:i.p verbonden, een zeer .e-erinee. of vrij_ ,;erinee 
finc.nciële teeenprestûtie· leveir_en. , · . . 

Het betreft pier de ·allerjóIÎ[3'sten; ·de pupillen, én de. ju
niores, ,·d.er contributie bepaald ,10.rdt op respectievelijk"' . 
50 cènt en 75 cbn t per mru:md. Hiér uee .komcin ,iij no:3' niet. bo
ven de bijdrc(l'e, die onz9 zusi;prvcirenie;inc;en vo.n_ hun leden· 

· eisen en biijven ,rij ver ónder. de contributie van :::ndore 
clubs; bv~ ~stiek- en ztremiereri.igin5en, · . '.. · 

.. Wie rekenen ·ko.n, vindt. gemn.kkelijk uit, d!it.op doze ,7ijze_ 
onze jongerena:fdeline;. toêh hoé;' i, schip vnn bijleff" blijft. . .· 
Maar dit nemen, wij' bare op: dé= kóop toe: de joneens zijn het· 

. mm;rd ! De jou(l'd, i a:::n ,n.e do: t.oekomst behoort, heeft recht op. 
onze belo.nestellinff~ Onze jil.ni.Örès zijn, beste kerels,.,o.nn ;wio 
wij behalve Tost en zors vooral. veel vreuffdi,is bolèveri. Lens 
hoopt steeds in· st=t te 'zijn hun meer te gevèn .dan V"....n~hen 
te vragen. 1'/a"t icdj steeds vo.i:t hen ver.m.chten, is· toe,djzinc;, 
vOlgzca.mheid en ••• troufl! " · ~ · · --

~ - -· . 
· ,1',S. De contributieverho::;in::; ,sc...".t in per l December 1947. 

.- , . 
' ' .. 
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UIT S 1 A G E.N. VAN 18 en 19 OCT0BER. 
Kro.nenbur13 1 - Lens 1 4 - 2 
Lens 2 Oliveo 2 ! 5 2 ' 
G,D,A. 3 Lens 3 0 3 
Lens 5 D,H,L, 8 ,. 1 1 
Lens A - D,H;B,R,K, 1 2 
Lens C · · - BUmw Zm'.rt •;' 5 2 
Lens E ,., 1'/èst lo.ndio. 10 0 
Lens F \ - Gro.o.f· Willeo II/Vo.o ,4 4 · 
Lens_G ______ - D.H.B,,R.K. ___ . _____ 1 -.2 ______ ., __________ _ 

P R 0 G R A l>! M A · SENIORES ZONDAG 2°6 0CT0BÉR. 
..,#,...,. 

2.-- uur Lens 1 0liveo 1 
1.-- uur Vo13el 2 - Lens 2 .. 

-
2.30 uur Lens 3 "'. Rij sni. jk 3 

12.30 uur Kro.nenbure3-Lens 4 ~ . 

12.·,•,- uur K"R"V,..C" 4 ··Lens 5 

12,··- uur Gona 4 -: ·Lens 6 

T.errein 1, loko.o.1 L 
Terrein .Buurtwe13: 
TeJ:Tein 2, loka::-.1 1. 
Terre_j.n E ... T" C ~ Hout;ree 

· Loosduinen. 
Terrein Vredenburchwec 

Ré.jswijk . 
Teirein Hoekxmterstr. 

Voorbu:i;-e. 
P R 0 G R A 1J M A JUNIORES ZATERDAG 25 0CT0BER, . 
3"45 "uur • . v~ ... v;P,, •-.:Lëns·-n 3~-G Terrein V~vOPJ 
3,·- uur,·Lens E , D.H,1, ·4 I Terrein 1, lo;ma1 2 
3 .45 uur. Lens. F - Wilhelmus 4 J .• Terr,ein, 2, lokaal 2 
2.}0 uu:r;-. 'Lens G - 0osterbo:,"S·· 4K • Terrein 2, lokaal 2 
2.-- uur, Lenspupillen A-Rava,: ~ Terrein 1, lo!èanl 2· .. 

p· R 0 G R A l~ M A JUNIORES ZONDAG 26 00T0BER. 
1,15 uur Lens" A ·- \'!estlcndic A 2 'Terrein 2, lokco.1 2 
12.- uur Lens B - Reve · " · i' H Terrein 1, lokcc.l 2 

~- • ' -· • < • • • '\ 

12.- uur Lens_C - fü.t Blo.uu R,K"2 G Te:rTein 2, lokco.l 2 

LENS 5, cttentie ! ; Toe te voe,:;en o.o.n jullie o.fdeline 4e ·i . 
kl. 1. ~ s.o.A. 6 en K.R. V .c. 4 •. 
===== ·===;.:;==========· -====.:;= .====================.:::==:_ ===== 
V A lf • D 0 E 1 ,' T 0 T D 0 E L. 

lfa de uitstekende beurt in de wedstrijd te,:,:en de. Jr:é,rs 
unren vele Lensers no.nr de Houtwe5 cetrokken om het treffen 
tussen Krp.nenbur13 .en Lens 1 mede te m..'èken, En ondo.nks dct 
dezelfde elf· stoere. kl,cpen het. speel veld be troelen, zc5en ~ 
zij dncr. een·blo.im-nitte ploec a= het werk, die. mcc.r heel : .. 
\7einiG" op d;ie vn:p.- vorice we·ek Gel.eek. 7l:::.s er' à9brek D..é.n am
bitie? _Dct · zeker ·niet. Alle spelers wilden ·,,el er uitho.len · 
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wat er in zat, en toch het lukte ·niet. Hel leek ;,el; of onze · 
spelers in hun beuegin!;en fl'Bremd·' .. erden, \7aardoor de K:ranen- ., 
burgmensen bijna altijd iets. eerder bij. à.e bal vmren. De 2-0 • - · 

-achterstand, die kort na _het beein ree'ds· een feit wns, behoef-
de nièt deprimerend te werken. In vórit:;e vredstrijden werd ook·, 
meermalen een achterstand inc;elo:pen, dikwijls tec;én 'technisèh 
betere tegenstanders. Nu bleef het ,spel rommelic;. Iixanenbu:re;· 
werd sterk in de verdediging gedronGen, maar veel werkelijk 
c;evaar ontstond er voorlopi,;'.niet voor de rood-zwarte veste;,.~ 
Toen èl.e bal t.a ongeveer e'en half ·uur spelen croed 9p de· rech.- · 
tervJ.eueel ·werd creplaatst- Joop Wüsteveld ,ras tot dan toe• té • . 
weinie; in. het spél betrokken- volgde ~.en scherpe. voorzet ·en · 
met eeh kopbal maakte ·Jan· rlalsteijn een magnifieke goai. Dit•· 
had het keerpunt kunnen zijn; ·ma:1.r Kranenburg .had géluk,toen 
i::en de gevaarlijke links bui ten, evën los liet. Den voorzet 
volgde en Kranenburc noteerdè' 3-1. Spoedig na de rust werd 
het zelfs 4-1 en de LenS~reactie was te slap om.het c;educht 
verdedigende KranenburéJ op de knieën te krijg~n. Het zat niet 
mee ook~ We noteerden een prachtig schot· van Henny Overbeek 
teE;en de lat• Aad Koppe1le speelde bij, een doorbraçJ.k de bal 
iets te ver vdor zich uit en ûverbeek tah:ide, te 1::me; voor 
ouen doel. vel ·_.,".i:st Koppelle op.:hanà.ic;e' wijze de achterstand 

•· 1;; verkleinen,maar verder brachten Ónze jongens het niet. Zij· : 
leden derhalve een' onveruaclite, doch: vërdiehdè· nederlan:e;, '.' · 
Het tweede smèakte·te~en Oliveo}het zoet van de over,-iIL~inr.,, 
Het was eën· stevi5e ,~ar fair'l pt.rtij:,á.ie 'alleen_· een ap=t ~ 
relief kreec door een p= bijzondere beslissinJen -van de 
scheidsrechter. Zo kreec; Oliv.eo voor::r.ust enLenS no. rust een - ' . penalty te n.anen voor vt:=eende· overtredin(l'en, De ·balo.ns · · 
bleef derhalve wel in evernücht. Torrny v.Huffel en Win Ver~ : · 
heg[,en bezor;:;den de reserveri eè•n 2..,è voorspron3'. 01:iveo zag· 
echter kans noc voor de rust he·t evèrn'licht te herstellen.Na 
de rust ·een hevic; blau,r--vrit offënsief,üa=u:j.t".c;eJ.eidelijk 3 -: 
doelpunten werden ceboren, Met 5-2 naakten de tweede elftal- • 
lers dus' een· c;oede beurt, (Het totaalbeeld ·van Lens 2 is in,-· 
derdri..o.d een sieraad. voor onze.~ V.e.reiliging,. ·Red.).·~- .. 1

' 

Het derde· Y:as milt de ·beste voornemens be.zield om· de slechte·•;. 
'béurt van de vorii;e -week weer ,'.;oed' te maken,• Bn met succes! 
Het ~och niet ,makke G.D~A• \7erd. met 3--0 m,slá1,en. · In de eer~ 
ste helft \',,as LenS. oYer· het ,:-,l·c;e·meen in het veld· ietS'. ster'- 1 • 

'ker,macr voorlopie 'bleYen .doelpunten nog uit,· Pas even voor .. 
rust ·werd de bal door Lo·..:. te I,I~y met een list :i.51 tikje in het· 

. •;., .. ~ 
~ !, • 
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'Loosduinse doel geplaatst. Ha de thee was het pleit spoedig 
beslecht. Kort na elkaar verschalkten Lou te Mey en Jan 
Goemans de G.D.A,-keeper. In.de resterende tijd Tlas G.D,A. 
merendeels in de amval,maar door'goed verdedigen van ach
terhoede. en middenlinie bleef het· sevaar van die,· aanvallen 
zeer klein. Het einde bracht een nuttige en verdiende over-
winning. ,. , 
Het vi,ifde speelde tegen het•,· op papier, )''mkk:e D.H.L. In 
het veld bleek v= die, zwakte niet veel. De.Delftse heren 
speelden er lustig op los. Zo zagen zij ook kans de.leidine-

' te veroveren. Wrunelink scoorde kort daarop met ee~ diagno
naal schot zijn zoveelste doe lpu.nt voor Lens 5, ·in dit spe
ciale ·gevel de· gelijkmaker.Na de rust was D.H.L. bijna 
voortdurend sterker, ma.e.r nu topnde de achterhoede z'n 
kracht. Speciaal Wagemans' e·n doelman Démeyer verrichtt.en 
enige formidabele reddinaen. Zo sleept.s> Lens 5 een puntje 

. uit deze strijd. · ~ .. J.v.v. 
=============================,,. == ,. =:====;::=====' ========== -
V o O 'R DE TRAINING S C 1·u B. 

Op Donderdà.6 16 October we:t"en er van de 10 beschikbare 
spelers van het eerste elftuL precies 10 aanwezii;. Bravo f 
Hoeden af voor zulke voortrekkers. Het totaal aantal \,as . 
17. . 1 • 

Bij de juniores waren er 13. c· werd bij zitvoetbal met 
• 5-3 versla.sen .door B. ':._ ·- , . 

Excelsior,Weimarstraa.t,heeft weer :h-ainingsschóenen~ 
maat 42-47. · · . : ·' · . · ' : • 

~ ' ·-· ' , ~ . . 
De Seni.ores vangen hun les 'aan om half-acht, 
Fietsers irnrden verzocht j:11m velo te stallen· in de Hel-. 

merstraat bij .~oolmees. 
-=---~---:s-=----=-----=-=----=;---,'r~---=---------~-~=----=== .. 
DE E.c.o. B LA As T A p p EL. 

, . 
• , 

,· ~ 

., . 

! 
•j . 

·!?" 

• 
Onze voortrekkers zijn a.s. Z~ndag cnátheer tegenover Oli- · 

_veo. De jongens uit Pijnn.ckér ple5en altijd een flinke par- f. 

tij te spelen,zodat zeer zeker de punten niet voor het grij
pen liggen,een reden te·meer óµ de zaken vanaf de eerste 
minuut serieus ae.n te pekken, · .. 
Het 2e elftal ~at naar Vogel,welke plee(;' even als de re
serves in de middenmoot.van de ranglijst prijkt, Zeker zal ... ~· 
het er hier vinni,:; a= toa gaan wa=bij een faire partij ;a 
gevm.a.rborGd is. .-t 

Ons 3e verrast 'vriend en vij=d.Rijs1-:ijk zcl zich echter zo 



. ...:~_-::.-::::-=-~==-:._:...~---~--:=-----'------~~-~-------~=:· 
me.ar niet _laten .overrompelen,dus opi:;epast,he'ren. Dan, ïs de 
uinst· voor ons ·, · . . . ' 

Ook het 4e elftal dient op zï·jn -tellen te passên onder de 
rook van Loosduinen. Goed open spel,dan zal.de uitsla1(niet 
teleurstellen. · . 
De Se editie trekt naar Rijsmjk om daar K.R,V,'C. te bekam-
pen waurbij de uitslag' o.i. ,niet' ver van eén gelijkspel zal 1 

zijn. 
ónze benjamînnen spelen tee-en hét 
z_al eed.achtig het spreekwoord "iie 
waard", de eerste punten proberén 

. ; l 

- . 
ons onbekende G.o.ir.A~ en 
eerste klcy is een daalder 
te veroveren.·· ,, · 

OPSTELLINGEN: 
EERSTE ELFTAL: J,v .• i:lelzen. ,J.Willems, ,H;Helmicli :~ ,A,Hoefna-. 
gel, ,R.Roème:i,s. 11.de Boer. ,J, Wiii.:teveld. ,J!.Overbéek. ,J .Wal-. 
steyn. ,A.Koppelle; ,F .v.Niel •. Res,:. H. v •. d. Bure, "J .Roozenbure, 
Leider:dhr, W,Praalder,- ' · ---.. -- , 

!_WEEDE ELFTAL: J,Frijters;. ,J .v ,lJestinc, ,A,v,H~ffel:,R.Rooden,
rijs. ,A.J!oeisch~ ,Ph,de Heer, ,Ant,v.Huf:fel. ,T/f, Verhe::;5en., 
C,Schilperoort. ,H,Kops, ·,J.Hop. RES:··L,v-,Houtert·. ,W.Hucens, 
Punt van scmenkomst, 12; ui.u; Capttol! Leider: Dhr. H.,janseyen,. 

1 . . ' .. ' .. . 

pERDE ELFrAL: T.f -.Huy~mans~ ,.J..iBontje> ;.J "v·. Venro"oy. ~ G-.Luyclcx:,., -~ 
H~vc d":Boogiurd. ,F.v~I.fourik .. ,A~B-:.ok., ,H,;Naesteped •. ,l'.:,.te MeY~, 
J, Goemans, ,c;;v .Luxemburrr, .RE_§: W,Hillenaar, ,c ,Bierhuizen.. . 
Le!_cl~z:: ~:., __ JoY.Venrqoy. ~ '.·~~- :~ , .. ~ 

' . ,. ' . . . ' ' · __ . ', : ,_ . . ,· , . ' ···: _ ....... 
VI_~DE ELFTAL: W 0 H:i,llenacr .i, C,Bierhuizen·,, G,·Y. d.. Steen,, B; . 
V:ink. ,H',den Dr:j.jver, ,J.;sRoozenbu::-13.; .T.Bom, ,L,Ullers. ,R, v, d. ·: 
Burrr~siH"v.Rijn.,,G.,Ho($:si. ~§.1 J.v.~r!iiss.e_m_.,,W.,v .. Gelcilt." · · 
Leider: Dhr. N,Schouten •. 

,;I , 1 ,.·":.' . ,. . 

VIJFDE ELFTAL: .Ch,Demeyer, ,1i:,17a:;emans, ,W,Klünnen. ,A, Versteeth, 
F ~ v .Deelen" 9 S~Kroon~, Jo Sinjorgq .• si.I"Hemi:nes<!' ,A,, ,;;;'mrrelink~·,.L~de: 
"Yeert.',R.Becker. RES: .G,v,\Tijk,,A,v,d,Hoeven •. Fruit van_.bij-". ·. 
,eenkomst 11 .uur Caui-tol, Leider:-·Dhr,L,de Weert,•' . · .· 

ZESDE ELF;ÁL: J .He~re. ,Ü, Luckel •. ,ÏI~v .H{;tum,,,P .Bàkkér. ,A.llos:.. 
ma, ,H. Vos. ,L, Ver schuren, ,R. WilI ,insen, ,L,Bosma, ,B.Bes., L,Nies'"-. 
_sen. RES: J.I,Dullaart,,J,Bon. Leider: Dhr; H,Houke.s, 

- : ·,1 ,.,. 

"·• 
1,.i..,. : ,., E.C'...,O. 
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-64.:. ------------·---------------------------U I T HE T 'J U N I O R E N KA Il P. 
PUPILLEN. Joncelui, eelukkig kunnen vij overcaan tot het 
opstellen van twee pupillenelftallen. Er zullen echte .red
strijden ,·,orden vastcesteld.De• ene week voor de pupillen 
A-ploeg en de andere week voor de pupillen E-ploeg. Nu kan 
je hieronder de indeling vinden van de beide elftallen. Let 
er dus in de komende ,7eken goed op welk pupillenelftnl 
speelt. Zelf krijg je dus·geen aanschrijvins,maar moet je 
11 automa.tisch11 kc,;;en. Het spreekt vanzelf, dan indien bijv. 
het pupillen A-elftal moet spelen, de .pupillen uit het E
elftal hun voetbaJ.goed mee kunnen nemen, indien zij naar de 
wedstrijd gaan kijken. Ook als de E-pupillen spelen kunnen 
de Jl:·-pupillen als reserves mee::;aan. Je h.-unt nooit ,mten of 
je misschien mee kunt spelen als er te ueinig jongens zijn 
opgekomen! 
a.s. Zondag om 2 uur op terrein 1.: Pupillen A - RAVA. 

PUPILLEN a--ELFTAL: P,Dekker, ,A. Vester. ,Tj .1Jestendorp. ,G. 
DeÖkers. ,A.v • .Ai':rém. ,J .v.d.Kroft. ;Th.Luyckx. ,H.Parmentier,, 
D.v.Luxembu:,g.,Th.,Kievit.,J.Zetz, Reserves: C.Meershoek., 
H.Altewischer.,J.Reys~ergen.'.J 0 Combé •. _ 

PUPILLEN b-ELF'l'ALz G. v.d.Eroek. ,A.v. d. Geld. ,J .v. Westin,:,·., 
J;:iiê1mers. ,J ~Combé,, ,w. v,Gein •. ,H.Heymans. ,K.Spapens. ,H,Eer
keneyer., G, v ,A(;thoven,, H.Al të,:is-cher. ,P .• Meiners., 1.Deynen., 
J' ciReysbert;en. ,J"v"d .. !!eulene 1 C~}i1:eershoek,, · 

Leiders V1'.!l de pupillen de heren J.Linnenweever., J,v.i'~el
zen en .b..Haasjes ë.n voor de Woensda,;;middB{;en de heer P.Juf-
fermè~ns .. ·, - ' 

EET VOOP.NA/11'.STE NIE1J1.'/S • . 
Lens E win,t met zitvoetbnl van Lens c. 
Lens C nog ongeslaG9n in de ·voetbalcompetitie. 
Lens ·F verd·ient een punt door· een prima safe van keeper 

Loek ven der Wal. 

' ' 

i ,. 

Het jongste voetbal-week-end• leverde ons 5 van de 10 punten . % 
op,het;;een een aanmerkelijk beter resultaat ,ms den 'de vori-. ; 
ce keer. Helaas moeten Hij ook dit jaar rreer constateren,dat : 
Lens-A tot de zwakke zusjes in haar nfdeling ,;nat tellen. 
Jammer,wnnt de resultaten op het G.D.A.-tournooi hadden an
ders doen verm1.0hten. Vechtlust is in .d:!. t elftal onpekend, 
zodnt j ,1. Zondn;; D.H.E.R.K. Hel neer heel coedkoop de pun;.. 
tjes :!.n de wncht kon slepen. · 
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L -E N S · Z A K A G E N D A. · · . . . _· . 
Donderdag 30 Octobe;~ 7 .30 Ua Senioré~· trai p.én' in de Ila Cos-

.1 
tasträa t. ' . .. . , •. . . 
7 u. Juni~res B en C tràinen i.d. Her-

. schels trc.at • 
• Zà.terdag ·.1· November: Lens D-E-'F~G--Pupïllén B0 

·:· Zorid.ag '2 November~ Lena 1-.2--,'3;.4-5-6•-A~B-c. • . -l•; 
Màandag 3 Novemb.er, "Glub • bij ·Alsem. · . . , ___ ':""' ___ ..,"".' __ ~-~-~-::-------· ... ~:""'1:.--'.----.. ------... -:-::--~ 
ELKE LENSER GEEFT W.ÀT MEE . . ·,' . 
VOOR DE JlENSERS OVER~.-, '·} ' ... 

Lezer, hebt U de bus horen rammelen? Dan hèbt. U stellig 
. ,, Uw dove :oor niet tcege·stopt. Dmik! oi was U eld.em .en bu:i,t~n 

hst bereik van oru:e col:lectrices? Maar ook dan kunt:u. toch 
·meed~n, zo U ·wil.t. U ·krult onze adressen. Iedere gift' aán 
ona · overhandigd geV<!!n wij door. a,a.n de·, Pé-Pé. ·nan· wordt' wa,ar
heid wat wij hierboven els tit'll schrevena 

. E I: N V O . U D I. :N O Jr •S S P E L. · , ., , 
Wij hebben vroeger al eè'ns 021ze spijt uitgedrükt over ,d~ 

opvatting ·van de S;portkroniek, die ons verbiedt zelf-s met" 
bronvermelding uit, zijn kolommeI{' te. putten- tot nut van het 
s:lgefneen. Er staan- voor ons voatllallerà vaak. zulke wi-jze le&
sen in. Gelukkig nemen clubbladen een· end.er stanà.pu;it in en 
kunnen wij onze. ei.gen opmerkingen SI). b~:;,indingen illustreren 
met woorden en -opmerkingen van m;-ote_r!)i;i-dan wij, van meni;ien 
met gezag. Zo vertelt V; in de N!ac-Klol<;, over wat Paverick, , 
de be.roemde Belg,· t13 zeggen,-.IJ?eft,omtren.t de .. klaase--achtr,r-, 
speler. Volgens hem· iS het kenmel-ks eenvoud,. op technische· . 
grondslag, zónder o:verbodige complipatip•aA .. · ·- • 

"Een speler heeft de bal vrij',' zijn. makker staat ongedekt. 
Honderd procent gelegen.'-J.eid voor' e!!n ,onberiSi)elijke pass" ' 1 .. , 

, . .. . ' .. 
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Maàl'. ons .mannetje treuzelt ev'en, krijgt snel t'we'e tegenstan
ders op zijn .dak en •• ••• , .'11 Nou, je weet -het' ·wel~ menner 
à.e treuzelaar. De bal is fÓetsie bf de malt){ër. staat al weer 
gedekt. · , . . ~- ·• : 

·Drijven met_ de bal is voar de achterspeler_.uit deri. hoze·, 
; de· andere spelers mogen het nu en dan wel eens toepassen als 
hulpmiddel, .. ~ar zij' blunderen e.llerhevigst als zij dóor dik 

~ en ,.dun drijven, en. telkens maar weE:r drijven. V, zegt te'.""
1 .recht, dat .de meeste spelers niet,vooruit denken en niet wé

. tE!n wat hun volgende handeling moet zijn. Iµ elke wedstrijd 
·• ontmoet men van die pingelaars, die,' in het· geJ:iéel geen af- • 

stand van de bal kunnen d'oen, ma!j.r ,ten slotté/natuurlijk 
hiertoe _worde.ll gedwongen do()r e~ii kranige te/instander, W:::t 

· .een kansen vermoorden dezulken! .. · : . · . . · . . • · · 
Lensers, -,est wijs! .Onze· gulden-' regel zijt hebben de bal, 

• weg·de .bal!! Trru;ihten we onz.e techniek steeds te verbeteren. 
en blijven we verder ~ud:Î.g in ons spel •. Ook in·de voet-.,,-

~~~~=::.~~-~=-==~~~~--~=:-~:~::~-:~~-~=~-w.8:::~~~--rdl- . 
DE DAMES EN HEREN. TONELISTEN à. , . 

die:op· 23 December 1945 de·Lenáfamilie vergasten'op de 
zo l'lj.iste=ijk:opgevoerde revue, ·ontvangen een dezer dagen 
een uitnodiging van Jan Nuyten voor inleidende besprekingen 
in verband met de aanstaande.fe~stavond, · · 

; Nieuwelingen,.diè zich op het slappe koord willen wàB'E!n, :, 
kunnen zich schriftelijk melden bij Dhr. N~l,chouten, Jonck- · · 
bl'oetplein 62, '· .. . ·. ,. . · p• p• · ----------~------""'---------------~--1-----_ ..... __ :._.:., __ ,!=-~~-
u I T s L A G-'E N · ·VAN 2~ EN 26 OCTOBER. 
Le1:is ,l. .. ,-. ' Oliveo l 5-3 • , . ' Vogel 2 ,Lens.2. 0-1 ' ' ~~'!"' ·:· 
Lens. 3 Rijswijk 3 2-"5 " .. 
Kranenb~g ' I,ens' 4 1-0 3, .. "'." 
K.R. V .c •. :4 .. :·- Lens 5 • 2-0 '" •Gona: 4 Lens 6 • 1-0 1 ' ,• .. - ... ~ ' . ; 
Lens'A ;, ·., - Weatlan!lii/. ; '2-2 

·. Lens .B 
';·•.,_ 

Ra.va ' .. ' . 2-3 ' ' -i: ~ -· ' ' 
Lens,C ·:,.::, .. Wit Blauw. R.K. ' .14.~0 ,, v.v.P. . - .. ' .. tens· D · · · 4-7 : • j 

L~s E ... D.H~L. ,. :. ;! " ;)'-0 ,.: .. . .-.·:·· ' .. ,._ ... 
,WilllelmuËi . · " ·r-o' · . ' Lena :E' •, -Lens G . Oo_sterboys .1:..0· ~ 'i 

Lenepupillen A - Rave. ' • 2-0 
h 

. ' 

' 

~ 
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V A N D O E L T O T D O E L • 

. Het aantal elftallen, dat de LenS-seniciren deze ZondiÎ:g 
naax bui ten vertegenwoo;rdigde, bedroeg voor 'het èerst 6.;. 'Het 
zesde elftal is n.l. op genoemde dag de sport-arena b5.nnen-· 
'gehuppeld en we roeperi.héf-,;anz~lf van harte'een_welkom toe. 
We hopen en vertrouwen 1 · •dat de_ 5.cote e erstci nec1erlaag geer. · 

omeri mag zijn voor de toekomstige verrichtingen. Vèrdèr wa
ren er nog enige minder ·prettige verrassïn'gen~ _B;oèwel we in 
deze rubriek neg b).j geen enkel elftal over krunpioenskänsen 
hebben· gespr.oken -, hèt seizoen is daar nog veel te jong voor,,-, 
openden de standenlijsten vans'het 3e en 4e èl:rtal toch pret,.. 
tige pe:lipeotie1ien. • Deze qeide elft.aJ. len. nu, moesten de ·eér· 
aan hun tegenstarid~rs lat en, Pleisters op de wonde waren da 
overwinningèn vari de b'éide' hoogste elftallen. 
Het ·eer~te· beyocht een ikij ·moeizame overwinning op ei'en ·ou~ 
da I. V ,c.B.tégenstender· n. l, Oliyeo ·u1t Pijnacker" Spoedig m 
lt '!;,:g:inioelpuntte Henny O,mrbeek; na heel· handig individu-eel ·. 
spel. Spoedig daarna werd een voClr'zet van Joop V/Üstefeld-.op : 

· zeer h!mdige wijze door'Jan Walsteyn benut. fäaar spoedig ·. · 
daarna zakte hét tempo 9 waa=an Oliveo dankbaar profitee:rda. 
Tot de rust behielden zij het iziitiatief en '.i:ij wisten de · 
stand in huri vo~ordeei te ·wij!ligen door het maken van, 3 dóel~ · 
11untan. ·De thee met de daarbij gevoerde gedachtenwisseling 
had blijkbaar op onze jongens -een gunstige invloed, Het- tem-

·po werd direct weer opgevoerd en de aaarud,t ·cntstane !!ieerdèr-'.. 
heid resulteerde in 3 goede o,oelpu.nten, ,Ov'êrbe·ek, Wüstefeld, 
en v.Niel wàren è,i vervaai,:liger;,,. Zq· kwam het einde met, e'en' nuttige 5-3 overwinning. · · · -,, 
Ook het tweede· heeft nu de goede weg :gevonden. · Vogel 2 ·is: op 
eigen terrein niet voor d_e pbè.s, ma.ar moest toch met . l"9· de . 
punten aan ome reserven laten~ Dè wedstrijd, die p:rÎima vièrd 
geleid, had een prettig verloop.· De win9-, · di·e van. doel ,tot· · 
doel stond3 was· in de eérste helft Lens' 12e. tegenstander, 
mar bat ve :ro.edigingsqlok blErnf "en bloc" en verhinderde de 
Vogels het scoren, De' twêede helft gaf een Lens-meerderheid· 
te ziep. met vele goede· è,onîbinat•ies, uit'·een waarvan Cas- ·, 
Schilpèroèirt weet ·te dée"lpuritèn. · Ril 'Roodenrijs en Tànny van· ' 
lluffel war.in· bijzonder actief, ma.ar tot verhoging van de;" : < 
stand leid-de dit werk toch niet •. De stemming na afloop was -•.. 
na deze nuttige -overwinnipg prima. . . · · · . :-- • ·' 
Wat te zeggen van het deI'lle?· Nà 1een paar· heel goede overwïn
ningen deze onge-zouten rederlaag tegen een out.-sider. Een 
out-sider over:i.gens, die- er; ge•z:i.en het vertoonde spel alles• .. . ... , . ' - . 
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zins :wezen mag. Jarnmèr genoeg moest ons elftal aa;ntr!!>den lllét 
e:p,ige ~nvallèrs, die ten dele_ al gespeeld li.àdden::Roewel zij' 
he!',,l goed spel leverde;n, ent.brak er natuu:rl;i.jk iets, aan .de , 
normale samenhang. Voor de rust· doelpuntten de Rijswijkers · 
2 màiü, waarbij jammer genoeg.onze achterhoede foute:q. maa.k
té. -Ook LenS kreeg kansen. Speciaal· Kees Bierhaizen tJOhoot 

. enige.keren prachtig in, maar de Rijswijk-doelman deed)lleer 
dan' zijn plicht. De thee had blijkbaar o_mie · tegenstanders 

, ten zeerste verkwikt• want _met , fraaie·, m?gelijk niet on-
. houdbare, schoten werd de sc;ore tot griezelige hoogte, opge

• :.;·voerd •. LenS reageerde zeer sportief, mopperde niet, :maar 
werkte dubbel hard, De belohing kwam in de vorm van 2 doel
punten, de eerste doór Jan.Goetn/l,IlS uit een feilloos genomen 

., penalty, en de tweede door mede,w,l;rking van een Rijswij~been. 
De scll.eidsrechter, die· zeer goed was, ga:r·- ons elftal een 
pluim als zijnde sportieve verliez~rs. - · _ ' 

_ Het ·wedstri.idra_ppdrt van ·het vierde was zo smnmier, dat we 
,- ovol',' dé -nederlaag weinig ,kunnen schrijven. Oop op het Kranen
, burgvèl<:l ·scheen het· te waài e11, he:tgeen het veldspe:J, niet , 

ten goede kwam. Toen de stand in de tweede.helft al 1-0 voor 
''Kranenburg- was, 'kopte 'Hans ·v.d. Burg fraai in,' máar ,foor een 

/onverklaa~pare wèp-di?1g v~-,d~ bal bl_eef de bal buiten .de pa-
1.en. . . , . . . . . _ 
~t v;ijfd.~ moest. m~t· lO ma.n tegei:+ K.u,v.c. aantreden. Jlit 
blee_k een dusdanige invloed te hebben,. dat tegen deze gelijk-

, waardige tegenstander met 2-0 werd v_erlbren. K-.:Ei. V .c· •. scçor
de zowel voor als na rust êénmaal, de láatste keer'door .~en 
m:tsvèriît:pd _in o?iie aohterhoed.e.,,De: elfde mim, dJ.e. door .zijn 
wegb:Li:jven zij'n 10 kameraden,vpor dez'e,' te. zware, opgave. , 
s;t.elde., _zal: deze· we.èk' zijn--geweten .wel•iroele:Îl 'spreken, 
Dè 'start van ons jÖngste elftal ;yai:, nog niet' dave,i-e?_ld. •,Pe , 
niet_ inge_speelde ploeg kr'eeg· tegEln de grotere tegenstanders 
g,len. s·chÏ;jn van kans. Uet. rege;Lma.tige tusseiipózEln produèee:i:
de Gona 7 goals, ,waartegen Len~- er ,niet één -~st ·te stàllel,'l. 

. _Houdt. echter._ goede• moed, het z_a,l :'!:>et.er e;aan ! · · · · .. · ,j. v. V; 

-·-~----~-------------------------~-----------------
. ~- R O G R A M M A. SENIORES ZONDAG 2. NOVEMBER 194 7 ~ ' . 

_ • 2 ~'-- U. Westlandia l - Lens 1, · Terre.in te ,Naaldwijk. · ·: ·· . , · 
... ··2.3_0 u. Le;\18. 2 - D.s.o. 2"_" ,:'l!ér:rein·l.'· ·. - · :_ .. : 

· · 1.15 u~ Yelo , · - Letis 3, ?e~e:i,n te Wate:ripgen.' · 
2.30 u. ,Lens 4 · ..;. WIK 3, · Terrein 2. 

,12;...:. u. Len,:i 5 r-· Kranenb. 5, Terrein 1. · 
12.-- u •. De Jagers 4 - Lens 6 Terrein Ockenburgh te Loos

duinen. 
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LR O' G- R A M M A' • J'lll'î.JORES ZA!_EjillAG 1 NbVEMBER 1947 ~ · 
2.- u: Lenspupillen,] •~ v.v.P,• '71fen-ein 2 •• _· · 

3,45 u,' D.H.L. - Lens ]) Samenkomst· Turfmarkt 2,45 uur. 
3.'-- u. Léns E.;. v.v.p; ·· · ·!' · · Terrein 2. · . 

;.45_ u, Vac _ - Lens F Samenkomst Turfmarkt 2,45 u~. 
2.;o u. Rava .. '. - Lens G . Terrein Rava tegenovèr A.D.0 0 , 

. , • I ~ , . 

. . P R O G R A M M A . .'.TUNIORES ZONDAG 2 NOVEl.lBER 1947 .-. :, -~. 

·• 1,15 u. Lens A - Wilhelmus \ • Terrein 2, 
1.15 u. v.v.P, - Lená B Terrein v.v.P. 
1, 15. u, G,D .• A. :- Lens C ·., ... -~errein G,D,A. te Loosd. 

----------·--~----------~-~----~~~-----~-----
DE E.c.o. BLAAS T ,Á P P t·1. 

De eerste blauwwitten gaan a.s. Zondag naar Na4ldwijk om 

daar Westlandia te bekampen.Een oude, tegenstander cli,e reeds . 

in vo::-ige seizoè.nen eén lastige tegenstànder-wds ,vooràl door 

zijn enthousias-t· spel. Ais allen zich· volledig géven en de 
Wcstla.nders'met hun eigen wapens warden bestreden 9 , is" siic•u. 
ces te beeken. · ' · · · • , 

D.s.o. 2 is de ongeslagen leider in de 2e Klásse · ·E en ko~en 

nu in het Zuiderpark .,\1.e- reserves bezoeken die de· laatste 2 
Zondágen met ·2 ove:rwinningen uit ·de· bus kwa·men, Zou het ge·· 

lukken :één puntj1;> te, veroveren op de. lui,.uit 4o~termeer'? ~-
. Het 3e elftal was Zondag doc-r, diverse omstandigheden ge

handicapt -en moet om in él.e running te blijven. wiilill!IÎ van V~lc 

in Wateringen, :ï;ets waar~oe het zeker in st'aat .is. 
Ook het . vierde 'verloor Zondag, maar d.e conêurrenten ·lie-. 

ten eveneens een atéek vallen·~odat de onzen alles weer in 

ei-gen hand hebben, V.'d, Steen en ~ijn mannen moeten in staat 
geacht worden ook W,I,.K. 3 a:m de zegc!m~ ·te binden, , 

Misschien is_Vrouwe Fortuna.a,s. Zohdág de Weert-en zijn 
· :ma..'lnen beter-_gezind dan de afgelopen· Zondag in ?fjswijk;dan 

is een draw'tegen Kranenburg ·ze.er zeker hun deel4 . 
De benjaminnen gaan b'ij_ de Jàgerà op bezoek· en zullen een 

beter resultaat boêken dan in, hun éerste wedstrijd_ t,e Voo!"" 

burg. · . · · . ·. · . , . . .. .Ph. de HEER .. _,,,,; ... __::..:.__; ___ ;.. ___ .,._....._ _ _.:;. _______ .;;...,.; _______ ~----!.---------~--.-....-
.. . . - . 

0 P S T E L L I N (} E N;, . .. : 

ËËRSIB :CLFTAL: J ,v. Melzen. ,A.Hoèfnagel. ,H.Helmich~ ,J. Willems 
R.Roemers • ,.L, de Boe;i:-. ,J • Wüst.efeld, ,If, Overpeek, 0 J ,Walsteyn,, 

A,Koppelle, ,F.v.Niel" Res: R,Roodenrijs, Leider: Dhr,'W,Praal• 

der, Samenkomst om 12.50 uur .bij bushalte w.s.u., Varken-
markt.. --

. 



1"" 1 . • --~-----------------~-------------~~---------TWEEDE ELFTAL: J 0 F:rijters.,J.v.we·sting,,A,v,Huffel/;Ph,de Î_,. 
Heer. ,A,Bogisch, ,J,Hop, ,1\.nt,v,Huffel, ,w. Verhe_ggen~-,C,Schil- } 
peroort.,H.Kops. ,H.Jansen. Res: S,Kroon,,,L.v.d,.Wal, Leider; _; 
Dhr. H,Houkes. · · 
DERDE EL:FTALt w~HuysmailS~,J.l3ontje"5'J"v"Venro0y. 9 G.Luyckx .. ,1 / 
L,Ullers. ,F, v ,Mourik, ,A.Blok. ,H,Naastepad, ,.ti.. t.e Mily. ,J ,Goe
mans. ,C, v ,Lur.emburg, Resi C,Eattink,,W,v,d,Geld. Leiderdlhr,' 
J,v. Venrol.ly. ·samenkomst uiterlijk 11.40 uur bij bushalte · 

,w.s.M,. Yarkenmarkt. ~ 

!!!'!_RDE ELFTAL: W,Hillenaar.,H.den Drijver,.,C,l3i~rhuizen., • 
B, Vink, ,J ,Roozenburg, ,G. v.d~St.een. ,A. v,Lu.xembm:.g,,J~Bom •. , ·. : 
H.vo'd.Burg,,H,v,RiJn,~W,Hugens. ~es: A~Versteegh,;A.Wage~ 
mans. Leider: Dhr. N,Schouten~ . · · · • ~ . "\ . . ·. 
VIJFDl!T ELFTALs Ch, Demeyer, ,l1.~ Wagen:.4!ls·;, W .~lÜ.Tlll"'"l• ,:A.'Ver-- . ' , 
steegh. ,]'. v:Jl"eelen, ,R.Becker, ,J ,Sinjorgo, ,1. v.d,Wal, ;.li.. Wa
melink, ,L.de Weert. ;s.Kroo:n:.,, ites1 L,Dullaart, ,L,Bosma.. 
Leider; Dhr. L,de W~ert. 

ZESDE ELFTAL: P ,Bakker. ,H. v0 Hirtum, ,A,Bosma0 ,M, Dullea.r.;t •, 
i:-1uckel, ,H, Vos&·,B.Bes.L,J ,.Bon. ,R.Willemsen, 3 .L.Niessen,, .. 
/_L, Verschuren, Res: A.v. d.Bol. · Samenkomst Capi_tol 11 uui·, ... 
vandaar met bus P tot eind).lunt. . •, . . 1. · . • _____ ._ ___ ..., ____ _,,,.,.. ______ ._ _____ . ___________________ .. a __ ,., • .,_ ... ~ • 

.. • 
VARIA, • 
- Joost Bon en zi,jn Dinoráh berichtten ons de ~boorte van , 
een .zoon Willy~ Jammer dat Brazilië zo ver van het Zuid.e~ 
park ligti we zullen Willy dus nooit de voerbali,poren van 
zij.n vader zien drukken_. Niettemin is onze gelukwens. aan de·,, 
ouders er niet minder hartelijk om. • ·" 
- De .lîeer_J.vanLu;.!l:nbÜrg Sr. verloo~, aàn ons eèn hevige wed
denschap, _was echter eeli1 goed verliezer en wij dampten '.s 
avonds de ·gewonnen Karel lu Laar-ie fijn .zijn! · 
··- Keepersddie penalty's willen keren,kunmn deze kunst leren 
bij Leoriv. Wal.·· · . . . . . ~ 
- Het helnd · is terecht! dachtèn wij te mogen -schrijven, Helaas! • 
Te:i:<.confrontatie ten 9nz!mt aanwezig kon de hPmdlozè het hem .. 
getoonde kledingstuk niet als het zijne herkennen. Alzo! · 
we lkè Ler:.;er van dé :\Ji'.oe nsdagmidda€,Ó'lub loopi; in a_ndermans 
hemd rond? Moeders van alle Lens ers, duikt- in Uw wasmand.! 
-· Pauî' van Bóhe,i:Ïraen:.:fu In4ië en zijn .vrouwe werden· verblijd 
met dè geb'oorte van e·en zoon Hansje, 'met welke blijde ga
beurtenis ]iens dé ouders van harte gel-uk wenst., "Ais Eansje: ~ -- . 

'i 
i 
l 
î 



· ---;:~---_..:.::.::..::::t~~;.:.:..;~:::-=;~:.:+-:-~:.:. __ .:,;-_; __ ~~;;.~ __ :._~-~---:--=!-1: . 
binnenkort met Man@ie'. naar, ~hdië v'aart,geyen wij .hem onze, bes- :• 
te·,.'grce tén mee voor _Papl,'8. Pau'l' 'en .Qom Keéii'. En' éêns' kleden:· . .' .: 
Wij ,l,l.em iri blauw eri wit! • ' , , · . · , · · : , :· ' · ' 
- . De thee~ en su.ikercanipagne mag 'zeer geslaagd wo~en gen!;ieind 
tot çote erk_entelijkgeid van de 'toko-bezetting. · ·.• · . · '.· ·, -
- Jan Goemane was ·op de laatste cluba:iimd-zwaar verkouden~-, ,., . . . ' .· ... ' . . . ' . ~ 

. ~;:_!!?-~!"'.'~~-~~~!!!!!~.::!:!!~!~-.,:---:--~------~----;;...:.:_.__ 
U 1I T H E T J •U N I O R E N K A. M ·p •. . ~ . . , . 
LENS STEEKT 11 VAN· DE 14 PUNTEN IN HAAR Z.AKJ ! ! ! ! '. ; _ 
LENS-.A:· had stellig v,an Westlandia kunnen winnen,· l!,lS. er maar 
eens gescho'ten werd.' HET .GAAT ALTEMAAL VEBL TE KORT_! ! :.Mlj:"J? • 
OPEN SPEL JIEREIKEN WIJ VEEL MEER!! Rudi Wüstefeld. liad ,eén . 
sof-day. Tot 2 x toe liet hij de kans op een overwinning vcior--

:, bij gaan ei.oor de ,penà.lty's resp. tegen de paal en oyer. te .. · 
'I schieten. Wes:tlandia'.. 'toonde haar mea;eliJdend hart door· ook , 

een penalty niet te-'benut'ten. Uitslag ·1-1. (Vèrs·lag·van. de 
aánv:oerder)~ Wij constateerden met vreugde, _dat·· onze beiàe 

'doèlpuntéb; ontstondèn uit;_goede strakke séhoten.(P.J.) '. · 
LENS-B: verloor wed~rcm.' ;t'fu, met 3-2 van Rç.va:. Wlj. ontvingen 
helaas geen verslag,maar·naar "horen zeggen" moet het een· 
aardige geliJ'kopgaande strijd geweest zijn,waarin Lens met een ... ·;... 
beet(ie meer geluk l of 2 puntjes had kunnen bemà.chtigen~Jfln . 
de Roos schijnt tot hét gilde va,n de raspingelaars toe te tre- ' 
den. Open gooien ,Jan;als er geèn dïrecte scÖrings-kans is! ' 
LEN'S-C1 verp],etterde Wit' Blauw R.K. met liefst 14-0! ! De,, ju- ,:. 
nioz:en:z.orgde,·dus ook nu wEier voor'de top-score.(Waar blijven, , 
de ·senioren??;} Conurerftaar ma •. overbódig.Hier zal het hoogst- ; 
waarschijnliJ'k.'.wel uitdraaien op épannendë duels tussen OOSTER-

. :BOYS en :LENS! ! ! . . · :ii; " . . , . • ~- · • ':- i' • ;· · ..- · ~- , •- · • .. 

LENS-D: ·zag kans mèt':t,"'4 'van v.v.P. te winnen. OOK pn:_ipµ--:. 
TAL IS EVENAtS LENS-C 'NOG ONGESLAGEN!!. liet was een ;J.ellke', wed.

, strijd, 'waarin dé yd~a en de lichte, bal spelbrekers men., . 
· _v.V.P. was il'l. deze we_d!Jtr.ijd,beter op d,:reet: dan bii;j :efns;, · 

-thuis, toen het 7,-0 W!,lrd. Zo ;door' gaan, boys! ! . · . :'. . • .. 
1 , LENS-E:· bracht haa.r doel~middelde op 44-8 en laat hier dus. · 

. ,Lens1C met 33-3 1/B.~:t- :hi.eien '. ;:i.Èi'n~ Wie zal het vii~en!7,"\fobr-_,, 
•'al voor de rust gaven, onze· Jongens eeh prima partJ.jtja"weg11 •• 

'·Na de pauze. hadden de mannen uit de. Calvé,-stad niet' ove.r ga• 
luk:~te kla~n. Uitslag 9-0!! ·, 1 ·: . ... , . . 
LENS-Fs wisl•met haar vinnige ,c;enter,-voor Nico Romijn,. ge-'. 
steund door' een. flink à.an.tal Pt~tigê spelertjes' twee punten 
yand7ilhelmus af te ru;ecjilen" Eén, grappige combinatie is hier 

-~ . ,. ' ":< •,' 
~... •" - "'11.· - .... 1 • 
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. . 
het hard-werkende baókste.l LBJllll\ers en de :iconing. Waarsoh\jn- :. 
l\jk gestimuleerd door hun voorbeeld ontpopt zich Leo vhn der. f 
Wal als e.en penalty-killer. Ook in deze wei,lstrijd keek hij· 1 

. -- 1 weer letterlijk de strafschop tegen de deklat t ! Ik heb niet· . 
kunnen vaststellen :wie. meer in zijn nopjes wa,s; de le_ider ! 

Dh;I"., v. Wassem, de vt,rige Lens-F. enthousiast Dhr. H.Houkes, •·· 
de jongens zelf o! mijn per·so_ontje. In ieder geval was 'et :na ; 
afloöp ·feeststemming?! · · · •·
LENS~G: zorgde na een serie_ pech""l'(edstrij!J.en ook voor een .. ' 
verrassing door e.en nuttige 1-0 zegen. Er is ook _l:iier ht-::èd • 
gewerkt, zodat deze UYerwinning ve:i:'diend was~ De k!)eper in 1 
dit elftal was·een ·goede aanwinst.' Vooruit boys, volgende ! 

, week weer 2 puntjes, hoor!! · · 2 
' • • • ' • : 

1 WIJ ZIJN NIET ONTEVREDEN. . 
7~:ref~olgeI).s resi:"-t elftal,' .ge;p;; gevi; 9 gel 0 ,verl., 1 

1 t \ i _punten en ,doe gemiddelde VÇ>pr- egen.. • ... 
l,ENS A 6-1-2-3-4- . 9-9 .• 
LENS :S 5-1-0-4-:-2 4-15 
LENS C 6-5-1-0-11 33~3 
LENS D 5-3-2;_0-8 19~7 
LENS E 7-5-0-2-10 - 44--8 . 
LENS· F· 4-2-1-1--'5 9-1:2 

''i 1 

.l 
.. LENS G 7-2-0-5~4 8-24 . 

l ,,.,., ~ • 

·TOTAAL: 40-19-6-:-15-44 126~7a· gemiddelde 1.10 %. : . . ., Hie:i:bij niet meegeteld 2 gestaakte wedstrijden resp" 1-0 voor; 
LellS"."F en 6-0 voor Lens-D.. . . . · . ·; , . . . : 

Ons eerste pupillenelftal was over'de hele linie de meer-
. dére van Rava en Tjebbe en ·Gerrie :w}sten dit in twee doelpun'- ~ 
i ten tot uiting te brengen. · · ·. : · .î 

·, · Verheugend is de toenezemc belancriJtelling van onze oude- J 
re lèden voor de verrichtingen van onze· 'junioren', Komt U. ook ~ 

. eens kij_ken? Dank U r; , · .· · .. . . · - .. .; 
·., '·. ' . " ·' . . .. •.. . . . . . A V R ,,· ,mlZl-fll.--•••••••Oco•-•••-~e,-••-IIW~--======.::c:::s:====:l!ci!:-1:::!': . . . . .. : . ' : . . } 

·1 
' ' ,'! ., 

' ' 
. 

• 
. ,, .. 
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. , . . 'kes,~e Sohuytstraat 600 Woensdag: .. 12 Nov.: Lenspupillen ll• . . , , ·:·.; Vrijdag .,. ·14 Nov.: Juco vergade!'t, bij nl:ir;.r~ tials\eyn:,soest-, ---:---~--._:_..,, ______ s,;1~~~!'.Hi.~25::1...:..---~-----"---• N Ö V E 1! B E R: . •.. . , . . . , .· In ve:reiligings·verband gaan wiji Lensers, op in onze zorgen, , onze belangstelling en onze vermake.'l rondom de voetbal;!!leèr · ' :van zelfsprekend. in een voetbaltilub, . .vlij willen echtex·niet ,:.: kort:i;ichtig zijn en wijdèn ook aruids'.cht aan belangen: :van ho- · ·• ' • ~ • 
. ' " 

j ' . . 
ger waarde.Naast ons wekelijks verkeer met- .sportvrienden op ~, ' • 

', ' 1 • ' '·• _de ,iaen is het !ïOed een ge(ls.ch,t~ ·over, te heb be~ .VO(?~ ·hen, die het äardse leven:,reedà ve;rliéten:onzè. Vrienden _die rusten in he;t graf. Vooral' mi,' in de November-maand, dé zie°j.en-.:atáand. · · ... . .. '· . .. . , .. . . · 
' Het :i;i_jn er v-eÎen,die eens met •ons dé .. club vormden. Ve~ge:ten 'wij hen nie:t~ Een goede gedachte, •• ,. Een stil gebed •• ;H ~ --~ . 

... '' , . P.J. ___ ....._ ______ ~------::----..----;-........... -._..;.,,..,.---·---·----
VAR I À~ .. . . . ; ···. . - Uit Soemedang à~brijft Bernard Bom,dat hij week aan week de Lensrevue ontvangt en in stilte geniet ,van de· activiteit van zijn club •. Van voetballen komt bij hèm niet veel wegens . 

. , 
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de tempera tuur en . het patrouille lope~ in de bergen. 11:i::otdo- . 
rie, ik speel nog liever drie wedstrijden achter elka:är. WIJ '-· 
hebben heel West- en Midden Java·doorkruist. In April of·Mei 
1948 hoop ik weer naar Lenà te komen kijkën. 11',aar eerst ga 
ik nu aan de llaÏZli. o'preng met Se,ï;t Gamb;ng, een heerlijk eten! :
Met· groeten aan Bestuur, ;r.ensvrienden en· - vri~rid,innen." · · · ' . . 
~ Henk Berkemeyer vond in Antwerpen even -tijd, voor· een v~ien
delijke gT0et .op ·een mooie kaart va.n de Schelde .• 
- Wim Verhesièïi', -~e Zondag 1:1: aspiraties 'had naar dë hat
trick,, failleerde in zijn _pogingen door de "vasthoudenàh:eid" 
van de gezonde D.s.0.kee1:er. ' , , 
_; Men houde er ;ekening mee, da~ Lenáre'vue Ng 11 ééri dag.l~-. 
ter verschijnt. dan gewoonl,ijk. 
- Ru Roodenr;!.js en Bep Grebben vdrloven zioh a.s. Zondag 9 
Nóvembe:r. Van harte proficiat! En ,op 20.Navèmber 'd.a.v~ vliegt 
Ru D.aaJ.' Batavia. Goede reis en te,~. iI:f:ensi.: . · : .. ; ., ' 

. . . 

- Frans Maurik sohèurde een kuitbeen b!J de wedstrijd tegen • 
Velo. '/[ij wensen de·patient een voorspoed:lgheratel, 
- De tonelisten vergasten de Lensfamilie ·niet, doch vergast
ten baa.r.(Zie .Lenarevue N~ 10)." Deze :rec~ificatie ·ter geru.st- • · 
stelling van .gegadigden voor bat komende feest. (Is de grote 
Lensvriend nu ook gerust?) '. 
- Wie raadt de uitslag van Lens l ö Alphj.a l?:Inzendingen aan 

, ons adres : · ~nèlelstraat 51~. Uiè goed raadt,loot mee ·voor 
· een prijs. . . . . . , .• ---~--.;:.__,. __ .. ______ . _____ ~--r-------.... _{.. __ _:_ ________ -~ 
HAL 1,0 ••• hier de Pé - l;'é!!I 

Er blijkt in de Lenakring warme. p_e'langatelling te bestaan 
voor toneel, gez:1,en.de spontane•en zeer gTote o_.>komst·j.l. 
Zateedsggvond in Hof' :van Holland,alwaa.r'de inlei~de besprè
kingen. werden ge:P,oudèn, voor de Feestavond op 23 ,Januari a_s. 
Het duo Nuyten ~ Riµn· heeft i~ enkele weken met verwoed~ ijver 
en bekende Qpe_r,et:te '1In'het IV:!,tte paard" kla.ar_ g:es_t'oomd,zo- , 

· dat ipet :repeteren begonnen kan ·worden. In de. enthousiaS't be- , 1 
1oofde medevm.rking,, we~ allen Jan Nuytèn toezeg.den, zit 

· perspeotief., Succes,Jan J 1 · · · ,' : · " . ... . '· ""' 
Feest kost geld t U Jiult wel denken .. : · ~ j&, .daar komen • .. 

ze weer, least U eçhter.met de.hand, QP Uw portefeuiliè ge-::.- ·'-:1 

rust verder, We komen. alvast Uw aaiidaohi vragen voor een "v;tf,I.~-,- · 
- -t • ' • • • • ... •~- ,;,,!•. : ~ l 
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le" zaal, want daar moet al wat Lensblöed in de aderen heeft 
aan medewerken, Rat ·valt dus nogal mee, wat óns betreft. -u 
ook ? , wij vèrwachten . het • ' , 
Zaal: de Nieuwa Doelen in Delft. Waarom helemaal. daar ? Ik 
hoor het Û mopperen; hier volgt ons antwoord. · • , · · 
le omdat er in heel' ons Ra.agje zo !n pracht van· een .. zaal niet 

te vinden: is, . 
2e' hier zelfs helemaal gee·n zaal te krijgen waá. . . 
3e de lI.T,M.-servioe· ,af is, d.us vold,oende bussen .na a'floop 
van de voJrstelling enafter the ball, voor :f,eder stac:lsa.eei, 
dus keurig thuis bezorgd,hoèwel niet franco.Spoort nu reeds 
Uw vrienden en kennissen aan. Dan is succes verzekerd. , ,· 

, 
. . ~ , . . : . :l.,_l!, .,. . . . , , ------· ·-~-------. -------------'T'-----;-.----- ----~ 

UI S L.A .G '1B N. VAN l 
','.Westl, 1-:Lens · 1 2-3 
· Lens 2 -n.s.o •. 2 4-0 
· Vèlo, 3 - Lens ) · l-0 
'Lens 4 -W .I.K,3 l-2 
Lens 5 -Kranenb.5·0-1 

. De Jagetà 4.;.Lens 6 5-1• 
.. Lens A -Wilhelm. _ · 5..;1 

en 2 NOVEMBER. 
v.v.P. - Lens :a 4-3 , 
G"D.A• ,.., Lens C Cr2 

. D.H.L., ·' ·•<tens·-;I) 2,-1 . , .' 
Lens E ·, - v.v.:e... 3-0· · 
•Vac, - Lens F · 9-0. , 
Rav'a - Lens G .3-0: 
:r,enspup" A.- v" v.P·. .' 1.:.2 · · . . ----~--------~--------- ·~----~~---~----~--r-----.. --

-· V A. N D O 
0

E L . T O T D. 0 E L.. . , 
· Het eerste elftal deed dàver,md.e dingen.:i'festlandia op e;Lgei:i 
· terrein best,rljden;het stond te voren al bijna geboekst!!,a:fd -
~· als _een· nederlaag .. · _De eerste 3 kwartier van· de strijd. scp.e-- 1 
· nen overigens dit vermoeden te bèvestigen., Onze· jongens inoes-

tmi te·gen de uind_ ·opt6rnen en waren verplicht .het .;init:i,q~ief , 
aan de gasthe:re'n te laten. Deze doelpimtten reeds in de 2e • 
minuut, toen onze ·kàepe:r op het harde veld de bal verkeerd 
11 timede" •. En een mi_nuut of 10:v6ór de pauze we:rd de stand 
zelfs 2-'0 voor Westlandiä. Lo)l de Boer deed ·nog een uite:rst'è 

• poging om op de doellijn te :i:.edden, ma.a'.f dat ronde ding .ma, 
de fatale. lijn ·a1 gepasseerd.;. Een 2•0 aèhtersta.nd met de .Î'JlSt 

. hier in het hol van d~ leeuw liet de Supporters weinig pers
pectieven. Maar de spe'.).ers da~hter er. ·anders over. Met &la.n. • 
en·var-hoogd,,tempo _werd de tweede ,be;Lft irtgezèt. Vol strijd• 
lust spelend werd 'l'Tei_;iitlandia .terilgge~:rç,ngen ·.~n Joop Wüste-. 
feld- illllaakte het_ gen_oegen de achte:t""sta.nd té verkleinen. Na 
een halfuurtje ·maakte onze ··and.ere buitenma.h(modern voetbal!) 
gelijk.:1Ieel 1\8.!!.ldwijk zinderde van spanning,welke Aad Kop
.pele, op een aldaa.:i:; ongewen_sté ._:uia.nier,oploète door ·nummer 3" 

) 
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langs 1de doelman t~ j;gen. 'N~g enige malen kwam daárna het 
groen witte doel onder 'hoge druk; maar de stand wijzigde . 
zich niet meer. En ziehier de standenlijst: 

• . • , ' . .1 . " •• 

Alphia 
,, Westlandia 

Lens l 
Archipel 
D.H.L. 
Dunó 
Kranenburg 
de Jagers 
0liveo , 
's-Gravérizende 

7 4 2.. l 10 
· ·\ 7 4 l · . 2 - '9 

• 7 4 . . 1· 2 .• 9 ... ~ .. 
7 3 2 2. B 
7 3 2. 2· B 

".7·-2 3 2:·.,7 
7· ·. 3 1 . 3 · 7 .. 
7 ,·2 2 3 : 6 
7 2 1, 4 5 

• 7 .. ,., · - · ,:. 1 · '6 · _; l 

18 - 10, .. 
~3 - ll 
26·- 19 
18 - 14 
15 - 15 
16 - 14 
12 --14 
12 .- 20 
17 - 20 

8 - 28 
~ - . . - , .... -·,. . •' ~ 

Rét tweede is de grot.':! .verrassing yan de laatstè speeldagê14 
_ Na de ongelûkkige sta;-_t is het bez_ig zich praoht_ig te her
stellen en het beklim~.dé sporten van dé _comp~titiéladder . 
langzaam maa~ zeker. De D.s.o. doelma.n,die in de voorg~de 
5 wedstrijden totaal 1 maal gepe,sseerd was,moest nu.tot 4· 
'keer toe de bal uit het riet halen. Voor de rust doelpunt'\óe 
Wim Verheggen na bekend doorzetten • Na de bouillon was· ... 
Lens :veelal in de 'aanval • De. linkáachter van D.s,o. kvram .,. ' . _.. . . ,( . - . •. . ' 
in het na.uw en vergrootte onze voorsprong. Maar ook-onze · 
midvoor ên linksbuiten.,deden een duit in.het zak:j~ èn hi~l
:,;,en aan een klinkende 4-:-0 ~yerwin'ning~ De kopgroep is be
réikt,zet nu door,- ook de óliemeneen kunnen struikelen. Zie 
hier de bovenste helft van 'de competitiestand. · · ·, : • 
teVTerve2 .6, 5. '·l ·•-•11 16·- ·5, 
Delfia 2 'Ó 3 2 l 8 · 4 - 2 
D.s.o. 2 ·6 .· "4· 2 . ~ a 9 ... 5 · 
Lens 2 1 , · .:4 3 e 15 " 11 

. ~ . . . . :1.- . 

Maar nu is de lof~ang ten ,einde,de Miserere dient ingezetJ 
'Van 3 tot en met ,6· slechts,nederlagen~ 

, . 

Het derde startte -tegen V~lo tegen de ~nd in. De -17aterin ... 
'gèrá met hun lange trappen =ren al spoedig in de meerder- • · 
.heid en zij bel.a.a.gden mèt grote. ijver ons, blauw witte dciel .. · 
Ireepe'r Wim Huijsmans··mi.s, èvenwel in zijn ,;,.llerbeste vorm· en· , .. -.. 
ondanks. dé vele afgevuurdç kogels· wo.s de ruststand nog steeds · , 
0--d • . , , . , . 
. •. . . f ' • . . . . 

Na ·de rust gaf Lens de too,n 4o.n •. De· overwinning 'scheen voor 
J;i.et grijpen,mc.;,,r het beetje gom,is _ao.n · cioortastènçl.heid was . ' 



:--:-.. --~-------.:.~::~_f: · -·· -~-:.;..:..-~-_ . .:..:.::..-_:~-~;:~~-~-ç:_-:TI~~~--~. 
voor de 'stevige Wc.teringers. g/mol'.lg·_om gpals .te vóorkomim.' qn.:. . ! ( ' • .. ' . .• , geveer 10 min.· voo,: tijd werd 1,!ourik v:rij erns;tig geblesseerd . 
( beters,ollap Frans! ·y, •. ~# zetpe"enigzins.'_êen dóm:pe~:OP óns . •,. 

' spel. Velo trok ten aanval.en wist_ na ee:n doelworstelipg ge,,-_, '"f 
.lukkig te d(.)elpunten. Zo verloor: Lens.·_, .,inet, h•O. De· stand in i 
de 'kopgroep hier biedt nog perspectieven téill!linste wanneer er ' , 
weer ge\7oimen .wordt. " · ._. , ·· · · · · · · · 
Rij ~wijk 3 7 3 · 3 l · · . 9 12 - '9 ' "< ; ~; 

. Archipel 3 6 4° · - ,2. :a 11 .... · 6 . . ' 
Weetlnm.dia 3 7 2 ; 4 1 8 , 13 - . 6 . .-. ·, , . 
Lens ,3 ':, 7· · ·:•4 · - · 3 a:-·• 13 _ .. , 19·· · • ·· ·' 
Duindigt -~~ ··• 7" i 2,: 3 ·,2_ .;7 .1.3-::-.15.:: •.,· h 

Het yiiirde kvrrun Ook: met eim t~le~stellindé \ti~si,ng _uit· á.ê bus •.. 
w.I.K. stond niet •áls sterk bekend en was :o.ok . .niet · sterk. Ulllr'". · ., • 1 • • f ~ 4 ,, • , e _· _ ' ' • _ • het spel van Oil!J (!lftal _wils ;tiet dat van. een ka.mp:i,o~J:l.S"'C!llldî,"'." . 
dnnt. Lnks spel zal nooit tot eén succes. leid!!n• .Al ,spoedig ~ .. 
het begin doelpuntte W.I.K. maar nog .voor de rust wiet Henk ; ... 
van Rijn gelijk te l!laken. ,Na d.é rust hernamen de gasten de.-,·, . 
leid~ng. Er •volgde een,groot LeµS ,overw:i.çht, · maar dE: verkreo-. ~ 
gen achterstand ~rd he~aae · niet weggewèz:kt. Door a_e uite la-.. : 
gen. van de andere weqstrijdèn blijft, ,de kans_ D;Og v:o:J.lèdig be-· 
staan. Er zal· dan ·echter ook hier gewonnen moeten worden ! , .. 

_De stand in deze af"del,i,ng .ie n.l .• zo mE1rkwaaraigt ·dat we die . 
'geheel:publiceren. Hèt verschil tussen·koplóper en hekkenslûi- .. 
ter is 3 verÏiespun'j;en" Hier hebben. dus alle elftallen noil-," · .,_ .. 
kans voor bovenste of onderste plaats.Ook het 4e. · 1 " 

' , ' ~ . 
v.D.s. 3 1 4 1 •. 2 , .9 · 16 - 10 
Lens 4 6 3 l 2 : 7 . 13 - 10 
Kr~énburg 3 6 3 l' 2 ... : .7: 13 -. 11 
H.P"s.v. 3 6 3 1 2- , 7 , 15 - 1; ·· · 
D H.L. 3 6 ,1 . 4 l ' 6 '·, ; ·'-i3 _; 13 ·T~negido 3 6 3 ·.,.: ~: 3 ..... · 6 ·:;::· t IO _:;. 11 ·, -~:~{\. 
TJ.I.K. -3 7 '2 · 2 .. ·3· .- 6. . 12: -, 16 ·.' ~ .. · .. , <' 
:Ell.Zwart 3 •. 6 ·• ..;. · ', 4 'l" 2 ~ · 4 •· ·· 11 ·-· 13 .. ; -.>, •. : •. · 
Spop:rwijk 3• · 6 1 _- .. 2. , .... 3 . ·. 4· ·. · . 5' - 11 '. , .. : " . 

-1' ~ --~-- ·•.~;~- ·,: .• ~/·.·-·••"•-'!:. ,._.:#, ~, ........ , .·.--~-.. l 
Het"vijf<l!! leed tegen de _lÊddèr van· de afdeling'e,en ·eervolle ·• > . +"'; · O _na.<;J.erlaag, En blijkens het .V<?fsJ,ag :wa~· zelfs di ~.~et:~,:_:~•;;·· 
,dig ge~1eest. De ruststand luidde 0:-0 en rue" een beet Je me_er ., :,, _.., •. 
geluk en .vooral meer behe,èrài ng haj. de:.J,enS-vci.orhoèiie, vocir. i!len. .; .. ·.' 
·r• ofs:prong k:uwien zo:g~.· ri:, Na, de :r.\lSt rra.s. ~. · ; nb'urg .sterk&:L"'-' ; ; , · . 

• • . ,t • ""'•· . . • '.. • ', •• 
- - , ·, • ' > • • 

, 



' I 

-- ----' 
Het Jmepen van Cb?:r:le11 iOemeyer was echter zoda.nig,dat · er voor·1 
de roodzwa;:ten geen doorkomen aan was.Pas 8 min~ voor tljd weet: . 
Kranenbu:r:g, 'door rijkelijk fors doorlopen de bal -1' enige spe- ·•' 
le:r:s in, het doel te deponerem. Ondanks dé neder laag een goed 1 
resultáat.Ket dezelfde vechtlust wci:rdt_' een volgende wedstrijd ·î 
gewonnen.Hd.er _verkeert Lens in de st'ti1artgroep, aldus: , î - . . . . . . . ' < 

_Paraat5 7-; 4 6 -8~15 · 
LenS 5 .. 7 1 . 2 4 4 , 8 - 15 
D.H.L~ é. 7 J. l 5 3 5 - 18 1 
R.K.A. V ."V. :f 7 "l 6 l . 1 7 - 28 . . 1 

Het resultaat van het ZE.9de toont,vergeleken bij de 'vorige · .t 
week,een kle1.na verbetering.Oç,k het spel was in stijgende lijn.,, 
Jammer,dàt de tegen!)à.rtij enige goals min Of meer·,.cadeau 
k:rèeg.Er werd door alle spelers' hard gewerkt en llernard: lles .1 
~maakte vlak v6Ör ·de .rust het genêègen'het 'eerste doelpunt 'l 
voor· L~n'l:! 9_.te sporen. Daar dit elftal pas in de competitie,,' •i 
ui tkoïnt ,plijf~ ~ervoor eén: sta1:denlljst riog achterwege. J. v. V . _;! 
----•---'"'--- . ---------------------..... -------~ ,:j, 

p R o: G R A '111 M A SENIORES ZONDAO 9 · NOVEMBER i947. . . ' ·~ 
2.0q U~ 'Lens + - Alphia l_ ,' ve'id l ,• lokaaJ. 1. '•, 
2.30 u~ •'LeilQ ; ' - Terlaak ; ·· veld 2 lokaal ~. · j 
2_.0Ó u. Spoorwijk: 3•.;. Lens 4 Terr.Vredenburohweg 75,Rijsw. ·~ 

12. 00, u. LeiÎà '5 ' ' - Paraá t' 5 ' veld , l :l.pkaal 1.. " 
12.00 '\4, Lens 6 ' , - Voorburg 6 · veld 02 "tokaal 2.,_ '! 

P'R
0

Ö .G'R A M-M A JUNIORES ZAT~IlDAG s NOVEÎ.!BER 1,947. . ; 
2.00 u. Lenspu;e. A -: D.H.B.R.K. Veld 2 , lolraal 2. ·: 
3'.45 u. Lens D _, · "'." .. fac .• , ,,,veld,,!!· lokaal 2 •. 
3.15 uo Lens E - G.D.A. veld l lolmal 2. 

,, 3,00 u. Noo:l;ê,.Boys - Lens F Sa)Ilenk~ 2.10 u. Rijnstraat. 
• 3,45 u. D.l:J..L., - Léns G Samenk. 2.45 ~ Turfmarkt. 

. i 
P R O G R A ·M M A JmTIORES ZONDA:G 9 •.NOffli:aER 1947 ~ , . . 

2-~3o_u. R.K.A.v.v. - Lens A Saroenk. 1,15 u. Het·Wachtje •. "1 

l,i5 u. 
0

Quick Steps- Lens B ' Te=ein Nijkerklaan. · · l 
1.15 u. Lens c. ,;. Oosterboys veld 2 lolmal 2~ :l 

.. i R. 0 G R"A"1! M A E!!llilfilLl!OEN~:_'.J,g_!Q~~-124h • • j 

3.oO·u• Lan_spupillen B ,;, Rava, '· . _,j, 

• o p s T E 1 L 1 N_ G E N.- · ,. . - . ·. . .: ·_ . .. .. ... l 
~ EÊRSTE ELiTAL: J.v.Melze,n~ ,A.Hoefnagel. ,H.HeJ,mich. ,J.Willems,· 1 

R.'Roem'rrs·~ ,L.de Boer._,,J. W"ûstefe~d. ,.H'.O~rbeek, ,J .Walsteyn, ·. I 
A.Y.:oppele.,F.v~l:Iel. 'P:es: J~Frijters;,G,.3chilperoo:çt." Leid8r: • i .. - . ·"'··· .. ·'· 



. ' . . . . . • ·79 . -• •, ·_ . . - -. -----------:------... -~--~--~-----:-------Dhr. \7,Praalder.· .~. 
DERDE ELFTAL: ·w ,J;uysmans. ,J.Bontje~ ,J. v~Venrooy. ,G,Luyclot:.,. ,:- L, Ullers. ,Ph. !ie Heer. ;A.Blok.: ,·H. v.Rijn, ,A:. te Mey. ,;r .Goemans., . J.Hop., ~.A.Versteegh.,L;v-.d.17al,,Leideri Dnr •. J.:v.Ve1rr'ooy 

• ,_ ~ .; '' 1 ',; ' - ' • ' ~ ' VIERDE ELFT.AL: W.Hillenaar.,H.den Drljver.,C.;Bierhuizen~,• ,' · · · •. ll. Vink. ,J .Roozènpurg. ,G. v.d. Steen, ,A.v"Luxemburg; H.Naástapad. ,N.N. ,H.v .p;.Burg.,.G.Hoeks. Resi J .Bom. ,J .v. Wes--• ting, Leider: Dhr .•. N.Scho1,1ten. Samenkomst l. uur .bij Capitol tl\eater. 

VIJFDE ELF'.ML;. Ch,Demeye·r. ,A.1/!'a.gemans •, W .KJ:ünnen., J .S.injpl.":'. 
·go. ,F. v.Deeleli-• ,R.Becker. ,f,Verst eegli. ,A. W.unelink. ,L,de Weèrt, L.v.d,Wal.,S.Kroon. Res: R.Willeinsen.,M.Hemmas-..· -'·' ... 
ZESDE ELFT.ALs J.Heere. ,A.v.(/.~B~l.,jA.Bosina. ,ii, Luckel. ,r;.'ior~.,. .boom. ,L.Dullaa.rt. ,B.Be!3, ,1I,Dullaart. ,J.,Bon,. ,L.Bosma, ,L.l'!ies-. sen.~ L.Verschurèn.,ff.Vos.,P.Bakker. Leider.: .Dhr,H,Hou- . .kes• -~-..;.~:... __ .:;. ____ ..,_...:~!~--~~---_: ___ _;___..,~_ ... ____ ·--·-~ . . ' . . 

~ 

D E E.c.o B L A A s T .. A p p Ê L. - . ' . . Afgelopen ~öndag hêeft ons eerste elftèl zich wéer definitief. bij de kopgroep gepla&tst • De . overwinning op nummez- 2, · ' . en de nederlaag van de leider Alphia .W!lren. hiervan de oórzll'ak. Zal het' gelukken om Zondog a.s. de leiding over te nemen? Wij: .. willen ons hier niet aa.ri voorspellingen wagen, doch wij kun~ nen wel zeggen, dat er een goede kans is, Spelersi,aan U is de .. da.ad.Er zal 'Vànaf het bt'lginsigru,.al hnrd moepen worden aange-' pakt. Houdt het spel open en geeft Uw teganstander geen.ge- •, · legenheicl. zijn spel te ontplooiën. •Hoewel het onnodig is, wil-len wij toch in deze .rubrièk ·de Lensfa.fuilie nog even op 'het hart drukkéri. om de.spelers te komen'aanmoedigen,Komt met drommen naar het '.Lenaveld.Er zal U e,en spanne!lde wedstrijd. vror-· · den ge boden. ·' ., . · · · ,. ' 
In de afdeling vazi ons derde is het'momenteel zo,dat negen. va:i de tien elfpal_len' nog een zei,r goeds kans hebben op de , · , eerste plaats.De krachten lopen·.hier riiet ver uiteen.Alleen·· Terle.ak heef,t nog slechts 1 punt en aailgezien dit de tegenstander voor Zondag a;s.;·is;zijn wi,j'toch niet te.optimistisc;li als wtj het op een overwiI1IJ.ing .houden.. ·· '. . ··• Ook ;l.n "de afdêling van Lens 4 is de sp$ning groot,omp;at hièr • zek~ n9g ~f-elftallen gelijke ka.ruien hebben vóor de hoogste, , ·~· eer.Ook dit è_lftal' heef't als' tegenstan.de~· de :heklçes~Uite:r;. ,. ·, ,•. Deze wedstrijd' •moet gewon.-i'eri :wc:rden,lui 1 1ia:ar dalll moet er toch -' veel ha:rder ~angepa.kt :,iorden dan Zondag ·;1.1. Dit geldt .vÓoi·ai 



.... ~ - .. 
' . ~ -~~-~ . . '--------~-..;.. ___ :,_ ___ .:_ ___ """I_._. ___ .,. __ 

vo·or de. ,voorhoede ,!iE;t ·,kan he'us g~@ -kwaad 
0

a;J.a deze linie er 
eens harde.r• .. tegen ing~t .De tegenstanders zijn.' om de drommel geen te·re poppetje·s.Ook dient ei"vèêl meèr•op'goal ges·cJ:io-._ 
ten te worden.Zelf -lmnse_n benutten en :qie.t ·steeds. de bal · m;,er aan een mede.speler àfgeven,, · •· · 
Hoewel ons vijfde elftal 'enigszins versterkt Ü; ,heb ben wij 
nog steeds· geen daverende dingen te zien gekreg'en:Hier geldt -
hetzelfde als wat wij voor het vierde geschreven hebben.Deze week komt er- toch zeker, een klinkende overwirui.ing? · · · 
Onze benj1:!Jllinnen moeten nog een be.etje aan de nieuwe omge-•• ' 1 . .,., • • ving w~Iinen.Wij houden he_t- de"ze, week op e_en .gelijk_,spel. Ec~. ----------·--.. ···---------------.-------U I T H E T J U N I Ó R E N K A M P. . , 
Het voornai,mste nieuws: Eindelijk weer een ove:rwinnfng voor Lens'·A. Lens-'E nam revanche op v.v.P. ·Lens-C OI!lzeilde de 
Loosduinse klip en krijgt a.s. Zaterdag "de wedstrijd van de da~·· ,( ~ ' ,, 
JUCO-vergaderi115 op Vrijdag .14 November t .• h. v. Hr. Walsteijn, Soestdijksekadè Ng 235.Berichten ven _verhindering liefst· nog deze week schriftelijk indienen bij Dhr.-A.v,Huff.el1 Event~ punten_voor bespreking worden ook gaarne ingewacht. · · 
Deze week kwamen weer 6 punten in de Lens~pot ?Daar••• 8 puntjes verdwenen in de hongerige magen van onze gastheren. Het totaal résultaat valt dus niet nae,,. hoewel wij de nederlaag van Lens-D tegen D.H, L. met een korreltje zout moeten nemen. De arbiter:;idie klaarblijkelijk een slechte ~ag had, 
liei J;'tistig doorspelen toen.de D.H.L.~doelman de'bal achter de doellijn oppakte. Later ,bleek .deze :f.lui tist een opmerkelijk soepel begrip te 'tièbben voor hands-gevallen, toe:µ hij 2 zekere penalty's aan onze jongens onthield.Een telBurstellende· uitslag dus,vooral om\l,at d·it elftal de puntjes zo. goed kon gebruiken,nu het in de komende weken 1.v.m, schooltijden van de H,B.S, aanmerkelijk verzwakt- moeten worden. Ook· Lens-G 
kreeg een ongewone scheidsrechterlijke beslissing te slik
ken, toEan een van '<i.é' joi:,gens wegens een (acn à,~•· scheidsrech:ter getoonde) verwonding moest uitvallen. Invai'l.ers·. werden door hem niet toegestaan;zoèlat onze boys na de rust met 10 
ma,µ in het veld stonden met een pa= teleurgest!!lde r.eserv'eE!Pelers langs de .kent!! Hét .dient .echtèr gezegd,dat deze · scheidsrechter tijdens 'het spel geen fout maaktè,he.tgeen oolç in de krant mag/i'egen een volledige Lens-ploeg had Reve, 
cok wel gewonnen.Zij speelden veel b~ter! 

-,_ 



D !•~ L }~ ·li ~ 2 r · V 1..7 " 
Weekbl~.d vc.n. de li.."."gse R.K.Sportvere;iiging Lenig en Snel.· 
0pgerioht 18 Deo.· 1;'20 · Alg, Secre·h~.ri"-c.t I Gr-.slc.c.n 54.' 

· _,.. __ :__. 1!l.!;t:!::i, _ 1m .L~'l!g!!:SP.0!'~.1.,. t~0~ Y!.!:.'<.~~.i..~.§.!lECÜ.!---
Redo.ct iel P,Juffermnns en J.'v,Verrrooy: 

• Redo.ctie.,.o.dres:Amc;nd.elstrn.at 51. , 
•.Administr;tie-v.drès, J,J, ven Luxemburg/ éóperniousstr.":.nt ·56 

.,;;. __ .W ............. ________ ..,._~-----•,_ 0 -~ -••-... -......-:.~--:-• -• .. -·•·-- ~' ·~~-:.,..__ •• _.i. ___ .,,,_.__ 

.Jr.:,;rgr.ng l:'47-1948, No.11 ·.' 12 Eovember ·1947 
~ ' . .. . , ' ' . . . ' ., : . ------c==--==-=======~~================-======.===~~~---======= ~ . ; 

L E H si Z il.' K A,G ·E.ï, D -"-• . ·' . 
Donderdag 13 ·:uov.: 7 ."jO Ü Seniores hardeµ zioÎ1. ii/ à.ê Daoos,ta-, 

, . straat. . ' ' ' . : ' . . . . . '. . 
7,~- u Juniores B. en C.bekaml)en elkaar in 
de Herschelstr1:tat• , . . . . . .. ' 

·vrijdag 14 Nov.:· 8 .-- 1i Juco vergadert b;i.j -Dlu:, · J ;\":a!steyn, 
Soestdijkscheka.de,·235. · · · · · · · 

Zaterdag --15 lîov.: Lens'D,E.G. JJUpillen.A-
Zondag . 16 Nov,: 0Lel]s.l-2-3-4-5-6-A-B-C, 
~É:~!!~ 17 •Nov.: F.~!!~~-~12 de club! 

, . . . ,) ' 
E E N S P E 1 R E G E 1 V E R A lf D E. Il T · •. 

-----·----
Indien een speler van X in het stra:f'scho1iiie'bied van .Y, dus .. b:ûi.:_ 
nen .de 1_6½ l!.1 lijnen, wordt aangevallen door ee;:_ vijandelijke 
-verp.edi.;er,,pp een moment, qat deze de bal onmogel,ijk kan spe
len doordat dit d~ zioh op een voor hem onbe~eikbare a:fstand 
bevindt, krijgt de aanvallende partij X voo~ta2.11 geen strafT 
schop(penalty) meer.te nemen, doch·een-indir✓cte,schop, waar
uit dus niet ineens mag uorden gedoelpunt.- . : · 
Doet X dit toch, dan is het doelpunt ongeld:4; en mag· Y een doel-. .· ' .. ' . 
schop ·nemen.· . · · . · , ' . . · · 

. ---------- ---------
Y A lî H E T S E.....Q_JL~-1LA _ _!{_ I A Jh.-1.~ 
Nieuwe leden: . . . ., 

· 272 Senior A,v,d,Bol Xaveri_jstraat 41 . 
· 273 Senior 1,Dullaart Fred.l:iimdriklaan· 279, , . 

· 274 Junior J,v.Rooyen Da Costastráat 131 
,.·. 275 :Eupil E,ter·JJeu.len .Stevinstráat ltl9;Scheye,1i:.:igen 

. Hieuwe D9riateurs: . · • _; .• 
. Dhr. J:,H.P,Jagermarc ,· Ha.rdewijkst:i.'e.a.t 241 

• 1iej ,P~ de Roos Soestdijkseka.de 491 · 
Dhr.A,v.d.Leeuw, Zusterstraat 20. 

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



-c2- . . . . . -- ____ ....,_ ______ •~---------w--------------
Lensv.t'ieml.e11 l . • · • · · . · · 
~tiëëie~ii met dé ve;r:-richtingen va.-i onze elftal,len wordt 
door ons o:;i hoge :prij)l ge!3teld. Toch geloven v,á:j,- dat. ook in·• • 
deze enige m.:::t moet worden ,gehoude11, Richtli~n~ uitstip-,_ 
pelen gebeul.lt reeds ,door de' leiders vóór de aanVBJ:l8· :van -
de 'wedstrijd. En het-is ons gebléken. dat sommige spelers· 
van de op- bn áaJi1i:,Grki.llgen-van s.ohter het lijntje niet het 
·profijt lomnen trekken, dat U er me~ bed_oelt weg te geven •. 
Di.ls: liefst ueinig' aanwijzingen, .e;, veel a~oediginge;p.! ! ! 

• i • • P.J. --------.:.---...c· _____ ......,. 
.È: A 1 L O , ••••• hier 'de Pé-Pé!I! . , . · 

• Een zuóh".f;:äii-verlichting onts1w:ptCl de' l'é-Pé, toen 1 t
'éindelijk 1\ll;:te voor; Lena I St .tTicol=sviering een geschikte 
gelegenheid te vinden,. en ;wel Hotel-Cafi!i' !'E:of vin Holland", 
Wagenstrà.at 44.· ·. . ,. . . . ···,. · 
i!oteert lT gelijk ·even: Zonda:gavon'.'h 7 Deqember a.s. 8. ~=• 
Verleden jaar bleek Picca.dilly te .1'-..lein.Deze zaal i11 echter ' 
'groter. Wat zal het dit ja.ar wordën? De Pé-Pé is als a.ltiild. 
clptimistif!Ch en vol vertrouwen. .. 1 · ·• • . .. . . 
. Van de avond zelf is weinig .. te· vertellen, er hangt iets 

jeheimzinnigs rond het "heerlijk ávondje•.•~ Tra.pa.douli.de~d, 
op onze vraag zo vreemd, dat 'île m:et <verder .. p_~-:.î:irongen. • 
en er het }leste ma.ar van hopen zullen. J3l:ijkbaa, zullen • . . . ... " , ' , ~ __.. ongedachte verrassingen ons deel·z;ï.jn, dat begrepen uè uit ' 
zijn 'onverst2.c.nba.a.r geklets, , · ' • ' 

Het spijt 011s~ dat U wa~ de entreé betreft er niet zo ,,.... -· . . ',' . . ' afkoDJ.t als verleden jaar •. Wij zijn ge;1oodza.a.kt om buiten 
lién (behooriijke) "surprise zonder na21è, een kleine bijdra-

. ; 

ge van iede:.: te vragefl ter dekking v2~-i de kesten, zijnde · .... 
25 cent per persoon. Een gezellig strijkje.zal het geheel 

1 opluisteren, · · . _·,,,,). ., .. ;:.·. · 
Seniores,dona.trices, dona._~eurs,jm,iorès .A, op: Zondag ·. '. 

7 December v:e_rva.cht dè Heilige mn.U allen in de i'l~enstraat 
dubbel vier. : . ~· · .. • ;, , : • ·· '. · ·p~Pé. · -. ----r--=----.--7-----------~ .... ----------- ' . 
V A R I A• . / · ·, r . ' 1, ~. .~· _ ' •• ' • 

, ... De Heer, enmeyrouu A.Jfunst Doedel).s berichtten ons, · 
dat hun drie dochtertjes _thans een lief'. ·broertje. hebben· ge
kregen, 11 :eault,:le J1ordt een .Lens er.! '!Accoord! Onze •hartelij,.; · 
ke gelu1."17ensen~ · . • ' . · . · . 

- Koos v2.n ·Zen vindt dat hij he'i; uitstekend heeft in ' . ,11- .-, • . '. ' . /· 
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~i!!. Hij mist ;c~er .zijn wekeli;;s-partijtje\voetbal, .maar 
hoopt terontnste de Lensrevue te ontvangen" Hu, de heer van· 
Luxemburg zal er gaarne zorg voor dra.gen • .i!.C:.res ,n~:t'inier III 

1:- J. van Zon,40250 of 40.200,DepOttro.epen.·Th.rbrig.Soo;rábaja. 
, · Transport Slote1"dijk.Ma.rinepostka.ntoor.Bii.'.t<"-via, Koos laat heel , .. · Lens hartelijk g1"9eten en wenst de elft<'-llen veel succès. ' 
· · - Piet I!Qppenbrouwera .dankt· vóor de regelmatig ontvangen 

revues. Hij speelt tegenwoordig Techtsbuitcn in .Asiento, dat 
in de B-KJ._asse juist kampioen: werd.Het c;loel:=t. dat de deur 
dicht. de_!fd, kl'm-m_ volgen~ een ·vérslag va:.1 de lifieuwsberich_ten. 
van de voet van de oudfonsapeler. Er bestaat grote kans, dat 
hij d:i,t jaar nog· een paar wedstJ:'ijden il'.J.. Lens zal kunn!J.li spe;. 
len. Ook van hem wordt de club gegroe·t. · 

- ·Dat onze brieven 'in Indi!! 'met 'een hoera ontvangèn ·worden blijkt ook uit eeri ari.tuoord ·van Ap Hoppenbroimers.De reis na.ar .. Panningên had hij uel mee willen maken. De .hartelijke groeten voor alle leden, donateurs en donatrices en de b_este· •wènse:\1- · voor Mevrouw van' der Kleij en de heer;C,lfalleenr :1: · ·- -
- 6-:; Was de uîtslag van Lens 1 ... Alphia · 1 !'Rrudde ü zullC da

verend suçces? Wij noteerden 25 uitsl~ei1,: Eé meeste 1n gllfisti-ge zin. Doch .slechts· één sloeg d_e ·spijker 'op é.e Kop en ont:-. 
vangt ·de prijs. Het is •.•. ~. F€;b!lrt·LöTf3llSteil::,! HLOf die ook kijk Óp het spel heèft 1 . .. . , • ·_' _ 

- 'wie-kan ons voor geld en goede woorden hel,:,en aaneen· 6-
lielamp om in·de namidda.g-J.ren de duisternis :rbi;.dom de toon: .. ; 
ba.l'.lk in de Lenstoko te verdrijven? Wie? U? D.:-.nk U. :-- '' .. ·.· 

- Onze jongens in Indil! mogen- zoveel briaven vertanden ·a1l5 zij willen. Zij mogen er ook zoveel ontva.:,c;':m.a.1& U wilt.· .Denkt U hi'er wel eens.aan~Lensers? '" -: · . · .• ·, · , '·:· 
• · -· Familie Van>Gc:Ln werd verblijd met à.e 'geboOr,te và.n een ·, 
dochter Leny. Onze oprechte Galukl1enaen'. , '·. .__: . :.. • 

- Jan' Roozenburg is wegens eéri. infectie in de· neus: in .het· , -Ziekenhuis Zu;i.dwal opgenomen.Spoedig betersc~p~ ·Jan!-;· · ·· . '. ' . . ' . . , : - " : . .' , , . : . ~--------~----------:------- ------------------· .. UITSLA 'GE· li VAN 8 -en 9 NOV J{!i: BE~ ,. ;: . . :: 
Lens 1 ~ Alphia l ·· 6-:; · Lerts C - Oos·terboys - 0-2_'· 
Lens 3 .,.. Terlaali;' 3 · 1-0. Lans D - Vue .' : ,1 ._,Hl · .. Spoorwijk-Lans 4· •: ·. 0-1 · Lens'·.È - G.D .A. · •· ·· 0-2 
Lena 5-1'?,raa.t- 5 l-0 Nootd.Boys,'..Lafui F .. ~],, Lens 6-Voorburg"6 .' 0-l 'D·.H:L. ;.. -1,ens 'G · ·· ., _-· . 3-1 
R.K.A. V .v .-Lans A 6-l Lenspu;pillen-D.R~'.B.R.X: : 4-0 -'------:,.....:...--.:..:..;-·--:...-~;'.....:-' ~~~~~ . . . . .._ ... _,_-__:_ 
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VAN DOE 1 TOT D'O E 1. 
1;a. vorige· î78'1k-zoveel ruimte~van 0~1s .'l'(e'ekorgaa.n te hebben 
gebruikt, zullen nif ,ons ·deze kee_i,• o:;;, 011uitgèsproken ver-. 
langen van 'c.i.ef-redacteur beperk;i.n.g. o:;ileggen. )l:n .dit na zo 1n· 
daverende Zond;::.g! Van de 5 \7edstrijden eindigden er 4 in een "' . . . ~ 

ovel'Vlinhillg .3n onze voortrekke1·s za!;'e:1 zo,mar 1,1:a.ns de leiding . 
van hun sLfd,eling over· te•nemen. Alphie ç].at bij het beg:j,n , . 

. van -de wedstrijd nog met l punt voorsprong a.e.1 de leiding .:.., 
prijkte, kre:ig niet veel '.\rans~ Van het begin af gaf"Leils, ·,: 
het tempo az..".l.(iiit bleek weer hl!it mitc'è.el om 1;e winnen) 1 Jîa · . • 
20 minuten spclell ,1a.s, de stand al' 3-0 in ons voordee:!, door 
keu:rige dóol;_mnten van Aad Xoppelle OJ.'l Jan .Wcl.13te~ (2x) · 
Na. een onbetekenond bandsgeva.1 op de rand van l:let straf- . · 
schopgebied klonJ: het fluitje van d!,! sol_:taidsrechter, ,1aar.:. 
door Alphia goedkoop iáan. e_cn tege_:ggoal kwam_. .!;Iet ~nsoffe_n- .. 
sief hi.:,ld o·,e:l'lwl krachtig aan e11 uit eon voorzet van rochts 
maakte Ren.!i Ro~mers met een kraoht:ige· i.c;pstoot · 4:-l•. 'lîa do 
rust J,iot J[o;:,pelle 5-1. noteren,wa.2.x-=·•:.uph~a baar enige nor-. 
ma.la goal fa.briöeerde •. Llet behulp v,.;1 de doelman· zorgde · 
Frans' va:i. Hiel voor· mumnèr 6. Tenslotte offreerde de scheids-' ' . . ' .· . , . . . . ·• 
rechter a.e.n onze ga.sten· opniew, een pe:1a.lty, welke, beau- · . 
geste op prijs word gesteld, _jllindsta;id J.uidclG dus 6-3• :Bij~ 
zonder'và.lt nog te vermelden,dat cl.c i,edstrijd:1.11 storm en re.:,en 
word, gespeeld, omsta.ndighodcm dié van 01,ds · als bngunst.ig 
voor Lens ,;;ereon a..r.gamèrkt,Oók dam.· zijn wé dt,s ovorhoon. 
Hat ·aarde bohe.alde op Terl.Ealk 2 pu:.ttan ·e:1 blijft ,d=cloo:i: in 
de rµnn:i:iig •. Veel ineet goect,. valt va.i-, de wedstrijd nièt te ,. 
vertelleh, Het spe!l ,,as v:e1;kelijk slecht:voora.'1 ·in d,e t.?èeda 

· helft ,;a.s e-;;: een él.avereri'..:: Lensover1-;icht, dat acht ar .. zeer 
onvçldoende 'iu de cij,fer,r tot uitd...-ulà.:i.r.g werd ,gei;,ra.cht. 
Het aersj;e d.oal)?Unt van .S.ou te ,.;ey ,'lè.S OGll frt.aie kopbal, 

• 

Rat maede rard met een z.iar scherp schot door Ho:p gemaakt. 
Het vie:i;-9-e ging bij ·aa hek,ensluitars o'Ji bezoek. Dat dit in. 
deze II afdel:i.Dg der ·geli.;jkwa. U'digan" ,1e:i.nig •zègt, bJ,ijkt a.J: ' · 
uit de banau.ude i-'O .zégè, _H.nny Has.ste;,1;1cl ma.a.1.-te' in het i:d.ddën 
van de eerste-helft de:oé goe,l~~Éen'.uniekê kans om 'dë v1>or,,, · 
sprong te verdubbelen liet hij, even dMrlla. 0~ wiÏie van de· . 
spanning maa.i· na. •. Qok na de rast behield Lens h:iit, bs~te vrut 

1 . .- • .'• • . . . ~ • ' ~-

h'et spel •. Toch beleefde·· ook o.'18· doel heel wat benauwde mo- · 
men,ten,maa.r de achterhoede hield·het l).oofd,.koel en d'e tegen.:. 
soore blulk..· · . .. "· . , ,· .. . ... ·.' · · · 
Het yijfd.E!, had mood·'géput uit __ d:e kleine_'nederl.asg· va.i:, v()rige 

' ' ' 
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week en'liet er nu een,eveneenà_ kleine, over.;·>::1:l-ig op. volgen. 

, •:.amelink wàs ueer de man, die· de _bal a.chter. dê keeper vah de 
tegenpartij wist te plaats"en.:Kort li;ierop wa_+:e:1 o::ze 'jongens 
zo grootmoedig een penalty niet te benutt·e11,,,a.::.rschijnlijk pók 
voor de span,tJ.ing.De ·o tegengoals geven'voldo~nè.c ian,·dat ook 

• nu weer de achterhoetle er,,niet stond' om vlicge::· te, vangen.· 
De geéohsta-teer<l.é stijgende lijn in dê prest,,:~ïes van. het· .': 
:;;esde werd)oorgetrokken. Ook nu nog een ver~iespo_s:h maar ,ae 

' nede:l'laag was de kleinst mogelijke. :Scivenclien ,;is_t ·voorburg . 
e!)rst •l;:ort voor het e'inde te doelpu'..>iten~ Vcoi:die."l lie,a. ook. Lens 
vele goede kansen gehad, maar voórname+ijk toor te kort.spel· 
niet be,nu.t. Dat korte spel is trou,?ens e_~n eÎ.1.ve1;v1à.a.raan nóg · 
steeds vele, Lenselftallen lijden. ,OperuipeÎ en l~'6'Él trappen ·•· 

. zij voor·dê'_'irÖJ:g~~e week het ~o,ol\ ·•,: __ , J.v,V.. _ · -----------~-~--- ---:...-----=-=--~--:--~----------PROGRAMMA SENIOR;:-;s ZOIID.àG 16 .NOVEM:BER. · -.-
2. 00 u, Duno. l :.:Lens l Terrein Fniit\1èg . ·. · · , .. 
12 .- u~ Delfia. 2' 7,"~ns · 2,;/. ''. . . tè Delft ac~te_r· kogelgieierïj. 
12.-_- u. iïeàtlandià')- Lens 3· Terrein te l:~ldm.jk , · . · "· 

2,30 u. Lèrui, 4-1lJ.auw Zwart 3 'lerrein l -·:.,_ 
2,3Q u. Lêns' '5- -Delfia" 5 , .. Te=.ein ·2 , 

12._: u. •Lens:.6- Gona 4 ,, <· · ", : l · · ·· · 
PRÖGRAMllA. JUNI0~1Es· ZATERDAG ·15 NGVEMBÈR .: · '. · . :•. ; . . " . ' ; · 
. 3. 30 u. G:n:I:-:.-:--.Lëiiän:-Samenkolajlt. 3. 15 op G.D • .A. tèrreili~' :,· . 
. 3 ........ u.- Ooèterbdyá ;... Lens E. Samenkomst 2_,45 u.Oóstèrboys-

' _ / ..•. · .· _ • --.1 .·· ·- .. , ter.rein. van ?hiiijlsi;ra.a_ t_ t.?:vuo. 
3,.,- u. ,1ens-G - G.D.A\, · · . , . . . -. • ·. . . · . ,, 
2. '~-Lell:!PU:Pillen A :_ (hD;A; . . ' . _ _::t -~--- ·,. , ·· 

PROGIWi!l.IA. J1JlTIORÈS_~Plll?AG 16 NOvmil3ER.- ., .. , 
3.45 u_. •Graaf Willem II-V,;,c ""'·Lens A;Samenkoost 2,45. uur op de 

Tlir:f'ma,:rkt_. Ter7'èin de RpggeworiJng.;BÜurtweg1 _., • · .. hl 
12. u~'. Leµe·:S - D.:S:.:S:!l,.K, · · · :, 1 1.15 u !.E1ri13 C -,, Graáf VI II.'° .Vnc , .. .- . _ 
Tussen 15 ne•éemb,;,r, 1947, ~n: 15 _Januari 1940 geen ;r:edst~ijden • - • , •- . l '.. ,. . • voor Juniores. ·· . , : · . • · • · · · • .. . . · _ · ·. · · . . , ----------....--~--:-------~-~-;-------.:-:-'"l"-;_---:-;~-----1:--
D E ·_E.c.o •. .B -r;::A A S T A P P E 1. · .: . , . , 
Eerste elftal: J.v.futllzen,A.~Hoe;f'nsgeJ.,H.Helr.iich/J ; .. ille~,R; 
Roemers, 'L.de :Soer,J4Wstef'elci,JI~O:v,erbeek,J .Ualsteyn1A.Koppei
le, F •. v.Niél, ~-:H.v~Rijn~ Leider:Dhr.'J,T-xaálder, · . , 

- Tweede elftal: _ · J .Frij terá , J. v. Uestillg, A, v .Ifüff el ,-'.F.i ~ de Hee~, 
4.Bogiscih,Vl,Ifugens,A.v,Hnffel,. u, Verheggen,H.lT., H.Kops,J .Hop, 

• l ,J .. '~ • 



·-------------------~---------------Res.: H.Janssen.Leidêr: Dhr.P.h.de Ife3r; 
Samenkomst 10.45 uur-Station Roll.Spoor , 
Derde elftal. V..Huysmans, J.Bontje,J.v.Venrooy,G~IliyclÖc, ;_, 
ku'ïiërs-,L.J3orsboom;A.J3lok, L.v.d;:i'al 1A- te Mey~ J.GoelllBJ'lS, , 
c"v.Iméeinburg. leider:. Dhr.J .v. Venrooy,Samen:komst 10.50 l 
uur bij.bushalte \J.s.M.Varke?l)l::rkt. . . , . l 

Vierde elftal: 17.Hillensar,H. den D..•ijver,C.Bierllllizen,s. f 
Kroon,B.Villk,G,v,d.Steen,W,v.d.Gcld,J.Bom, H.Nssstepad;H. r' 

.v.d,Burg, N,H.,~.11,Lückel,A.v.d~Bol,Leider: .Dhr, N,Schou~en 
VIJFDE é~l: Ch.Demeyer,A.1Jageman.s, '.'T ~Klfumen,J .Sinjo_rgo, i 
F,v.Deelen.1 R,Becker,A,Versteagh,A.'Jamelink, t. de i'leert, l 
1,Bon; L.Niéssan,Res,: B.Bes,A.Bosma•~Fi Dhr,Chr, ' .~ 

. .Miltenburg.: • · · ·~ 
~è!.EL.e;t!..t.a,;t., J,Heere; A.v.d:Bol, A,Bosms, · P,Bskker, M. · ·1 
:W,ckel,R, Vos, L. Verschuren,H.v.Hirtum,B.BEis, R,Willemsen1 { 
~~.Res. :1~~!3!D8'zl!•~!!aar..!:__~ ... -----•·· ·· · ·!J 
UIT HEr _.'3llïIORENXAMP. . .. ,. , , 
Een paar commissies in onze.verenigi."1€ worden meestal bij i 
sfkortilig C,o. ge~oem.d, Z<;> heb je EcoiJuco enz. en het is ..•• · ;' · 
hoogstuàa.rschijnlijk dat IJSCO van O;1ze uitvinding ge:profi- ; 

. teerd heeft om zich populair te ma.ken. Mu moet direct wor-, ·, 
den geconstateerd dat een IJSCO eo:;,st goed naar waarde 
wordt 'geschat tijdens de w~e d~e11 in de zom!'!r,. Nu. was liet., 
j.l.' Za;cerdag en Zondag nu niet bepae.ld zomè~oez, en wij - • 
wêrden da.;i 'ook 'ona.angeiia.sm verrast met een serie voetbal--- , ..[ 
ijsco.'s,, Van, onze pióegen. wist· allo3:/1enà--D te winnen, i 
terwijl alle a.ndère elftá.llen 2 :punten verspeelden.:De uit
slagen va.1. Lens,-C en Lens-E kl78J!len -.el bijzonder onaallge-
nssm. uit de 1ucht zeilen, ·temeer ·è4a.r deze jongéns met wat 
meer vechtlu.e.t · hadden lcmnen \7~1en,Vooral Len:;,-C gá.:f \ 
zo'n slap partijtje. voetbal te zien, dat het heus· niet 
sterk spelende ongesls.gen Oosterl:toys wel zeer gemakkelijk 
aan de ovaruinning geholpen we1·d,Voor dit elftal zijn nu ; 

., 

. voorlo:Pig de ka.neen naar de maan; Dit geldt ook voor Lens-E, .' 
waa,r de vool'.'hoede niet de smaak te Jald~en- kreeg ondanks he.t • 
m:ronekkig ve;i:_:dcdigen.·ve.µ onze ac:1ter,hoède. Hier.werd zelfs .. ,. 
eèn perial ty tegen de handen va.--i de doel.ma.zf aangeschoten. , .,: ' .. ~ 
De tcru_;sprin€ende bal "keek" toen naar de .n\€· van de straf.:. l 
scho_pnemer!~ici bovèndfeii nog uit o:~tzett'~ zijn bei~e hai_i- ·· J 
den voor ·Zl.J.ll ergert had gesls.gen!De doelman hl!,d toen nog t1j,d ! 
genoeg uit 't'e l'.opèri eri de bal ueg te uorken •. :be ·ucdst:,:ijcï ¾.' 
va.1 Lens :B g:l:ng· n.ioii dóor,oindat dè s·chcidarechter .niet \7as 1 -, ' . . \ ,, . . ' ' '. .. . 
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opgekomen en, Q.Steps ni~t.VQor een plae.tsverva~cr'zorg kon 
·dragen.Lens F. en G;. inöesten iri' hwi. tcgeristanà.ers. 'liun meerdere 
erkennen en verloren ondanks hun hard, zwoegen.In hun wedstrij- : 
den hebben deze jongens riîèt veel gèluk~· lI~er Üeéfe,n. de_ nedel'
lagen dus :heus .niet zo zuaar en moeten' de :..:cuitrij-d:en eigenlijk 
meer gezien ·worden als een ·oefen-o!\Jllpagne voór he:ê, vo;J.gend, sei-:-

., zoen. Resteert nog de·wedatrijd LENs-n:-Gr,'Ji;I.lem 2 -VÀC.De . 
uitslág•van deze wedstrijd.was' reeds'op scl).Óol •.i.itgevochten. 
Immers het Tià.s een ya:st·stS:and 'reit;dat Lens lleventjeslJ inge-,, .. •, 
peperd zou worden· otidank13"de (eerlijk gezegë.e) z-;:a.kke prot~s-
ten' van Pim Visser en To,n 'Heijdra. Het·,ongesl'2.gen VAC zou me-
daar Lens onder de 'vóeten lÓpenl Van een ko-.i.de~'e. kermis hadden· 
zij 'echter na a.:f'J,oop và.ri de wedstrijd niet terug kun..'ien komen. 
De uitslag werd een alleszins verdiend:e ,4,-0 ove:irlinn:i.ng voor 
onze fel van zioh 'afbij'tendejongenll, diè ent;iousiàst werden 
a.ruigeinoedigd à.oor onze lij.11)1lensen. · Het is eo:1 ze ~r · goede wedstrij a 
gewqrden met onze· jongens ·over ~lle l'ïnies• iets beter, èn sne'i--, 
ler, .Reeds na 5 minuten v,erd· ecn·serie a.::.;vc,llen vie de. vleugel 
afgetièrk:t met een prachtig' doelpunt.Na enig;:, spe.nnende ogenblik
ken ·,,oor de béide doelmonden· kwa.IÎl het twe.:é!.o frc.a,;i.e Lens-doel
punt; Enige goede, VJ>..C ... aanvallen lismon dood ·o:;,. onze verdediging, 
diè 1.n toJ;>-VOrm uas.v,d.Steon Duyvostein :m t:::,ijdra zorgden voor, · 
het derde doelpunt,dat keihard werd ingeschotc:::i,lîog· voor dè rust · 
word do deklat op· de- proef gesteld; toen ee:1 enonte kogel via 

. het hout in'hot veld :!.9.l'Ggi_,prong-; Ná de rust uist' Ton Heijdra 
zijn schoolvi·ienden weer in het· net te latcm duiken 4-0 .• De laat
st_e 10. min •. ,'zàkte p.et. ~empo wat en. r.crden er goon .doelpunten meer 
gemaakt .Over alle .spelc,rs ·niots dan lof hoo,Hü wij inooton consta
teren dat ot uel eon .paa:r ZV1akke plekjes in hot elftal· zijn 
aan te wij~n.. {l!iot!'opschepp~"-op school hoor! 2.: · ·· · . 
Vol goede moed ge.at de Ec·o de laatste rond;:, v.?.!l dé e1erste oom-:-· 
·pètitiehelft_ tegemoet.Het pracht~o resu.ltc.c.~ van ons oorf!te, 
Zondag tegen.Alphia behaald, deed het op de earste plaats be
landen, mede dank. zij de neê.erlaag,welke ï:estla.ndia tegen Duno 
leed.Deze laatste plo,.,g is een zeèr ater:::e tegenstander.Ook 
Alphia moest een puntje afstaan,laat ons e<Jrste op de goede ~ 
weg voortgá.a.n en niet de weg ·van Alphia en ::estlandia be'\7andelen, 
Het meede elftal,gaat op bezoek bij een v-è.:_ de leiders.De 
1J.atste resul.taten geven ons eéhter hoop, O? een. !;:J.eine _over,-

. ;.1:j.nning.Ook het derde élftal kan in het a.es',;la;:id è.e beide pun
ten veroveren,ms.a.r dan móet .de voorhoede nie·~ pingelen en flink 
op goal schieten.De tegenstand.er ,.van Lens 4 h.eft vijf Llaa.l ge-

, 
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lijk g3§I>eeld.Om in de running te blijven moet gewor.nen 1 
worden.l!et/vijfde--heeft nu de ·smaa.:ic te pakken en zal zeker met 
een over11iÎming uit de bji.s komen.De uitslagen ,an°het·zes- j 
de \70rè;e;, steeó.s beter.Als het 1111 eens gelijkspel wordt, i 
is Eco tev:reden. ·· · 'ECo. · l 
-------------------· ------- ------------------ . ' ' R.K,A, V ;7 .... Lens .á. 
Reg~·,:,ii.:id. èn wegblijvers! ,En toch begon.,en 10 trouwe 1vrien..- .: 
den vol goede moed.De gasthéren bleken nie.t• vooi de poes 1 

en zaten èr onmiddellijk stevig op. Het geluk is altijd · 1 
met de. ·durvers en ook hier werd hot . enthousiasme van· de 

· Leidsendammers op fortuinlijke uijze met twee doelpunten 
bekroond.Intussen uas onze gebroke;1 aanvalslinie zo mak als , i 

een l=etje,De tueede helft begon met een blun4ertje van 
·Piet. 3-0, En ook verder behield A,V,V. het beste van het 
·spel.Toch hielden onze ·mannen dè\p:_1er vol.Van Luxemburg in 

t. 

doel uo~:.:-de zich als een kat '41 het nauw.En 'Linneweever 
loste zijn belofte in dooi:- eeii voorzet van lfaa,sjes keurig 

· ,in te zet·~en.Intussen hadden de rood-witten het halve do-- · 
zijn.·volgemaa.kt , De stemming bleef .goed, ofschóon leider 
en spelers vèrontuaardigd waren over het wegblijveri van 
van der Valk cm BoU\'ll!leester,Ret l;l()ge voor het laatst zijn, 
Tot a.s. Zoµdag,jongelui! P,,J. 

/--~-----------------------
DE LENSBUlLICh'HDEK, 
Echte boekeriwu=en zijn het,diP. aa:;I11..al in de lectuur __ 

• verdiep~, van geen ophouden '\?eten, Intussen zitten anderen 
te TTachten tot hun keus eindelijk thuis is,Rie.ronder vol
gen,de 1w.tl.en van leesgrage Lensers,die :wel ,zo v:riendelijk 
,iill.en zijn zich hun lèzerspl:j.cht te her'i.nneren! 
J, de ·Roos 1!0,l;J,v.~lzen No.2;J,v,Zuilen;Nos,5-71--73-74; 
Fr,Polciers !los. 75-55-6l;J. de B~i·1;orr: lîos. 23-27-.4Ö; 
A,Ruygrok nos 38-13; C.Bor; No.18,Denkt Frans J;iemeyer ook 
aan.ziJn belofte! · · 
---~-------· ·------'-----·---.....:F-c.;eJ;;:_:.'-----
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LE N S 1 Z A KA GE M DA • 
Donderdag•20 November: 7,30 mir,Seniores doen er weer een schep· 

je op 'in dë Da Costastraat. 
7,- mir,Juniores Be~ C doen het vandaag 

Zaterdag 20 November: 
minder luidruchtig. 
Lens F-G-Pupillen b, 

Zondag 23,November : 
Maandag 24 November : 

Lens 2-3-4-5-6-A-B-. 
Vrolijk Lens bije~n op de club 

------------------------~----·----------· ----.. 
G::-,:uw zijn Uw luchten . , 
'En stormig 1!w strand , ~--· . ', , . . ·• 

.. Zij Zl.Jn er· weer ,de gure ne:· 
ja.arsdagen; Na ~e lange periode van mooi weer worden de ~oetbal
lers ·nu op de proef gè13teid. op hun :weerstandsvermogen tegen re
gen,wi:nd en koude. Weest gerust,een voetballer deinst zelfs voor 
geen zondvloed terug, Rij weet ,dat het spel in z ,g. slecht weer 
hem sterk maakt,zijn spieren en zijn kára.kter staal~. 

Erger is,dat de thans aangebroken periode zich ook kenmerkt 
door afgekeurde terreinen. De onzekerheid o:f zijn te=ein be
speelba.zr zal zijn of niet ,is de voetballer een kwelling. Ma= 
gelukkig komen de afkeuringslijster. hem helpen, Ia hierop de 
naam vc.n ·h-et. ontvangende elftal doêrgestreep-t,iw.n i,3 hei( bedoel-;-
de terrein afgekeurd, . . 

Ons voornemen zij dus voor iedere voetbaldag:wij blijven o:n=
de:r geen bedinguit ons zelf ·weg,mnar controleren eerst de a:fkeu-
ringslijstem,.die, op vele plaatsen in de stad mirden opgeh=gen. 

Het Bestum:- en do Col'ilmissi:,s zijn zeer tevreden over het trou 
we opkomen bij de ,:edstrijden. Zo·blij:ft het tooh immers-,niet 
·,-r::~, :r vrienden? P.J .. 



---- _20 - -·--· ----------·------------------ -
EET HEERLIJK AV01'1JlJE •••••• 

Neen,het ia nog niet gekomeo.,maar toch is men allex<1·e-· 
bezig op min of meer 'geheimzinnige wijze voorbereidingen 
te tre:f:fen om de (!,rote ,andervrieo.d waardig te ontvangen., 
En zijn wij anders dan kinderen,vol verwachting ,ons liarl 
open voor Sint Nicolaas'goede gave~?. 

Onze eerste aankondiging was niet volkomen naar Trapa
doelie I a zin: ook ll en C wil hij bij zijn grote Meester 
zien,als Deze in het Hof van Holland komt, · 

Van iedere Lensman, en Lensvrouw -wordt vec".'wacht, dat zij 
of hij bij het betreden van de :feestzaal aan de dienst
doende P.Pers een naamloos pakje met inhoud overhandigt. 
Met betrekking tot dit pakje wijzen wij er met nadruk on 
dat ook hier geldt: Adel verplicht. Dat 'betekent niet, 
dat kostbare cadeaux worden verwacht ,maar wel,dat men 
teillllinste voor iets deugdelijY~ zorgt,dus geen kapotte 
of totaal .raa.rdeloze voorwerpen, · 

Wie bovendien een surprise-op naam geateld.:.wil doen 
uitreiken,zal hiertoe eveneens gelegenheid krijgen, 
Een mooie kans om zijn fantasie de vrije tèugel te la
ten . . P.P • 
----------------------- -------·--------· 
POST UIT ZEELAND. 

Ook Pastoor Buis kan LenS niet verg~ten .en zond ons ~an 
vriendelijke groet: 

Waar ter wereld treft men geen vrienden van Lens ? De 
revue geeft er wekelijks de èewijzen van. En die vrien
den verheugen zich wanneer zij de goede berich·~en lezenJ 

Uit het Land van Luctor et Emergo een woord van hul-, 
de aan de strijders! 1 t Gaat goed zoals we in de revue 
zongen! Wij ,llogisch en ik,spraken er over vanmorgen tus
sen de sluizen ·te. Hansweert. 

Een hartelijke groet aan Bestutà',led~n en heel de· LenS 
fa!Ililie van pastoor D,J3uis 

Ierseke,14-11-'47 ------ , ________________ . _____________ _ 
VARIA. 

De heer en mevrouw Vink herdenken ·zaterdag,22 1Tov,a.s. 
de dag,waarop zij voor 25 ja:;.•e:1 in het huwelijk traden. 
We kennen Dhr. Vink allemaal als eèn ijveriir en belang-
loos verzorger van Il behoeftig" Lens in onze onvolprezen 
consun,tietent_ uè spreken dan ook, zeker uit aller=, 



. . . . . . . . . . :· . . . .. . .. 01-
·-------.--.:..,~~-.... !""' ... ""!'--•----,---~---~--~-~~~~-
als .wij het ,Zilveren paar mét k_inderen van harte gel~ll$en' 

met dit jubil!!um ,en de hoop uitapre)ten,dat1:er :;i:1.ag vele gel:uk-· 
, kige jaren mOg'!ll1:yoJ,gei:i.. De receptie wordt ·gehóuden Zatei-dag· 
,a!a.:van 3 .. tot. 5·uu.r ten /huize. van .het ]lruidspaar,va.n, Mierie-. 
straat 51 · ,, ... , . ·•:,·•· i. · ' . · • •. ; , ... , •,-~ ·''t•·-•.·-.-·,:.>.·: '. ·-,-, ... •., .... - ... -~ .... 

· De P.P.verzoekt nog !Ie ?,an~_ht te f,illen .vestigen ·op;de st. 
, Nicólaasavond vo·o:r,- onze :áènióren en donateurs op· Zondag 7 Dec. 
·Houdt die avond:vrijf'·.•· C •••• ··-,: .,·, •• • ·,, ..... ·;· •.• 

< • •• ·,.- • - • ! _. .., '''," l" i-, n. •' , . ' ,,_ 

• Kees van LÛXe~iJ?i&i ~ontfermd~- Zich gi_sterén ö'ver' eep :ytitte das • 
. -~- eige;naar,een van. de spelers vap. hti.t ViEn"de,lqm: sl,a:b .. -vço;:iverp 
terughalen~- het adres,copernicus_s'!;;aat 56~ ; ,r,,,:.;... ; , 

Ru: R~odetirijs,die Doîi°derdag naar Ind:i.ë"vert:rekti:om daàr '.verder 
aan· zijn 'toekoinst te· bouwén,.varzoekt ons zijn har,telijke groe
ten OVEn' · fe: brengen aan alle Lensers•,waármee hij zo. v.ele jaren 

een 'prettige omgang hee:f't gehad.Wij,van 'àpz~ 'lo:l.nt;~eggênf Het . 
ga jEi goed·Ru,in het vèrr~ Indië. Wè hopèn':'.elkaar -~ e:ti;i.ge'ja
ren in goede gl!.zondh_eid> weer te zien.,. ' ·. ·: ':··: · . ·' · · : · · · ' 
--..:.~:f:~-~~~~~---~---~ .. :.--=--~-~~~~-~~f.- _,-", ., ::. --~ !~~
:u IT' S L .il' GE N VA N '15 E N 16 N o· V E M B E R ,!•,._ 

' • • , - ·, .. • ""-·'> : •• ,• •" : ' .• ......... 1 -•. . • • ' '. ' : ' ~ ·_ 

Duno .1-:- Lens 1. 4-1·: . Gl'.W,II:-.Vao .. --' LeliS_Ä: a-J; -~; 
. De lfia 2 - LE!nS 2 · 0-_l , " LenS B "1.-D.H.~.R.K., , ·. 3-2 ,., 
, Westlandia,3 - LE!nS ~ . 6-1 : LenS_ C - Çr_.W II-Vaq .?-l. • ,; 
Lens 4 - El.Zwart. 3 2-2 · • · G.D.A. - .LenS• D .. · ·, 2-4 ,, , 

. Len('l 5 --:. Delfia '5, • l-1. · , Pupillen.A ~: ç.D.A. , ;,.1-0. . 
, ten$, 6 - Gona ·4· l-6 • · ,, , · · .- ' ,, . ., ·, ,. , ________ .,._...,... _______ .,;,.._ __ ~-·-----·-------

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

' '!AN Il O E L' T O T D O E L , . ' .. · -i. •· 

. ~ ,, ,. ' . . . ~ 

_ Het· i's ons eerste elftal niet mogen geluklt_en lul,ai- P"!'erwin"' 
· p.ingareeka ·voort ta ,zett.e;n, Het. was bekend ,da.t Duno. ~en lai;;ti
ge tegenstander zou zijn. Voor d,e rus:t hadden onze jongens het. 
windvoo:r<leel,Zij ontwikkelden dan ook een sprek;ende meerde'.r
heid. Het open spel~waa.~ee in. de laatste welj:_en zulk.e goElde 

result~ten waren geboekt,was op·dit _eW!,~le·en slechte veld niet 
goed.mogelijk; Sle'chta eenmaal wiet -Joop Wüet'efel_d het· goede 

. gat.te vinden, •Na de hervatting zette Duno een gewElldig-offen
. f!ief in ·.Tqoh z_ag L_ens kans ,zioh aan ,de• druk te ontworstelen · 
. en tegenkansen · te scheppen. Bij eEln slElcht weggewerkte bal maak
.te de _midvoor van Duno ge lijk~ Zo . bleef het tot l. O 11\in. voor 
tijd. Toen ma:alct!i! }1llno op gelukk_:l,ge wijze 2-:l~ V~ ]iet opdrin- . 
gen_ van ónze a.chte_rhoede,met de ól3!ioe;u.ng een gel;i.jk spel te . 

-,. ~ . 
]; . 



" . 

' . 
_ _::2_6::.,.,_,..,..;.;.,._ ______ ~-~-----·---... ---...... ,r,-~-· -·--~ ...... _____ ... __ ..., __ , .. _ "; 

. . 1 

·. forceren,maakte Dunó · gebruik om· nog, 2 ~- :ba doelpunten • c' 

• Er is door ons. hele elft·à1 hard gewerkt· en de. overwiniû:ng ' . 
.. van Duno \vas dan ook sterk geflattea:i,d., · . . · ·. · · 
· Het· tweede elftal liet.;. ondanks een, gebroken samenstelling 
zijn reeks van zegepralen niet stuiten.De ~exwinni.ng werd. 

· niet zozeer ve:rµegen d:oor superieur spel,á:an wel door zeer 
hard werken.· De kansen ·zijn door dit resulta.o.t werkeiijk 
gestegen,daar TeWe=e zo,7ca.r de" eerste--nederlaag moest in-. 
casseren. In àe eerstehelft van de strijd in Delft vas · 
LènS in de meerderheid~J!lllÏmer genoeg :rms de .afwerking••van · · 

· ç.e aánvàllen niet ·evenrédig · aan .het betoonde entll.ousiasme, · 
zodat goals voorlopig uitblevên. Bij een •uittrap va'n ·de . 
llelfia-keper bamachtigdé Aad Bogisch de ba·l~eén prachtig .. 

. sohot volgde en LenS , had, de leiding •. Na de rust waren p.e . 
bordjes wel vèrha.ngen .•. Delfi& ·,ms keer op keer' in de. aan- · 

... val,:maar het ko;rte· spel wà.s een' ·kolfje naar dé hand.van .. , 
onze aohterhoede·,die geregeld ko'n onderbreken.Zelfs depo.--:- ~-: 
ne13rde .:Wim Verheggen·.-de bal 'ten tweeiae mále in het net,, · , _· 
maar om 1:mbegrijpelij:ke ':.edenen :werd. dit doelpunt afga- . 

· keurd. Het bleef 1-0,.ee!} benau11de maar nuttige zege.·· J' 
Het de!i:'de elftal ,had v.9or de verre reis naar het jubi- · · · 
leren.de Westlandià. vergeten de medewerking tè vragen vàn 
vrou11e· Fortuni. Reèds ~ 10 m;i.n, spelen JllOest Lou,. te "Mey 
uitvallen wegens .een ernst:l.gê beenblessure. Met 10 man· · 
tegen"èen agressie±' \7estlàndta bleek e.,m te zware opga;,e~ 
Rust 2-0. Na de pauze )!!aiµt_t.~ Leo Ullere bij dé s·tand 3....-0 .. :· · 
een: '.i)raohtigë ''1;ègengoal uit een even mooie pass .van Jan · 
Goemans,Ret einde droeg echter.de last. Nog driemaal vonden 
de groen-witte~ de .LenS dçelmond,hoewel bij 2 goals nie:i:
van het fluitsignaal voor buitenspel gerust had mogen 
klinken.Het .werd dus een zware,maar door de, omstandig· 
heden· .enigszins ve:rklaa.rbare,nederlaag,' We wensen ·vriend 
Lou. van haï:-te een zeer. spoe;tig l:ierstelJ · .. , · 

. • . I -

Bij het vierde kwam Bl.-Zwa.rt op bezoèk 1 gerenommeerd door 
de vele gelijke spelèn, Het resul:tàat. werd inderdà.ad: een·· · , 
gelijk spel. Maar dit hield.niet veei over. Eèn.minuut 

·voor tijd leidden de Wassenaarders nog met 2-1.Toen zag .. · 
Háns v.,d.Burg riog kans om .1,pu.."l.t v9or Lens 4 •te· redden., 
Over de wcdstr:!,jd valt weinig t~ zeggen. Het ·.aantal ·ge- · 
miste •kanáen was akelig groot. Voor rust,,bad meergenoemde .. · 
Ha.ris voor 1-0 gezorgd.J;fa de kop ime;t. l).ete inhoud maakte 
Bl.Zwart met een buitenspeigoal · gelijk,terwijl er even la·~ 
tE!I' geprofit_eerd ,;:,erd ·van een misverstand in. onze ach·~0r 
hoede. 

\ 



. . . . .,:. ,,: .:· . , ; . .: .. ·· . -· .· .. ·;:o,; .. , ---------------------.------·---·------------~--
Hoe LenS nog gelijk maakte, vermèida.en we· re~d~ b~ven. ·· . ·., ~ 

Een geli'jk spel b!lbáa.lde o.ok het: vi·jfde' têgen Delfia•5·.De; · · 
doelpunten kwame:p. pas in de tweede-helft:. Leo Niessen doe~-:
puntte· voor 1e1;1S.!Il.9t .!len listig 'boàgscho1i:.P13.s· · en1gè minuten 

· :voor .·de laàiste .flu1t'toon zagen,,de Delftsë· gà.sten kans onze·· 
... Charles te passéren. Na de ~d9trij_d wa.reni;"de n;ieeste~'sp.elers 
~leégge,speeld,schrijft 'de aánvoê:r,:~er.Ge,w~rkt ,is .e~ dus zelrer, 

· l)e _Jqngste Lens ·editie_ heeft 'de,_ weg =, ,de at.eed!! kleiner; wcir
.dende nederlagen niet' doorgezet~Gona was op biaizoek.,.en deze 
heren' hadden onze .. j_ongeris :i.rr de · e.éz'-stè w~dstrijd.· ·al· voetbàl..;, 
les 'gegeven. öók nu )'ffi.ren z;Lj. sterker-~·ar 'kwam ;dit pas na dè . 
rust tot· ui tdrukki'ng,. De rust ~s: ingegaan met l..;O'voor Gona. 
In de twee,de helft .. maakte Versohuren zowaar gêl:i,jki De.'hoöp ... 
in de Le~l;is.r:ten op een goed·verloop groe"idè? Gq:p.a .h?-\1 even-; 
wel een antwoord _klaar en. nog ~ijf maé:.l ,

1
möeist de .. góed,lçee,p<;>n-

de" Jules. He.ere;,de bal uit ~et net·balen. · . · , 1: 
.,-~ ,.. , ::___ :J.~~-v.; -· ... --·---------------- -~---. " . ~ . . . .. 

• . : ! p, • • < " • "' 

P R. 0 G R A · M M A SENIORES ZOND.A.G 23 NOVEMBER, · , . 

2,:- uur Te Werve. 2 - LenS 2 Te:rr.ein 'Vrede:nburghweg, .. 
1.- uur •Duindigt 3' - ,LenS :,· Terr;èi11, Buur~eg;Wàss,over 

• i • ,.. " ,,.,. ···• • ,, b -• -h•· ,~ . ' ... 
> · , ,. .. : . , : aan ree .• a. · ..• 

2.30 uur Lens 4 - Tonegiè.o 3 · Veld l,tent l. · - ·. 
1.15 ·uu.i: SOA: 6 . ~ LenS 5 . ·. Frui tweg ,' . i,: i.: '. · 
2.50 1.'Ur LenS 6 - Tonegido 6 :.v'èld 2;tent 2.· · ' · 

P R O G R p; MM 'A JUNIORES.ZATERDAG' 22 NOVEMBER., 
. ':= ' ' - ., , •.... 

3.-·uur:Lens.,7.- GD.A:-'. veld l,tent il. . 
3. uur .R.K.A~ V. V. = Lenl:3' ·G. , Veld. 2,' ten·t 2 ·~--, 
2. uur ,Lens pup. b - D.H.B,R.K .. ·veld 2, tent 2 

. ' '-· 
P R O G R .J:..! M A JUNIOJIBS ZO~AG 23 NOVEMBER ·• 

, 
1.15 uur Velo - LènS a: · - Wateringen,' .:. ::: 
1.15 uur Lens b - v.v.P. Veld 2,tent 2 
1,15 uur~ D.H.B.R,K. - 'LenS ç. Terrein Q,uick Steps 

• ' . spoor-· . 

,. .. 
<, 

. ' 

•. 

U' 1 

'' . ' . ----~-----------------··-------------·-----------------
0 P S' T E L L, I N G E j,r'. . . ., ,' .. ' ; 
.!!_~DE ELFTAL: 'J.Frijters ,J. v. Westing,A. v.Huffel,Ph.de Heer,, 
A.Jlogisch,J.Hop,Ant,v,Ruffèl,W,Verheggen,H~Houkes,H.Kops, 
s.Kroon, Reserve&J.Walsteijn Leider: Dhr.H.Janssen; 
Samenkoms'!;"'Tïiür Capi tol. . • · 



·, .... -------.----------T"""'-- ~--""'-------DERDE ELFTAL: 'IV .Huij smans, J .:sontj~ ,J. v. Venl.'ooij , G ~.Luyókx · 
L~Ullers,L. v.d. '?Tal,A.lllok,W. v .d.Geld,H.v .Rijn,J .-Goemans, -~. 
w .Hugena, Reserve: L.:Sorsboom,W.:Seerens · . . . J 

·Leider: Dhr.J.v.Venróo'ij. . . . · ·. , • . ' ' ., ~ . - . . . ' t, .... ' , :" 

, .. y:tERDE E~AL1 W.Hillexiaai,H.den Drijver, C.Bierhuizen,:s. Vink• 
.:J.Roozen ÜÎ-g,G,v ,d.Steent.Ant. T. Luxeinburg,H.NB.!l,stepad, c. v.d. r 
·Zallll,H.v.d,llurg1 C.v.Lu:x:emburg, · Reserve: J.:Bom., · 'l' 
Leider: Dhr.N.Sóhouten. .., · · ·' ·,.:_, • ; . ' ' , ' . . . . ~ •. ' , . ' . ~ VIJFDE ELFTAL: Çh.Demeijer ,D~v. do Bo],,W .Kliinnen, J ,Sinjorgó, .; F .v.Deelen,R.llecker ,A, Versteegh,A. Wameli~, L. de Weert.,-J .llon,' 

;· L.Niei!ls~!l• Reserve; A.Wagemsn~ Leiderr Dl:µ-.L,dé Weert ' 
. ZESDE ELFT.AL:• .J .Heere ,A~:Sosma ,A: v .d.Bol ,H. v .Hirtum,ll.Willem-s;., 
• sen,H. Vos,:s.:aes 1M •. Lüokel1L.llosna,P.:Bakker,i\!.Dullaa.rt, .. · , ': 
.Reáerve: I..Dullaart, .. Leider: Dhr.W.!}elauff. " ... ,., . 1 

·.,-
De- eerste Blauwwit te~ mogen na. de inspannende· weds:trijden _, . 
van de láatete spe.el.dagen een week rusten.Zij koine:r;1 na.tuur- ·• ~ 
lijlt het .tweede ·elftal aànmoedigen dat in. Rijswijk Te Wer-' '.' 
ve· 2 ontmoe.t,dat op de afgelopen Zondag 11ijn eerste neder"' , , ' 

. lae.g van D.s.o. kreeg. Wat hier nu op het spel ·staat ie· .' .. ·' ·. 
~ iedereen bekend,als er gewonnen wordt ,hebben de reserve' s '. · . ' · 

alles weer in eigen ha,nd •. Het enthpusiasme waarmede de laat• , 
ete auoeeeaen teg11n de s:J;e:èkste tegenatandere in dé afd. · ' 
werden behaald ia voor· ons een waarborg dät l:let aan de_ van' ' 
Vredenburghweg danig za.l spannen.· 
Het da:t'de elftal ge.at náar Dui.ndigt 3 waarvan thuis met , 
3-1 werd gewonnen. Indien van Venrooij o.a.dit · suooes weder-. 
0111- weten te behalen is de smaad tegen Westland.ia 'uitgewist,. · 
Het vierde elftal heeft op Zondag 1.1.een lesje gehad en 
laat het nu niet op dë laatste minuut àankomen,Ruim spelen, 
heren en wat meer verbetenheid kan hier geen kwaad.Gebeu:ri;. 
d:i.t,dan ga.at Tonegido zonder wihstp=ten naar Voorburg te-.· ru.g. .. ..... : . . . ' . 
Het 'vijfde elftal speelt aan de Fruitweg tegen Soa 6.Wordt 
hier vanaf het beginsignaal goed aa.ngepakt,dau _brel:lgen ·, 
de Weert ·8l'l zijn mannen de volle winst mee. · , 
Het zesde elftal krijgt nog steeds klop. Tooh wordt het · · · 
spel steeds beter en ·daar Tonegido 6 ook niet tot de: ster
kere clubs behoort', zou het niet vreemd zijn,als de· pll?lt en • 
hier gedeeld wonen. · 

Eoo. 
' ' -

. 
l 
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--------------------- -~------------. 
UIT HEI' JUNIOREI'IKA1!P •. 

a.s.Zondag speelt Lens c. Czie Programma ) 
Dit week--end was voor ons niet ongunstig. Van de acht punt

jes stonden wij er slechts twee a.:f.Hièrvoor zorgde LenS A 

dat met 7-3 klop kxeeg van Vac •. Laatstgenoemde club _laat zich 

niet gemakkelijk de ka.as van het brood eten op eigen-terrein. 

Zoals de laatste tijd heln.as vaak voorkomt;zaten onze jon,
géns er te weinig cp.Ook stimuleerde het niet bepaa.l•i-,dat 

.A.Haasjes te laat verscheen en H •. v.Beek zonder afschrijving 

wegbleef. Beter deed LenS B' het door min of meer· onverwachts 

een overwinning te b.ehalen op D.H.B~R.K. Jan de Roos en zijn 

collega's hadden waarschijnlijk tabak van de mederlagen en 

het is te hopen dat onze jongens niet meer van_de ingeslagen 

Vfeg zullen afwijken. Onze mid.voor zbrgde voor de hattrick · 

hetgeen wel nodig, bleekdaar D.H.B,R.K. onze doelman 2x.kon 

laten vissen.Er werd goed· gespeeld. Bravo Boys. ( a. s.Don:
derdág geen- praatjes hoor l ! ) H.v .Nie:). werd. Zll,terdag ziek 

en kon zç:,doende niet aanwezig zijn, J:Iij stond zich dan ook 

bij de wedstrijd J)uno-LenS heerlijk in het"w=me zonnetje" 

te koesteren!! Ter navolging???? Koldewijn liet zich hele

maal niet zien, Mooi-weer. voet.baller,Gerard ? Ook het o--· · 
elftal had een"zieke"afgeiraardigde na= ons eerste elftal 
gest=d n.l. Gerard van Reenen. Deze was echter zo ooi
reet om tijdig af te schrijven •. ,De w~gblijvers kunnen een 

·voorbeeld nemen aan Piet Pellekoorn die Zaterdag de ~0eite 
getrooste om Dhr.v. Huffel op_Voorburg te pakken te krij
gen en toen dit niet lukte de boodschap bij de si,crëtaris 
thuis a.:f te geven!.! De reis om de uereld voor een afschrij-, 

ving! Lens C deed heel goed werk door met· 10 man vsn Vac 
te winnen.(2-1) Vooral voor r-e rust verzotte llakkertje in - , 
het doel bergen werk en met mwc_es ! Ondanks de stei•ke te-
genwind j_n de eerste helft wist LenS door v.d.Berg de lei-
ding te nemen;Eeven voor rust werd. het l-1. Na de pauze is 

Lens, echter voortdurend :[.n fe aanval en weet Jagermsn het 
winnende doelpunt te -scoren. · . . · 

G.D.A.-LenS D. -· 2-4. G.D.A uii; is bijna altijd een moei-
lijke klip. Vooral als het 'vertoonde spel niet ljleer dan 

middelmatig ia gedurende het grootste gedèelte van de wed
strijd. W:l.j · vc:z;trouwen dat de jongens hier hun fout · 

(pingelen)goed hebben ingezien. Toen dan ook na. een kuar~ 

tier spelen . in de tweede helft het ro<èr werd omgegooid 
(samenspel) werden er'. zeer goede_ doelpunten gefabriceerd. 



-~b:_ _______________ _ _ ____ , ____ _ 
Het was een spannende wedstrijd.DoelnE.n Haring weet hier 
goed raad met de corners op zijn doel. Ook v.d.Steen, 
Helmich en Tettero waren zeer goed op dreef. Na 3 kwar
tier pingelen wisten Duyvestein en Heijdra elkaar in de 
voorhoede te vinden met bovenstaand goed gevolg. 
SAlJENKOMST. 
LenS g. Tu.r:fmarkt 2 uur. Uitstappen bij het Viaduct Voorh. 
LenS a. Hoek Leijweg-Vreeswijkstraat 12.15 uur 

·LenS c. Speelt op Zondag Quiok Steps Terrein. 
'RUILFORJ.,!ULIER: De leiders dienen er zorg -voor te dragen,· 
dat achter de zin: Spele:i:,-s va.n de vereniging _Len:tg en 
Snel- moet worden ingevuld. Bij een uitwedstrijd wordt 
deÏÏa.am van- de thuisclub het eerst. vermeld.' · 

«Dit geldt ook voor de uitslag. Bijv.wedstri.jd V.V.P.
LenS .Uitslag 0-1 in het voordeel van LenS. 

-=--------------------~-- A~v.H----.---
..;;;.GRA.AF==-WI.;.;.;::;L:ccLE=r.I,._I;::;I::.-.;V:.;:;i\.c:.C_---:;T:.:::,EN:;,;S;;.....;:A::::•'-----'1-3 

. Weer een grote nedeflaag: een goede 3 tegenover een 
beschamende 7. Toch.was er geen beduidend krachtsver
s~il. In de tweede helft gaf Len.S zel:fs de toon aan, 
maar de gastheren beschikten over een paar nuttige spe•-: 
iers,die va.n de geboden kansen een juist gebruik maak
ten.Bovendien bleven een drietal Lensers ver onder de· 
ma.at,wàardoor de anderen te zwaar belast werden. Aa.n 

T 

6 doèlpunten had Linnemveever niet de minste so~huld.Wel 
redde hij enige keren zeer verdienstelijk •. Van Luxemburg 
begon zeer zt.ak,maar herstelde zich en Vlist ver opgedron
gen zelfs allersohoonst te doelpunten,nadat v.d,Valk na 
formidabel solospel het eerste tegenpunt had gescoord. 
Nlll!llller d_rie ontstond uit edele samenwerking.En nu gaan 
we de volgende week weer eens winnen, lui ! Allemaal· 
present ! 

P.J •. -------------------------·-----·-----
ZIE DD liAllN SCHIJNT. 
Juist,jongelui·van de Zaterdagmiddag,ook vooz· jullie 
heeft Sint Nicolaas een avondje gereserveerd.De Heilige 
man verzekerde ons,dat hij nog vaak met vreugde· terug
denkt aan zijn bezoek in 1946.Komen jullie dus naar de 
boirènza.al van Emma? De Sint komt op Donderda.s 4 Dec. 
of 1!aendag 8 Dec.,des avonds om half. zeven.:·EVenals de 
o~deren brengen ook jullie ieder één eenvoudig maar 
èru!.::bcc.r cc..à.ec.ti.t~e ~eecc:s tol om do i'eastza.al te 
betJ:.:::êt.:.;..,,"1.. J::co ... 



_ ;DE LENSREVUE 
/ We"kbllld van de liacgse R.K. Sportvereniging L"nig "e,n Snel. · Opgaricht 18' Dec~l9~0 .Álg.Secr"tcriec".t :Gaskan 54 ,. , , . _ ·• : , Tel.: 39..83 .,75 ... Te,rrc:inc,n: Zuiderpcrk, ingang ·v:t.,..,swijkstriw.t-•... ---------~~-------~----.. ...:.~-----;,.._-----. Redi:?.'ctie: P.Juft'ermcns en J.v.Vem:ooy. 

. Refü:ctie-adres1.Amcndelstràixt 51• . . Administrr>,_tie-b.dres: J.J. van. Luxemburg~- Co:pernicusstro.at' 56 ' . . . ! . 
- -------- _____ , _____________ ..,. ______________ _ . I • • 

• 

: .· 

, ->;. :fäargang 1947-1948 _ No_.i.3. _ _ 2-5 Novetiber ?7947.'· •====~===•===11!:::.:==t:1:r:azts=c=e=~======sa===111:==-===m===c::.=•a= . . ' .. ' . ~ L E N S I Z A E A' G E N D A. , . . _. :.:· ... Donderdag 27 Nove"mber: 7 uur 13 .en C :ne~-u, de Herschelstrnat.' · 
1 • 'p.30 uur Sénioren-hi.ar de DCl. Costast:::-. 29 Novu'mberi · Lens D--E-:f-G-pupillcn A. ·· · 

Zcterdag 
•- zoua~g 

1'1ói,;.lldcg . 
:Donderdag 

;o Noy..,1:1bor1 Lens l-'2'-3-4-5-6-A-B--·C• , -; ··· .:-1 Decumber: Club! ·. _ .. , . . . . _ . _ . . . . 4 Dëceraber: Sint Nicchacs 'bij de Zctel'do.gmiddo.g,-:·--. 
jilirl.or.en in Caf, Dmnw. Regentesse-
pléin. . ... - ... .- . . . . . ' . ~ 

Zondr.g 7 December: Sint Nicola:isfeest in Hof-= Hol-
.. l=d <v-oor Senioren, donhtr;i.ceiï;"ao-. · . nn.teurs· iunioren A-:&-c.-. ,· - . · 

' ---------·.,,; _______ 1,_u..; __________ --r-_____ _ 
"\ ÊIJ• !9~• • • •~ · • , • . ' •· ~. ,.• .. , . • \ r'. -: ... •,~ ; Ja heus, beste vri=don en vrièndinnun, we beh_oeve.n er · ni"t lr-.nger meur = te twijf"1-,n:- Hij -,· -raat hoofdletter -komt inderdet::.d woc,r in de, Lensfnmilie~. Of juisvei-:: Z~ j·- -we,n.- otin hoofdletter - k01n"n, ·wnnt dé- ,Sint neumt zijn. on--: _ .. ,,. afschoidolijke Trapcdoelie mee:. · .- ·. · · · • ·•.:: ,_ . . .,, Hij is ·van i:tening zelfs. t-.yee keer.- o_p ;b.91!.oek te moetei:l: .. komen ondcnks "de overstelpende' 1iezigbèdeb.i ·die Zijn"eerbiedwao.rdig hoofd biJknns doen rondto:).len,, , . . ,: · ., .. , ,,, . Donderdag 4 Deca1:i1?er hoopt Hij- rond hèlf zeven :i.n Gnfe -: . ,:ELlz:ia., Regentesseplm.n; tè a.:riverc.n om Lens D-E-F-G _en-· . ··. · ·-.r de pupillen to'J te 'spr-,ken« ., Do 'Qov"iizaal zei dus -t'ot in do · uiterste boeken géruJ.d ·zijn. m'<.t' ons jonge vo:U.:je •. ,O.,; o, ·-wat zullen vale hl'.rtjes- hoorbn= kloppeiq Volg"f-,iä'fspra.::ik· .. ... neemt iedere<ln ue,n preséntje ro.:,, 1;1i,;,t op ==· goè~~!d~ -~:;·._- ·j. -Da=cst.best~t gelegeriheid voor ps~sooniijke surprises. Dri!l. ik._gel'f lat,;r; nog v<'iór zijn terugtocht ~r _Slmnj".1 ·. • r 
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v.:nro.cht de, Heilige.M.".n de.grote rest v11n Lens, dus ook hen,' 
die er gee:o. gewoonte ,v= mcken onze wedstrijden te bezoèken. 
Hij. komt d.aJ1 om. 8 umi'· . in .de grotè. z::i.r.1 vc:n "Het E:of v= 
Hollr..nd.11 , Wa.gtmstrx.t • : : , -' 

.ZQ!l ·er w:el· iemand .gevonden ,7ordeh, die de• uitnodiging 
vc.n de grote '.k:;ii;id-0r ,: .,. en mcn.senvriend !l\eent te moeten 
v"ron::i.cht~mnen?h.,, . . ··, · .. · · ,,.. . 

Ook hiul' ne;,mt iader bezoeker een ,/envoudig, m..".Cr. bruik-
b.:-..."'.t' gasohetlc mee, llovc,ndien t>ffere' m,ah ~:in kwartje. . ..... 
. Neon,"· Sint,- wÓ zul,len er ·o.llemo.."'.l. zijn. , . 

. · ', " 

.• . REDACTIE 
~-~:.:..:.----~---~:-:--.----.,..__;___:.;.,.-:------ ·- ... ----:--:--
v A R_p~• , ,, , • - .: , . 

tóU: te :Mey w.t kwistig- zijn vriendelijkste ~oé~~n uit
strooien ov.;r Jie · Lenshoofdón, Hij m.-illkt hot goed, mac.:r zijn 

· gipsonomhu).sol zi·t hem ·dv.-o.rs, ,, • . • . . . ·• , . . 
Da . Heer en Mevrouw Anton Wr'.lhl.in-Tillemn.ns, ~vers DeY7 

nootweg ·s4,. ,Scheveningen, bericht~èn eins de geboorte vnn ' • 
'een zoon. Zou Le?µ! zich niet verheugen. Joop· moge Vc.ders 
voetbàlspoor betreden! Van h..-u-:t;a, ··gelukgewenst. 

·. _, , 

En don is ·d::i.c.i ook Jant'jè, · ~ópn van 'de Hee:r en Mevrouw 
,. > J1;n J.c.nssen-Ri;,a.ts, Wolmcranstrru:t. 238 ,- die _te z_ijner tijd 

de blcuw.:vq.tte-kleure:n•'z::i.l dràgeti. Jo en J::i.n, proficiat! 
Ook_ d.e be~ae zusjes· ,gelukgewenst, ., 

, . ~:l'i.oodê~:61.!!i d,ie n'! · r,01::cis we"t m:.t Indische wnrmte . is, 
. lact· V'i~ Jan Goema.ns, 9-ie· hem: uitgeleide deed 1 heel de club 

. · van 'llt>.rte groeten .en is' bijzonder ingenomen me:f; het schone 
gesche~, .hem tot èfscheid, geschopken door spelers van het 

. e_erste '!,ln· ;tweede elftal.•,-. . · 
• 

·:. • To~ slot v::i.n d~zç rubriek.nog -~ee,_.' goed •m:euws:, Hansje 
· v,d~Kl.ey Ve,rzekerdè ons, dat zijn :i,r~·wo'E!llsdag 26 Novem

ber, uit hi1t Ziekenhuis thuis komt, Eindelijk!. Wat. zal deze 
. tijding in da La,nskring met vrei,,gde worden gel!c,'zen, ~li,en_ . 
:· ~:i:i Koos; :h!!el Lens verheugd. 11ich ,om dit feit. i · ,: ••": 
___ ....___,. ____ ..,_ ......... _____________ -"""!' ... ~--..:...---

, -LÈNSSPELERS Vi,N DE ~RSTE•¾'ELFTALLEy. . ' ' ,, 

Wij ·zijn nu à.an het ·b.egin ·van de ·2e hèlft van de .compe
titie en onze vier è,e:r.:.st~; !)lftal,len zitten. •in. de ,kopgroep'. 
vsn hun resp. afdelingen;, Dat is voor~elter een m:-àchtig . 
resultaat, mv.ar-::--hoe zouden deze zelfde elftátlen er 



-9~. -------------------------------------
thans .voc;ir~taan als de s:Peler~ ook trouw de indoortraining-- · Gn hadden bezocht? · _ . · . · ·, . . · ,. · . ' 

Heren elf_talspelers;· het spijt me dat ik het' moot zeg
gen he't -bezoek ·e.a.n: de ·i•indóor"training is bar' slecht. lk 

- . wêet wel, dat er 'bif'i_ijn, die g~ldige · redenen h&bben mii 
niet te vers4lhijnnen,, maar van de· 4·4· spelers kunnen er · 
tóoh zéker 30 !. 35. ~r .. :t:rei~~.,~wezig ~;ijn. Ret eers;e elftal he"ft enige. malen laten zien"l:i'Oe ]:let- weL kan door ,voltallig•te v:ersóhijrien, moor laat hat de laatst_e tijd--er weer l1a-lijk bij ·Zitten. " .. _. ,_,, . ' , .,. . . . . 
1 • .Roe :be:j.çl.llg;rijk ;1.s: de "indoor•• ,~igj,nl:Ï.jk wel? V~ór je 
voétbalspel is· het .dê •eèräte··ver.Eiiste, ,dat, je je liopn:un 

' i~ bGdvi:.ng, lJ.<j0bj on cl.at je spieren snel ·a.e ·be-telen ~mi·';ïe 
;,.her-sehs opvolgen.' De "i111J.'o~{•i:geél.'t je_ dit. gre.tis •. ;J:n: de · tweede ,pla;i:f;s kan •je, t'ooh· nfet:·ver,rmchten, da't"_je kam"' · pioen wordt met o.l.le·en nia..'1.l' ... ! s .z·onda.gs, 2 x 45 min •. of •, 

2 :x;- 30 mi~. '.te voe-tballen_ón'verder :nie':ts te ,d.Qen? -Van de 
· kmtoorlui onde:r: 'jullie ·s~a!I ik b.,elemD.cl,; nietsr.·e.ls :/e toch de hele dç,g_opkc.ntcfrrhébt geze:ten,;,dzi."l'moet·je er 
lll,i" nn= mµkk"'n om je bencit f'..:nri flink uit· ti::. strekken, ,· ' , ' .. t •· < -.·.. Wet· de ''indoor". zelf rumgi:'.c,t 0moet ilt•c.fgr.an op de' uit-
letingmi van d!l trouwe· ~pkomers (die zi·iin ,er.· .ook nog'wel), di.e eenparig van,.mèning zijn,· do.t de· indoor niét ~lleen 

. gezellig is (b.v •. het balspelletje) I!ll4"-r. hup'.·ook teêl),;--
. nisch bevredigt. Ik b&:n welisw.a.r geen gedip'lomeerd i:rni

ni,r, me.er .he~ to.oh lr-~ gunO'&g-·máège·lopen om te wetón mi.t jo nodig hebt om lio:\llimel\jk ili.· een' 1)rilpc èÖndit:i,e tè ,. 
komen. De lui, die nog .niet ve.;1·.z_ijn lçomèn, trainen, be
loof ik, d;i.t ik ze voo;-'ziohtit $C.l·,!'.beharidê~en11 , zodq,t , 
zij - 's Zondngs geen stijve sj;>:i!eren'.·~bblln, Als 'je ean
moo1· een pi:,ar llllUl1. ger~geld bent ge}V:e~j(i:.~è:b.oe:f je hiér-voor nhtuurl~jk, helemti.".l 'niet ·n;eer-bal}g'_te' z'îjn. 

Koll!il, lui, liet"e:i;-1; je leven-en l~t LDNS. niet in de steek. Ret: -ic: voor· jezeif en·onze vereniging, die_ wè toéh ·nllen 
hoger op willen bre:rigeµ, dat :i:k j)lllie_vr:a.ag te _kop!en 
tl'aiiien., .... _.·i.;., , · ·:: · __ ·· , '. ;-., · • '-:.; -1 ~." , _ - 'Als jullie M.Ii. deze ·oproEp inderq.n~d, 11 ·on ,blcç" gehoor geven, den ver.zekér.:ik jullie, dat we·ac.n•het eind vi:.n het seizoen, een pap.r -~pioe.ie.n. toe te juichen he'hbe:n. · · · ·- Het getij_ -:!,s' nu _guns'(tg;· dus grijpt de )ccc-',ns c-'.o.n~ Nog· 
sJ.)e cic.tl.l wil ik er op, wijzen, det bij het intreden ven 
de, winter, els -wé'niet meer in de gelegenheid zijn ge-regeld te spe!en, ·äe ":i,ndoor" de kurk is w=op'.je voor 

l . 
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de voetbcllerij . moot drijyen. · · ... '.'. · :: ·. · · 

· Lensers van ~~n t/m vier, tot a.s; Donde~ga.vond om 

7 .;o uur in d!! ~c Cpstas'tract · 1 . -• · · _,,. '· . · · 
• . .1 · ki. t Koppe lle • 

-----~---·~_.....,__,;,;,;........._:, ___ :---- -----"----. •· 
• .·VAN DOEL TOT-DOEL. . 

· Wat' is ene tweiade elfto.1,V"~ pk.n'?. Op deie wedstrijddag, nu 

olll!e resorves het ho9.gst sp~lende elftal T1D,ren, werd de 

.. 'vijfde ~ohte;ifeenvolgènfü: overwi~ geboekt •. En deze was 

. --er nog cl een op de lei.,..ers vè.n de. afdeling, die zij in 

· eigen• huis moesten bij strijden~ :Het:"wa,s een vinnige, mcnr 

bijn..~ cltijd sportieve wedstrijd, wnArin beide elft~llen 

. e lkc.cr geen -duimbreed toe go.vellj> N.n enig terreinverkexmen 

kwlllll .Lens licht in de. l!l!3erde'rheid, ma.ar da nchte:dloede ven 

te Werve, im/onde#10:j.d de doelman, b'.l,eek moeilijk te ·»ns

seren. -~· no, een k=rtiertje kwnm dnn toch .succes. Henk 

Kops pl./.Ü,.tste »:ro.chtig v'oçi- doel en ~Ónny vim Ifu.:f'i'.el • deed 

de· rest. Te îlervè_ rangeerde î'él, i,n zorgde apoedig voor de 

gelijkmaker. Kort voor de 'rust pikte Tonny 11en goede pees 

vc.n Philip de Heer op ... an inet · een prnoht:\,g scherp s·chot ware 

-.-.:·de Lens voorsprong liax-steld. In d.e twls)ede helft •l)ckte te 

Werve ·lieel goed nc.n, de "Lans achterhoede ,gaf e.ven;vel niet 

thuis" ?llènig gevan.rlijk-. ogenb'likji, spe(;\lde zich voor de 

Lens~este nf. De verdèdi~g wist de !l<'.nvallere echter brw.1 

. · te blijven, w=rdoor 2 koetberé punten o..-m het totru:il vnn 

· Lens 2 mirden_ toegevoegd. . .. _ · ·· . ·· · ' 

HET DERDE ELFTAL, is duidelijk v-= slc.g, o:f • Op deze· tegen

stander, Dui-niligt\ ru:-.d 'een· behoor-lijke overwuming bevochte: 

moeten worden •. :!{et -wé;-d een .3'-2 neder lang. Nu vro.s het weJ 

·,mnr, dn-t de nederic,pg ·e.en gevolg "tl'ris vrin een blunder vc.n 

het · scheidsgerecht '4ê he;J.e ,-iedstrijd bood evenwel kansen 

·te 'över, om· ddor het bèh..-i.ien··vo.n een flinke voorspr~, een 
.dergeli;jke stommiteit.zonde~ scbnde te•['.coèpteren.- Duindigt 

,. , ' l . ' ~ 

begon de wedstrl.jd goed, d,::..-:r, de eerste onnv!:',l reeds met 

_, · ·. goed ,gevolg bekroond w~rd~ Hen~ r...n :l\ijn Jlll'rkte ['.): spoèdig 

· gelijk en toen etren later on.ze, linksbuiten een. 0 dnverend · 

• >' s$ot tege~ de. bo,venla~ plAátete, deppp.eerde •Jan Goemens . 

. de terugápringende bal l'll.stig in het net. Een scrima~ 

--voor.-one· doel·pra.cht_'de :p,a:i:-'t:ijen vree;r op gelijke voet. Bij 

· ,het fabriceren van de derde lfu.indigt' goa+ wa.e de scheids- . 

rechter een van de weinige aanwezigen, ç.ie'.de buitenspel;.; 

positie van_ .de maker daarvan niet opmerkte" Lens'·gooide ~ 

M ,,.-~..," ,.r, AR on de ·aanval. zonder ve:rdeT gevolg dá.n. enige _. 
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1 benauwde si tuati~; voor het \.i"'jandelijk!(, .!lf:!elr · · 

lIDT VIE:RDE hernam •de · l~idi:iig. in zijn . lli de l.iiig. door een 

. kleine overwi:tl1Ûnêf op Tonegido. Het kleine ·váii. ·de zege

' praa.1.·wordt bij dit''al:ftal äl. zo gewoon, dá't', w"ë··van een 

,.. '., 5-:-0 ·over'f1:I.Dlling-werkelijk érnstig z,ou.d.mscihrikkén. Geluk

Jd,g is een gering ~ài~Öhil 'fri'. 9-e gèma.akte dÖelpünten geen' 

· • bezwàa:r. dé beicï.e. pÜnt_en ip. de= wacht :t.e ,slépen, ·Het enige 

· doelpunt van dé' wedstrijd la<ftµ!!••pas ver in de tweeqe helft, 

toen Ke~s v;m Luxemburg. een· pass van Ha:llS v~ d. '"jmi:g op de . 

enig juiste· wijze afwerkte, Lui, nog 7 lt'eer .1-0 eri jullie 

zijn kampioenJ 1 '.' •• • • . ·,· '. • _:i. ·. . · • 

HET VI~braoht weer een punt mee naar huils; ·~rdoor • 

het zijn• positie ·als middeninootolub onderstreepte~ De 
• ' • • ~ • • ' , ' 1 

tegenstander, Soa, ]Jlocht, .y.olgens het .. verslag,· -met . deze 

'uitsla.g'best tevredf1D, zijn.r .Lens was -ne.melij;k het over-

''· grote gedeelte ~ de weds:t.rijd in dè ·meerdè;r;heid~ Waar-! 

··· .sohijniijk Vergaten de spel-ers, dat het goed is~in -zo'n . 

·. ·' periode van tijd to·f tijd een doe;J.punt tê maken} Nu Wl,l.s · · 

7 • alleen Leo• Niessen zb 'vèré:t;!i.l)dig de b.al een. keer ~ssen ·. 

·. de pal~I! d(!_or te sture:ii,.Dat: een 1::-0 vo?rs;IJ,rong ee;n. riskant 

'bezit is,. ble_ek ook nu weer •. Bij: een· van .de sporadieche 

'' aanvallen van de· groenhemdën in 'de tweede 'lielft werd de 

. 'bal. langs onze 'keeper gewerkt. En het' bleef 1-:-1, ,ondanks 

. ' lofwe:.e.rdige pogingen onzerzijd sd · , . · . . . · • · . . . 

.. '· LENS 6 was in liet veld :n1:et -zwt.kker dà.n Tonègido,,' Het ge·• 

'· •·mis va:ri .e~ schutter .deed--ll:ioh ook deze ;keer mier gevQelen~ 

,De manne11 u,it Vo,orb=g namen ~or de ;rust een.'2"O _voor

spr.ong,. ·Na ,de hervatting was ·e.r een ·grote. Lens· me_erderheid, 
. ' ,_ ' . .. . . . 

l'Tiêmand 1dst epht_er• een van de vele katlaen t.e.;bç_nutten, 

zodat de :t:,lststánd ook de eindst~nd wera:. . · ~,·.: · 

. . ' " . • ,, J. V.V. :· .. 
---~------:----~--~~--~---...:-.:...:.-..;,__:-~---

: .·. U :f T, S L A G E. N VAN 22 éh 25 NOVE!fä±'R.. ' ... ' 

.' ,T13 Werve 2 - Lens 2 1-2-- , ·. Vel.o, · -~ Lens .Á. l-2 

;.,.:,·:;Duindigt 3" te11e.3 ,-:-2 ;i1ens ll ... - v~v.P. 2-1 

'· <_LellS '4 - Tcncgi:l.o,3· · 1-0- ' D.H.B~R.K. - Lens D 0:-!i ... 
söà 6 : - Lens 5 . 1-1 •. ' ,· Lèiis ·F - G.D,A •. , 0-l 

. L<,ns '6 - . TÓnegido 6 · o--2 •, . ,,, R.K..k.;V • V • · ... Lèná G, Lens xr.,o. 

·' · · · ·. • •. ~· · · ; Lenspup:l.11.anB ... D_.H,B.R.~-·• 4-0 

PROGRJJM!A. SENI0RElf ZONDAG 30 NOVIlliIDR. ~-- ' .. . ' 

2.- uur. Léns l " Arch:l!pel .l terrein l lokaal l. 
2.30 uur Lens·.2 - Voorburg· 2 terrein 2 lokaal ·2. 

12,- 'uui- Lena 3 - Arohip_el 3 tel-rein l lokaal l. . . ' ' , 
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------::---- ~-~--:--, ---7-,~-.--, ~.-: ----------
12.30 uur V.D.s. :, .,.. l;,ens.4 • terrein-Fruitweg . 
1,15 uur Duindigt 5 • Lens 5 · terrein Buurtweg I v66r · 

. spoorbaan re_chts af,. t:-6:'.!lho.l'te ,Zijdeweg. : • 
1.15 uur Lens •6 ' - R.:\(:.~. v.:M.:, terrein 1. lokaal 2 '• • 

. ' ... ,} -,- ~ . 
PROGRAMMA. JONIGBEN • ZATERDAG' 29 NC V::.:imDR; . 

2.45 uur D.w.o. ..- Lens D. Voorweg 37, Zoetermeer; Bijeen
komst: l,45 uur bus v66r -Staa.tés;poor :!Jj.jnstro:::;t.· Bus Vér- · • . r - . • • trekt om 2. uu:i.:, .... · · . . . , · .. .. : , 
2.45 uur G.D.A. .; Lens E. terrein te. J.ocscluinen-
2 .45 uur Lens F.. - Quick Steps terrein ~ lc:,lee.a.1- 2. . 
2.45 uur D,.R0 B,Il..K0 ~ Lens G,; terrein'Quick Steps, Nfjken:-
_ · J . . · · • · • · ·1aan.- · · ·.:· ·. •. · · ·· · 
2•,._ uur Pupillen A _. Qllick Steps :Terrein 1 _Ï?_kaal 2. 

PROGRAMMA. JUNIO!IBN ZONDAG ;O NOVEMBER 
2.30 uur Wilhelmus - Lens A SamenkOIIÏl!lt 1,30 uur Het ·wachtje :1.15 uur Lens B ·- G·,D.À,, terrein 2 lokruèl 2. . 
;i..15 uiµ- R,K.A. v. v. - Lel¼s C , Samenskomst 12 uur Het Waohtje 
bij het J,{alieveld, blauwe tram tot Viaduct Voorburg. ____ __. ____ -:--_..;_-_._.,.. ___ __;,_ __ _ 

--,•'=•""· ----
: ' , ' ·'' ' , . ~· D E E.c.o. B L A A s T .. A p p .i!, T,. , . ' 

Na een welverdiende-rust .,,-,.,èt Óns eeràtë elftal met één 
punt achterstand op de ·leide~:de tweede he:Lft van de com
petitie beginnen met ·een zeer. z=e c:;,gave. De. plaats wel-' 
ke ,Archipel op de rà.nglijst inneem~,·. to.ont, ons niet haar. 
zuîvere kracht, De uitwedstrijd heeft ons "dit_aimgetoond. 
Deze ploeg is snel en doortastend. Ale ons e·i:1/tal met deze:.-z-, 
de wnpens strijdt, zal het f!uc·ces zeker niet ··.t tb lijven. · 

~Wt;i.t tê' !tleggen vtin on2e reserves? Na een sl~clit begin; heeft 
cli t 'elftäi. ziöli"keurig harst e!d. ];Iet re sul taa t vro.s vijf op
ee;g.volgende ov-erwinii.ingen die door fu•·~d vechtiè!n•werde:ii be
~lè. WiJ verwachten don ook Zq'nda.g a.s. weer. een overwin-
n:iJ;lg, die tevens o.ls rc\ri:mbhe b~d.oold z~l zijn.; , • · 
... Met het de'rde ga.at. het niet meer zo best, De blessures 

ven twee spelers 'hebben hier wel enigszins sèhuld a.en,. 
~ooh 'dit ~g-toch. niet .zo doaraaan~ Zcmdag een .overwinning,, 
b.ere:nl 'De Èco rekent er op. · · · . . • 
. liet yierde is. :we~r op de eerste plaets 11elo.nd. Nu is , 
~et .za.clc· om deze plaats te.behouden,• De· voorhoede moet er 
o,og he~l. wat fellër, opzitten. . ,_ .. -~?" ~ .. 
. Het vijfde gaat op bezoek, bij de leiders. 1!et, belooft 

., 

' '·• 
... 
' 

·' 

• 

. 

•• 

• ' -

i 
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• · ee:q; spannende strijd •l;ê · worden, daar 1-et vijfde de laat.sta 

tijd bJ!l:t.~;r. gaat spelen~ Zou het weer een gelijk· spel wor-

den?· ·· . ·. · .' j • 1t • • • • ' • ~ ,' 

L · en S · 6 wacht nog "steed·s -op de· eerste· overwinning'; · 

.,Zou· het a·. s~. Zondag lukl<;en. met.· de ben;jam:Î.ns'? , . 
. . ' . ·• . . . ' . . . . ' ·- . . . ' . ~ . ..,. ______________ .,.. _________________ _ 

O· p. s T ~ L L I. N GE N4' < ·.:~1 . ·' :·-· .~"-~-. ,,:\_:.~_;: ·.:·: • •• : .;, 

' ' ✓ ·- ' - _. ' , 

EI:R&.rE ELFT.1'.Ls ·J.v.Melzen, A,Hoei'nag!!l, H.Helmich, J,Wil• 

lema, 'î\,Röemers;• L. _de :Boer,;·J,u'ûstefelq, _H,Overbeek, J, 

"Walsteyn, A,Koppel].e, F,v.Niel~ Res,:. J,.:Goemàns, W,Huys-

mana. Leidér1 Dhr,·W.Pra;ü.der, · •· .. • · · . · 
'. _ • • _ • ... r _ , . . , , ~ .;• . , , •i · '• <· • • .. 

T"\'ill2DE ELFTALs, ~J.Frijters, J,v,West:i.ng, Ph. de Heer,. t, 
,, Ullers, P..v.Hµffel, ·J"Hop; Ant, v.Huffe;L, H.v,Rijn, W~ 

Verheggon; ·H.Kqps, $,Kroon, Ras~= W,Hillenaa.r, II.Naaste-

, pad, Leider: Dhr;. H,Janssen, · · · 
' • • ' ,:• ~ •~ ' • •; ·'K • • • ", •• •, • • 

.DERDE ELFTAL.W.Huysmans, "J,Beerens, J ,:Sontj-e, Q,.Luycks1 

J.v.Veriroo;r, L,Borsboom, A,Blok1 -W,v.d, '.Geld, A.v,.d,Vallë, 

. J~J¾~inaµa/W.;Irugens. ,Refi, -A,Bfs1111;-, "J:l.L?;ckel9Leil'l:er~, _Dhr. 

J._v,,,Venxqoy#;,, •:· ". .' ~ ,,! _, -.. · :.· , ·,_ · 1 • •• · ; . ~ 
,- . ,. 

. TIZRDE .. ELFTi,Li .11,Hillenàar, "H, dèn Drijver; ''c.::Bierhµize~., 

B. Vink, J,Ro<Ï7.e~b1U'g, G;v.d~Steen, Arit.v,L-wt:èmbu±g, • . 

µ. N~::.ate:i;nd, Ç ,'-;. 9-• Z,."lltl, • R. v. d:ÓBµrg-.,,. C, v. Lux"mburg. · · 
,,es. J;,Bo!!:! fö.nJorgo. Leidc:i, •. hr, .:;.Schoui;en, .. 

VIJFDE :.:.:U.1!-.i:~111 ch. }:lemeyer, A, Wag1:1mans • W~Klünnen, L"v~ d, 

·1a1, D,v. d,:Ból, R,:Becker, A. Verstèegh, A, '."f!lmelink, L. •:. 

de• Weert, J,:So:1, ·1,Nièssen:~;Res.F.v,Deelen. Leide:i-: Dhr. 

1; de \7ee'rt. Samenkomst -12.15 uur Capitol. · ,_: ·:. 

zÊsDE .ELFTAL; J .H~er~~ M.Lückel, A.và..Bol, H,v ,Hirt;lm_, 

R. Vfillemsen,: H~ Vos, t, Ver schuren, B,Bes, L.B_osma,c L~llul"' 

J,a.a.rt, P,Bá.kker, 1i.Dullaart. Res· •. A,];losma, Leid1:1:N Dhr, 

M.Ge_~)lff •... .;· 
• • •: • .': ~ ~ ,rr-. E~o. _ _ __ 
---:-.---"'.""---:-:-:-".""--~-:-~.---i-~-:--~----::-~-~~-

• U- t T •H ,:C 'l' J U N -I O R D N K A J.! P • 
. . 

.- ~ 

.,.. . .Velo • Lens A. ,· ,, , · .. , . . . . .. . . 

·"- .. :· zoals "o/e voorepelden, hebben Arine'.ndo, die prachtig op 

· ·•· .' t.i"jd was, ..., npg' vroeger dan ··de_: leiders - eii. zijn vriend.en 

c]_è'puntën niet in tratêringen ~;t.at,eri. Maar. mijn hemel, 

' 
1
' . vmt. · beg-on het, siecht;- twee schutterend~ ba~]fs;, · l':i.:io slar, 

\ .... pe' hs,li's en vijf.'v,a.ndèÏende o.envàllêrá, Ue ·overdrijven 

: ni"E!t ·_èens s;tefk/tr~l we'rd- .net :.~~è'.WE!g, ·wat• betei-,' maar · 

nóg zijn ,r;e dé Dikke:in .doel denkbaar voer .z_iiln vertrouuens 
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}--- -----------------------~----------------1 wekkend werk. Het bleef tot rust ee\1 br11. En daarna nam ; Velo de leidingf zodat de heer W.e.lsteyn en ondergetekende 1. onze zakdoeken al ·vast opzochten. Maar dat was meer dan . , Piet verdragen kon, en na enige mislukte pogingen nwn hij i een "balletje van·Hegge óp zijn Jinkerpantóffel. Nou, ,dan '! ~ . i woet je het wel! Vissen" keeper! De tijd ve:i;-streek, _nog , 10 minuten. Velo- knalt tegen o;ns paalwerk, onze taêks zijn 1 
er nu. goed in en Demeye'r ·doe;t veel nuttig werk. Ook Rooden7 rijs mag genoemd wol'den, maar het· is Ru Wüstefeld,. die óve~ rigèns geen daverende d.ingen deed, die enige vuurkog'els af.; scj:rl.e't •waarvan er één doel 6iêft '1-2. Dat vónd Piet_ mooi. 1 genoeg en vergat derhalve de pe.nil.lty wegens hands te be- , ... nutten,. Die goeie Piet 1 (De zakdoeke.n miren toch a.l opge-_ ( borgeI'}. a.s. Zbndag weer met ons allen pre·sent. We -b~deh.-~ . . 'Wilhelmus de atrijd aan. _ . . . ·· : ;1 . . . . . p J . . ,/. ------------~---------~-----:-LENS B boékte een verdiende overwim:i,ing'in de reval:lche-.. 1 wedstrijd 'f;egen v. V.P. · (2-1) Het goed· spel-ende •achter-trio-! Bogisch~en Berge.,.Rillenaar moest slechts é,n ,keer het · ' hoofd buigen!! In de middenlip.ie steund!ë)n v.d. Staak en·. Rietbroek Öp verdienstelijke 'Rijz·e onze defensie, terwijl ; de. beweeglijke VOllebregt bij Ónze aanvallen·. een duit i:ii ·_ ·: het zakje deed;. De·· Roos en Ruygrok speeiden ook behoorliJie:1· · . maar ve:rwaa.2'loosden onze vleugels te veel. Van Zuilen' kre,eg{" hierdoo:i;- bijna niets te doen en hij staat er· toch heus -nie.t' . Óm vliegen te vangen!!. Gei.auff werd. iets beter bef~.,_o):lt, maar) deze blauvr-witter ontbreekt. het aan de ·ons Neder1t:.nd.s ·voet-::' j bal :z.o kenmerkende eigensch;,.ppen: vechtlust· en so.m'ensp~;t~ ,\· , Rinus had echter een zeer groot r.il.ndeei in hèt eerste· doel- ; punt, dat door :!(uypers. op voorbeeldige wijze achter d!3 . · 1 

v.v,P. keep~r wei'd ,gedeponeerd. a.s. Zondag de laatste .. • ; , thuiswedstrijd· tegen no. 3, et.D.A, L~st, best, dus laat ons•. juichen lui!! ! · . . · : • _ · OOK LENS- D . wist de puntjes te veroveren op D.R.B.R.K.(0-6)J Over deze wedstrijd valt niet veel ·te vertellén, daar onze-· l · . jongens over ·aJ.le liru:es ll.eduidend sterker waren.Doelpunten. 
· werden gefabriceerd door _Wallä.art,v.d.Broek en Heydra~ Met 1• · wi:-.t min,der gepingel ws.s de atnnd hoger geword.e,n.Schrèven . . 

.

wij da.ar ver~ède.:1. week .oo.k niet over.? 9_ •. Tegen_ ploegen-~o~~ _ D:.~,o. meet Je m.et a~omen met pingelen, anders ken' je . da.er wel ·eens· van de koll,w~ kermis terugkomen! ! ! ! : · · :_: ·;,- • ... ' . . . . ; . . - 1 
. l 
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-=;=-=========:;;;;=· == _- ======= - =::::===:::;=-.==r=_ ======-=-+--====~== • 'LENS' ZAKAGENDA. . . . . 

, .. DÖnderdäg 4 D~oember: 6.301:iur Sint irioolaas en Trapadoelie· 
, .. . 

1 • tred~n b5.j Jong Lens de Feestzaal bin-
. nen" -1 

Zaterdag 6 December: Lens '.D .;;. F .• . 
Zondag 7 Deè:ember: LenS 1:-2-3-4-5-6-A-B-C. · 

En, om 8 uur: Joyeuse Entré.e van Sint·· ' ' .. ' . , ~ en Piet in "Het H9f vàn Holland". spe-
' ciaal voor .de grote LenSmassa. 

lfaandag 8 December: ~a.kaarten•op 'de. clu~. ----·--=----. ---'- ·-----LUC H·T' P 0,S T. 
P A R, A V I O M.' . 

' ' 1 • I" -. 

• Beste Amig'os ·en Amiginoa,. , " Als er' één j1:lup mijn hartelappie zijn, dan heeten die Lens! Daarom kollllllen .ik graag naar de rçsidentionis van nijver· Olando. . · • . . ., .. . ' i..., . ~ f • • lk schrijf en geen groote. briev, · want wij het heel druk heb-ben: Piet Jçijken tog al zoo kwa.a,t 1 ! . ê' . . • 
lk fragen zal aan meneer·de Voorsitter hij tefreede ~s oofer de daames en de heeren vari de blauwwitte klup: · Ik à.an · alle aoete k;ind~ren een lmdoo geefè; · ·· . ·· . ·: · · · 
Met scegenend gebaar, . .. .. ' 

,. ~ ... ~ 1 ; s.N. P.S.- . . , _ . . , , .. 
Jaa,jaa.,maar de staute LenSers en LenSinnen ik krijge sal met· de takkebossie. En blij~ mam; nie weg nie. Ik wete jullie allemaal te woon. lloeh! . · . 

Trapadoelie. 
--==-:-,-;;======.:z:=;===== . =============-:;======;.==============--= Naschrift' van de Redac~.ie. 

Onze handen;beefden, toen•we de gezegelde enveloppe waarin 



,. ~ . 

.1o6-
. , 

' 

bovenst=d schrijven, openden. Ook ons hart klopt vol ver- •· 
wachting,wie de koek krijgt,wie de gard ••••••• , 

. - Hieronder la;ten wij nog de noodzakelijke aanwijzingen vol-
gen: _,. , ~ -~~· · . 

1. LenS D-E-F.,-G-Pupillen .. IOOken hun opwachting bij de Heilige 

M.::n. op Donderdag_4 December in de bovenzaal van Café Emma, 

Regentesseplein 22. De jongelui w9rdèn verzocht ongeveer ge

lijktijdig te komen,· nl. tussen 5 minuten vóór half zeven en 

half zeven. . . .. . . · . , . 

2. Op Zondag 1 December worden verwacht alle seniores, alle 

donatrices en dona.teurs, alle spelers van A,B en c. :Mèn wordt 

verzocht'om 8 uur aanwezig te zijn. Het Hof van Holland vindt 

U in de. Wagenstraat No 44. 
3. Voor beide avonden géldt, dat iedereen èen eenvoudig (des

noods koninklijk) cadeautje afstaat bij het binnenkomen. Dit 

mag niet op naam zijn gesteld. 
4• Speciale surprises - op naam gesteld - zijn daarnaast na--

tuurlijk toegestaan. . • 
5. ne· gasten van 7 December betalen 25 cent om de onkosten 

t'e dokken •. ' · · 

6. Het wordt knal! Werkelijk uniek! • 
. Het select orkest begeleidt zang en dans. 

7. Zij die,a.s. Zondag op ons feest komen, worden verzocht 

bun d:j.ploma mede te nemen •. · . Redactie 

~=== : ':;;: ~ ====ic:ri;;;:== -=== '====· = -========· ======. :;::::;;;:====== - === 

NOG:MÀALS DE TRAINING 
Het artikel van onze niend .Aa.á wordt, wel zeer urgent, nu 

geen· onzer elftallen Zondag j. 1. kon spe:J_en. Ik vraag onze 

spelers· daarom met klem: BEZOEKT DE TRAINING! Niemand onzer 

zal zo··naief zijn te ·veronderstellen, dat hij na enige welren 

· zonder lichamelijke oefening in topvorm op •t veld zal ver

schijnen. Waar blijft ook •t teamverband? Lui, we spreken af: 

Al zouden il.e vèlden nog weken onbespeelbaar zijn, we blijven 

,geconcentreerd en halen bij. de training de niendsdbapsbanden 

steèds nauwer aan~. Op het eerste teken kunnen'we dan de strijd 

· hervàtten en hopelijk de grote plannen, die we allen in -stil-

tç koesteren, verwezenlijken. . 

Niemand zal het mij euvel duiden, als ik als leider van .•t 1e 

elftal een speciale opwekking richt tot mijn nienden van dit 

elftal. Donderdag j.I. miste ik nog 4 spelers: Doet je .uite:r

ste best en maakt je' dit· u!U'tje nij. Ik bpop, dat we Zondag 
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--------------------·~--...,...- -------- -,v,-
a;s,' tegen D,H.L., _waarmee '."e nog eèn sportief appeltje te 

· !,chillen hebben, de belon:i.?_Jg. v9or. dit offer krijgen.· 
·Aad traint geheel boiangeloos en goed, om.niet te zeggen prima! 
Waardeer dit! · · · · · · · .- · , . 

W'. Praal.der : 
=· ===== ===-== ·==== == , ==-====-~======. ·==-,--·· = Voorzitter_ ·= 

. .. 
!'.JLO G R A M ·y A SENIORES 1.]lEQ!@_ER. . . .. 
2.,- UUl'., D.H.L. 1 .. -· LenS 1~ Laan van Vollering Dèlft •. · 

12.~-. uur. Laakkwartier 6 - LenS 2 Jansohiusstraat,Spoorwijk 
12,--'. uur. Wes:i;erkw. 3-·Lenl3 3.. Jansoi:liusstraat.Spoorwijk 

· - 2,30 uur. Lens -4 ~· D,H.t •. 3, Terrein 1. Lokaal 1. • 
· ,1:15 uur •. Paraat 5 '- LenS 5. Lcyweg 

_g"3Q_!:!:2'• Lens 6 - :V:S.llce!!!~E:'!_2 TGriein 2 lobi.al 1.: 

PRO GR A M_M A JUNIORES ZATERDAG 6 DECEMBER. 
2~45 uur:·LenS D ;_ D.w.o. terrein 1 lokaal 2. 
2.45_uur, LenS F - K.R.v.c. terrein 2 lokaal_ 2 •. 

P R O G R A M M A . JUlITORES ZONDAG 7 DECEMBER;· 
·12.-- uur. Westlandia•- Lens A· Bijeènkomst10v6§r 11 uur 

lwek Loosd.v!eg - Regei:itesselaan. · 
' 2, 30 uur. Blauw Zwart~ Lens B. Kàtwijkseweg, Wassenaar, tegen-

,, · · oVer I>u.inx"el:L. ~Samenkomst· 1 · U\U.'.' Tur:fm. 
1, 15 uur. LenS C RAVA. Tert-ein 2. Lokaal 2, · . , 

' . , . 
. '.ATTENTIE, jongelui van A. ·• .. 

. Onze bus vertrekt om, 11 uur vanaf de _Varkell!Ilarkt. Als wij 
op· tijd zijn •op de hpek bij de melkfabriek van Van Gr~eken, 
vangen we daar de grote bus naar Naaldwijk op. Allen present, 
boor~ · .·. ·-- , , 

·!. 

==========--=======- .. - '==··====· '= . '. =========== -, , __ "==== .. :::::::,:;:::;i .·= 
DE -E.c.o;. 'BLAAST"•·A.PPEL. -
J•1EB.§_!~~Ah< J. v ,Melzen, ;A,Hoefnagêî, ,H.Helmich .• ,J. Willems, 
R,Roemers. ,L.de Boei', ,J.,Wilst.efeld. ,H.Overbeek. ,J • Walsteyn,, · 
A,,Koppele. ,F.v.N-:iel'. RES: J ,Frij"ters, ,H,Naastepad. ' · . 
Leider: Dhr. W,Pfaalg.ër." ~enkomst 12.45 uur Turfmarkt 9_ • ,, . ' ' ~ 

TWEEDE EL!i'l!AL. J.Frijters.,L,Ullers.,Ph~de Heer.,R.Naastepad., 
A:V:ÏÎuf'fel., J ,Hop. , An't. v .Huff el., W. Verheggen • , C. Schilpe'roort. ,, 
H,Kops.,S.Kroon. Leider:dhr.H.Janssen. Samenkomst; 11.15 uur 
CapitoL --- · ' · 

DERDE ELFTAL, '17.Huysmans. ,W.Bee:cens. ,j ,Bontje., G.Luycloc.,J.v. 
Venrooy. ,L~.Borsboom.,A.Blok., W.v.d ,Geld, ,H.v.Rijn. ,J .Goemans, _· 
W ,Eugens. · · · · · 
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.BES: voor 2 en 3. A.Kaa.J..,W.Hillenaax, Leider: Dhr.v,J.v, 

•· Venrpoy, Samenkomst: 11. 15 uur Capitol. 
' ' 

VIERDE ELFTAL, W,Hillenaar.,J.v,Westing.,H.den Drijver,, 

B, Vink. ,J ,Roozenburg;,G.v,d,Steen•, c.Bierhuizen. ~Ant .v. · 
Luxemburg, ,c.v ,d,Zalm. ,H.v .d.Burg. ,c.y .Luxemburg. 
1.!m!. J.Bom.,J.Sinjorgo. Leider: Dhr. N,Schouten. 

. . I 
VIJFDE ELFTAL, Ch,Demeyer, ,A,Wagema.ns, ,W.Kliinnen, ,L,v,d. 
Wal,,]), v ,d,Bol .. ,R,Becke.r. ,A. Versteegh, ,A,Wamelillk, ,L,de 

Weert.,J.Bon,,L.Niessen. ~:F.v.Deele~. Leider: Dhr,L.de 
Weert.. · 

ZESDE ELFTAL, J,Heere. ,M,Lückel, ,A.v,d,llolo ,H. v.Hirtum.:, 
R,Willemsen.,H,Vos,,L,Vei'schuren.,B,Bes.,L.Bosma,,L.Dul

laart,,P,Bakker.,M.Dullaa:rt, -~ A.Bosma, ~~ Dhr, M.· 

Gel.a.u.ff • 1 
' , 1 

Het uitgebreide programma. voor Zondag a.s. b.~looft weer 
spannend te worden, Het eerste zal, om in de running ;;e 
blijven,moeten winnen van D,H,L,i Dat dit geen gemakkelijke , , 

opgave is, weet iedere speler. De ECO rekent op een revanche 
,zoor de geleden 3-2 nederlaag.' 
Het-tweede kan.de wedstrijd tegen de rood-zwart geblokten 
in een overwinning omzetten; mits de spelers met dezel:f'de 
wil om te overVTinnen het veld betreden, als wij van dit ' 
elital gewend zijn, · 
Laa.kk:wartier 6 staat niet al ·te best, maar sp~elt zeer wis-
selvallig, Oppassen,lui! · . 
LenS 3 krijgt de kans om zich to herstellmi,. Hot zal· niet 
gemakkelijk zijn, maar het moet en, ••• ~ het kan. 
Of ona vierde de eerste plaats in zijn afdeling waard is, 

kan het Zoncla€ a.s. tonen in de wedstrijd tegen zijn groot- .· 
ste "rivaal, DoH,L, 3,. terwijl het vijfde zijn plaats in de 
middenmoot kan verstevigen door een overwinning op Pa:raat 5~ 
Wamieer zullen wij eens kunnen juichen om de eerste over
:!Vinning van het zesde? Komt,lui,nog een schepje er opl 
Het kan best. . . 

:FX!O. 
~========i===-==----=-=-..::---.::--=--~=--=-----.......---======s: 

"''?' 

- U I T H E T .• J U •. N I O R E N K A M ~ 

Zaterdag en Zondag werden alle voetbalwedstrijden wegens 
sneeuwval a.fgela.at. Wij hopen dat hiermede geen· periode 
van voetbal:rust is ingeluid,want als wij denken aan verle
den jaar ...... brrrr •. D!)ze week een pa.ar mededelingen. 

' 



,, . '. " 

·------------~----- ·------~-----
1. De wedstrijd Q.ST~LENS B heeft veel stof doen opwaaien. 

LENS werd gequal.ificeerd als niet te. zijn opgekomen,hetgeen 
.,, • 2 punten verlies en, e~n':flinke boete oplev;erde •. De Hèer 

A.Dijkma.n (competitieleider) heeft deze zaak onderzocht en 
nu: worden de ons opgelegde ,straff<,Jn ingetrokken! . 

2. In overleg met genoemde Heer Dijkma.n zullen de wedstrijden 
van ons D-elfta.l .!2_ mogelijk op ZONDAGEN gespeeld worden, , 
i.v.m. de schooltijden. Da.ar ons thuis-wedstrijdprogramma 
bijna is afgewerkt, moet hiervoor nati,mrlijk"d.e medewer
kijg worden ingeroepen van onze gastheren,die dikwijls met· 
de beschikbare speelvelden "in de soep" jzullen· lo:r,en. De - -
jongeµs van het D.-eirtal. móeten dus goed de LenS-révue . 
lezen! · . . • · , · ·- . ·. · .' 

3. R.K.A.V.V.-:--LfflS G vond op 22/11 1-,1.-,, geeh deiorgäng,daa.r· 
ons el:fta.l niet was opgekomen •. Achteraf is ons gebleken, 
dat liefst 4 jongens door 'ziekte verhinderd wà:rèn. Wij ' 
zullen een verzoekschrift indienen om van de opgelegde · 
straffen af te komen, waàxvoor bewijzen van deionder1vij
zers diene:çi te worden overlegd. In 3 gevallen bereikten' • 
ons de medcdel:ing,dat deze jongens. ziek waren via de .klä.s
se-onderwijzer! ! Nogmaa.1.s wijzen wij dringend op _de pl)cht 
van onze·.le.den om bij- verhindering (dus oók bij ziekte af 
te schrijven. MOGEN WIJ OP DE MEDEWERKING. VAN DE OUDERS -
REKENEN?????? Adres: A:.v.Hu:ffel,sn:eeuwba.lstraat 9a. ~ 

· 4. In verband met het SINT-NICOLAASFEEST voor b.nze · junioren 
van het·D-E-F. en G-el:ftal·en van onze pupillen gaat de 
zaal-training voor het :S-. en C-el:ftal a.s. Dqnderda.g niet 
door. - , " • - · --

5. led.ere junior kan ook'voor zijn ~igen club St,Nicolaàs la;:__ 
ten .rijden. Het is, .immers een klé:i:r). kunstje· om·vader, moe
der, oom en tante, kennissen, enz; te laten inschrijven al_![ 
donateur. of donatrice!!. Laat LENS niet ·alleen _ voor je wêr
ken, maar doe iets terug ••••• ; NU ! ! ! ! Opgaven mondeling · 

_ of schriftelijk bij onze Juco-',secretaris,. Sneeuwbalstr.98: 
Voor de hoogste inzender reserveren wij een passend .prijsje. 

, . (t/m 31 Dec; à:s'.) . . , , · . - · _. ·. : _ A.v.H. 
e:~-ri=== .... ==========:::== ·== ~_ :,~ .. -== '·-=,. === - == _ · ====== "-· -~ ====;;::=' =-
VA Jl. I A · ., ,. · , .. 

Onze oud-trainer Jans laat de jongens van'LenS hartelijk 
groeten en geniet in het Oostén d,es lands niet weinig van 
de •g,,mstige pl!1,8,tseli, _ die onze .elftall~ op de ranglijsten 

~ ~-' innemen.-· ; L ~ 
. _,,: _, ';, . 

__ ,.. .. 
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Theo ·v;;;a!M.k ze:.1dt uit Batavia' een vriendengroet naar. 
Lens. HiJ . het best, gaat liegin J:a.nuari.a.:fgelost van 
de f'rontlijn, met verlof naar. Bandoeng en hoopt, in het .. 
volgend seizoen weer in 'blauwwit op onze velden te draven •. 

VTilt U wel geloven, zo scht:~.jft. ons Piet]l!ilt.enburg uit 
Bredà, dat de Z:akenpost moet wachten als Donderdagmorgen de 
Lensrevue in de bus valt: clubnieu:ws gaat voor. De post 
kwam eens wat laat •••• eri ik miste de trein. Th; las over · 
trainen: maar het is -fioch evident, dat dit dringend nodig 
is voor goede prestaties én voor·een goéde clubgeest • 

.,. • ' 1 • 

Voor eventuele fouten gelieven do lezers de redactie te 
cxcusëreri, . daar zij hedenavond op de club haar werk ~,qet 
doen in de onmiddellijko nabijheid van een rumoerig tafel
tje bridgers. 

, 
Onz:e Van Hemmen met spierpijn te bed;_ • Neen, Van Hèmmen. 

wij kunnen U nie~ ·missen. Spoedig beterschap! · 

Voorzitter P.raalder, die schijnt te weten w~t zich ach
ter -de schermen_ afspeelt, kon niet.nalaten ons in het ·oor 
te fluisteren: Lens krijgt een Sintcrklaas,ineneertje,, •• , ••• 
hm •• ••• om te ·zoenen!. Daarom komt natuurlijk :l.edereen naar 
hèt Hof van Holland! ! ! -
=====~======ec====--======= ·=· ====~=======~··, ====é ~,= 
ENIGE BIJGEW.l!ilül.:CE_ST~. · 
2e klas D. 

- . 
n.s.o. 2- 9 6 1 2 13 .-15 - 8 . , 
Te Werve 2 9 6 1 2 13 20 - 11 
LenS 2 9 6 3 12 18 :.. 12 
Voorburg 2 9 · 3 4 2 10 13" 11 
H.M.S,H, 2 8 4 4 8. 24 ... 14 
Delfia 2 8 3 2 3 8 5 " 5 
0liveo 2, 8 2 1 5 5 . 9:.. 26 -
La.a.kkwartier 6 .9 2 ·1 6 5 _ 14:.. 20 
Vogel 2, 9 2 7 ·4 8-, 18 

\ 

_, 

' 

' 

• 

,_ 
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Weekblad van de Háagse R.K.Sportvereni:ging Lenig en Snel. 
Opgericht 18 Dec.1920 Alg.Secretariaat: Gaslaan 54. Tel. · · 

,· · _ · - 1 .· · - ' · . · . 398375. 
· · Te'rreinen: Zuiderpark; ingang V~eswijkstraat~ , 

--- -----------·------·-------Redactie: P.Juffermans en J.v.Venrooy 
._ Redactie-ádres:Amandelatraat 51 • . 

Administratie-adres: J.J.van Luxemburg; Copernicuastraat 56. -------------- ---------------·----
Jaargang 1947-1948. ·. Ng .15. ,. • • 9 December 1947. 

, ~=•·=====•==~==:==#====•===·===~~===========~zus=D=::a======= 
LE N S' , ZAK A·G END A. 1 

Donderdag 11 Jlecember: 7. u. B èn C· in de' Herrohelstraat. 

. .., Zaterdag 
Zondag 
Maandag 

'Dinsdag 

7~30 u. Seniores in.denDa Costaatraat • 
13 December: Lèns E-F-G-- pupillen A, 
14 December: Lens .1-2-'3-4-5-6--C. · 
15 December: Club ! ! ! · . - •- , ,. 
16 December.: Bestuursvergadering t.h.v. Dlu·.W.Praal• 

· der, Regentesselaan 30, Rijswijk • 
. ·. Vrijdag , 23 .Januari: Feestavond.! ·· ---------~---------... _____________ ......., ______ .. ..,..,_ 

VAN HET 
Nieuwe Leden: 
Senior D.v.d.Bol, 
·senior c.v.d.Za-lm, 
Pupil P.v.d~Leeuw, 
Pupil c.v.Rijn, 
Pupil 'J,Douw, 
Pupil H.v,Niel, 
Nieuwe Donateurs: 

Xaverystraat 41. 
Trompstraat 10, Lsdn. 
-Zusterstraat 20. 
Valkenboschlaan 76. 
Edisonstraat ·63. 
Perenstraat 67 • 

' De la Reyweg 597; 
Siiezkade 122. · 

' . 

Dhr. H.N.Hazebroek,· 
Mevr, Elings, 
Adreswijziging: 1 
G.~<>~dewijn{Junior) naar Pluvierstraat 99~ Schev, 

\ , , I , 

TBR -HERINNERING1 . 
Me·t ingang van l.Decembe:r _1947 bedraagt de contributie 

voor de pupillen 50 cent en voor qe juniores 75 cent pér 
rnaand • Wij' berichten. 'dit nog eens rnet ve:,;wijzing naar ons ar-
tike~ in Lensrevue N8 8. · , ,-~---""":'--------:---~~----------:-----~--------

. . .. " .. 
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D A G,. S I N T E R K 'L A A. S J E, , , 

DAG1 DAGï DAG 1 ZWARTE PIET. . • 
_ Ze z.ijn weer weg, naar het· z~nnige Spanje. Sint Nicol~s·

1 en zijn zwarte knecht mogen tevreden zijn over de Hollandse 
nàtuu,r~ di.e· ait jaar .rondom het fel)!st van de Heilige geen• kou 
ga:J; noch gure vla:gen,· maar zacht, bij'.!].a lent13aohtig weertje. 
Ik heb. de Heilie-15an vele k.eren gezien, :hij Lens twee maal, 
ma:ar niet &én keer hoorde ik hem.niezen of.zag ik hem zijn 
zakdoek gebruiken. En öok zijn Moor'yo~lde zioh_behaagJ.ijk en. 
trok-geen kippeve1-,;· · ·, . · · ·· · . . . · .. 

Het dreigende postcriptum van Trapadqelie onder Sints brief· 
aan·de Lensvrienden·bleèf niét zÓnder succes. Op de avond voor 
de Zaterdagmiddagjuniores kwamen 74 jongens hun opwachting ma
ken bij Sint •Nicolaas. Het welkomstlied viel een weinig in de 

. - puree en bleef weldra steken in hoerageroep en gelach,zo blij• 
was de je1lgd de grote Lensvriend in haar kring te zien.Na de 
gebruikelijke toespraken deelde de Hooggewaarde Gast zijn 

· straffen en beloningen uit, dapper bijgestaan, wat'de straf
fen betreft, door Zwarte Piet. Ton Heijdra en Piet v.d.Broek 
zongen in een bargoens, dat zij Frans noemden, ee~ schoon
klinkend lied, waardoor Sinterklaas zichtbaar ontroerde en ge
bakjes liet ronddelen. Toen hij eindelijk heenging .om zijn 
moeizame taak verder te volbrengen, liet hij een tafel overla• 
den met pakjes na, èen mars vol ve=assingen. · · .. 

Nadat de heer N.Schouten - in .. wie wij geen :J;i:J.!!lcineast had
den vermoed - op onvolprezen wijze. jong Lens !ll~t een aantal 
vrolijke films had ver~lijd, moesten ae jongens nog eenmaal 

_ een gebakje keuren en gingen toèn huiswaarts, vol,daan óver de 
Sinterklaasviering in eigen sportkring. Voldaan was ook de Ju
co om de blijde jongensgezichten, om· ûe welwillendheid van 
qint en Piet en de pianist, om de aanwezi_gheid·van,afgevaar
digden van het Bestuur en de P.P. en om de banketbakker~kunst 
van De Bakker van Rustenburg en De Bakker 'Va.Il: het Kaapsepl.ein. 
- Drie dagen ·1ater. De Seniores had,dén het 's miiidngs leliJ"k 
laten. liggen, maar;de stemming in Het Hof van Holland, waar
van in vroeger dagen nog wel een een gezellig. hoekjè schudde
buikte.van Lensjool, was des avonds rond 8 uur geladen van 
·vreugdevolle verwachting over wat de· .veelgeliefde Sint en zijn 
·zwarte rakker zouden brengen •. Een strijkje kortte de tijd van' 
·wachten, terwijl intussen de 240 aanwezigen elkaar Sinter.-
. klaa.sver~altjes op de möuw•.;aten"·te ápe-lden~ Het was een uit
gelezen gezelschap, dat de grote benedenzaal voller dan v9l 

' 
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---------------·---------------------,------------deed. zijn. Men praatte en lachte• maakte nieuwe kennissen, 
inforreèrde naar. dit of dat, ·schoof een stoel aan en ••• •• • 
Yia.ar hoor, daar ·zal hij zijnf Ja:;- ·een zware vracht' geschenken . 

., wordt middels een touw van 50 M. door honderd handen ·de záal. · 
ingesle-ig-d~ En ~~rach~er komt ~ •••• ·? maar, maa;;_., W!¼t is die 
goede m~ sinds_ de vorige p-vond veranderd!!! Neen, ;J.ieftalli
ger was onze goede·Sint er-niet op geworden. Maar we juichen 
en lachten er des. té meer om~ Bespaar'mij, geachte··lezer,• een. 
beschrijving te inoeten geven van des heiligen"Mans yerscli: j
ning of yan Trapadoelie 's uiterlijk, Zij di.e het zágen,. zul
len het niet spoedig ve:i::geteIJ,;- en de afwezigen zullen ~an· mijn 
povere explicatie toch niet genoeg hebben. Tijdens zijn visit.e 
zorgde Sinterklaas ze~fs vqor. een nteuv,e _ gedaa,ntever.7isseling, 
hierin gèvolgd door zijn trouwe paladijn.· Ook deze keer woog 
de Sint goed ,en kwaad tegen elkaar af, maar liet meestal ge-.
·nade voor recht gelden. De: samenzang van Jan Linneweever cum. 
suis kreeg een waarderend knikje als belon:i.ng, 1 De zangers na:
men. een duik in de buik en werden. op het pod1:\llll door anderen 
gevolgd. Beurtelings werkten Sint Nicolaas èn Träpadoelie met 

. de roede of met pepernot.en. En toen zij ons· zouderi gaan ver-
.• latèn, s'topten de speelae Moo;;, die geen "iiroor· meer was èn -de 

even :speelse' lliÓor, die geen Moor hehoorde te zijn, bij de mi
crof<>on· o.tn eè;n zangnummertje 'ten gehore te geven, dat luid 
applaus verwekte. , . . · 

Na het vertrek van ae beide kindervrienden bleef de Lens
familie nog lang bijeen om zièh met hersengymnastiek bezig te _ 
houden en met.andere zak.en, dié blijkens de door mij ontvan
gen informp.ties ook nog al vrat hoofdbrekens kostten, . 

Onze stille wenk inzake'de kwaliteit van ·de cadeau 1s·bleek 
door de meeste bezoekers van.ons feest op de juiste ·wijze ·te 
zijn verstaan. Helaas· heeft één onbekende "edele" gever de 
anonymiteit misbruikt door op hoogst onwelvoeglijke wijze voor 
de dag te komen. Bll-h voor del'gelijk' on:fatsoenl · , . 

Het was al middernacht, toe;n de brave en stoute kinderen 
v~ri Lenig en.Snel huistoe kèèrden,·Nog een uurtje later en 
van heel het feest ·was niets over dan eeh zpete droom over I - • - -- , • . 

een gemas)terde Sinterklaas, die naar alle kanten pep'ernoten 
strooide; p J . 

; . . 
---------------------------------~--------------·-~-
UITSLAG.EN 
D,H,L, l 
Laak)tw. 6 

Lens 
Lens 

VAN 6 en. 7 JlECELIBER. 
1 ·_ 3-2, ; Lcms 6 -
2 · 0 • -1-0 . Westlandia.: 

, Va-lkeniers 5 
Lens A 

• 

1-0 
1-3, 



,, / 

___ -114- -. · . . . . · . .- .. . -:,o-~----~7-------"7~----------------....... ______ _ 
Wèstéikw. - Lens 3 4-1 lll.Z=t ~- Lens ll 3-2. 
Lens 4 - D.H,L. 3 1-1 · .Lens .C· •. - Rava · 6-ö 
Paraat 5 -·'tens 5 0-2 Lens D - D.w.o. 9-2 

· · · · Lens F - K.R v.c;' · e-o ---""!"---·-------------------~---------. 
VAN D O E L. ·T O T · ·D O E · L. 

Een zeer mager resultaat deze Zondag! Het le ·yerloo:r, zo 
ook het 2e en het 3e, het 4e speelde gelijk, het 5e won en 
he_t ·.6e ·verloor. Alzo 3 punten uit 6 wedstrijden:- Een ze ver 
doorgevoerde bescheidenh'eid stellen wij allerpiinst, op_prijs. 

De revanchestemming, waarvan wij het eerste op zijn reis 
na,ar Delft verdachten, was blijkbaar niet bestand geweest te
gen de verzoetende ,invloed van'. het suikergöed en de marsepein, 
die onze speleJ;s ongetm.jfeld in grote hoeveelheden hadden 
verorberd. Het 'spel was slechts met één woord te kwalificeren: 
lusteloos, De achterhoede begon al met een vriendelijke ges
te jegens de J?elftse midvoor~ die de voor zijn voeten gespeel•~ 
de-bal netjes .achter Jan van Melzen deponeerde·, Ook D.H,L, 
speelde niet groots. en zo kreeg' LenS de gelegenheid oin de ge
lijkmaker ter· wereld te brengen. Joop Wüstefeld was de man,die· 
de bal in verwarde mebgeling van benen van _het juiste tikje 
voorzag. Nog voor rust maakte D.H,L. middels een duûieuse cor
ner 2-1. Een kwartiertje na de hervatting zorgde één van de· 
Leeuwen voor 3-1 .• Eerst daarna werden onze spelers zich be~ 
wust dat er ook nog gestreden móest worden voor een goed re~ 
sultaat,·veel. benarde situaties speelden zich af voor het 
groen-witte doel, maar slechts éénmaal trilde het net door 
een goal van Jan Walsteyn. 

Ook het tweede werd verslagen~ Laakkwartier, dat zich toch 
niet mag verheugen in een gunstige plaats op dè competitie
ladder, zorgdo hier v .. or de onaangename sur;rise, Nodig was 
de nederlaag helemaal niet geweest, zo is'de méning v'an de 
aanv.oerder. De voorhoede kon achter de juiste spelmethode 

· niet ;inden om ·de· stug .,;erdedigende ~aklmartierders te doen 
capii;ulere_n, Reeds in de eerste 'helft was het veldspel ·van. 
de re serven beter• dan dat van hun tegenstanders, maar het ·om
zetten van die meerdërheid in een ·paar doelpunten bleék een 
te zware opgave. Laakkwartier slfu,gJre hierin kort voor .het · 
draaien beter en noteerde ..daarmee een l--0 voors-prang,. · .......... . 
De tweede helft gaf hetzelfde·spelbeëïa. te' zien;, De LenSàa.n
vallen liepen keer op keer dood op de muur van geblokten voor 
het vijandeliJ1te doel -en het halfuur 'lierstreek zonder dat· één 
van ons kans gezien had de juiste opening te vinden. ' .. · 

. , l • 
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Op he~ veld, gz:enzende aa-n dat waar de reservèil- een· vergeef-' . .l 
se strijd streden, ·leed Lens 3 een. d;tti_delijke nederJ._aag tegen. 
het gelijK-genummerd~_~lftàlcvän Westerkwartier. De gastheren 
ha~den een technisch overwicht ( (la,t wi~ten we al!) ,maar voo:r- -

• lopig wist het, met véel invallers spelènde, derde de balans· 
in evenwi~t, t_e houden.' .De snelle aarîvallen, 'die, µ.e. vöorhoédé 
ondernam; ware~ zelfs belangrijk gevaarlijker d8tl het korte 
spel van onze tegenstanders. ,Het was derhalve een verdiende · 
beloning, toen onze rechtsbin.,en, die nota-bené gewend is. gé
vaarl:i,jke schöten de weg ha:a.r het net te verspe=ên; met een 
magni'fïek schot voor een voorsprong zorgde •.. Ook na de rust 
•ging het spel voorlopigrop dezelfde voet vóort. Na ongeveer 
lO'min. kreeg Westerkwartier een vrije schop, die .onlJ.oucl.baar ... 
werd ingeschoten. Toen korte· tijd h:ï-erna.. enige-roo·d-witten 
wel wat erg gemakkelijk tot bij ons doel konden 'doordringen, 

, werd de stand 2-;L Hierna volgden.enige foutjes va,,:. de gede- · 
primeerde achte:rhoede, waardoor de roodb.aadjes nog tweèmaàl 

' konde.n doelpunten., Een:prettige _wedstrijd· speelde héi; v:l.êrà.è 
tegen ééri van. zijn gevaarlijkste tegenstanders, D.II.L; 3. In. 
de eerste he'lft waren 

1
de mensen· uit D~lft, wel iets sterker. . 

'Zij kwamen evenwel nog vrij gelukkig -à.an eén goal, toert een_ 
van onze aéhterspelers te zacht op de -keeper tèrug .speelde, 

,waarvan D.H.L. gebruik maakte •. Onze aanvallen werden;-t;e vee.l 
'geleid Over de zwakste v_leugei van de voorhoéà.e, maar toch ·' 
wist Hans v.d,Burg nog voor de rust keurig te profiteren van 
een goede. pass en zodoende 'de stand t_e nivelleren. Na. de pau
ze l".a.m :t,enS het heft ·in handen, maar verder dan enige schoten. 
tegen het hout.werk bra,cht men het riiet 4 Overigens. blijft .de ·· 
kans op de ère:-t;itel onv~rmind.erd bestaan! · , : · · ·. . 

Het vijfde zorgde voor de victorie, Páraat 5 werd volgens" 
alle regelen van de kunst verslagen; Voor half.:.time .brachten· 
onze' jongens, ondanks een veld-overwièht;.•fiè't n:iet verder dan 
een afgekeurd doelpunt. Na de'rust doelpuntte·ee~st.Bön met._· 
médewerking v'an een déx Paraat-spelers. Evén"later liet' Wame
link zien, dat het ook zonder die hulp kon, hij· scoorde fraa:j.. 
De _achierhoedè was ii:t de gewone~ 'pui,ke co~ditie en •hapdhaaf-· 
ële de, in deze eervol:).e, nul. :~e!l goede· beurt, lui!, · . ~ . 

Bij het zesde.blijkt, 'dat de.yerdediging er zo langzamer
hand _góed het oog op krijgt. lj!én, doelpunt. tegen is inderdàad 
niet 'slecht. De voorhoe.de ziet echter nog'steedsigeen ·kans om 
enige ·van de .vele kansen te b"enut1<en •. ·z·o ;7erd het· weer, on.; 
danks sterk.er veld,spel, ·een l(l.eine nederlaag. Da volgende . ~ . .·-·· .. . . 

... .. .. ,.1w,. •'J· ,,. ! 4.,_ 
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wedstrijd ~~ltjes maken,. heren. . J.v.V. · · .J -----------------------------------::------------------r 1. 
P R O G R A M l~ A •· SENIORES ZONDAG· 1~ DECEMBER, 

- . 's-Gravenz. 2.00 u. Lens l 
12.00 u. Lens 2 
2.30 u, Lens :; 

12.00 u. H,P.s.v.:; 
1i.oo u. Lens 5 

2.00 u. v.D.v, 4 

PROGRAMMA 
2,45 u, Rava 
2,45 u, Wilhelmus 

terrein l lokaal l 
H.M,S.H. 2 terrein l lokaal l 
Concordia 3 tenein 2 lokaal 2 
Lens 4 terrein H,P.s,v. .- s.o.A. 6 terrein 2 lokaal 2 

- Lens 6 terrein FrlJitweg 

JUNIORES ZATERDAG 15 DECEMBER, 
Lens E terrein Rava-V, V ,P • · · 
Lens'F Samenk. 2.u, Het Wachtje bij_ het 

Malieveld, 
2,45 u~ Oosterboys- Lena G Sa.wenk.· 1,45 u. bij Capitol, 
2,00 u. Lenspup,A.- Oost.erboys terrein 2 lokaal 2 

, 
' • 

. i 

:• 
., 

; 

' ' 
P R O G R A M M A JlJlUORES ZONDAG 14 DECE!tIBER. • 
1.15 u. Lens C - Westlandia terrein 2 lokaal 2, ·, ---------------------------------------------------- .,.., 

DE É.c.o· B L·A As T A p p È L. \ 
Het eerste elftal treedt a.s. Zondag aan tegen de drager i 

van de róde lantaren, 's-Gravenzançle, dat echter de .laatste 1 
weken enige punten in .. de wacht wist te slepen o.a. door een • f 
gelijk spel tegen Alfia. Indien onze voortrekkers met daverend 1-

enthousiasme niet slechts beginnen, maar ook volhouden, voor- 1 
zie"n wij een overwinn_ing met een klein verschil, ~ 

Het tweede wist zijn- successen van de laatste- maanden niet 1 
te prolongeren, Dit elftal moest op het laat_ste ogenblik da
nig worden verzwakt. V(o:11dt tegen H.111,S,H. in de gepubliceerde 
opstelling gespeeld, dan wordt revanche genomen voor de des- -\ 
tijds geleden nede;r:laag. . · .. 

En het dérde? ·De vÓlgelingen van Jan Thomee wist in Delft 
aan de onzen de eerst.e nederlaag_ toe te· dienen, Maar nµ gaan 
Van Venrooy c.~. na een serie misstappen weer eerr: overwinning 
.bevechten, ,· · · 

Van der Steen gaat met. zijn. m&kkers · bij de politiemannen 
~uurten, die een stevig partijt~e spelen, Wij vertrouwen op 
een eervollé uitslag,. . . . · .. , ·, 

Het vijfde zag kans .. met 10 man van het lang niet malse Pa
raat te.winnen •. Dus· a.s •. Zondag gaat he·t·met ).1 man zeker,· 
Aanpákken à.us ! · · . 1 · 

!:Iet zesde schoot. bijna in de roos~. Dez~ keer laten Bes c,s. ... ' 

• 

.• 
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·'EERSTE ELFrAL: _J.v.Melzen.,A.Hoefnagel.,H.Helmicli..,-L.de Boer, 
R.Roemers, ,J.Willéms., J.Wüstefe·ld~iH.Overl:ieek., J,Waisteyn., 
A.Koppelle·. ,F.v ,Niel., ·Res: J ,Frijters. ,Ant. v-,Huffel. Leider: 
Dhr,W,Praai.der. · · · · - . . · · · 

TWEEDE.ELFTAL: J,Frijters.,A.v.Huffel.,Ph,de Heer;~A.Bogisch, 
L,Ullers.,J,Hop.,Ant,v,lluffel.,H.Naastepad.,W.Jerheggen., 
H,Kops. ,s.Kroon., Res: A,Haasjes. ,L.v ;d.W1a. Leider: 'Dhr. H, 
Janss.e:il..' ; . . ~· . - ~ ,· : - -~;,•. 

_. . :-. ·-."." ~ ... ,.,. 
DERDE ELFTAL: W.Huysmans.,W.Beei;:e,I)-s, ,N,N, ,G.Luyokx, ,J,v, Vè~ 

, rooy ,-,J,Bo!J,tje.~ ,A.Blok, ,J .Bom. ,H,.v. Rijn,, J ,Goemans, ,w ,:!fugens. 
Res: J,Roozenburg,,H,v,d.Burg. ,Le-ider1 Dllr:. J,v·,Venrooy, .. 

VIERDE ELFTAL; W,Hillenaar,,J,v,Westi?1g~,c.Bierhuizen.,B.V:ink, 
J ,Roozenburg, ,G. v.d,Steen, ~H,den Drijver, ,R, Wüstefeld, ,Ant, 
v. Luxembu:,:g. ,H. v ,d,Bu;r,g,--,C. v,·Luxemburg, ·; . · · . -
Res: J,v .Luxemburg, ,c.v~d.Zalm, · Leider: N, Schouten. _ ' ' . . . . ---: . ' : 
VIJFDE ELFTAL: Ch,Demeyer, ,A.Wage·lllll,ns, ,L,Borsboom, ;A, Ver
steegh, ,D, v .d.Bol. ,F, v,Deelen, ,J.~injorgo. ,A,Wamelink, ,L,de 
Weert, ,A,Zaal, ,R,Becker. Ras: W,Klilpnen:. ,J,Bon. 

. . . - ~ . 

ZESDE ELFrALs J ,Heere. ,A,Bosma, ,A. v, d, Bol, ,M,Lückel,, L,Dul
- laart,_,H. Vos, ;B,Bes. ,P,Bakker, ,R,Willemsen. ,H,v.Hirtum,, 
L,-Niessen, Res: 17:Sosma,~M,Dullaart.·,1: Verschure_n. · · ----- ----- --------
~IT HET JUNIORENKAM~ 

· Een goede week1 Sinterklaas_ heeft voor de Juco midfüüs ·de 
diverse elftallen goed gereden,' 2elfs de :r,-2 nederlaag v.an: B ' 
tegen Blauw Zwart mag -niet smadelijk worden, genoemd. Lens F 
zorgde ·voor een senaat-ie door geducht van·leer te trekken te
gen K,R,V,C, De uitslag'werd ·hier a-o:· Geen wonder bij' zoveel 
gee~tdrift .im· samenwérking! En meneer Houkes had reden .om te 
glimlachen! ' · - ·, _ · 

o·ok, C deed niet mal met. Rava .6 keer-·te verschalken,· Jon.: 
gans, houdt zo vol; dekans,ïser altijd nog om de top te. be-

• -1.. ' ' :. • 

reiken, . _ • . . .. - , 
De Nootdorpse Boys werden ·door. n', met eén zware 9-2 neder

laag de polder -ingestuurd, hoe dapper zf.j ook streden. De ho--· 
ge score had veel hoger kunnen zijn,-maar mijn lieve 'hemel, 
• , • dat eeuwige gepingel!! Jongèns, zien jullie daar wat 
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in? 'l;k .niet!. Voetbal· is een gemeeriséhápsspel •. Dit dienen. wij 
niet alleen te weten, maar moeten we ook .toepassen •. Ook· .i11 · t 
het spel geen egoisme, zo min áls · in ons dagelijks leven. De _ , 
wedstrijd,Gráa.f" Willem II Va.c - Lens is tot eên la.tere datum 
uitgesteld.. . . · · · --:· . 

En nu komen deze week C-E-F en G in het ve là., benevens; de . . . ' 
.. A pupillen. Vee+ succes, jongens! Speelt 1'air;. dan .speel je , 
· plézierig, bij winst zo goed als bij verlies. 

Enige spelers van A zijn deze week bij de fieniores inge- ' 
deeld. Z:i:j mogen tonen wat. zij in hun mars hebben. · 
WESTLANDIA - LENS A; l - 3.. • . . , 

1.!et de bus of per fiets,op beidr manieren is het êen,pret-. 
tig tochtje naar Naaldw:ijk.En als de wedstrijd boven~ie~. een ver
diende, oy!a'rwinning wordt,kun je 'Ta.h\een goede. beûrt ·spreken. • 
Het begi;ii was al veelbelovend. De gastheren raakten bij èl.è af"-, 

·trap reeds de bal aan onze jongens klvijt,die fluks op verken-. 
' ning· gingen en de Naalsw:ijkse keeper kreeg ,verk. genoeg. Hij ·: 

verstond zijn werk'echter en zijn beide·baoks lieten hem niet 
versukkelen: wij kwamen er niet door~ Maar ook onze verdedi
ging gaf" niet thuis, z,oä.at het publiek - één man en twee jon
gens - vergeefs op eeri doelpunt wachtten. Dat verdroot Jan 
van ;Luxemburg en hij maakte hands; Penalty! De Dikke stopt l 
het schot. Opnieuw .. penalty! De Dikke stopt ook.\l,it schot. 
Maar als even láter de gladde bal vlak voor zijn neus van rich
ting verandert, mogen de Westlanders juichen. Eerste ·gewin is· 

• • . + 
kattegespin! Om dit woord waar te maken wil Piet de grondslag . 
leggen voor een m~o~e·overwinning .door zelf""nog voor de rust : 
een keurig doelpuntje te meken. In de tweede helft passeert 
Willy 'met een hard schot de doelman en een derde linksbenige, ' 
n.l. de dirigent van het overwinningslied, maakt aan alle on-
zekerheid een schoon einde. ·. · 

Wij hebben een goecl.e beurt gemaakt. Er zat~aart in de 
' ploeg, er'heerste als steeds eensgezindheid en in alle linies 

werd ijverig en met overleg gewerkt. 
f ', 

, 
• 

' 
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Weekblad van de Haagse R.K. Sportvereniging Lenig en Snel. 
Opgericht 18 Deo. 1920 Alg. Se.oretariaat: Gaslaan 54, Tel. 

. . · ' . . . · 3983 75. 
T~reinen: ·Zuiderpark, tinganl!" Vreeáwijkstraat .... -------------------r---,....~-------- -. . Redactie: P.Juffe:i;mans en J •. v.Venrooy · 

· · Redaotie-adr4!!s1:Ámandelstraat 51 
Administratie-adres.: J. J. van -~uxemburg, Cóperniousstraa. t, 51, ----------------------~--------------Jaargang 1947-1948. · · N2 16 16 December ·1947. 
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L E N S I Z A K A. G E N D A. t. ----.;._-,-"---,c.-=-=-'-...cc..-"',,-,--== ,, Donderdag .18 Deo.; 1Lena 27 jaar ! !! . 

Zaterdag 20 Deo,: 
Zondag 21 Deo.: 
Maandag · 22 Dec.: 

7 u. ll en C· met Koek in de Herschel·str. 
7.30 u.'Seniores trainen in de 'Da Cos
taatraat. ; 
Lena C-F-G.~ 
Lens 1-2-3"-·5--6. 
Extra Clubairond in 'feestè lijk veraie;a_ 
Alsem. .t 

., . -----------------------------------------------192Q..,_ · 18 D E C E M ll E R. 1947. De dag waarop deze·LensreVUe, geachte Lezer, bij U door 
onze correcte post thuis wordt'•bezorgd, is voor Lenig en· 
Snel de oudejaarsavond, voorafgaand aan haar zeven en twin-
tigste verjaardag. · 

·op Donderdag 18 December herdenken Vlij ~e dag, dat vóór 
27 jaar een vriendenclubje besloot een voetbalvereniging op 
te richten, Dit besluit eenmaal genomen, st.ond de club wel
dra op poten. Met geestdrift en liefde werden de eerste maat
regelen genomen, moeilijkheden' telde men niet, en spoedig 
bleek de nieuw opgerichte vere~iging-een krachtige consti
tutie te bezitten ... Zekèr moest :in d~ loop van de ja,ren wel 

· eens gedokterd worden aan het lleil van de blauwwitte voet
balclub, maar het reSlÜtaat waJ teJkens zo·gunstig, dat mo
menteel Lens kan bogen op een blakende we'lstand,. 

Er is dus reden om blij te zijn. Speler, .senior, junior 
·' en pupil; donateur, het zij ]!IS.Il of vrouw;. a.dvertee~er in 

ons orgaan; ·commissielid; bestuurslid; heden op de .voora
vond van Lens' 27ate' verjaardag bieden-wij U allen onze ge
lukwensen aan. Lens is onze club, Lens is Uw club! Samen heb
ben wij in het spoor van de oprichters tredend ons ingespan-



-120-- . 1- . · : ------~---- ~---~-~--~-----------------·nen om•:. Lenig en Snel l:).ogér op te brengen. La.ten wij ·vandaag 
. 'l!leer dan ooit teyoren bese:t:fen, dat wij nooit voldaan mogen 
zijn over wat wij verricht hebben, ma.ar mogen wij onszelf in- · 
zetten om in de toekomst'met nog meer geestdrift schouder 
aan sch~uder te strijden voor een b~tàr Lens, 
. 1s.?\g iéve Lenig en Sne"i. ! . . :· , , REDACTIE. --------·--.... --... -~--------,,-.---------. ; ' ... ' 

D E P.P. R O E R .T D E T A M.-T A M ! · 
Lena . 27 jaar! Dat. ga~ wij _vieren! Neen, het ga.at geen 

daverend feest warden, máar toch zeker een echt leuk, knus 
onderonsje! Waar? Wanneer? : _ 

a:s. Maandag· 22 December, .hoUden wij een enigszins uitge
breide clubavond, bij welke gelegenheid alle seniores worden 

~ . ' . verwacht, benevens belangstellende donateurs. Ook de dames .· 
zijn va.i1 harte wel.kom! De P.~. zorgt voor een attractie op 
het groene laken, dat de deelnemers geen hoofdbrekens be
hoeft te kosten, maar hem een aantrekkelijke prijs in de 
schoot kan werpen. ; 

Lens verjaart ook slechté eens per jaar. En wij zullen er 
zelf bij zijn! 

Wie zich geroep,;in voelt bij de prijzen een eigen bijdrage 
te voegen, kan deze bij de reeds aanwezige deponeren~ 

Vanaf de bovenbedoelde extra· clubavond zijn de-toegangs
kaar.ten voor de komende feestavond op 23 .Januari -te verkrij,- -
gen. De prijs bedraagt f 1.-.voor de.leden, donateurs en ad·· 
vert~erders; f 1. 75 voor anderen. De leden en donateurs die
nen hun di~lo~· te tonen~ Men kan onder dezelfde vo~rwaar
de_ook terecht aan_de volgende adressen: N,Schouten, Jonck~ 
bloetplein' 62; J_.~oe.fnagel, Merkuastraat 55; H.van Rijn, .. 
Meloertstrf:!B,t 59.; ·.; ·· . . · ·. . · · . p p 

, • '. • ·• . • • 0 ---•----- --------------r-------------•»* u t~T' s L; A'•G~E li'!·vAir 13 EN.· 14 DECEMBER, 
Lens'l··c"•'é-Grävenz,·1 • 6-4-gLens C ~ Westlandia · 3-1 
Le~ '2 •; .,-'t.!J'.~I~~.s\H;. ,'? · .. O~ljRava ~- : -Lens E 4~1 
Lens ;-· '· ;.concordia 3 ., 0-2'Wilhelmuw"'-Lena F 2-0 

,H,P.s,V,_ 3-Lens 4 ''· . ·,:· 1-liOosterboYs-Leria G , o-o 
Lens· 5' . ..g!o:~ •. 6 · . - .. · 2-0ILensp~p;A- Oostarboys 6-:0 

,v.D.V,4.-Lens't, .· .. 3-2: ·-_ _:__:~•--~~-•.,:__ __ ,__.~-----•----,.----
V AN - D ·o È L T O T 1 

']); 0 E L~ ~ ~· 
De vorige Zondag als maatstaf gëno'men, is er 'nu een lich

te· verbetering te eolll!!tateren. · Er bJ;even tenminsté 5 punten 
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-121------------------------------------------in 'o~s be"zit·i"Tév:reden zijn w; echter nog niet, want -de te-, 
genstanders namen er 7 mee. Het valt ons - en ook vele i;i.ndE_l
ren - 'op, dat er bij onze· ploegen ilog te weinig overleg wordt 
getoond. ·De meeste spelers vergeten tevoren te overwegen, 
wat -~ m.et de ,ontvangen bal -zullen doen. Het gevolg ia, dat 
vrijstaande spèlers genegeerd worden en. dat het plaatsen,dat 
nu in. het wilde wèg moet gebeuren, zeer slecht is verzorgd. 
Ook de keepers, vooral de slechte uittrappers onder hen,moe
ten er veel meer op letten, Wáàr., zich hun vrijstaande mede
spelers bevinden. En dan open.spel, heren! 
Het· eerste behaalde op I s-Graveilzand.e eezi zwaar bevochten 
overwinning. Henny Overbeek ga% Lens al spoedig de leiding. 
Jammer genoeg verslapte hierna het spel en onze tegenstan
ders namen al spoedig door 2 doelpunten de leiding. Joop· 
WillE_lms probeerde het met. een -yer schot en hij had succes,.· 
Jan l'faisteijn gaf LenS de leiding terug, maar nog voor rust 
scoorden de roodwitten uit een· vrije schop met een zeer hard 
schot. Toen 's-Gravenzande na. de hervatting de leiding her
nam, za~ het er donker uit voor LenS, De ware vechtlust kwam 
nu evenwel los en in de laatste 2O.minuten vond onze voorhoe
de nog 4x het juiste gat, De laatste goal werd echter, waar
schijnlijk ten onrechte, afgekem:'d, · : 
Het tweede deed tegen H,U,S,H, zijn uiterste best, Er werd 
zeer hard ge.werkt en ·àaar ook de. tegenpartij het beste been
tje voor zette, ontstond er een levendige en prèttige strijd, 
Een groot gedeelte. van de wedstrijd waren onze reserven in de 
meerderheid, vooral na de ·rust~ Juist in een periode van meer
derheid deed H~d.S.H. een uitval en een van de halfspelers 
had met een schot van flinke afstand succes. In de resteren
de tijd deden onze jongens nog alle" moeite het getij te doe_n 
keren, maar het mocht niet gelUkken. ' , , . 
In de wedstrijd tegen het sympathieke Delftse Concordia leed 
het de:rde zijn•vierde achtereenvolgende nederlaag.In plaats 
van kampioenscandidaat is het nu een gegadigde voor de rode 

•lantaren, Het kan verke;ren, zei Breeroo reeds, Ook :tiu was de , 
:tegenstander in .het ve;ld zeker niet sterker~· maar de kansen 
werden beter benut .. · Zowe:). voor als na de rust profit.eerden 
de gasten éénniaal·van een fout in onze achterhoede. Onze 
stormlinie zag geen kans een bres in de Delftse verdedigings
muur tè schieten, .al kostte het in enige situaties moei te de 
ba,l er naast te plaa teen, · 
Het vierde handhaafde zich op de bovenste plaats, hoewel de 
vele gelijke spelen de positie niet hechter mak:en;D.H,L. 3, 
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-122----=-·--------------- . -~----::--b.v. ,hee:f't at minder verliespunten op z:ijn rekening. Een klei-ne kans bestaat ez: nog, dat de u±tslag van de nu gespeelde wedetr,ijd 2-1 in ons voordeel ga.at luiden. Er is n.l. geprotesteerd tegen het' •niet toelêennen ;van een doelpunt.De spelers ~deden overigens hun uiterste best om beide puntjes te bemáohtigen. Er werd hà.rd gewerkt,maar het plaatsen was onvoldç,ende. Voor de rust ?lam H.P;S.V. de leiding met een on-. hçudbaar soJ:,ot. Na de pauze.°'pakten• onze jongens nog harder · aan en het gelukte Henk deri Drijver de geliJkmaker te produ
ceren. 5 Min. voor tijd doel;puntte Hans v.d.J3ur·g; maar de scheidsrechter ga:f, na,appél ,,van de H.P.s,V. grensreql).ter, buitenspel. Het einde kwam dus met l'-1. · H;t :vi,ifde komt de laatste we'\{en geregeld met een mooi rap-· port thuis~ Soa 6, de tegenstander van deze Zondag, moest 
er met 2'-0 aan geloven. Voor de rust redde de buitènspelval Soa uit vele penibele gevallen, màar in de tweede-helft doelpuntten onze jongens kort_ achtereen tweemaal. J.l3on en Sin- · jorgo waren de gelukkige makers. De reactie van Soa was hevig, maar vergeefs. De achterhoede heeft in de laa~ste we-· ken al meer doen blijken, dat _een vijandig offensief hevig . 
moet z:ijn om de caputilatié af.té dwingen. Zonder terreinverlies werden de moeilijkheden ovenronnen e·n zo was de· viercl.e overwinning een feit, . 

Het zesde maakte zowaar 2 goals. l3èide malen was het Leo Niessen, die dit voor elkaàr bracht en even zo vele malen 
gaf hij hiermee· Lens 6 de leiding. De rust was ingegaan·met -een 1-0 voorsprong. Ná de rust miste v.,d,Bcl een penalty! 

•. V,D,V, ma.akte toen maar gelijk, maar Leo zorgde voor 2-1,,De • achterJ:i.oede was een dergelijke weelde vér in de 2e helft niet gewend.en dacht áe wedstrijd al gewonnen te hebben, V,D,V. '. oordeelde anders, zette de kiezen op elkaar en passee~de. nog 2x de goed keepende Jan Linneweevèr, En zo gingen de 2 punt
_je.s, IlOg verl~ren! . · • · / · .• . , · . '. J.v. v. ;~-;-~;:---~'--·--,..----------.. -·---;:-:--ï-------.-ï---· 

Frans Mourik verzocht om plaatsing•van de volgende :t"e
gels: "Mecj.e namens mijn vrouw dank ik, de •''pnbe:r.end& gever" 
voo:r:.hetgeen wij Vrijdag J. 1, mochten ontvangen,"- . . . · ,Wij wensen onze Frans' toe,: dat ~ weldra in het geh~el;: , geen hinder meer zal hebben van zijn b-lessure•. 

Stop het zoeken naar· Gerrie Deckers • · jas: Oma heeft nog vóór de keude te bar kon worden het kledingstuk in haa;r kast gevonden. · •,. ' '' 
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. --~---~------~-----------------------Spelers, geeft SteedS 'voorwerpen van wàarde ~f aan lei• 

d fand d "d . ..,1 ers.,o ere goe e vrien en. • . _. 
Als het maar om koek gaat, fian _kan Lens C wel zitvoètbal-, l,en. Net 6-4 werd·, B geslagen. _Als Koek gingen dti doelpunten 

e_r in. Enm de vinnige ·:strijd ging de P .P.-!Coek er ook in 
•. •· als koek. ,, . · • ' ,. . . Afscheid nemen. sch:\,;yit in· Lena een geliefkoosde functie 
te z_.ijn geworden. Thans is_ he\ Zuid-Afr:ika, het- land van de Boeren, dat me_t Lensbloed ve=ijkt gaat-word~n·. De lieer ·en mevrouw LeQc'Van Houtert verlaten hun vaderlartd en hun club. 
op Vtjfdag 19 December per Sibajak om in dé schaduw van de Tafelberg' samen ge'lukkig .te zijn • .Di1; wèns·en wij hun van harte toe. W.ij moeten er· even· aan wennen Leo en Thea 'niet meer in onze Kring te zullen zien, vooral· ~u, zo: !kort nà. het -
Sint Nicolaasfeest, waarop. Leo op zulk een originele ~e il.e rol van Heilige Man vertolkte. Het -troÓst ons. te weten 
dat oo'k b.ij dit afscheid de e,ens gesmede vriendschapE!banden niet worden verbroken: VT.ij hopen' nog,vaak veel. goeds ·uit· · 
Zuid·•Afrika -te vernemn. · .. 

Mèt dezelfde gelegenheid vertrekken l'.Iev:rouw Fien v ,d. 
Boogaard.,..Jánsaen en ,twee vah haar kinderen om zich weer bij 
de aohtergeblevèn kinderen te voegen, Ook jóu, Fièn,wenst 
Lens oprècht toe dat he't je goedimoge gaan. Voor alle ver
'trekkenden Gods beste zegen en. als het met hun plannen o-
vereenstemt • •• tot wederzien! . , 
.,,.......,,.., .. ~------~----·---------------------~-p R O G R A M M A 'SENIORES zc1.mÁG 21 DECÈMBER, 

2.00 u, De Jagers 1 •· Lens l Terr.Ockenburgh,lijn 20 bus P. 12,00 u~ Oli'll'eö 2. - Lens 2 Terr;, P.ijnacker, ,·. 
, 2.30 u, Lens 3 .• ; G,D.A, 3Terr. 1 lokaal 1; 
12,00 u.' D,H.L, 8 · ·- Lens 5 Terr, Delft. ·' 
2,30 u. Lenà 6 - B.T.C.S Terr. 2 lol!:aal 2. 

P R .0 G R A M M A JUNIORES ZATERDAG 20 DECEMBER,. 
3 ,00 u. Lèns F .- Lens G Terr, 2 lokaal 2" 
3.00 u; Lens comb. ·- Gr,'W.II Vac.comp, Tsrr. l, .lokaal :?, P R b G R A M M A · JUNIORES ZO!-ffiAG 21 DECEMBER,, ' ' 

rl2, 00 u, Wit :Blauw R.K •. - Lens C. Terr. Van Tlïuyllstraat 
' t.o. v.u .. ç .. . . . ~· , l ------------------------------------... ·----:--·--~--D E E,C,O '. B 1 A A S T A P P Ê L. , 1 ,_ • 

EËRSTE ELFTAL:· J. v.Melzen. ,A.Hoefnagel, H,Helm:i.ch, J,Wil--, 
lems, R.Roemers, L.de :Boer, J'.Wüstefeld, H.Overbeek, J,Walsteijn, .A.KopJ)elle, F,v.Niel. Res: A,v,Luxemburg,A,Haasjes. 



:ll4:_; ___________ J. _____________ ~--------.-i---
Leider: Dhr. W.Praalder. f 

TWEEDE ELFTAL: J.Frijters, J,v.Westing, A.v.Huffel, Ph,de Heer, J,Roozenburg, J,Hop, Ant,v.Huffel, H,Naastepad, w. 
Verheggen, H,Kops, S,Kroon. Res: H,v.d.Burg, c.Bierhuizen, 
Leider: Dhr. -H,Janssen. Samenkomst 11.15 uur station Holl. 

_Spoor. 
DERDE ELFTAL: W.Huysmans, W.Beerens, J.v.Venrooy, G.Luyckx, 
L,Ullers, J,Bontje, A,Blok, H.v.Rijn, C,v.d.Zalm, J,GOemans, C,v.Lu:içemburg. Resr J,Bom, w.v.d,Geld, Leider:-Dhr. J.v. 
Venrooy. ~' 
VIJFDE ELFTALt Ch,Demeyer, A,Wagemans, W,Klfum.sn, L.v,d,Wal, D,v,d.Bol, F.v.d.Deelen, A,Versteegh, A.Wamelink, L.de 
Weert, R,Becker, L.Borsboom, Res: J .Bon, J,Sinjorgo, Lei
der: Dhr. L,de Weert. Samenkomst 10.45 uur .Station Roll. 
Spoor. 
ZESDE ELFTAL: J,Linnenweever, A.Bosma, A.v.d,.Bol, A.v.d, 
Hoeven, M.Lückel, M,Dullaart, B.Bes, L.Dullaart, H;v:.Hir
tum, L,Bosma, · L,Niessen, Res: 11,Willemsen, P,Bakker., H. Vos. 

De spanning in 4 A, van de K,N. V ,B. begint danig toe te nemen en wij mogen zeggen, dat ons eerste elftal, een zeer 
goede plaats, in de kopploeg i'Illleemt. Met nog zes wedstrijden, 

-hoofdzakelijk tegen de medegegadigden - voor de boeg.Zondag a.s. kan deze plaats verstevigd worden. Wlj denken hierbij 
heel even terug aan de keurige 6-1 overwinning thuis behaald 
op de Jagers. Of de zege nu weer zo groot zal worden, betwijfelen wij, want de Jagers hebl:en de laatste weken betere re
sultaten bereikt, maar dat het een zege wordt, daar is de . 
hele Lensfamilie zeker van. 

Ons tweede is jammer genoegd.oor de twee 1-0 nederlagen 
weer achterop geràakt, Het kan toch beter, lui. Dat hebben jullie getoond in de andere wedstrijden. Zondag a.s. kunne~ 
wij toch weer op een overwinning rekenen'? . 

De prestaties van het derde gaan,nog steeds bergafwaarts, Hoe ·lang zái. dit nog durel'.\'? Het wordt toch heus eens tijd 
de rollen om te draaien, Da,arom Zondag a.s. nog een.extra 
schepje erop. G,D.A, is wei een lastige tegenstander, maar 
de uitwedstrijd werd met ;-o gewonnen, dus thuis kan het nog beter, , . 

Heel iets anders is het met one vijfde, Na een aarzelend begin, gaat het met dit elftal., steeds beter, De Weert en zijn , mannen weten, wat vechten is. De resultaten zljri dan ook niet 
uitgebleven. Zo spelende kunnen de be~de puntjes uit Delft . , 



' 
• .. . .· •• . < .·· .. • ••. -12~ · -~---------M-~~----~----------,----------~--

worden• me ege"!,racht. . , . , .· 
Lens 6 heeft zowaar kans gezien om Zondag j.l. 2 doelpun~ 

ten te maken. Dat de' tegenpartij- er-juist· één meet maakte, 
is natuurlijk jammer,maar toch wi,jst alles erop, dat het nu 
~inde lijk m·et de ,7eeks van nederlagen_ ia afgelopen~, De Eco .. 
is zeèr optimistisch en durft te voorspellen, dat Zondag a,s. 
het eerste punt zal worden behaald. .. '. ·E,C;.O. ------:--------- .~------------------u I T H E T · J U N :Ï: 0 R E N K A M P. • 
LENS-G kan deze, week me.t een zekere "air'' in ons Junio;~n
kamp rondwandelen do'or op Zaterdag'j.l. het énige puntjè 
in de ~cht te slepen: LENS;.E en F moesten n.l. d'é' puntjes 
aan RA.VA en WILHELMUS afstaan. Deze elftallen mogen wl.J even
wel toch een compliment maken daar zij mét slechts 9 ·man bin-' 
nen de lwien kond.en verschîjnèn en toch dapper van zich heb.: 
ben afgebeten!! Ons E. moi;lst, aldus verzwakt ,N~ 2 op de rang- ~ 
lijst bestrijden. Vóór de rust gi.nir dit, buiten a:lle'verwach
ting, zà goed dat RAVA blij_mocht zijn een gel~'ke stand te be
vechten -1-1. Wij nQteerden n.l •. een fraaie safe van de Oran
je-doelman en een paar kogels, van de uitstekend ."spelende 
Romijn, die resp. tegert de paal en net .naast .het doel b,elàn!i-" 
den. Na de pauze ging de vermoeidheid -einze jongens parten 
spelen, Zodoende kon RAVA. nog 3x doelpunt.en, waarbij zij niet 
over geluk te,klagen had, Een als voorzet bedoeld 'schot nerd 
door de wind van richting veranderd en belandde viá de paal 
in ons doel. Even later hadden onze backs pech, toen eerst 
Polders "bij een aanval ten val kwam en v,Rijn een bal lie't ·" 
glippen~ Beide keren stond een Rava-man gereed om liét von-
nis te voltrekken. RAVA verdiende de overvlinnii:Îg,maar de uit
e.lag '.l'as enigszins geflatteerd •. Ook het verzwakte LEl!TS-F riloest 
voor h,et volledig WIL!_!ELlIDS-elftal het hoofd buigen. Wilg.el- . 

· mus was. veel ste_rk;er en: helaas had onze doe,lman,hoewel _hij 
weer een pen.al ty stopte;" een sof-dag. Er is dapper ge streden · 
en de uitslag (2-0) mag zeker eervol genoemd worden. A.s. _ 
Zaterdag komt een spannende ontmoeti"ng tegen de 4e Klas . ·. ' .. 
sportbroed~rs: LENS-G! ! Láatstgenoemd elftll.1 heeft tegen"'._; . · 

'OOSTERBOYl? (uit!!) een gelijk spel uit het~ weten te sle-·_ 
pen. Ging het spel aanvankelijk gelijk op, na de rust was 
OOSTERBOYS'vèel sterker en. werden onze jongens op eigen helft 
teruggE!drongen." Onz!! baçks G,v.We1;1ting en. A.v:.d.Hoff -en niet• 
te vergét en kee~er J. v. Vond.eren kunnen op een uitstekende _;_ 
wedstrijd terugzien,uant vooral. aan hèn is het te danken dat 

' 



' .. 

-126- · · ·.:--------------------------""!'----·---- ' de wedstrijd eindigde' zoals hij begonnen was n.l. 0-0. Jammer 
wa.á het,dat Eddie v.Laarhoven de'ons toegestane strafschdp 
niet wist te bénutten. Door dit succesje tegen OOSTERBOYS 
kan het,. a.s. Zaterdag spannen op het Lens-veld, als de strijd 
wordt aangebonden tegen LENS-F! ! ! LENS-C slçot, het jaar 1947 , 
af met een verdiende 3-1 overwinning op WESTLANDIA. Het was 
een goede wedstrijd tussen gelijkwaardige tegenstanders.Het 
goede open spel van onze boys gaf hier de doorslag.,Keeper , 
Pellekoorn werd een keer onhoudbaar gepasseerd en wist een 
keer op fraaie.wijze redding te brengen. Het eerste Lens
doelpunt ,was o.i. houdbaar. A.s. Zondag volgt een,invitatie
matoh te·g11n ~et versterkte WitïBlauw W.K,.. Succes!! A.v.H. 

OEFENWEDSTRIJDEN: 
ZATERDAG .20 Dec. a.s. 3 uur Lens F - Lens G (spelers uit 

andere elftalle,n worden~ opgesteld} 
Leiders H.H. v.Wassem en Goemans. 
ZATERDAG 20 Dec. a.s. 3 uur Lens-comb.-Gr.w.II~VAC-combinatie 
OPSTELLING: LEMS-comb. s A. v .Looyen, 'A. Speelma.'ls, J' .Al, C .de 
Ma.at, U'.Naastepad, H.v.Niel, A.Rietbroek, E.Löwenstein, W, 
Tettero, J.Kuijpers, J.v.Zuilen, Res, J.Wallaart, M.Gelauff," 
B.Herfken_s, T~Strous, il.Vink. Leiders: H.H. Visser en Speel-
mans. 
ZONnAG 21 DEC, 12 iiur J/IIT-BLA'lm R.K.--LENS C. Terrein van 

Thuyllstraat t.o. vue. Samenkomst op het ter-
rein. Leiders: H"H. Visser en Speêlmans~ ---~------~--------------------------------STANDEN. 4e KLAS A. 

Alphia 11 6 3 2 15 31-22 
Westlandia 11 6 1 4 13 ·. 33-23 
Lens 11 6 1 4 13 41-33 Duno 11 4 4 3 12 26-19 Kranenburg · 10 5 1 4 11 18-20 
Oliveo 11 5 1 5 11 28-24 
Archipel 11 4 3 4 11 27-26 D.H.L, 11. 4 2 5 10 · 22-25 
De Jagers 10 3 2 5 8 19-30 's-Gr.:tvenzande 11 1 2 8 4 17-40 

-...--=-:-=~~-~-=-=-:-=-=-•-=-=-~-~-=-=-~--a-s---=---•-. . . . 

• 
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/ Donderdag 25 December:· Voor allj3:zi die· de Lensrevue lez.en 
· . . .. . • ' · · 'een Zalig Kerstmis! ! ! . 

Zaterdag 27 Dece_mberi Lens. G'. ·.., Pupillen A en ·:s •. 
Zondag 28 December: Lens 1..,2--3-4-5,6-:s-c. · 

, Maandag . 29 December: C.lub als steeds! 
Vrijdag 23. Ja:o.uari:·-Gereserveerd_ voor de Lens-operette • 

. -.------ --- ------
Z A L~ I G K E R S T 1i -I s. . 

"En toen werä.. in, die arme grot 
Ons· aJ.ler Schepper,Heer en God, 

· Ons Jezuke geboren; 
Millioenen engelen.daalden neer· 
En lieten voor hun •Opper~eer 

.. De schoonste zangen horen. 11 

De engelen, die in alle eeuwigheid Gods lof zingen,lie-' ten niet .m 'de mensgeworden Gqd te huldigen, v 
- "Ere aan God in den hoge! 11 , zongen zij.; . 
, De herders, verbijsterd door de· lichtende iuchten .én de 

engelenzang in de Kerstnacht, ,lieten hun wollige kudde, in 
de weide achter ·en zochten ~t -pas 'S';lbóren Kind om even-
eens hun hulde asn te bieden. · r . .. . . . ~ ~ . Later,lroamen de· Tii-jzen na een lange tocht in :Betlehen\ . en zij aanbaden Jezus en gaven Hem- 'h)in geschenken. · : 

Eeuwen lang, e.lk jaar opnieuw, hebbe.n ·~en, ;vrouwen 
en kin!'l-e:ren :voor de staJ. gestaan ·om !Îa.µ'' de beelg.en .te kij
ken van }J.e.-t•Kindje op stro, ;van 1.fari•a, van Jozef en van .de· 
and . 1 .. ,• ' eren.. · . ,. - . . . .. .. . ~ ~ -

Zij keken en baden, ,dank;te11 of klaagd~n liun nood. · 
Negentien eeuwen :reeds herdenkt dé wereld Christus I ge-boorte.:- · · · ~ ' · ·," · 



. :1,gê; __ , ______ ·--•-----·-----------
, ' En"wij,vrienden. van Lenig en Snel,wat doen wij? 
' Welke gedacnte h9udt ons bezig? • 

Vinden wij het alle en maar jammer,dat de ki:>nij1;_en nog zo 
duur zijn? Wat zou dat te betreuren zijn? 

llanaal tegenover G.od ,die voor· one mens werd! 
Neen; -.lij staan voor dS" Kribbe met de engelen het Gloria 

zingend,bescheiden en· beduusd ale de herders,en gelijk de 
. Wijzen .met onze geschenken, iede~ met een zelf gekoz!)n of-
fer.,: . .' .. · ' · · .. · ' .. · 

, , Zo,, stil Gods menswording overwegend,zul1.en ~ve een tik-
je beter mens worden, , 

En het zal voor ons allen zijn Een Zalig Kerstfeeot. 
·. .. . -··-~-.;..------~-.... -----------~_,.;..;,;~-
LE N S 1 VER JA A.R DAG. 

Een fr,;i.ai e historie, en helemaal vra.a:r ga ik U thans ver
tellen, Hoort er naar! 

Het was op een morgenstonde in de zesde klas,· 
Waar de wijsheid wordt verspreid door-Broeder Theonas. 
Hij stond daar in zijn donkerzwart tenue 
Te lezen in het schone blad, de Lensrevue, 
Zonder omslag was het, wat viel dat hevig tegen! 
Open lag dus bladzij honderd'tien en negen. 
Wat hij daar làs, deed zijn Lenshart gloeien: 
De ·club verjaart I Daar moet ik over ,broeien! 
Fluks nu. wat 'knápen eaamgetrommeld 
En even in de bloementuin gerommeld, 
Jongens, luistert, ik zal je eens wat lezen. 
Dit eli dat·, en zus en zo, eerst even repetereµ! 

Goed zo; jong kerels, jullie toont intelligentie: 
Een.druppel troost in oceanen decadentie! 
Nu naar beneê; zonder lawijt, zonder getier.· 
Hier is het adres: de tussengang, klasse vier. 

. r • • • 

Klop, klop! ga.at het daar w_eldra ·op de deur. 
Mijn here Juffermans komt zelvers veur, 
Wel Tjebbe,. beste ·vriend, wat kijk je vro!? 
_Ja; Lens v'erjaa:i;t ,mijnheer, en ik verheug me zo •. 
En·ook ij<:, zegt dokter Theo Pil, namens de pupillen, 
Honderd jaren worde Lens; dat zou ik willen. 
Daar staat van Meijgaarden van G,D,S, 
_Proficiat, meneer; met het feest van L, en s. 
En Adri Hoèbeek, Rava's steunpilaar, 

/ 



., 
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George en Peter~ stoe-re knap.en, alle twee 
Treden ook nog pinnen in de· Zale Sapientiae. -
Get,;reeën. to:cr.cn, zlJ eèn zware aarden pot 
En spreken nu in ernst, ja zonder spot:: , 

. :..>'-

Eèit bl:oemenhulde 'Van -ile klas, _maar het reeft ons zo gespe-. . , . ., . , . ., . tena 
De pot is, slechts'met aa-rd 1-'gev-uld1 de bloel!len zijn·verge-

, · ' ten! . 
De -Vice-praese~ staat ttiet tra.nep. in de o,gèn~ 
,Tonge:rs-liet::'., ik è.en ,tot wenens toe bewpgeus;_. 
Da,?J.lf; je Broeder Theonas, _laät hem delen. in de :pret;i: 
Een fee_stsigaar. van Leµ.s: een .echte· sigaret! · · _ ...... _--•-,------~---- --·•a. 
Dit_. -lezer ie een st,aa,l van 1··1ens-amoiira. _, · 
Rat werd te )loek gesteld door Troµbadou.r. ~-----~---... ---..... .:...~--------.... -------•·~-------~ ... Te~ attentie i Dit. betreft. de" Feestclubavond_t " . . ' . 

. De hoofd.prijs van de 2e rondo n.l. ,een Kruik b:lanke 
. "limonadfl" beschikbaar gesteld door de·_,heer · .Álsem, kan_doo:::
~Qu,de Boer aan q.o ·zaak/worden afgehaald.. Jan v:an .Venr,qoy · 
en -#dré van_ Huffol kunnen re.sp. een doos sfgarettè:ii en 
een rol '.beséuit afhalen ];,ij ':Hènk_ van Rijn, m,1oênstra8:t 59. 
/Apeldoorns'llaan.,. · .,_.-...,.,--,~_, .. ;,,,_.~-=-~----- -·_:~~:.:._~~ .. ~~-~·~..:..:.:_;~~~-.. ·:., .. _ 
LA:. R I A.__ . . • . . . ' • • ' - :· • . 

Paul ·= Echeomen is het JIDt ons eens, dat zijn "zeun" 
een-L,m.9er moet worden. De Le:nsrcvue ontvangt hij geregeld en spelt ze re gel voor regel~ Hij bel:;:lá~t .:ich e:r over de· 
komenqe feestavond te moeten missen. Veel succes wenst .hij ,1 ' ~ - • . . .. ' , onae-elftallen tqe en aan-heel .Lens het beáte•-in het Nieu-. we Jaar! ~ ,: ;t~ .. ,.. · 

/ • 'S ·• -§J!.~t,!').!§_."~ .. '!.kns _l,, opper.den ·het pl'an a:~s~ ·za_terdag 27 
Decè:nber op ons terrein•eën balletje to komen tràppe'n en 
nodigen_ hun e;I.ftalgenoten uit.' eveneens naar het· Lenshome' · 
te komen, Bravo voor dit initiatief_, juist nu daa.T er deze 
wèek geen indoart;raining is J • _ ·r _· .-, 
,' Hebt U de in!3ign~s ~l -gezien,? Mooi, hè.'! -:Pe Heer H~Hou

kes heef~ er.nog in zijn bezit •. 'Tilt u·er een? Adres: 2·e 
Sc}:tuytstraat 60" Prijs 90 cent. · , • · ~-...-,~--.;...--·---.--·~-----~.-----:-----~-~~---------
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23 JANUARI 1948. . , 

"Niet een kwart van Lens, ook niet de helft, 
Maar heel de club viert feest in Délft." 

' -
• De leider van de op te voeren operette, de he~r J"Nuy-

ten, is zeer tevreden over de repetities, die een daveren
de feestavond waarborgen. Trouwens, wie de revue van ons 
zilveren feest nog in zijn geheugen heeft, kan niet anders 
verwachten. Inderdaad, het wo:rdt knal! Ergo, we gaan e:r al
lemaal naar toe! De eerste 400 kaarten zijn al in zee,naar 
ik van de P.P. hoor. De heer lfoefnagel verzekerde mij te
vens, dat voor de thuisreis een excellente regeling wordt 
getroffen, waardoor de vraag1 hoe kom ik thuis? op grandio-
ze wijze is opgelost. 

Nog één maand en De Delftse Doelen zindert van Lensvreugd. · 
De tijd gaat snel~ En lege pl_aatsen mogen er ·op óns jaar
feest niet zijn, Dus, vrienden en vrienden, laten wij ons 
beijveren om alle kaarten te verkopen, De ledén, donateurs 
en adverteerders zelf, maar ook. ouders, ·familie en, kennis
sen, zullen met elkaar de zaal volkomen vullen. 

De kaarten kan men verkrijgen bij de heren van de P.P#: 
N,Schouten, Jonckb1.èetplein 62, J.Hoefnagel, Merkusstraat · 
55 em H.van R;_jn, Meloenstraat 59. · P.J. • -- ------·--------·--------.-.---.. ·------
UITSLAGEN VAN 21 DECEMBER. 
De Jagers 1 Lena 1 scheider. n. opg. 
Oliveo ,2 - Lena 2 2-2· 
Lens 3 - G.D.A~ 3 1-3 
D0 H0 L. 8 Lens 5 1-1 
Lens 6 B.T.c. 5 2-4 

----------------------------------------v A N . D O E"' L T O T D O E L. 
He:t eerste e·lftal maakte een vergeefse tocht naar Kijkduin. 
De aangewezen scheidsrechte:i- voor de J~gEµ"s-LenS liet ver
stek gaan· en een aanvaardbax-e_ remplaçant ontbrak, 
De ~eis na.ar Pijnacker weré(door het tweede met angst in het 
hal"t aanvaard. De trein bevatte slechts 8 sp~lers._Geluk
lig kwamen er 2 laatkomers pex- t~xi, zodat het spelex-tal 
bij het beginsignaal in ieder geval 10 wa.s. Waar wax-en de 
wegblijvers? Er ontapo~ zich een levendige strijd, waarin 
de gasthex-en het eerst doelpuntten. Dat lieten de resex-ven · 
niet op zich zitten. Specia.al Tonny van Huffel weerde •zich 



Ee;rst wist Silio Kroon ui.t een voori:et van hem te_ scoren -~ ~. 
en nog voor de rust zorgde hij.zelf met een steenhard schot 
voor een voorsprong" Jifet veel ,elan werd deze na,J1al.f-time 
door ons tiental verdedigd. De.verdediging gaf gee~ krimp. 
Een misv.eratand in de laatstè miriuut gaf 0liveo nog de kans 
de, balans in evenwichtige stand. te brengen~ 
V()lkomen verdiend wa.s de pederla'ag, die het derde van G.D,A. 
te slikken kreeg •. Vooral na de rust waren de roodbaadjes · 
{of moet ik zeggen zwarthemden~ gedecideerd sterker en het 
wekte verwondering, dat het aantal goals tot 3 beperkt 
bleef, Merkwaardig genoeg kon· slechts l G.D.A,-doelpunt de 
toets "der critiak. ;ten volle doórstaan, Inzonderheid bij. de 
tweede goal• was de· G.D.A,-leider, 'die de niet opgekomen 
reclitspreker verving, wel erg abuis. De goal, waarmee kees· 

: van Luxemburg gelijkmaakte, nadat G·;D.A, de leiding had· ge-
nomen, was een beheerst doelpunt~ 1

• . • • 

Het vierde· mocht ui trust en. Van deze ge:legenheid maken \va . 
gebruik de stand in die afdeling te· publiceren,'·Hieruit · 
blijkt dat D,H.L. zijn snode voornemens ·op dezè nag ten uit- · 
voer heeft gebracht en met gepaste vrijmoedigheid de ·flu-' 
welen zetel geeft iné,enomen. -~ . 
D.H.L. 3 
Lex$ 4 ·· 
v.D.s. 3 
Bl. Zwart 3 
Tonègido 3 
H.P.s.v. 3 
Kranenburg 3 
W.I.K. 3 
Spoo,;wijk 3 

, 

• 

11 
11 
12 

· 11 '· 
12 
10 
11 
12 

·12 

5 
5 .~ 
6 
3 
6 

·4 
4 
2 
2 , 

" 

5 
r 1 15 24-17 

4 2 14 19-14 
il_' 5 13 20-17 
6 2 . 12 24-17 •. - 6 12 17-18 
3 3 11 18-16 

·2 5 . J,.O 18-20 
4 6 {l 17-26 

. 3 7. ,7 9"%1 
·. J . 

Het. vijfde zag,ook nu geen kans om de ach~te aflevering van 
de Delftse ,leeuwen béide punten te ontnemen. Evenals in het 
Zuiderpark werd het ook in Derft 1-l. Voor de rust maakte 
D.H,L. l-0. ·Dit was ve:ro.iend, omdat de wit-groenen het be
tere spel speelden. Na de thèè· was LenS wat actiever.Loek 
v.d. Wal• inaakte gelijk en enige' kansen, om de leiding te 
nenen, werden gemist" Al met á.1. was het gelijkspel ovèrigens 
voor béide partijen de juiste'beloning. 

B.T.c. 4, hoog geklasseerd, was de tegenstander.van het 
ze·sde. Toch was 5 minuten voór hèt einde de stand nog 2-,2.· 
Voor dé-rust zorgde var. Hirtum-voor de eerste goal. B.T.c. --
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deed dit. laµistje na en er wei-d ge'draaid met l'f'l. Na äe bou:Ülon werd het 2-1 voor de be.zoekers. Leo Niessen bracht ech
tei;- de .,ia,lijkmake;r op· het denkbeeldige' ;coringsbord. De :,' laatste 5 ininuten een jammerlijke verslapping, waarvan da Houtwegbewàners gebruik' maakten ein tweemaal het net te dcien trillen. · · · · · ·' . . . J.v"vi,.'! ~ ----------------·---·------... ------1<;,,.-..... ·p R O G R .A. M M A . SENIORES ZONDAG 28 -DECEMBER. , 
2.00 u. Lens 1 - Kranenburg 1 terrein l lokaal ·1. 
2.30 u. Lens 2 - Voge1. 2 te·rrein 2 lokaal 2. 

12.00 u. Rijswijk 3' Lens 3 ten;.Julialaa.n,tje', 
. R:i:j,swijk. · . ·· · · 

12,00 u. Lens 4 ~ Kranenburg 3 terrein 1 lokaal ld 1.15 u 0 Kranenburg 5 . -: Lens 5 te=• B.T,O.Houtweg Lsd . . 1,15 u. S,V,H.'6 Lens 6 terr,:H'o:itweg, Lsd. 
P R O G R A M l! A JUNIORES ZATERDAG 27 ~JiCElrnER. . . . 
3,00 -~• Ooste,rboys ~ Lerui G I Samenk. 2,15 Capitol : 

Leider Hr.J,Göemans., • 
3,óO ·.u: .• Lenspupillen A ·• pupillen B te=ein 2 lokaal 2. p ROG RAM MA JUNIORES ZONDAG 2a'DÉCE1IBmR. 

12, 00 u. Le~B -· Lens C terrein ·2 lokaai 2.: 
· . ·' \. Leidm!s H.H. îl ~ '{i~ser en A.Spealnuns -----------•---•-----•c_.,....,,.., _____ ...... ____ ó_.,.,_,, ______ ,•IP.-,c•;o_..;;,_ 

D E E, Ó,;!h_ B L .! A S T A P .P Ê L.; '.. ·. 
ËÎIBSTEEmAL: J. v, l.iêlzen, A,Iloofriägèï; H.Helmich, J. Willems, 
R,~oemers, .L,de ~oer, J 0 Wüstefeld, H.Oyer~eek, J,Walst?yn, A,Koppelè, F • v,.N:i.el • Res, J ,Roozenburg,,, _H, v. d.Burg, Leiderg Dhr, JT .Praalder • , ·. . , .'"· . · ·. . . 
TWEEDE ELFTAL: J,Frijters, J.v.Westing, A.v,Huf;fel~ 'pJi,de,: .. Heer, H,Kops, -J.Hop, Ant.v.H]lffel, 11,Wiistefeld, ·vr. Vérhee-gen, 
P.v.d.Valk, s.Kroon; Res: c.Bierhuizen, B,Vink. Leiders Dhr. H.Janssen. 

#. · • 

DERDE ELFTALi W.Huysmans, W,Beerens, J.Bontje,·G.Luyckx, J,v.Ve:(lrooy, P,v.Egmond, A,Haa:sjes, J,Bom, H.v.Rijn, J 0 Goemans, W. Hügens. Res~ W~v.d~Geld. Leiders D!u-. J.voVenrooy, 
!!_E..fill.?...1!!!.FTAL~ W. Hillenaar, 'li, den ·~rijver, C-.:Bier..huizen; G,.· t. v.d.Steen, J.Roozenburg,· B~Vink, A.v.Luxemburg;H.Nai:istepad, C,v,d,Zalm, H.v;d.Burg, ·C,v.Luxembu:rg. Res: R,WüatefeldJ L,1

·, Borsboom. Leider: Dhr. N,~chouten, • • · · 
VIJFDE.ELFTAL: Ch,Dem~yer, A.Wagémanà, W.Klünnen, J,Sinjorgo, D,v .• d,Bol, F.v.Deelen,A:Yerst'eegli; 1,,v,d,Wal, t.;da Weert, J,Bon, R,Beoker, Resr l.,Wamelink; .J,Heere. Leider: Dhr. L;..·- · de Weert, · · 
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ZESDE ELFTAL: J.Linnenweever, A._Bosma, A.v.d.Bol, l!.Dullaart, 
:l.i.Lückel, H. Vos, 1. Verschuren, B,Bes, H.v.Hirtum, R,v7illem-
sen, L.Niessen~ Res: P.Bakker, L.Dullaart, L.Bosma... · . 

Drie van onze elftallen zullen Zondag a.s. de strijd aan 
moeten binden met Kranenburg.Het eerste ga.at revanche nemen 

. voor de destij_ds geleden 4-2° nederlaag.Denkt ,aan de 'kans. om 
de hoogste eer,. spelers! ' . . -

Het tweede heti:ft de goede weg weer ingeslagen. Vorige weef 
was het een gelijkspel,nu vro~dt.~e~ vast en ~aker een over--
winning. · 

Lens 3 gaat nog steeds•door met verliezen.De.spelers moe
ten er aan denken,dat het spook van de rode lant,aarn hier • 
voor de de.ur ·staat,. Oppassen lui, dit mag n,iet doorgaan, -
Rijswijk is sterk',maar er is. toch wel een puntje binnen te:- ha-
len. ~ ·; · · : , · 

Ons kanspaard,het vierde elftai',staat -moment,eel- .1 punt. 
op de leiders·D,H,L. 3 achte:i;:,Deze wedstrijd tegón .. KranBm,_• 
b1u-g.3 moet .. ·dus.zeker..._§8wonnen ,.orden om de kans _op het .kam-
pioensc~p niet teloor te, zien gaan. . · - . · '" . - · _ . 

Het ·vijfde -gaat op. bezoek: bij Krannenburg 5, Wij achten dit 
elftal zeer zeker in staat om de 1-0 nederlaag te wreken, 

· Onze benjamins hebben vorige _week. tot ;2 min, voor het. ein
de stand weten te houden.Als Zondag a.s. nu ook de laatste 
min. de· tanden op elkaar worden .geklemd,dan kunnen ,;lij mis
schien nu dan. eindelijk eens e~n puntje voor dit e}ftal note~ 
ren, · '- . - - • · . , . . E.C~O-~-------------~---------------•-- . 

U I. T H E T J. U N .I O R K A M P.- . -\ 
De JUI1iorcommissie wenst alle juniores,hun ouders en huis

genoten en ook onze trouwe '' juniores-aanhang'' EEN ZALIG KERST-
FEEST! ! ! . . · 

Ook d!Lt jaar kunnen de bewo_ners in de omgeving van de Her
schelstraat zich op Donderdagavonds .in een Luna:-P.:1rk t:\luis wa
nen,als onze "zoete" juniortjes na àfloop, van een !fort~ in-.· ; 
doortraining aan het zitvoetballen· slaan·!! Geen wonder 'ook 
als U r1eet,dat het er uit§!rst spannend aan, .toi:i" gaat!! Twee 
ploegen Lens I B en Lens-C geven elkaar daar ,7ekelijks kamp en 
.zo er ooit gevochten wordt,dan :j:s het zeker iri' de gym-zaál als 

het gaat om de doelpuntjes !.! Tw.ee palen met· eean touw als " 
"deklat" geven een getrouwe nabootsing van een echt voetbal
veld.Ook een scheidsrechter is às.m1ezig (geen gemakkelijk. 
baantje!!). De uedstrijd van'.j.l. Donderdl:ig leverde 1101 een 
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record aantal doelpunten'.op-n.l. 18.Als U bedenkt,dat dit.·\ 
wórdt klaargespeeld in de tijd· ·yan'"'zegge en schrijve 40 mi-; 
nuten,dan kun_t U zelf' wel de oonclusie trekken,dat menig
oudere voetbaJ.ler nog wel iets leren ken!! Lens-B won de 
wedstrijd. Reeds binnen -5 mi1:1-· stond het l)le't .3-0 voor.Toen •.' 
kwam C ,opzetten en zag kans in 4 ~in.· tijd-4 doelpunten te,· 
fabricere11. Nog was de maat niet vol, toen Pie-ter {keu.r±g 
opgesteld) met een gloeiende kogel :de doeJ,man van B- voor de·• 
5e keer het nakijken gaf!! Even' later- volgt ,een prachtige 
voorzet van ten Berge, die fraai .. wordt benut door van Zui
len {4·5). In deze periode van de strijd •vallen Lam, v.d • 

. Broek en Admiraal van c. ,en de Roos, ten Berge en Hille
naar van B. op. Wanneer ten· Berge ·een kogel inzendt op het 
C.-'d.oel, maakt de bal effect en·komt terecht bij v .d.Broek, 
die voor een onhoudbare schuiver zorg draagt (4-6). Nog ·' 
geeft Evert 'het niet op/ maar z:i,jn àchoten worden op dap
pere wijze· door doelman Overdevest weggewerkt. Plotseling 
krijgt echter Albert Ruygrok een ~,• die hij niet -over 
zijn kant 1!1-át gaan (5-6). Hierop volgt een·sclµtterende 
safe van doelman v.d.Staak {B.). Als keeper'Overdevest, 
een- bal onvoldoende ,ve-g1,erkt; volgt er een schermutseling, 
waarbij de back Maarten v.d. Berg geen geluk heeft, als hlj 
de bal in eige11 doel ziet v'erd,·ri.jnen, (6:-6). Vrije trap- ; 
pen, penalty's en onhoudbare schoten maar ook pech-ballen 

·en sof-doelpunten ·zorgen, dat de spanning er tot het laat-
ste oge~blik inblijft. Als de scheidsrechter fluit, dan 
zijn beide'partijen vermoéid;iliäa:r toch nog steeds bereid het 
"feest" een ûur of wat voort.,té ze.tten..Er. heerst een pret-

. tige sfeer en leiders en "slachtoffers" zien al tijd verlan
gend uit naar de volgendè Donderdagavond • • •• •• • 

, WIJ _MAKEN JULLIE ER DRINGEND_ OP ATTENT, DAT OOK VOOR O:E:FEN•·: 
WEDSTRIJDEN: DE VERPLICRTIHG- BEST~T OM OP TE KOMTI:N0 Event; 
afschrijvingen vóór Vrijdagàvcind bij Dhr. A.v.Huffel,Sneeim:-: 
balstraat 98. Niet ·opkomen- zonder a'fschrijving kan beteke~ • 

. ~ j 

nen: niet opstellen bij competitiewedstrijde3+! ! ! Dit is . . . 
geen loos dreigement! ! ! ! . '' 1.:l 

COMPETITIESTilNilEN.worden _in de eerstvolgende nummers .van onze LenS-revue°gepublicee_~• . , 
A.v.R" 



, 

_ . ;;;-.;D!:.:E=----;::.L_;;E;;.,.:;;N'--""S-'R"". ""E_V-'-'U"-"'E'· . 
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Adminis·~ratie-adres; J;J.van Luxemburg. Copernicusst:raat 56 
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ZAKAGENDA.,., . .• ,· ".:.,. , .. _LElfS 1 · 

. Donderdag l Januari 1948$ Alle lezers van de LensrevÎle ëén . 
Zalig Nïeuwjaar. · ' · :·~,-:. · · 

Zaterdag 3 · Jar;ua:::-ie Lens Corr.b. . · · . · 
Zonda·g 4 Januari! Lens 1-2-:;'-4.:5.:6-B-C~ 
Maandag 5 Januari~ Club. . ... 
Vrijdag 23 Janûa:ri~ Lensf·eest in Del:ft •. -----_,....,.....- ·-.,..-~~-L--:..------------.-.....-. .. / 
0 U D E N N. I E U W,. • . . . . 
- Nog enige uren en de Klokken beieren· over stád · en land 
als een afscheid aan het !)]J.de jaar én een welkom a.an het 

• . ?_ •• ' :nieuwe~ . 
· Élke keer opnieuw is de jaarwisseling een -moment, waar.

op de men:3' in het· verleden schouwt, het goedé en het klvade 
tegen elkaar afweè~t en dan de hoop vestigt op het nieu\ie, 
opfüit dit ook goed moge· zijn of beter·dan hot ~.óorbije, 

Ook U, lezer, sluit he:t on.de jaar, ,ianstonds af met een· 
o·irerzicht over wat U overkwam en over wat U dèed. Het z~L 
U gaan als ons: U voelt zich dan_kbaar voor !).et goede; dat. 
God U gaf in het jaar 1947, maar daarnaast _komen Uw zorgen 
en wensen voor de toekomst. · · / -

· Uit onze gemeênschappelijke .gevoelens komt bij ons ··al
len een welgemeende wens naar b_oven voor alzijdige voo1"."" 
spoed, vooi;- intens ge:luk, voor Gods overvloedige zegen ·o

-,ver de ganse \iezeld en voor ieder van ons afzonderlijk. 
· · Zo wensen wij 1T en U ons_ een Zalig l!ieuwjaar. . RED. \ 
~------------------------------------:--VAN DE-Pé-Pé.-'_ ··1- _ 

. 23· Januari is wederom een weékje nader gekomen. De tljd 
•··. snelt. Jan Nuyt!"n en gezellen be.steden hun tijd goed met 

studie e.n, repetitie. - '\ 

....... 



:1~,_6_-_...,. _______ ,_, ______ , ________ ~_ 

' · Maar bij, schoon spel behoort· een "ta;Lr:i,jk publi~k. En dus 
moet men zich_ een toegangska.a.rt aa.nscha.f:fen. Men kent' de, 
prijsa n.l. f 1 •. - voor le-den, donateurs en adverteerders}· 
:I t. 75 voor anderen. 

Voor diegenen, die menen .niet per train of tram huis
waarts te kunnen ga.an, ve:rmelden wij, dat de 'H,T.M. dê :feest
gangers desgewenst met speciale bussen zal. vervoeren. In ' • 
verband hie:rmede verzoekt de P.P.. aan hen, die toegangskaar
ten onder hunbehèer hebben, 'de stróokjes met namen en wen-· 
een zo dra mogelijk in te leveren. Dan kunnen wij bepalen 
hoeveel bussen nodig zij!). en .in welke wijke'n zij zullen rij
den~ 

Vrienden van Lens! Het operettegezelschap zal U ni.et te
leurstellen. Weet U het. nog, van ons zilveren feest? Wa1;1 _ 

· het toen met de Revue in orde? Welnu; deze keer wordt het 
niet minder! Daarom: niet.een kwart, niet· de helft, maar 
al wat Lens heet, ga.at naar "Delft, 

N.Schouten, Jonckbloetplein 62, 
, ~.Hoefna.gel,Merkusstraat 55. 

_______________ H-,~~!!;!,j~~---!!!!12!..~~~~~-52• 

NIEUWJAARSGROE·TEL , 
De Heer èn Mevrouw W.Pra.a.l- De Hêer en Mèvrouw A.v.d.Kleij-
der-Kóster, wensen leden Runderkamp wensen een Zalig 
en donateurs een Zalig · Nieuwjaar aan leden en dona-
Niauwjaar. teurs. · · 

De Heer en Mevrouw HoHou
kes-Verhappen wensen alle 
blauwwitten een Zalig · 
Nieuwjaar. 

De Heer en Mevrouw P,Juffer-
, mans-Rientjes wènsen alle Len

sers een Zalig Nieuwjaar. 
. . . . . 

De Heer en-Mevrouw J.J,vari Lu-
·xemburg,-Lagorwey wensen de Len~ 
se:i:;s van harte Zalig Nie:uwjaa~ . . 

De Heer en.Mevrouw J.van 
Ven:roóy-Demelinne·wensen 
een Zalig Nieuwjaar aan 

, alle ·blauwwit-ten.· 
, ! ' . 

De Hee·r en MevrOUW' N.Sclxu
ten-Hagmeyer bieden alle 
Lensers hun beate wenáen. 

- · De Heer en Mevrouw Chr.W.lten
burg-Dirksen wellf!en leden eri 
donàteurs · eE!_n Z,aLlig Nieuwjaal:'., 

· 'aan• vol>r 1948. 

Jari Goemans wenst ·zijn . 
Lensvrienden veel •voorspoed 
in 1"et Niou\7e Jaar• 

Jacques van Westing wenst zijn 
•Lerisvriend.en eU:-- "vriendimi.én . , .. 
een Zalig Nieuwjaar• ·:. · - · 
Alle Lenaers een Zalig Nieuw
jaar toegewenst doór-
Willi Hillenaar. · • " 
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,De J.½e.r.~n Mevrouw J,eo Ul- De Heer en Mevrouw H~van Rijn-
"lers wensen äJ. wat··Lens- mat ,.,J'?.!lgendorff bieden hun vrièn-

11;~.en. vpo~sp_oedig" ,l94S'. 9; -.. ·.· de11 :éiï_vrièbll.ï._nnen• in Le~ :. ·: ::.: 
· ' · · • · "· ''· •' · ·: . .. ••.·· .. ,.. . bllli beisté 'wensen ·voor een . 

Frans van Niel wenst zijn·· · "vooráifoë·cti'g~I948 aan. . · ··• : 
. medespele.rs •van .. ,he.t ee:i;-ste . , · 
~·elftal en. vèra.ër dè. aftdei'e ·,;. :IDJ1JB:ALSE1á. . · • ·· ·• ; • ·- : , • 
• ~lubgenoten eim., Zafig J:!:!-1;1u_w- • · •. ·- , ... · .': .;- • · ·:z:N, _ -
-... ~aa.-arlt .,. · · · •~•-: ~ ·:. i"· · ... , , .. ~ . • , .· • 

· D J t "uni . . . '·: . · Aad·· B'ogisch en. verlàofde·' .. · · e uco wens J ores en · . ., • · . .. 
plUJ.:i,.ll~n met hun ·oud,e;-e, •.~n·, . , ., . . . . , Z.N:, •·',, 
za1;,,. Nieuwjaar.- · • .. i, .. D. · p '·, '-p··,.· • •c ' ... •· -t·· ~. . . ··· · · • e ers-. en . rop, oID.W.,,- ·wens • 
De Heer en Mevrouw C,Rötî:- ;. · ·de Lens:t)µiiil:ie een Zalig · · ... ', 
gering-FJ.i'llk wensen Besf.'liur ·• Nièüwja.a:i:., • ·. · •. · •:,,. 

r•en leden eeri Zalig Nieuw- ··., · ··, ,. · · · . •· •, ' 
. aar . . · · · Frans Malta wenst zijn vrie~- •. 
J -~ ·· . . .. de.il i:r;L Lens gelillc en,,yoor-,. .. . 

. De Heai• en.1fovrouw C~Ha.1:-- · .... spoed iii'l948. . . 
: leen-Van Weee w~nson alle · • ·. 'ii_~- ~op;·~11è''~n:··ru.·~ ·verb~ek 

~nse':s e:n Zalig .en Geluk;-. ,,wensen de trouwe opkomerao 1>îj·• . 
. kig J!l;~euwJ_~ar. . .. ·.. . ' ·,de: :t~aining . en·. dl anaèra tLen-" 

De Heer en Me•;ràuw W,va.n · -sers.:een Zalig Ni~uwjaard · 
Boheemen~~aalb~ck.; b:ie!'ie."l 1:-} •• De familie Ge latrl'f biedt· ile 
lolJlauwwittenhunbéste hé-1 . bl' · ••·t lb ·•z· · . .. . . e auWW1" e , c u • een a-we'nàen aan voor het Nieur,e 1- . Ni · · • · · • · · · • 
Jaa:ra · . . •· · ig euw;iaar.•· · , . 

Een Ztlig 'NieûWja.ar · 
. v:a.µ. alle Geintjes.1, . ( . . . 

H. KOSTER ... ',.,· . . z.N • 
-~ .. 

De familie J. Jan~setlJ.Eaats " 
' (a-1.·le en-. W oJ.miu-aÎ:l.s~f aa t r wenst 
:v een Zalig Nieuwjaàr~•-.... ---

:,, ·--.· .... : ., -':"~~L-.. . 
Het Eerste Elftàl bieat .Bë:.:.•· 
.stu-µr. en leden de béste wen- , 

. '.Wim HÜgens en verloofde wen- sen· aan.· 
. "'."",- '-. ' ' . •: ' . ' . . -

sen.Leo ·en Thea van Houtert,, A"l1.e 1 : '. ·b· • ·· - · ,• 
•··R:. '· ·R·. ··d · · ··'. · · ·1 d · a h _· ensers ,in innen-· 1:m ·- . 1 oo enriJ s a sme e e _e-.. · . , : • 

. le Lensfamilie een:'Zali _ buitenland namens.. _de red~ct~e 
·"if· • • . . . g ·,van de Lensrevue een Zalig· 
,, __ ;i..euwJaar~ · · , .. • ·,.,_ Nieuw·aar., '·· 

_- ----:--------·------... ______ _J ________ -:-----"""r':' .... 
• . V Á. R I A~ -~ .. " , . : : . 

De heer B.v.d.Horst, donateur jubileèrd.e Zondag ia. als 
,- , Koorzanger. Een kwart eeuw God· ter ere· te moge, z.uigen- is 

: vporima;r · èfäln felicita';ie waard:.., Nog vele. j=en !·· 
~ • , • •• • •• > • • •. -1 • ' • . 1 • • ·: . ~ . . 

' .. • •• 1 : 

. 



---1 ... ~ .. ------·--·- ~ ,. -~~~~~. :-- ... 
~ : Jan van Rijn,. de stoere back van Leil!I E lig1; -momenteel" . 

, in-het ziekenhuis. te ;Voárburg VOQr een ·.lichte op_eratie. Be-
.. terêcbap• · .îàn! · . . . , .. ·, .. . , · 

. .;. . Kees Zuiderwijk wenst ons .:vanaf d~· Willem Ruys in ~tavia 
een qeluk:Ipg Nieuwjaar. •. ~.• .. : , .· , . . .. ·: ... . · · · 

' Korporaal Koos WalstE!YD in l3aiJ.dC!S_n«· doet ·niet anders. 
~oge. 1948, zo schrijft hij - een·jaar van Vrede. en y·oorspoed 
zijp.. · · · · . __ · · ~ · ·· 
- Bernard Bom zendt een uitvoerig.,schrijven, is v~l .. belang
stelling voor Lens en wenst de gehele Lensfamilie ·en speci~ 
aal llmijn vele vrienden" een Zalig en Gelukkig Kerétfeest · 
en" een· Zalig en ech;t Gelulqcig Nieuwjaài. _. · . · 

._ Kee~ Visser van he~ vierde zendt. uit Indië ,zijn beste ·. 
wensen voor 1948. · · • ,.,_c.. ,., · 

· Jan Goenians heeft zich doór zijn roemvoll~ daden op· het· 
groene laken .de eretitel' V'i'tr'!'órven v:a!l· '·'De 1,eèuw :van 41-
sem11_; _··~ ~ ·· _ ,~ · -,!: .,·.:.~ _ :. , _ ._· · 

; - .Ru Roodenrijs iaeldt zijn adres. Het -luidt': 
, • ~ # B.P.M.Pladjoe, Huis Ng 198, Swna.tra. . 

- De Elftal-.Commissie wenst alle Lensere een Zali~ Nieuw-
j·aar •. ,·: :_ ... · ·.' •· . .. .· .·· 
- Koos · van Zon uit Soerabàia wenst zijn vri.endezi iD, ½na 

• ~- '- • - •t' . ' een Zalig Nieuwjaar;. , · . · .. . . . · -. • • 
Eerste elftallers worden uitgenodigd a.1i'. Zaterdagmiddag 

op het te=ein te komen. · 
---,.---~----------.;:._ ___ . _ __.!,.._ __ -'--·---

D E E.c.o B L A A s .T A p p È L. '.' / 
l!e fä.atste ZondÎÎg in. '47 zond Pluvius helaas te kwistig· 

zijn goede gayen omlaag,_ zodat King Socca:- noodgedwongen het 
veld _moest ruiJ!ien. Met· veel· enthousiasme gaan onze jongens .. 
nu op de eerste Zondag y_an het nieuwè jaar in het veld, om ' 
te trachten een zo goéd mogelijk resultaat té-'behalen. l)e · 
voortrekkers z'iµlen in Pijnacker· 01:i.veo ontmoe'ten. Hoewel 
thuis een ruime zege wèrd behaald •zal. de opgave nu wat ·zwaar
der zijn. Toch zi.en :wij de voortrekkers met de Qdd goal win
nen, waarmede dil kans Wil,J--·blfjft l>ést~ •. · . '. ·:_ .... ;·;· · .. , 

Het tweede:elftal·reist wat verder-en ontmoèt in Zoeter- · 
meer D.s.b. 2~' waarbij dfto:.~tèlag niet _ver_yáii, een,gel~jk-' 
spel zal· zijn. .. · · " · : · . ·. . .·. 

~-< Voor het derdÈI elf'ta:l ·:wordt .hát deze 'lre:èr-·gëen gemakk<1lij- · · 
ka wedstrijd, nu,Ve1,;,,3"uit,Wateringen.qp'bèzóek·komt. Mia- · 
schien is ''het 'toch mogelijk dé kièine nederlàag•destijdf! gê
leden te wreken •. 'maar dan flink aanpakken; lui°! : : ' • '' . 

• 



I •• ... '., . .. .:.!~~ ~...-. . ------~~-·~-~----- ~ 
· .. -Hetzelfde recept galdt voor .hèt 4e ell'tal,, .dat te gaat 
is, bij. w.I.K. 3 •. Met nog 5''wedatrljién _voor d~ lioe·g is alles 
111ogelljk en wil dé· kans behouden .. blijvèn,. dàn'!lloeten •Hans v. 

' r ·. do:&urg -p;s. _de 'nodige doelpunt~n. :scoren;;\. : ~ :~ .• :ï· ., · • • ,.. • 
·De Weert en ,zijn mnnen ont~ngen · thuis K~R. Y., C,i" ·4• 'Zij . ·· 

·zull,en 2:-eker · hUD, uiterste· bêát doen ·hun mooie' plaats ,ol> dê ,: 
ranglijst te behoildèn; zódat Wil· 'bij voórqaàt de Rijswtikera·•wei.-:-

i '•ft-- ' . 1 · . · ' . '· .•· •. ,. ' 

~· 

n g ....,.,_., op succes geven. · .. ,, ., ·. ... , .. ,; -r- .,. · .. ,. :. 
De benjaminnen· brenge:ii:èen tegen)>ezoek pij TOnegido en.. . 

geziEm de goede voornemens, brengen zij minstens één punt.1è . 
mede~uit, Voorburg.· . _:-· :.· · \ ,.; • · •. . . · · · ·· 

De E.c.o wenst ten slotte::alie leden··en begunstigers een 
Zalig Nieuwj·aar! ·;,, : ·· . . :,' .· :- · . E c· o , .• 

. . . , . .. ~ .. ' -,~--------------.-....--- . --------------
p :R o G R A' M M A . / VOOR- SENIORES ZONDAG 4 .JANUÁRI 1948 ~ . 
2.00. u. Olive<>'•l ."' L. en s~ l· ,terr •.. Pijnacker..,,:, · , . 
2,30 u. ·n.s.o. 2. - L. erFs;::2 .• terr. -Zoetermeer •. '. -~ 
2.30 u. L •. en S; 3 ""Velo 3 ' '' .:t~rr. l lolql;ai l. 
1.15 il. W0I.K. 3 .;. L. en Si 4 . ZuideJ;']?ark: 'áchter · ADó •. 
2.30 u, ·1 •. en s •. .5 ·-' K.R;V.C,;; 4· . ter.r. 2. lokaal 2·. . ~ • .-
1.15 u. Tonegido 6 - L. 'en s. 6 -terr~ VoÓrbUrg ••... 

. - ~ l'· - , - -1' , ~. 

EERfilE ELFrÁt: J.v.Mèlzen, A.Hoefnage·i'.;.H.Hel~ich~• J.VTi:j.-,. 
leJDS, R.R90mers,, L.de. Boer, J .Wüstefeld, H.;Óverbiiek, ·J.Wal-,. 
steyn, A.Koppelle, F. V!Jll N:i.eI. Res: A.Haasjes~ Leidex: Dhr. 
W .Praa1der •.. Samè.nkomav. '1;2..15 .. uur. Station Holl. Spoor •. 

.. ~ i . ' 

TWEEDE ELFTALi J.Frij.ter's•, J.v.We!)ting~ A.v.Huffel,. Ph.de 
Heer, H.Kops, J~Hop, 'Ant.v.Hu:f'fel, ·F.v.·Luxemburg, W0 Verheg
gen, P,.v.d.Valk, '.S.Króon, Ree:. J.v.Lu:s:emb'urg. Leider: Dhr. 
H.Janssen. Samenkoms:t 1 uur station Staatsspoor. · · 

-· - ' ~ ; • ~ ' -~ •. t 

.·DERDE EUTALr W.Huy811l8.ns, Y/'.Beerens, J.v.Venrooy, G.L~~~ 
L~Ull,el'E!.i _J .Bop.tja, .Á.Blok,_,t.Bom, • H. v.Rijn,, J .Goemane, . 

, W.Hlig8Ils,. Rest w.v.d':Geld •. Leider:. Dhr.· J.v.Venrooy •. _ 
- . " . . . . ' ., _.::,._' . , - . - . ' -· .. . ·__ . ' . ' ~ ./- ; .. 
. VIERDE ELFTAL: ·'W.Hillenaai-• H.den Drijier, C:Bierhui!zen;· 

G.v.d.Steen, J"Roo'zeriour'g,' B~Vink,, ,R.Wüstefeld,. -H.Naastepad, 
c.v~d~Zalm~ H.-v.d.Burg; c.viri&êiltbÜrg" Ree: J.Roodenrija, . 
W.Hegge •. Leideri Dhr~ -N;Sêhoûteii~ ·• ··• · · . ~ - · · 

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

_.;. · VIJFDE ELFTAL:. Oh,D,emeyÈ!r, A.-Wag~mana·, W.KJ.~n, .,7.Sinjor
, ";_, go, ,D.y.d.Bol" F.•.De!!l~n, A;Versteegh, 1:v.d.Wa,l, .L=',de • 

_,;;, Weert, .J .Bon,, R.llE!,c~er •. Rest. A. iTamel:j.nk, .. J'.Hee~.: .Leid!.:!rs • 
-~. ·Diü•. 'L.ae··wëert.>~ - t '!: •.• · ..... ,_- '.:- =:•· .,. ~---.~.; .. -- · -.i: • 

. " . . ~ . "- .. . 



'. . .. 
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____ ...._ __ ----------~ ~.. ,;. ,-, ..... ~ > ---- -·.: 

ZESDE E-LFTALt J".Linnewe11ve1; -:A'.~Bos·m-,; A.v.d.BQi~ ~-1[.,"1Jullàal't"; .. l 
M.Lifokel, .H. Vos,- -L. Versèhuren, 'B~lles,:, ,H.v.Hir:tum, R.Willem- ~ 
sen, L.Niessen. Ree: P;B'akker, L.Du11.aart., L.Bosma; Santen-- . ' 1 
komst 12.15,U\lr.b;j "Hêt ''Wachtje" halte Biauwé tram; t 
-..:.r.~,,;,. ~ - ~-.:.,_: __ _,;..,.__ - ____..;..,___:,,_,...____ l 

if'I'T HET. JUNIORËNEÀMP.:. ..• ~ 
Hierbij dp, zoals afges1>~ken enige: cpmpe_-!;'it:j.estándeli en 1 

wel voor he'E: A~- en B.-elftal. _Helaas ontbr!l,k_ .blj het _opma- · 
ken hier.van één Spor.tkroniek,zodat de niet-Lens-clubs waar- l 
sohijnlijk één wedstrlJd meer hebben gespeeld. Voo;t' ge·noemde ·-1 
Lens-elftallen maa]:t dit echter geen verschil, ·iodat w:ij met. 
een.gçrw,t hart tot publicatié kunnen overgaan.,· --·· ·· - · - '{ 
In afd-;0·,p:-A~etaat 9J:1S. _A-elftal momentee 1 vast op· de· 4e ' · 
plaats~ Ka.Men· op een betere zet111·.moet-en.',uitge1'1loten wor
den geach.t~ áàár w:ij tevreden_m: gen zijn,, als onze vóórt'i·èk'
kers uit. de· resterenél.e_ 3 Vlaiistrii.ddm:i. 5 punten w.eten te ver":' 
zamele~ en het uitge~lc,ten is ,dat D..H.B,,, dat tot· o:i; heden 
slechts l weds~rijd ;verloor, in de restereD4e ·5 'wedstrijden 
9 punteR zou verspelen. De mogelijkheid-om te dalén na.ar de 
5e of 6e plaats is ècht~r wei aanwezig. Onze jop.géns ·hebben 
dit,.echter zelf _in handen, daar zowel Wilhelmus als Q. Stens 
nog op

0

he't 11wàchtlijst;Je" staan, W)j rekenen. dan echter· op de. 
vo;l.le_.bµi~-, te· meer daar de; t;hu.iswedstrijden :?:13sp~: -met 5-1 

1 

' ! 

·; 
; 

• < 

' 

en 4-0 werden gewonnen. Moei~ijker wordt de·uïtwedstrijQ tê- • 
' gen Ng 3 ," D.H.'B.R.K. ( thuis 1-2 -ve:i:loren)'. Een met :vec}lt"'.'" : 

lust bezielde P.l~eg moet echter in staat worden geacht l,punt 
van· de- Nijkerklaan mee te nemen. Wij re.kenen dWJ- vast. op de 
4·e plaats: of- )llet cijfers: 14-6"3.,.5-,.15 punten (gel!lS 1,07! !) ' 
Succes :mannen!!! ! ! '.' · · - · 
R.K.A,v.v. • · 9· - 8 1 - o,- 17 1·,89% 30 9 

· Gr.W-V'-4-c ' a _, .7 -- 1 ..,. o - 15 1,88% 34 10 
D.lÏ.B.R.){._ · 9 - :5 - 3- - l. :.·.: 13 1,44% .24 - 14 
LENS-À.. -•' ·l'J: - 4 ..f 2 "." 5 --, 10 . , _' 0,91% 23 .:. 25 . 
WI~J:.MlJS •• lQ-: 3 - 1 ~ 6 ~ 7 o,7df,. 14 - 29 
Q..STEPS" .. , . ·9 -, I - 3 - 5. - 5 ; ·o,~6%- 8 - 113 · 
IJEW', .. ·. ·.'.'10~1.-:-3'-·6•'- ·5 ,0,~"'- 9;_;25· 
WESTLANDIA · 8 - 0 - 2 - 6 - •. 2 • . . 0,!15%'· · ·.' 4' -:· 16. 

; 
. ·~ . . _, 

'.Î 

,. 
' -- , , In de 2e klsJ.8se, waarin Len$-:-Jl. mej; liefst .. '9· andere· ciuba 

i~ :!;~d:eeld';·-wor,dt .precies .<?fl de, helft va·n de co!npetitie de . , 
:~e·;plaátir ~gènomèn, Op: .11paP,ie3;11

• JllQ~t· <_?nZe :i:loeg .i~~ betere · ";' 
prestaties in ·staat zijn.I)e 1.;11r!l-ci~:i,jk1

~, J:ee:nt achter a..iiérs, _, 
n.l.: onvoldoende vechtlust en vooral· gebrek· aan· ze l!fvertrou-

.- ~ , : 
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_...__ __ ~------ • . ,. • .-- • .· J • • . ' --- • ., "' -~ 

wen.-Indien de vechtlust ~nuit de gym,-zaaJ. (denk e!lne aan 
de zi t-voètbaJ. wedstrijden te gen LénS-C) _ ook -naar ·het groene ' 
veld zou worden uitgedragen, zouden onze. voorspe.llingen · 

• vast niet zo somber luiden ·s.ls nu, n. i'.,: uit· de- resterende 
·9 wedstrijden slechts 7 punten, In ieder gevs.1 verwachten ·. -
,wij tegen D,H.ll. en D;H.L. de .volle buit. Rava-uit moet . 
oo_k ·eeri punt -kunnen opleveren, te:rnijl,.beide wedsttjjden tè;;. 
gen A.V. v. een Gil.do ·van 2 punt.en µioet ·opbrengen. In·de 2 · ·' 
wedstrijden tegen..G.D.A. en in de uit-wed-strijden tegen•·. 
VAC~, en Q,.Steps zien wij voorlopig ~og geen winst. Het · · 
antwoord àan jullie boys. Voo:rui t, mannen!!!!! ·: 
Q,.STEPS ·- 9 -a- 1-,0 i7 1,a9%. 32 -5· · 
Gr.W.VAC . , 9 - 7..; o_- 2 . 14· 1,56% ·31" 11 
G.D.A. 9 - 6 - 1 - 2 · 13 _ 1,44% 24 - 12 
lll.Zw. 10-- 6 - 2 - 2 14 · l,40jt 23 - 20 
v.v.P. 11 - 6, - 0 ":' 5 \, 12r , l,09"h 28 - 19 
LENS-ll . 9 - 3 - 0 - 6 6 . 0,67% .14 - 25 
RAVA 10 - 3 - O • 7. .6 o,60jt 13 -·2a 
D.H,ll.R.K.. 9 - 2 - 0 - 7 · . .4 0,44% 19 - 22 
R.K.'A. v. v.. l - 0 -- 0 - l . O ,, o,oOjt . ,, 2 - 6 
D.H.L. .9 - 0 - 0 - 9 0 :- o,oo%, -- 3 .- 41 , _____________ .;..._ ________ _ 

A.v.H:t. 
I,Ts en weder dienende zal a,s6 Zaterdag om 3 uur Ol? ter-

rein 2 een wedstrijd gespeeld worden tussen twee ploegen, 
waarvan er een verschijnt ónder leiding van Broeder Henri
cus. n.l. H.v.Vonderen, E,~ Laarhoven, G.v,Westing, :r._, 
van Rijn, A.Hoebeek, Fr.Polders, .H.Kortekaa$, T,Westendorp, 
ll.de Groot, G"Dackers, N.Peters •. Rest P

0
Dekker en A.v,Aa-

ren.; · .- · · .. 
,, De _andere 1:>J,oeg wordt gevormd door M,Semeyn, L.v.Z_ee- · 

land; W~Visser, A.Speelmans, ll.de Koning, ,B~Herflqms, N. · 
Romijn,-W;v.d.Steen. H.de :Bakker, ll,van·Gaalen';"_J •. de Roos, 
Re13e;rve H. den Tèûling, Th.Lup:Jcc, - 1 ·. ; · . 

Evena'!!~. ijs e~--~d~;- di~~dë, ~.w.z. als .het te=ein 
bespèelbs.ar is, kome.~.a.s~· Zondag om luur B'en.C·teg1;1n el-
~r in het veld.· _____ , , ,· . _ · ; · ··------- ~--------~~~-
DES WINTERS ALS HET REGENr; ~ ~ .• ' • . 

DAN ZIJN DE' VELDEN NAT. _,· _ . 
En. zelf's kunnen de velden zéér nat zVn• kleddernat• Wij 

hebben plassen, ja meren op de velden gezien, met; -Vl'Plijk 

• 



:.,142- --•-.. -.-. -- -----·-------snaterende eendjes blij"rondzweIDDls!.nd op die onverwachte vij
ver. ':!.Jaar voetballers: moéten bij-· allé ·weer!romstandigheden 
zich er ·van ve:i;-geyn.ss·en, of het te=eïn' v~ hun wedstriJd. 
nog land of reeds een zee· is. Al .valt de regen als in de 
dagen van Vader .. Noë z.g. r- het• water··steeg 15 el boven dè · 
bergen uit - voor. ons.blijft de vràag: gaat mijn wodstrijd 
door? · . · · · · · · · ·, . · · · · · · · ·. · 

Hieronder volgen adresson ván sportvrienden~ ,die een 
stukje ruit ter-beschikking van de keuringsdienst hebben. 
gesteld. 'Men kan daar de lijsten·controlereno · 

,. 

·. . . , 
., 
,, 

Loosduinseweg 661; Celsiûsstraat 133; Vreeswijkstraat 3; 
Troelstrakade 687; Es'camplaan 276;' Perenstraat 153; lleets.:. 
straat 6; I.'1an .. van Meerdervoort 562 A; de Genestetlaan 122; 
Isingstraat 32; Westeinde 357~ Hobbemastraa.t 159; Hoefu.de 
1592,; Pahudstraat 156; Vaill=tlaan 362; Hoefkade 784! Sta- , ': 
tionsplein 66; .. Javafjtraàt -132·1 Spui. 269~ Rijswijkseweg 119; 
Grote Marktstraat 373 Groothertogiil,!lelaan 204; Abrikozèn-. 
plein 'l;. lladhuisstraat 200~ Kranenburgerw<1g 73; Parkweg 218 
("l'bg.); Herenstraat 33 A(Vbg); .Haagweg '8 Rijswijk; Haa:gweg 
7 Looáduinen. (:Verkort overgen:omen uit het llinnenhof), ' · 

; 

' 
• 
' 

________________________ ..,.____ ---~·-
/ ' 

.T R A I N I N G! W A A R 0 M? 
111 t Blauwe Jungske", clubbla,il Và.n :1oc.H .. , Nijmegen, · 

vraagt1 , · · - ./ · 
.. • °' •••• Wist U •• ,.. • .,,,, . 

dat ee·n halfback,! 13 KM per wedstrijd loopt en ·a.ä.t §ên 
voorspeler en een back respectievelijk 10 en 5 Kll_tippèlen? 

dacht U dat ze zonder training in staat zouden zijn è.it 
vol te -kunnen houden? --------·--------------~-------S P E L E R, L U I S T". E R . E E N S ! 

Derik je er wel genoeg aan, dat voetballen niet uitslui~ 
tand behenwerk is? Laat je de hersenen wel voldoende mee-· 
werken? Deze onmisbare organen moeten juist reeds vÓÓf jè 
de b_al trapt of krijgt, in actie zijn" Gebruik je ogen, om 
te weten op elk moment, hoe de situatie is. Gebruik je ver
stand om het enig· juiste te, doen. Wie dit domweg verzuimt- , 
is doorgaans juist een tell_etje te laat • 

• 
c==========•:1ta:c=m==•==•=à=~:1S11-=a'lliJ•~~===;=•_===c=~=========== 

. . . - . . . ' . . . .. . , 
.. t 
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. • .. D .E ·· LE N S R E VU E . ,·· • 
-~weekblad-vil.n,da Haagse R.K. Sportvereni"ging, Lenig' en. Sn~l--,~ . 

Opge:richt'· 18, Dec.,192.0~. Alg.Secr.e-J;aria_at :, Gaslaan ·54, TErl~. 
· ,. :, ,::•,--.;.·. · Ji . : : -· ••'' .;:,·'. . ·39.a3.75;. 

Te:i::;reine_Il: Zaj.derpa.rk, ingang Vl:'.taswi•jJ!;s~raat. . . · 
*' ·--~-i...~----~-~---:-----_;___.,._______ ---J 

"''•· ji~:a~~t,iat"P;;.JÛ:rfà~$: ti_h ::f.y~Y:enr9óy' , ~ 
· · -" ., t:":·· Red.a,;,tie-adr!)a:Amandels'traat. 5.1 ·· · .' • ·_ ,. ., ... ..: · 
·•Adminiiftrafié-a.dres: ;,J .J.:van, Luxe!li6lll"g,C9pe;rnièti.ast_r. ~56~ , . 

~ ~ -..... , ~ ~--~-7-~-::-:7-:-;7.: -~'-:.,-r.~--~-~-~--~-:~-::-~-~.:;:•>;•,~-·" J .-·-- ·-~ 

Jaargáng:l.9A-'h'.1948~;: .·;:: · · '•Ni, 19· ·· , ";: .:,. 6 ,,J'ahu'h,:t-··194ao 
J=r===-===:=s======.,;=~~~==---==~-c:tt=!=:1::1Z::=:a•_=~t11=-~===~;:::·=.;_~ . ~ 
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LE .N ·5!!'-', Z. i\·K•'A G E·.N,D A. è' ,;:". •..• ; , ·.,~ :i: ,• · ':•,L· · .. ,-/ -
Donderdag 8 Januari; 7.00 u. E. en. C. wee:r naar~ae.-;IIex-•; 

J' ·· •• '. .! : . :. i; • i , -'. ,9helstr~t. {K_c,~k_!,?) :- • . . J,-.~,,; . .'. 
· . 7.30 u;. Sen;i.orea {51.a. van -bét ")"ia:r:- , 

· ·: . ,, • ; :: de) n=. . d!! :Pa: Ço~'f;aat~t • 0 
• •t;_. -· · 

•Zcindag , 11 Januari: Lans ·1-3-4-5-6~ · · : , . · ·. , •. ·.. ~- .... , • · · 
Maandag• .. · 12 Ja~.i: Club als· st~eil-!' ! i~ ~ · • ·;> .: : · .: ·· 
Vrijdag . ~3 Januari: Invaaiê. in Dê'î:f-t;'? . • " ' ; ' . . .. 
---.--.. -, ~-~:...:--~-::--7-"7~-~-~::---:--=~~-=--.:..-_ -7~~- -·~~-.~-~~--7.-... - . 
"IN SALZKAMMERGtrT KAN MEN. GOED-VROLIJK_, ZIJN!"·· . . , , ; ... , . 

.. 
·_Zaal•. 6 yan_Amic_:!.tJal Ik_.,_open de, deur en-word l!let b'gv-en

ataa?lde ;r:.egelan, ontvang~n, ,u;t'!ï vollè J,or_?t gez~~n 'doo_r.het 
operette:-kÄor vail. Jan :Nµy~en. è. de-_~va:I!g,ko·11_t )'let·_nog, . -. · 
wat moeitE!_mij_ lll bovengenoemd·•1üstoord te wane_n. Jan)Nu;r- -: 
ten,.·_:i:n ,hemçlsm_ouwen, · ZSlll,1~, ·'.t ,e~.: wo.o"fi il'eg;i,:àse;1;r .bè~tc, . 
echter nog z9.nder megafoon, 'sclµ.ldert zi:jJ:l.•.llP.el'ih::_s id~ ·ve:r,-. . • • 
schiLlenda situa,t_iea •.!!n•s.J."luistêrande·:,zia .. ik. d'e .• wanden van. . · · 
zaal "6, Ve-rv.lêaiai:i'"ên• onj;rolt zich aan mijn oog ,·.een ,:pittoresk 
l:\e,rglamsohap; .dat ,!11Bn blii;uw m_ee:t" o~.OOl)lt !)n ,recb.tá gefla:n~ 
kee.rd ·'!i'ordt -do.or de v:r:;i.éndelijJre,.gevel-0v~ ·,R'oi;è;l..'"Het Witte 
Paard"~ Het kost mij geen moaitè meer onzè LènStonalisten • · .. 
·ili Tiroler: pakJes t.e. steken en· ta.•.'!1eàm~ii.-dat J.ioirensta:ande_ ·. 
-va~sregelen op' waarheid beruà_:teri;.: }41iit vEiel gep.ciègéi{'mooht •.. 
ik de repetitie beluiate.i~.n en'-ik k;a,zi;,U'v;erza_ke~en; .. dat wjj. ·. 
allen.:zonder :scl:n-oom,l23 .Januarj,.) :teg_em_oet ~an ,.zie~. ''IJ" 

. Zal als•·van.<nula _àf ~j!)., .. te1qJ3er dwµ:-, O?ll'J0 uit_v~ering, gege..,
ven wordt in aen·hyper mqcl,e:rn,fi! ;zaal, ,qet,-sch_,it:tèr~ri.,dë aê-: ·, :· .. · 
cous'lsiak, ~- ,ua_tgebre-ide· 'tqnea_].out_i;llage-,., , ·. , .. , .· ::. _ , .. 'l ' 

In-emi andare .. zaal '{erg;1dert .4e..:l?é:""Pé· en-wördt'.bij mijn 
komst juist"lië·f contráèt get,i~an(l mat d.hr. Boalho1,+wer, -de · 
leider van het d,anaor:.;:est..,''the.melody,_ina,kers:"•• 'n ,Band,. die 
Z0\7&1 in binnen· a,la J.,ui1;enlailll kan' bogèp · Qll ·de· beste _:r_è:::e-

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



.-w~ ~. . ' ~ :;- •~ l. -.: : --.,.,,.;;.._...;.._..,.. _______ ..;-. ___ __,, -,-~.~: .. 
renties. Ook -dat is in orde en de Pé-Pé-'ledên kri;jgén .die-'·· 
pe' rimpels _.in 't voorhoof!l, bij de verp.ere r~elingen,waar-:
van,een ,n:1.e.t-'i.Dgewijde. eenvoudig,_ ·geen ,notie 1leeft., ~ 

U wilt natuurlijk ·gaarne medewerken, ·ten ·einde alles vlot 
te doen verlopen en dat :kunt .U met weini·g moeite·; •Neemt 
slechts .. go.eae· notie Ta.n·••:t vplgèndësi•···: ' - ·:_ .. · 
·'/[á,Cht niet. toj; '.liet 'laatst• moment met-het ·ll:open ,yjin. .:t;oeg;i.;ngs
kaarten.-.De_.P&-Pé moet tijdig ,een overzicht'.hepbe:n va11 het 
.aan,ta.J.·ben9digde busse?!., wil li'.ij U een v:Îot:t~: i:t~eling. 
ku:men ,gá.randeren. ·Kaarten à t 1.- voor leden9 donatelJ+'S · · 
en ad!ffteer.der11 .en ~ !. 1.75 v~or",y11rd,era_ :in~rçg,-qcf•~ :ve_r
·krijgbaar,', .. . • :- ,. "." ·-·--
l!e).oe~traat 59., tel. 3!h32 .27. Merlrusst;raat 55, tel. 729946 
aasiw 54·; . · .• te1~ .. ;9:a;.1s.c: · .. 
Regentessel.è.an 30, :RijBWijk:; ,Tel •. "11-95.09. 
JQJiekbloetplein ·62. · · ":"" -~·-· _ _ _-·•- .r ~,:..,:,.. ~ __ ,,: ~ --· . , 

Telefonisch en schriftelijk best,elde ,plaa.tsén::worden U. · . · · ·t · · • 1 .. " --r.· • _. . ,--,th11111be11orgd . _ , , , . . .... - ; ... , ... c.......... . . · · ·. ·• 
- Plaatsbespreking op Maandag '19 Januari .:vanaf··S·uur 'in .. _ · 

_Café Alsem, A.peldoo:fuschelààii. 46. --• - . . ·-·'·'·•."·::· ; · ·::. 
Vei-zuimt niet een ,genummerd i?ro~ .te kqien~ ]le",fa.· 

llrinkel g,teft U: de drans ee_n .waardebon Yan .f .25~~,,te ,win- · 
nen, (li.e":in ·e&n van de ,bekende ".De -Zon" zak:e!l ,~est(i,~d 1mn 
1',0rden.• • c _ _ . . . : . - . ,, .. , ·• 

•.17 zi-et: dè .,zaak ,rolt:1',Helpt allen m,ee. ons 4'.~st· schitte-
rend .te doen: sla.gen! '. . , . -· __ ' : · , :':w':'Î'R:A.ALDER~; , 

-:-, 

V..A.R·IA •.. : -~- .. ~' .. , .. · · •·.· ·./:.~.:. .. ; . 
. -,:, Voor de ,Telè vrienaei'fJléa .nietl.wjaarSlfeliàen"~n ona ,adrf!l.s 
geri(lht brèngt ;<ie seç;ret,i.ris. laiigs d.eze weg 'zi;în -'l'!'E!lgemeen=-. 
de.dank- ,. · . , · /:.<' ·. '"'· . . i. i : ': . :•.·. : 
- _·Ren!"Roëniere :ver~t d~ .een vers:trooideT,pui ',pa, d~-laa.t- :" 
ete wêdstr.ijd-zijn blauwe slipover in. ihet.·-koffer ~te :doen~ . 
Wie van zijn elftalgenoten ,wedijver't me't '.de' a:amroer.der in · 
=rstrooidheid en· nam '-liët 'kle'inooà. -ongeweten in •:bewaring? ' 
..:- ~Gerard v.d.Ste,m ontfermdili° ~iQh :over een bla'llWgrijs ,ge~ 
blàlcte'banddoek0 ,Wie:.i.a ,de eigenaar? ··• / :• ·..,.. :·, .. ~. · 
,.. : Heren van het ,viercu, 1 •vpe l.en ,wij iets v~or verdere ;iiuo-· -
çessen? J&? 'De,n 11,i,jn we -a.i!Î. 'Donderdag allemaal " Z:onder 
.Jlitzonder~ ,~•.op -de .;tra:lnfng~, • -·· .. · ·, .. ' . · · . •' ·: . 

. . .. . ·- . ' ,, . . . •· . . ._ . 
:,,;,.,.V:ia een:brie~ ,~ Jrees .'l,fan'),uxeJl!btirg.wenst ,Kees ,Zuid:e.1':7'., 

~ êak: ëtJri' .ri,nririènden een' Zalit -Hiêt:.wjaár{ . .:_ . . . . " · .. 
.a.; .. ' ·- -~-- . ~--- . - ----- ---~ 
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U'!T)(L-A.G•EN. , ... _ ·c.;·,,·· ~·• !.-.'. 
01 . · 1 -- Le S l ·' 7· 2 . ,_,, :·,."' · ... :,,,..~.- .., ~ ~f~-

:i,veo · '. "'.'.'' · n ·.,.-- ... 
6
-<>·. •· .. : ... ,· ·\.· ...•. 

D.s.ö. 2 ~- · 1enS·.2: •· ·_ - . • -· , • ;.."' ·, r : 
W.I.K. 3- · · --·:,LeriS 4 '.' :.~~; · ,: ,1-"3?: /r , '· :·_:: /. : . 

. Tortegido .6 - ''LenS'6 ·; "• ·· · · • 1-0 · • • '• · · '· - ...... --....,.-----=------- : -~;..~~;.;.,~ ... -.-:.~-.....,~~--·) __ _;;_::,,'.. 
V A N • ~ ·l) {).:,E.; Lj :-. t 1 6 i]r D O E- L,,' -· · - . · · ~ - .. . _ ' .. ,t . ·:·... ... •• 

Jè· schrikt even bij het vernemen -vah 'de grote 7·~2 neder'
la.ag, di~_ons ··eei•ste elftal 'te slikktm.kreeg. -Hoe. bestaat·· 
het? Je .staat •Vèfste-1.d en' zoekt naar eori verklaring~ :Vol- · 
ge1111 oç,ggetuîg'èn. is diè ,.er wal. Daar bèb je een keeper Ijlet · 
een gepro~~n-rlnger, die·~ de.eerste, gezonde minuut nog 44 
ininutEin próbeert· dé bàl ie stoppen,· doch 6 keerizwiéhton 
mo.et'tege:n de enthousiaste "li;Îàndelijke àanval.eEen andere 
oorza?,k:_ Jran 'zi•Jn, dà.t "ons· elftal de' eersté. helft tegen de. 
wind ·1.n speelde en· à.ils vàn de 1:wee. partijen het eerst uit.:. 
.geput: ráäk~~~ Bovendien spèelde cie _m;i.Ö.denha+f ,in. deze !§ö~ 
ste periÖde maar aan:vallend .. din stoppê.Jiá; ofsèhoon juist.: .· · ~ 
toen zijn steun-· in· ~e · vêrd.ediging bo'ordnodig wàs~~ ~ovenil.ién , 
werden enige ç.oe;!:rijpe _kansen grandioos om zeep _gelirácht ; · · 
door onbesuisd sclii!3tèn en t~J.nien~" Vosg.iiièr nog een b~- _,,. 
tenspl:rlgoal_ b;i.j . en de nederlaag,ià .verklaard •. De :2 doeJpun-
ten vaii Wa!--steyz';.-vé;czacht.tén.de pijn V!U1 "dè.:.schiijnende: won- -;: 
de •. Dé_volgenqe .ckeêr'bètèrL. ' ·.; ... ,·- ...... ' ' - ·,: '_. ' 

Dé :resérves >leden ;eén grote nederlaag tegen D.s.o. fu'.;. .:·· .. 
Zoétermeer •. Eri.igé '-verklaril;lg. v:an di"lt :t'esultaat .ia' ihdexdaad 
aanwezig,_ ;ii,s .• o. 'is, vooral _in ~igen home, ·een ifioeilij!Î: té' 
,kloppe~ tegenstander.' Bovenäi'en. bra.~hten de oms~andighea,en. · ·. 

• · mea, daj; het tweede'·ine't 5, inirallers moest öp-êredên. En hoe- .· 
veel" _l!'Oéd ·we:--k de laatstgenoemden:·ook:!ieden, zij' konàen niet 
verhill9-eren, dat het gebruikelijke,:t;;;foegverband, ontbrà.k. ·, · 
Overigei:i,'s begon LenS g;oé,;~ :D.e léi<;ti.nîf:,vre:rd' verov',°erd; m~ -
hierna kwarii·D.s.o.• op' toé:Fen 1n nog .'voor dd rust moeàt Kooi(. . ,•' 
vele keren redde_n,à.,.ëp'ljreden: en ·bovéndie'n ilriemaal:.àe bal·_, 
uit het net halen/ Na: .de ·:ru.st "een ongewijzigd, spelbeeld. 

--· 
- Naast. eni-ge· 'l?uiténsp,'>ldoelpunten scoorden de n.s.9,,-_erä: ook 

nog 3 eé:hte·/goais en namen, S:ldils ruimschoots revanohe voor. 
de 4-Cf ned.~;rlàa.g-j' die zi_j in· het ~il.ideJ,'pa:rk móch;tèn i'ncas,.:. 

f.' ·àe:r'en.·: ....... ~: .. ~---:~ :·. · ,7 
1 ,· · .- · ,_ • " .; ,:~~ .... _, •·-t •. ·-., ~- ... . . :· ~. ·, ,~ 

,Het vierde maakte een ~ede beurt. ?!et 3-1 werd W,I.K •. 
overwonnen, terwijl de grgotate concurrent in Wassena.ar·een ,,; · 
puntje V'erloo:r,:'waa:rdgór'b;nS en D,H;L. nu niet gelijk wed-· ' ·. · 

r. • .,,. .. ----~~-,.;f- -~ .. --;:·:·--!\\.·« r • 
. ~ 
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-146- - . . · -------------------------------------. str:ijden.:, · en puntental d~ leidi~ del~;;:· Het.~; een-,~~e-
de wedst:rijd, waarin alle .spelers hard werkt·en. W.I.K; zäg 

• kans zich een 1-0 voorsprong te verschaffen, maar nog voor 
de pauzé werd-dèze vêi,i.nderd in jen Lens-voorsprong. Rudi • 
Wüatefeld en Kee_s v .d.Zalm veroorzaakten ·deze vreugde in · 
het LenS-kamp. Na de rust zetten de tegenstanders alles op 
haren en snaren om de stand in hun voordeel te wijzigen. 
De achterhoede, vooral keeper Wim, gaf echter geen kaná.· 
Toei;i. de druk wat geluwd was,. ging onze voorhoede er nog . 
eens vandoor en.Hans v.d.Burg deponeerde het leer aéhter 
de vijandelijke doelman. . 

Het zesde waèht riog ~t~eds op het eerste succes, Toóh 
zijn de nederlagen doorgaans zeer klei_n. o·ok nu weer. Met 

.veel moeite wist Tonegido ver in,de tweede helft hèt eni-.. . . . . . . 
ge doelpunt van de wedstrijd te scoren. De uitslag~ 1-'0,. 
~ijst er al_ op, dat de verdedigingen het spelbeeld over
heersten. Zo was· het dan ook, ai' deden onze voorhoedespë-. 
lers, vooral v.Hirtum· en.Bes, hun u;i.terste best de Voor
burgse achterhoede te ~erschalken~ Een $peciale p}uim voor 
invaller-ke'epèr Overdeves:t, die uitstekend werk déed, ·. 

' . - ' ' . i . • . 0 • • ' • • • 

____ . __ • _______ ..:_.:.....,. ____ ~_-.:..:_·---~~-~~~-· __ _:~~~~Yi_: 
p R O G R A Î,f MA.' 'vooR SENióRES. ZONDAG ii JAN. 1948 •. ·• 
2.- u, LenS 1 - Wéstlandia l; terrè~n 1; lokaál l, 
1, 15 u. Ter laak 3 - Lens 3 ,.' .. ter:i:-èin. O_èkenburgh: 
2.3ó u. Lenl:; 4· Spoorwijk 3, • terrein 2·, lokas.l 2. · 

:i.2.30 u. R.K,A.v.v.5 -Lens s,· terr.Ruysdaellaàn,Leidsendam" 
12.-,-, -u •. Voorburg. 6 Le_nS 6, te=ein Westvlietweg,naast 

. , ··, Park Leeuwenburg, Voorburg, . ' . , . -------------"":"--::"""--~,-:-~7---,.-:-~--------------1 
D E E.c.o B LA A s· T" Á p p E L •. 
EERSTE ELFTAL: W,.Huysmaris'(·A.Hoe,(nagel, H.Hellllieh, J,Wil;. 
lems,' R.Roemers,, L.de Boer, J.W-ü1ftefeld,: H.Overbeek, J.Wal
steyn, A.Kàppelle, F.v,Hiel,. Res: J,Frijters, H.Kops. Leï-
der:. Dbr. W°'Praalder, · · · "' · 

·DERDE ELF'l'AL: i\.,Blok,. J,v.Westing, J,v.Venrooy; G.OLuyckx, 
L, Ullers, J .Bontje, W-~v .d. Geld,, J .Bom, F .v •. Lux-emburg; N.N~, 
S,Kroon, Ree: P-~v.a. Valk, R.Wüstefeld·, Leidèr:, Dhr. if.;.v:.. · i. 
V~~ooy., . - a.·i:: ::·-: ~--

'vIERDE ELFTAL: W"H;i.llenaar, k;_den D3,ijver, c.Bie;-b,uf~en.:: • 
ll.Vink, J,Roo~enburg, G.v.d,Steen, A';.ir.J,,uxembyi;g, Ii~NaÀs.tè- .. 

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



' -~~-~-.-----------.,..----~--.-.---·-----·-~ ~=14 7:-, :.:: 
paä·; · C~ v. d,Zàlni;·lt:,v';ci.. Burg," è~ v:Luxeml\urg; Rès:'~D. v .d.Bol, ·-
R.Becker •. Leider:' Dhr~ N~Schouten.. ,·'·: ... - . --,. · ... ' 

.VIJFDE ELF.TAL: Ch.Deme~er, A.Wag~ma.ns~ w:n~êi(,-.: J/SinjoÎ
go, F~v.Deelen, L.Borspoom,:A~Versteégli;: L.v.d.Wal;·,L,de; 
Weert, A,'Jamelink, J.Bon. Rès: A.v,d:Bol, A.Zruil:•:Leider: 
Dhr. L,de Weert. SaJ11enkomst 11.15 uur halte Blauwe. Tram . 
"Het Wachtjen. , · . . . · .. ·,> - ,.·· ·· :·.·:- . · .-· 
ZESDE ELFrAL: J .H~ere, A,Bosmá,, 1.nui1aá.:tt;~. M.W:1:I.àart, · 
M,Lück.el, H,Vos, L.Verschuren,,P,Bakker, B.Bès, R.Willeµi--
sen, L.Bosma. Res: H.v,Hirtum, A,v,d.Hoeven:: · · 1 ' 
Samenkomst voor iietsers en tram 11.'-·u.ur·Turfmro:kt. 

Ons eerste eiftal is do~r de. Zwa'l'~. ~à.er~ag;~;; Zo~ag") 
· j,l. op de ·5e ,plaats beland met 8 punten achterstand. op de 
leiders, doch heeft 2 wedstrijden minder gespeeld, Om nu 
de kleine kans te behouden zal •zondag a.s. tegen Westlan-· · 
dia gewànneri moeten wórden."Dat het geen gemakkelijk~.opga~ 
ve is, weet iedereen, maar als iedere speler zijn uiterste 
krachten inspänt, .en, als er open spel .gespeeld wordt, d.ä.ri ' 
is de overwin..:;,ing "verzekerd. · •. . . 

Het· derde: is nog steeds op zoek naar haar goede vorm 
uii; het -begin van de competitie. Komt lui, pakt eens iets 
flinker aan. ·4"ls het zo doorga.at komen jullie" op de laat~ 
sta plaats terecht, ·en dat is een LenS-elftal toch niet_ . 
waardig. Zondag a.s. rek.enen wij op een. overwinning. •. ' 

Het vier<le deelt momenteel de eerste plaats met D_.H.L.;. 
De 4 nog resterende wedstrijden moeten dus gewonnen worden
en als er. zo àangepakt wordt als tégen W, I,K, .3 ~- dan zijn 
wij hilil.r ze:\<er van. Zondag a.s. kan de eerste overwinning 
behaald warden, In verband-met de ·gener:a1e xepetiti.e van .• 
Het Witte· Paard waarin enkele .spelè:ra van_d_it elftal mee-, 
spe len, is er uitstel gevraaed· voo:r,: deze wedstri;j.d. Indién 
de bond hierin toestemt, dàn .krijge.n de. spelers. hier nog:- .: 
berichi; van; · · , , ·: , 

Voor het vijfde elftal noteren wi]j. 'natuurlijk' :weer een 
overwinning. Dit zi.1n· wij tenminste de laatste tijd zo g~• "•-· 
wend van _éli t è1.ftal~ ~ . · .•· · · .. . · ~·- .. · ·' · 

Voor het:zesde'elftal durven wij bijna n~ets meer te 
v'-0orspellen. Steeds• l;l:li:i'wij lnenen, dat· eindel'i.;Jk eens eliln 

: j>tiniiJe· zal warden•binnengehaald,· volgt· e:r weer ·een neder
"1%ae~·,·ktén wij' nu,eens 0..P'.'een: I)ederlaag rek.enen, misschien~-.. 
i!'oïll~'• ~i t èlfta_l dan met. een •däv,e:rendè ove:i.winning uit.-,fü,. · 

"'l., ~nd~-b.: f t• ~ .. :::.' . .... · _': -~ ~ ~._ • .,.::, i •.• • • Tl. ·n- •r,. 
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Juniores, in- verband mèt. de komende grote• :feestav.ond. OJ> 
23 Januari merken w:j.j op:, da;t de_P.P, ook·:i:;eli:~i;i~ o~ jullie 
aanwézigheid• en. op die va:n · jè "ouders· en: ev:.entüèel.illeerdere 
familieleden~ Maakt er tlluie 'd,µi op. yraárdige wijze pröpa- · 

' ' I ' t • • • • 0 ,,. ( gand..a voor ·.. · · •. .. - --~ - ~ ·· · • ··_ _ _ ., · · · . _ · · 
· · Voor di';gène~· o':àdk; -juÏ'ii:e~' àie/0móedêrzief älleen•:· uit. 
feesten gaan, maken wij de afspraak, da~_wij gezamerilijk 
naar Delft optrekken en dti.S avonds-lpát · ewneens tezaJ!k-,n 
weer Den H~g .ppzoiikèn~ vri{ Önt~oete~ 'êhaa,r dan om ·1 ,15' · 
uur op de .Turfmarfi; .• ·., .. / ·. , ,> .·... · ·: . p JUFFEBMIINS ·. 
_.:.-:----:-------:-:---:---T-~::==~-:-----~-:-··---~~-~-·--~-·.!.--~--·---tt
Bij het opmaken van onderstaande .standenlijsten ontbrak he~ 
laas nog steeds een sportkronièk, · zodat dé niet··L~nS-clubs-: 
wa.arschijnlijll; één .wedstrijd meer hebben gespeeld. · 

OOST1IB]30YS 
LENS-C 
R.K.A.v.v. 
Q. STEPS. 
Gr,W.II VAC. 
BL.Al.)W ZWART 
VIESTLANDIA 
WIT BLAUW 
RAVA 
~D.A. 

. . -. 

0 • 0 · 18 200 37 - 3 
1 . 1 . 19 173 46 - 1 
2. 2_'; -12· 133 . 26 -•18 
O -3 .. '· 10 125 . :?2:."" 10-~ ·. 
3 2 ·9 ·1.13 · 21 ,.-_,:.u ,, 
3. 4· 7 . 078 · . 17 - 22 

9 ;_ . 9 ,. 
11 . ; 9 . 

9 5, 

: §-"· 
9 ,2 

· . O 6 . · · . 6 • 067 . 13 -. 25 
0 5 . - - .if 057. ;• 8.-: 41: .. 
0 4 . 2 040 . '5 - 21 -

9 ; 
7 2 
5 1 
8 l l · 6 3 038 . 5 - 17 
·7 o· o., 7 . O . 000. . _7 -~-- 32 

• • 

Het zal . .in de p:ractijk wel· nie't veel voorkomèri,dät een· 
ploeg op de hel:ft va:q, de compêtitie· nièt 19 pwten uit 11 · 
wedstrijden een:)l:a.nsje op de ti:tel h,eeft;- T<;cli ia ,tlit in '.de •·; 

. afdeling -van LENS-C niet onze jongens · het geval·· daar" COSTER- · !. 
llOYS nog ongetorpëdee:hl. ·met 18 punten uit 9 wedstrijden ·. 
zich;triomphantelijk op het zà.ch't_e f'~~Ve<,ll: nestelt, Het pro., : t 
gramma, ··dat LènS nog af te werken heeft, is dào~ het; grote. ( 
aantal uitwedstrijden (8) w.o. tegen flconcurrentjes" aan~ ·1 
merkelijk zwaarder dan.à.;ît v_-an d!3 koplop!3r, di'é in dè fe'.s .. . ,_ 1· 
terende wedstrijden meer zmikke zusjes onder het mes ·kan " 1• 

· nemen •. De clou van het seizoen '/l'Ordt ongetw;i,jfeld 'de· "big- ;•,i · 

match'! üosterboys-,.LenS. Of O'boys zo v:riendelijk zal á:i:jn- .. · 
om tegen andèrèri eeh veèr te là.tên, 'á.;i,enen -wij gedilldig~aJ-- - J' 

te wachten. ltèt sprèé~t n,rt;uu:rlijk vanzelf, .dat ·de v.olge:.. • ·b 
lingen van 'Dhr.._ Speelm~ geen, punt _!!Jee;r,Jnogen 'Vérspele:ni;i *' 
indien zij ván ee·n ~v'entuèle misst"ap-\ian O 'boys willen pro- ;_ 



~ • '">:;,,-• . '. -~·: .... -- -.. · ~=·:···~·.--:·~::···:::,..······ ~- ~ ......... ,-... , ............. , ..... -.. - .. . 
' ~ ·; ~-.;.:.. .- --~~.i._-·-~--~,1,o:-l.49::-,_. 

·fit.eren.: ~US •.• ~ •. va~ihciuden; ~8J),ilj_es <>'.I? ~l,~~it~ iln o}n~~ · · 
1NCces ! ! ! . Voór de reech1 gelev~raè prè:st•ät:i'.eá· onze compli- . · ·t ,,., . . . :··.· ... ·,.·· 
~n en .•.· . ; .,_·· .. , ,; _ . ., _, ,.- .. -

·-• • ~- . .., • ·• , • a· • 'r.•. v. •• • ~ 1, 
Gr~w.rrv.!C~ . 7 9.:. :. ·7 , ,l · 1 · "'15 '167 .,' 42 ,- 8. ,. 
LENS-D · ': .. _ :,.,(LO '. '',/1 : ;2, .,~ 1-" ·16 160 43 -.·l; . 
D.H.L. • 'll ·'E,: • -'2 . '$, l4 :a.28 , 27 "'i8.' 
v.v.•P. il .7 · ·10 ·· 4 ·14 ,12~ .: 42 -- 33 
.G.D.A, ,,9 . :•::3 . f· i_ 5 7 0 ·07e · .j!O ,_ 28 
VELO.· . ·11, 2 ··4: 5·: :a~·· 07f .• ·a6 -20 
0VALKENIERS · • · ,2 · . 0. . .. l . ' - l · 1 · ,050 . ·:· 2 ,-· ·4 · · ·-... :.-l . . , -· '.,. . -.,-#' .. 
:D W 0,.. v. "" :"':I:' ·- ,O . , ,4 . : ,2 ' •040 , '10 c_, 2"' . 

• . • . 1• ;.1"'. . . :- . ' , - . ~ - . - .. " ~ ' 
D· II',"'R Tr- ·• · 10· · ·· ·o. ,,_, • • ··" , '· ·.•1· 0 000 .. ,,,. - "' ·. , • _.v ... ~ .• . • ,. ~ , . . v. -,-~o .. 
{D;H.ll.\ngg twee :pµiiten.i,.n 111liicltting wegén1;1· :h~o;à) · · 

!. -v...-•· '.:" . "- • : ,.,. "I> '.'° ,;, - t-~-'.•L, .•-;.. ___ , -·~,,:; ". , .. ;.. , , 

·· •Hë't · .is zeèr:'.wa.arsöhi"jrilijk9 . ''dàt .in, dezè, afdèlil!.g ."d• , · -. 
grote ,sll!&" za'l woi·den uitgeTOchtsn ·t11ssen ü'..enS, • n,VAC,,, ,c. 

, Deze, plae~n.:,hëb'bén:,geenc.ernstige candidàten 111éer·. te •b.e"' · 
,stJ.i.$le!1 en tctinnen.-uît,;cie, .~st•rende wedstrijden telkens 
-de 'vöiTu ~in~ ,méè:µém§!n. 'D,it is natuurlijk theoretisch -wel 
gema:kkeliJk op· pàp±èr\ge~et, 'het· eindsignaal,,~ d~ •chiticl!!-· 
rechter ,-in d.eze .restantjes ,g!lflf°!-.. echter· de practijli: aanl ! , 
·Onze ploeg -heeft J. yerTiespunt. meer ,dan Vaç.,·Hi,r ·o!!taat '-~ ~ 
echter .tegenover; .il.at ,de, th)liswedstrijd met 4-0:;wërd ·gewon-• 
,nen:, zodat dè ·returnffl!dàtrijd ·absol~~ i;iet 'kansloos is,,...!' 
Het ,gaat er •cms· voo:ral ,om tegen de zwakkeré. clubs niet 'met 

· .. het :idée he-t. veld in"".te gaant Wij -fu:!.nnen tochiwel,!·! ! En . · 
. , : ns.tµur1ijk ·spreekt het v-am:elf,; .. dat, de çote~àtrij~ op. de · 

Raggewoning met ongekende :vechtluàt wordt àaligeb~ild1n1! t ·• 
:Eén ;{vç,or de hoev!i!e1,ste '.lèe~r?) opm~r~g meet nóg .even ::van• , 
:het harts Gaat -,de •!lrólgende ·:ro.ziaè in .met :het ·yoo:i,-n9111~ chats,, 
pingelen ,af ,te 'zweren" M;ddenvoçr .. èn'''buitenspeler!' .zijn · . 
goed voor hun -taak ''berekend~, Een sterke l>sll;l~.' (maàkt ee~ 
een_afspraákje voor -de weastri-;ld) inoét -tûssèn hen door sa-, 
menspe1.· gevormd wrden. 'K=en jullie .dát voor el.kaa1' bit
,g~, ·boys?? Zoja, je. 'tJl1. t zj,en 'dat j_e,:aiµi d~- ko:p .~!?Jllt !. 
Good Sl.uck! ! ! · ·- ' ·- --- •· · .. ·. · . ·; · · · · · ·;. ·_; · · · lL. · ·, . · .. • . , .• , • ,,A_,v.,,::• =----·----------- ·-U"I T' DE.,. 0 0 S.T •.. •, . '. .. > ··,·-··:.. ·: .... 

; , , ... ·· :- · so·erabájt!., 
' .. . ' . 

. :ll'ai-telj,jk_·da,nk vöo;r d~ .,àa,:rdigé · :!~to. Hili :lcrtjgt ees. 
,mo·oi •pla!its;ie. • ' . . ' .. 

,Ik,!ben "nu .:r.ûim,,4 ,,i1~d.éll,iin. :il::!i.dl..i ~n ·heb \het. alti ;.:.rand~, . ' . . . . - . ·- ' -- . ,, ... ' . - . ~ - ., 



' -150-__ , ______ ·------,.---,.------...... a.;... 
-,.. .. . ~, . . ' ... -~~ . 

weerman.•'best "Daar· mijn· zin. <i::µtè 111orgen··sport ·onder· leiding ~ 
·•titi.,Se;-gea.n,t Faas, een Hai;enaar1 die voetbälde, in Te:i:-la.a.k:, 
b!)!fsi;~.,in<HerC1,1~es en_.Kampioen gewichtsheffer is van de Ma- " 
rinü,,rsbrigade. Ik druk nu een, gewicht van 55 Kg. Eigenlijk 
hèb ik al spijt. dit geèchreven te hebben,,want "de.volgeµ~. 
week,st.aat er·lljl.tuurlijk în de Lensrevues"Wist u, dat- Koos· 

vái:i .Zöri ·een geweldige gè'wichtsheffér geworden is?" 'IJ<:• vtörd 
niet~·~aag .in het volle licht gezet.; . . ~- ' >·. 

.• 
' 

j 

. . Len~ Jnoet ik hier zwaar verdedigen, wan~ we z;ijn hier . ..-
met ·i2:.:man, Wllaronder een 'van. West land.ia. ,.'foen Leµ,s vàn, · ·. 
D.H.L, verloor; was·ik blij, dat ook Westland,ia.het ·onder,:-J 
spit m9est del'v:en, 8.Jl.ders had il; heel. wà.t' sehoon gehoo:cil~- :,_ 1 
Nu Bpelen·we sainen in R.K:s •• Piet Hákkeert van R.K.A;V~ir!· · 
is ooli"hier. Hij stA.lj!.t ~k!il!1d, als de beul van dé Zeèlllácht:. 
Tonny ten Dàin ligt te.Grisêè~ 15 Km. buiten Spèrabajà.'Jiij· 
keept.vast.niet· slecht in het.,le elftal van het -4é,.bat~ ·· · 
-~~odiers ~, l •1 • ~ • ,~ ~ • • •• .( • • ' • t' • . • • .<i 
0""' ~ ~ - " • • ~· ,.. ,. - - .... • ' ..... 4 • • , ;r 

Tot. ziens! ·-:::;' . ~. KOOS VAN ZON_.· ·>.. -~ 
.,, .• , . ,_,.._._, Marinier ,UI, .40250,~ • ... •· 

, . · ,,·•,t •• ·. · : t : · '.Brigstafco (brandweer) . • · • 
·, .. ___ ..;___. '· .,.. _:.::_So~~:tla;i._a_:Pc:,-ak.~...;., ___ ., .• 

.:B-E'N • .îI.î OOK . .' Z.•ó?':, .·::·.~. · .. ,.·•,;':''" · ; 
Deze :vraag steLt Estafette boven èen 'uitknipsel uit ',t 

Blauwboek'van·R.}l:.V.V~ :•N~A.S. t(Halfweg-,.•-~e. l~ien verd~r: ·· ~ 
Dè · meèste spelers menen, · dat zij hun verplj.chtingen· tegén~ . 
over .hun. V!?renigi~ al prachtig ÎU!kÓmén~ "à:113, z~j al,e9hts. .. ., , 
hun contributie o'p tijd betalen~ Jl:ehoorlijk op tijd aî'schrij-- .. · 
ven ale. men ve:i:hinderd' is., ~t. iB ven .velen -t;e··veël gevràagd._ 
Op net laats.te nippertje'moet. iiè elftalcolÏllllissiè dan.ma.ar· . ,! 

traèhtetl: het· zaakje.' op ,-f:a kna~pe~.!'· Ma.aj:-·~1~ è~.eeiä-Jeiê ·_,,-·.: ·! 
niet.riaal'hun __ zi~ is·.-~·•t; i!,an.moet jè.he:a·horen! W8f.Fom · .. •;. 
ook JUët'?·Zij 'b·etalen·toch hun' oontribut:l:e! · · , .. ; 

0 ~. ;:•"; •,:~~- • ;'-',_' • ,• ~ T~ '..'" .' -~ 

En wij herha:len:. -Ben jij ook zo?· , ·, 
; , : • .. - . ., 

·~•-=-=s=~•D::acz=•=-è~=•~•====e=========z:i;:,s=~~======è=s=:=: 
ZATE:RDAG- 10-·J.AN~ •' '48 •. Alsnog vastgestëid: · •· ,:._.. · .· --- - .:· 
Oo11terboya ·- 'Len& G. 2.;ö uur~ Leiders:· Dbrn. J.Goemans en 
J_~v.Wass~ Samen)comst 1.45 uur Capitol. · · ·~ ·• ·:- . 
~ l}.d .. e.Koni~g,J.!_,~e ~~os, .~.v.• -~1!321. · _ ,- .. · ..•. ·H··' 

• • · • • > A V · ' -~••-===c===Êmzcsc•zz:=•=~=~za~====c•===~~•••~~~-~ 
•. 

-· 

.• 

. 
t 
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D E L E ·N S R E V U E., , ,. 

Weekblad van de Haagse R.K.Sport-y;ereniging Lenig .en Snel. 
1 Opge:r:icht 18 "nec,192_O• .... Al,g,Se,c:ret'ariaat: qaslaan 54,te;L, 

. . , . : · 39.03.75 • 
• / Terreiriei:u Zuide;rpark, iriÎ?;ang, Vreeswijkstraàt. · ·· 

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

· Redacties P.Jüffermans en. ';j,v,Ven:rooy ·. 
" ·, . ,·. Redactie-adressAljl~de).stxaat 51 .. '· ,,.• . · · •. , 

_Administratie-adres, J.J,v:an Lu.xemburg,Copernicµsstr~ 56., -----.. ---~------------.;... _______________ ~; 

Jaargang "94 7--1940. · N2 2Ó . , · . ' : 13. Januari 1948, • 
, l- " . • . 

===========c:c:=:=============================~==========-
,L E N S 1 • Z A K A G E N D A.,. . ; . . ,. ': . . ., 
Donderdag_l5 J'ànuarii 7,00.u.Koekvechteri door B,'en ç:. in 

, . . de · Heráchel-straat;, .. , . , 
: •, . .. 7~30 u. Seniores naar. de Da Costa-

atràat; . . : · , , ,: , . : · ., , . ' . 
Zaterdag. 17 Januar_i:· 
Zondag . 18 Jar.iua.ri r 

· MaaÄdag .: 19 ·Jànuarï: 

Lens F'- G, ., ., . ·,.) 
Lena l-2-3..:4-5:..6~ A-]?. ,. ; • 
WellçÓm .op -dé. club! . 
Heel ~ns· naar Delft!!'!! Vr~jdag.· 23 ,Januari: 

• - ., . -------·--~----------~~-------7----------VIA T D O E T .u· 0 P · l 
1 • 
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Na~urli,jk ga&t ~ mèt dè 
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• ; ; .\ - Verwersdijk 44 
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' . • . . 'DELFT. 
.,l. \ :;. , , .... ' -·~ rf-

·.)·.r .•. ,·. .·,!•. ··-·a-.••, .... ~-.. ·,,~ 
Na afloop van de vooreit!'lling gezellig s~enzJ.Jll• · · .. 
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0 ,N Z E F" E E S T A V O N D. 

De gewichtige datum 23 Januari komt snel nader en de ac
tiviteit van onze ijverigè Pé-Pé••mènsen houdt daarmee ge

lijke tred. Zij zijn stee.da druk in de wéer om ·allen een 
, "fijne" avond te bezorgen. · ·• · 

U helpt _hen tèlc1:i. zeker? De organisatie kan en moet vJ.ot 
verlopen. Dus, we kop'en.nog deze week onze plaats'!Jewi-jz.en 
en komen :l/û1.andag 19 Janual'i op de clubavond bij Alsem des
gewenst plaatsbesprekèn, Ül)I 8 uur opent het bure_au. Bewaart 
Uw genummerde kaart, want de fa"Ullers stelt zich vco;..• daar
aan een attractie te verbinden. 

- U weet reeds, dat de programma I s ook genummerd zijn. De
ze geven U kans een wa:ardebon ad. f 25.- te winnen van de 
f"a.l3rinkel, ·maga2iijnen "De Zon" ·l • • • 

Vergeet niet op te geven of U na afloop gebruik maakt 
van de speciale bussen of op eigen gelegenheid huiswaarts 
keert, De jongere generatie en de ouderen die ons onverµoopt 
onmiddellijk na de voorstelling gaan verlaten, adviseren~ 
met de trein te gaan. Vertrek H.S. 19.16 en J_9~34, Vertrek 
laatste trein uit Delft 0.32. Men heeft.dan nog aansluiting 
op diverse tl'ams •. De speciale bussen rijden alleen na af
loop van het gezellig samenzijn en brengen U op diverse pun,
ten in de· stad. Als U ziqh direct opgeeft, kan de ?,P. de 
routes samenstellen. . 
· · Voor prograllllllaverkoop in de zaal heeft de Pé-Pé graag de 

medewerking van een achttàl jonge dames. Geeft U zich bij 
het plaatsbesprel:en of telefonisch even op. -

Bij de Generale Repetitie op Zondag 1.1. was de zaal met 
de schitterende foyers-danszalen voor ieder speler een o
penbaring. Men had zich _zo iets niet voorgeate_ld, De ?é-Pé 
bereidt U een ontvangst Lenswaardig,·Draagt ook Uw steentje 
bij voor het welslagen. Ook deze avond moet in de annalen 
van Lena met gulden letteren opgetekend worden. Zet alle 

~ · zorgen - ook U* bezwaartjea - opzij en geniet weer eens on
bekommerd te midden van Uw lenavrienden en- vriendinnen. 

. . • . · ... · : W,PRAALD:EJR. ----------------------:----:::..---------~*--
•PROGRAL[MA 

. 2,00 u, Lena l 
, 2,30 u. ·1ene 2 · 

12.00.u. Lens 3 
12 0 00 u. Bl.Zwai't-3 

SENIORES ZONDAG 18 JANUARI: 
Archipel l .veld l lokaal l • 
Delfià 2 veld 2 lokaal 2, 
Westlandia 3 .veld 2 lokaal 1. 

-. Lens 4 · Wassenaar, Katwijkseweg. 



._~ ,, 
.. ' :~ .. . . . . ......... .., •,.~ 

. .... ·-

------- ------------------ -12?:~~--., l.15 u •. Duindigt 5 - lens 5 Buurtweg, Wassenaar./ 
1.15 u. R.K.s.v.1i1. 3 - ~ns 6_ Mo~-ster, 1.folenwèg., .. 

PR O G .R A M M.A JUNIORES ZATERDAG 17 J.ANUARia 
2.45 u. Lena. F - . Quick StElns .. •· veld 2 lokaal 2. 
2.45 u. Lens G - Blauw ·zwart, veld l lokaaJ.. 2., . ~ .• ~ .. .• . -~ <;. 

P R O .G RA MM A JUNIORES ZONDAG·· 1s. 'J.ANUARI1 
1.15 u. Wilhelmus - Lens A Samenkomst 12.15, Het Wachtje ' · . · Blauwe Tram. , \_ ·. · · 
1.15 u, ma B - .G.D.A.' •veld ·2-,lokaal 2.· r~--'--•--------~-------------~-~--~.;__ __ _ DE E.c.o BLAAST APPt:L.'. 
EER5TE ELFTAL1 W.Huysmana, •A.Hoefnagel, ~ll.Helmich, J 0 Willezns, 
R,Roemera, ·L,de Boer,· J.Wüstefeld, H. Overbèek, J.Vralsteyn, 
A.Ko:ppellc, F.v.Niel, Res1 J,Goemans 1 H.v.,Rijn~ Leider1Dhr, W.Praalder. · '· · 

'' • - - • 1 -TWEEDE ELFTAL:· J.Frijters, J.v.Westing, A.v.Huffel·, Ph,de 
Heer, H.Ko:ps, J,Ho:p, Ant,v,Huffel, F~v,Luxemb'UJ;'.g, W,_Yerheg-
gen, w.Hugens, S,Kroon~ Res: L,Ullers, G.Luyckx, Leider: · 
Dlir. H.Janssen. · · '· 

' . ' ·- . . ' .r . DERDE ELFTAL: A.Blok, W.Beerens, · J ,v. Venrooy, G,Luyckx, 
L,Ullers, P,v.Egmond, W,v.:d,Geld, J;Bom,.11,v,Rijn, ·J.Goe
nians,f J,Bontje. Rest J.v,Westing; W,Hugens. Leider: Dhr. 
J·,.v.Venrooy. · ~- .., ,-,_ 

. . . '-1 .. VIERDE ELFTALt W.Hillenaar, H,den Drijver, C,Bierhuil!;en, 
G, v ,d, Steen, ·J ,Roozenburg, 13,Vink, Ant, v. Luxeml:lurg,H.Naas
te:pad, è,v.d,Zalm, H,v.d~Burg, C,v.Luxemburg, · Res: D,v.d0 
Bol, R,Becker, Leider: Dhr. N,Schouten; 
Samenkomst voor fietsers el! tram 10,30 uur Turfmarkt, 

-
0 ': 

VIJFDE ELFTAL: Ch,Demeyer•-~•W,àgemans, W.Klünnen,J.Sinjorgo, 
F.v,Deelen, .L,:!Jo.z:sboom •. A.Versteegh,_ L,v.d.V{al,' L;de'\7eert •. 
A. Wamelink, ,J ,Bon., Res, ,·A. "'· d.B9l, · A,Zaal, Lei<j.eri- Dhr. L. de Weert · · · · .,. · · ·· · · ' • • • l ~ 

• ·samenkomst · 12.15 uur bij Cap:!, tol. . , , • , . , 
I - ,. . . ~ • - - ~ . •--'. ZESDE ELFTAL: J.Heere, A.Bosma, L,Dnllaart, li.Dullaart,. 

, .M,Lüokel, H. Vos, L. Verachuren, P .Bakker, B.Bes• R.:Willemsen, 
,L,Bosma. Rés, H.v.Hirtum, A.v.d.Hoeven. ' • 

· ., Samenkomst 11.40 uur Varkensmarkt halte w.s,11 •• 
Het eerste elftal gáit Zondag a.s;, indien "de weersge.;. 

ateldheid het tenminste toelaat de strijd aanbinden teg,?n ·· 



', 
• 

-l'-4- .· · · . · · , 

--~----------------------------~--------------- ~ 
de oude derde"klasser,Archipel. Dit elftal heeft de laat

ste tijd zeer goè'de resultaten bereikt. Toch verwachten wij 

van onze voortrekkers een klinkend~ overwinning, al was het· 

alleen maar om-de smadèlijke 7-2 nederlaag tegen Oliveo te 

wreken., . · . -, · ·· · ·· 

De :reserves kunnen tegen Delfia 2 de volle buit binnen

halen, mits het elftal binnen de lijnen komt, zoals het 

door de Eco is' opgesteld. · · 

Het de;rde gruit natuurlijk revanche nemen voor de 6··1 ne:.. 

derlaag. welke destijds in het Westland werd geleden.· 

Onze'candidáat voor het kampioenschap ziet zich Zondag 

a.s. yoor ·een zee;r;- zware opgave gesteld. Bl.Zwárt :f is . 

thuis nog steeds ongeslagen en enige weken geleden moest 

ook de medegegadigde er een veer laten, De Eco is echter 

zeer optimistisch en verwacht dat Zondag het ongeslagen 

record van Blauw Zwa:rt 3 zeker zal sneuvelen. De bal snel • 

afgeven, goe·d plaatsen, en het spel open houden, dan is de 

overwinning verzekerd. 
Ook het vijfde loopt met revanche gedachten rond. Het 

elftal is nu goed op elkaar ingespeeld en is momenteel niet 

te kloppen! Natuurlijk noteren wij voor dit elftal alvast 

twee punten. , , · 

Onze benjamins gaän de verre reis naar Monster ondern.e- • 

men. De strijd gaat hiei~ om de laatste plaats. R.K.S. V.lI,3 
heeft n.l. ook nog geen punt kunnen bemachtigen. Wij hou-

den het op een overwinning, · - · E C 0 
---------------·------~------~---~------·-.. ,,_...,..!',._,!..__~---" 

U I T H E T · J U N I O R E N' K i.'M P. . . 

LenS-c en LenS-d krijgen er weer een-mannetje bij, n,l. 

c.v.d.Wilk (c) en J.van Onna (D). De competitiekaarten zijn 

inmiddels verzonden naar de lElide:c Dhr. A.Speelmans Sr •• 
. ' . . ,, . ~ -~ . . . . ,-

PROGRAMHA: a.s. Zaterdag gaat dé voetbal misschien weer 

rollen. Lens-~ ontvangt dat Q.Steps. Een goede ka12s op tle 

overv;inning moet ons elftal maken, indien wij de- resulta

ten. vergelijken •. LenS-f heeft 9 w~d~trijdé:q gespeeld, 3 .gew.·, 

l· gel., 5 verl. dus: 7 punten met 18 doelp. voor-en 26 te

gen. De rea_p.l.tatéri_ van _Q.Steps zijn ,9-2,:.;0-7-4'.·punten met. 

14 doelp.--voor en 47 tegen. Daar LenS-e vrij af is, zal 

lf.Romijn weer mee kunnen spelèm. Ook LenS-g is zeker niet 

kansloos en kan minswns een puntje in de wacht alepèn te
gen lll.Zwa.rt. Volgens onze gegevens heeft El.Zwart nog 

\ 



- ·'•,1·······~··--···-·· ... ~~~-:...:: 
. . . . : . . . . . -1""- .. ---~---------------------------------~-~--~-__,;.-~~-sleohts i wedstr. gesp. n.l. tegen Rava. Bl.Zwàx°t" ·verloor. 

met 7-0 !! Onze ploeg verloor oók 2 :x:· tegen Ravà" maar de 
uitslagen wa;-en heel wat gunstiger ,î..1; 1-5 en 3..:.p, In iê
der gev.i.l ku,-men wij op een span.,iena.e ontmoeting'rëkenen, ·, 

</ "" • • . 
tenminste ; ••••• als het weer wat :bete:i;- wordt. Denkt er .om, · 

~ dat• je eerst de afkeurings_lijst. controleer~.!! .LenS-d··en e 
kunnen nog een weekje voetbàlvà.cantie genieten. LenS-a 
moet a.s, Zondag de•4de plaats 'in A-klasse II verdedigen 
tegen .de. concu:rrent Uilhelm\ls. Laatstgenoemde club bezet . 
n.l. de 5de plaats met slecht_s l puntje.achterstand;Thuil? 
werd met 5-'l gewonnen, zodat. ook nu op de volle buit ge« ·, 
rakend vrordt. Lens-b krijgt het. véél moeilijker tegen 
G.D.A, dat··everiveol wedstrijden speelde als onze blauw
.witten,· maar liefst 6 punten meer wisten te verzàmelen, 
Hier iS' dus werk aan de winkel, _mannen!! ', • ·. A.v,H. 
---------------------:------.-------:.-.-. ----~-----~-----:-----:-,..~ 
VA R-I.A. 

Eerst een· geluk~wens en wel aa."l de heer en ·mevrouw · 
Chris Mirtenburg-Dirksen bij de geboorte van hun dochter · 

. Einmy., :.•.. I 

Bep Boortman zOnd'ons uit Tebing Boelang'een opgewekte 
b~ief 0 .Hij ontvangt de Lensrevue regelmatig en maà.k:t het 
b t \ ' . ' .. 

es e ' . ' - '. ' . ,· 

- De spelers van 2-; en B ~erièn · rekening t_e houden met 
de mogelijkheid, dat het tweede terrein aanzienlijk l5etër 
zal zijn dan het hoofdveld, zodat_:·in· dit gevai hun ·wed-: . 
strijd doorgang .zal vinden. Natuurlijk is het nu nog te_·.,,·; 
vroeg om te besluiten dat he_t eerste terrein zal zijn af- ' 
gekeurd, I;en raa,dplege nauwkeurig de afkeuringslijsten. 

~ . . . . . ,. 
De Directie van de. Cineac vestigt ·de aandacht van de 

Lensers op het progra!l!Da van deze dagen - d.i. t.e.m. · 
Donderdag - waarin een repor~age van Norrköping-D~9 's .•.. , 

Juniores, als we naar Delft .gaan om te feestèh, kunnen· ... 
· wij beter om 7.15 op .het Rij!iwi'jkseplè'fn'sam~n komen. _Dat~· 

kost 10 óent minder. · •· ---,-----~-~~~--:----~---...,..----~..,...-
-~· •j . ' 

''· ..... ,-,.. • 
,\ .... 
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•·· . _ . Ponta'Grossa; 3-11-147; · ~ 
BEgrE IENSVRIENDEN ,. ; 

!!!ot. mijn groiie verrasiting omtving ik deze week vijf Lens-! 
revues. Ik lees ze .van A.· tot z" zelfs. de- opstellingen,al ! 
zijn de meeste namen mij.onbekend~ Nu moet U weten• dat ik r 
absoluut geen greintje heimwee naar Holla.nd heb, maar bij , , 
het lezen in de Revue ovér wat voor de Lensers wordt ge-
daan, wordt je hart een beetje week.· Hier bij ons staat de 
moraal van het volk op een laag Beil. Brasil is voor 98~ 
Katholiek, maar hoe!!?? Godsdienstig onderwijs wordt op de 
s.cholen niet gegeven. De voorbereiding tot de· Eerste H~Comv , 
munie moet vooral niet te• lang duren, want anders kom:en de 
kinderen niet meer en beginnen dé ouders er over te moppe-. 
ren. De mensen zijn graag :Katholiek, gaan er trots·op Ka•. 
tholiek. ·:.e aijn, · maar· c.•. ·••••• · .: _ ,, .. 
het is alles zo oppervlakkig. Velen nemen- het zo nauw niet, 
en beperken zich tot een ;inderdaad treffend. vertrouwen. in 
God en Nossa Senhora. Hoe heel anders dan in een milieu 
als 4,at van Lens;waar een echt Katholïek:e ·stemming heerst, 
waar de leiders aan God ·denken •en aan het eeuwig hei•l van 
de leden,_ waar een club jaar met een H.}Jis begint, waar uit
stapjes, clubavonden en andere vrolijke feiten een gezonde · 
geest ademen. Als ik daaraan denk, zou ik toch wel ,ee.ll/J. te
rug willen om er zoals vroeger weer· van te genieten 1;1n om 

, de leden te vertellen wat"'een grÓot geluk het is deel uit 
te maken-van Lens, ze'voor te houden het werk van hun lei
ders te waarde

0

ren en ze te zeggen God te däl'.lken voor het 
voorrecht-in. deze gezegende kring te leven. 

Tot slot een verzoek: bidt eens voor Goda Kerk in·Bra
sil, .voor Gods volk in Brasil. ~-e ,'Til van het volk· ~s goed., " 
de Braziliaan hèeft een groot hart, maar leeft in het don-. 
leer. Arm Brazilië wordt bedreigd door de moraàl van het" i 

J 
Noord~~· en door het Communi.sme. · .. " .. . . J.BON •. , ---------~-----------------------• 0 N .S ·c ·-1 U"B L I E D · ' ' . '' 

l ---·"'ö'""p-~--=1-e""n""d,...e"'li..,..,jk:-v_e_rz ___ _.,ook van zeér ge~ch~!l zijde plaatsen 
wij iri het thans gepresenteerde nummer van de Lensrevue het' ; 
beroemde· Lènslied, dat in de, loop,.der ,tijden reeds door een ; 
menigte_,Lenaers op de wij-s van het Limburgs Volkslied werd 
gezongen. Daar is in wijde omtrek geen station aan te wij,.. 
zen, waar nog nimmel'. uit ·jonge keleil.,het lied heeft geklon.,. 

· ken. Maar dat ie lang geleden. Doch ook nu weer moet Lens , 



.. , 
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gaan zingen!. Ied;re Lenser zinge zoals.hij geb\:'kt is. Dat 
bélooft menig plechtig moment. En zou de a.s. feestavond 
ïiiet -een geschikte gelegenheid zijn voor een generale: re-
patitie? · . , · : 

Wij merken op, dat de woord\:'ll zijn v.an 9ns enige :mede
werkster, ifaj. A.Nijland, · die weleer .onder hot :pseud:ÓnieJi! 
Femina l)aar artikelen in. de Lensrevue deed verschijne:n. •. 

j 

(·. 

k._!l NS ZANG~ 

· ïlaar · in• het schone Zuiderpal:k 
Voetbal hoogtij viert., 
Blauwe shirt en witte broek 
Iedere Lensman siert·;. · 
ITae.r j() el.kand.ar ke11~n: ieert, 
Speler, ook als mens, · 
Daar ligt ons voetbalveld·}. bi .. 
Clubterreüi van Lens, . } · s · 

Steeds presént bij elke 'strijd,, 
Kèeper, backs en sp:q. 
En de rest van het _elftal zit 
Nooit of nimmer stil~ ·• 
Let op strafschop, let -:oj;i' bal, 
Let op spel en grens. 
Trap steè~.s in het goede doel, 
Nooit in datavan Lens.· 

Hoger op de :ràngenlij~'!; ! ... 
Leus van iedere dag! . 
Voor e.en groter ;ledental· 
En .een eigeµ·,· '\rlag. . .. . . . 

• Dan-zingt binnen zekere tijd 
· . Volgens ied·ers wens 1 

Al w~t _maar zi11gen kä111,). bis 
Kamp1.oe11 'is Lens. : ·. ) , 

, ..... 

. .. ·1,.. . Frrr.IDTA. . ------------------~------------------E E N E D E L --.T, R •I o. , · . 
Ee'l1 Voorzitter die vergeet de· club te leiden 
En bij wedstrijden verzuimt .naar .. het veld te rijden, 

• Die !f:lle olubavonden en vé;l'gadeiiingen trouw .overslaat 
En nooit eens weet wat er in de Umsrevue staat, · . 
Ik houd er niet va.11, 1 
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Ik houd er niet: van • . • -

•Een sJcretaris die uitmunt in onjuist adresseren, 
Hoge kosten maakt en goed kan declareren, 
Die een schrijfmacMne heeft zonder toetsenbord: i 
En zijn monocle ,draagt met het aµ- van een lord, 
Ik houd er niet· van, 
Ik houd er niet van, 
Ik houd er niet·van. 

. -

Een penningmeester die meer uitgeeft_ dan- weet te beuren, 
Jl.!et zijn pommadehoofd van de clubkas loopt te geuren, 
Grote sigaren rookt, laag neerzie.t op shaggies draaien 

·steeds maar biertjes d:rinkt en graag gaat pierewaaien, 
Ik houd er, niet van, ' ,.-
;[k houd er niet van,_ 
Ik houd er niet van, 

.'. Maar het trio d,it in Lens de scepter ·zwaait, 
Het drietal wàar in Lens de zaak om draait, 
Zij zijn mannen yan stavast, kere}s met pit. ', 
Een dagelijks bestuur waar muziek in zit. , 
Em. daar _houd ik van, 
Daar houd i_k van, 
Daar houd ik v=,. ' - - - , . TROUBADOUR, 
----------------~--------------~-------~--------Grensrechters, de bal. is eerst dan buiten het veld, dat hij 

~in zijn geheel de buitenkant van de kalklijn is gepasseerd. 
We.est· dus niet te haastig' met de vlag, Vlagt steeds_ duide• 
lijk zichtbaar, .~ · ·,·, 
Aanvoerders, .maakt v66r de wedstri.jd 'met de scheidsrechters 

·eri'Uw collega de afspraak om eventueel invallers toe te 
staan, Zo hoprt het! · · · · - , 
Spelers, verzorgt. thuis reeds. Uw, schoenen; verwijdert uit
~tekende spijkers, onderhoudt het _leer met vet. Zorgt er 

:voor steeds keurig gekle,èd op •het veld te verschijnen. · 

• ··(wordt vervolgd) 

. -•o~oso1e~~o:=oao=o-o•o•o=o=o•o=o=;:o=oso=0-o•o=ocO=o•oao,•ó=ó 
. ' , . ' ' . . . ~· 
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1 E' N S 1. Z A K A G. E N D A. 

· Donderdag 22 Januari:. 7,00 uur, B, en c.':tn de Herschel
straat, ·'' 
7,30 uur, ·senioren in de da Costa-, 
straat, , , 

Vz:ijdag: 23 Januari; 8.00 uur, Grote LenS-Feestavond met·, 
attrac'ties, .in Delft,· Allen aanwe-
zig. - ,•· 

Zaterdag 
Zo:iidag 
Maandag· 

24 .l'anuarii 
25 Januari: 
26 .Januari; 

• /' j 

;Lens E:,'F. . . 
Lens 2-4-5-6-:s-c-D. 
Clubavond, _____________________________ .._ _____________________________ _ 

Ö N Z E F E E s•T A V O N D. 
. ~ , 

"Moet ik Vrijdagmiddag vrij: maken, om tijdig in Delft 
te zijn?" Deze vraag stelde nï,eli één, onzer, Pé Pe-leden~ 
Beste vrienden, maakt U geentzorgen,· De naam, Delft, 
schrikt een beetje af, maar, heus, als· de uitvpering in 
de Dièrentuin of Seinpost was, kon U ;niet veel- later van 
hu:i.s gaan l 11let de trein van J,9, 16 of, ,uiterlijk 19. 34 van_ 
H-.s, is U tiödig in Delft. Met. de tram vertrekt U ook -i: · 

. 7 uur. De terugreis baart ab,soluut geen zorgen, Wie ons_ 
, na afloop . der voorst el ling VElrlaat ,- gaat· op eigen gele
. genheid, / 't Gemakkelijkst met d·e trein, aansluit_ing op 

• de trams. De anderen kunnen v,oor eigen vervqer~ddel zor
gen of .worden met comfortabele H.T.M,-bussen riaar. diver
se punten Vi@ de stad/gebracht, Laat de ligging van de 

, za.a:l niemand afschrikken, De mooie zaal-_ en foyers-acco-
. modat ie· vindt U. in den Ha.àg nergens; Na afloop der voor

stelling verlaten we de toneelzaal en zonder dat we een 
stoelen-revolutie meemaken, betreden·we de ruime foyers 
voor het gezellig samenzijn. We vertrouwen ons verder toe 
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aan Dhr, Schilling, die mèt de Melody-iYiakers vpoz:, een 
knal-fuif zorgt. · 

Het staat'reeds vast, dat de tonelisten niet over ge
brek aan belangf)telling behoeven te klagen, Dé- zaai. is. ·ec_h-:. 
ter nog n;iet uitverkocht. Dit la&tste is evemvel ;.ee:;: ge
wenst. Eerstens voor de Pé Pé Kas. Dá prijs is zo laag mo
gelijk gesteld. Aileen met een totaal- uitverkochte zaal_, 
sluit het budget, Van de andere kant z~jn wij .. aan ol)ze. 
eer verplicht, het vele werk·'van tonelisten en Pé _Pé te 
waarderen. Dit pmnen wij zeer eenvoudig: door allen acte 
de présence te geven, U kunt nog kaarten bestellen bi_j de 
bekende adressen en ook 1 s avonds aan de zaal. Dan heeft 
U geen besproken plaats! Geen z~rg. De zaal is zo best, 
dat U _overal een goede plaats hèeft ! Tot Vrijdag dus in 
Delft. Brengt U,v beste humeu., mee en we zullen een pracht:·· 
avgnd hebben. •· · ' _ W,PRAALDER Voorzi~ter, ________________________ ...., ____ ,, ___ .,.. ______ ~----.l-----·---··-.... ~ .. -
VAN .HET S E C R E .T A R I A A T: 
Nieuwe leden: Junior Ch.v. Veen Oranjeplein 42. 

Pupil" Jac,de Roos Soestd~'ksekade 491 
Junior J.v.Onna 3e Braamstraat 23. ·, 
Junior C,v,d,Wilk Copernicusstraat.7 •. 

Adreswijzigingen: , . . 
Lid A.v.d,-Hoeven naar Roerstraat 21, Scheveningen, 
Donateur A.v.Wordrager naar Koningsplein 39, De1ft. 
-----------------------------!...---------------:---... ---.......... _ . 
D E J U N I O R E S · E N. H E T F E E S T,' 

/ Naar ik kon -opmaken uit mij .gestelde vragen, gaan ook 
juniores a.s. Vrijdag naar Delft om Het Witt'e Paa.rd te 
zién (Tussen haakjesi het is niet de schimmel ván'Sintér
klaas), Nu is het het mooist, als onze juniores· met· hun· 
ouders meegaan en ook in de ~aal in hun gezelscliap_blij
ven. Zo hoort het, 11iaar het kan gebeuren,· dat sommige va- · 
ders. en moeders onmogelijk mee kunnen komen, doch hun jon
gens toch wel toestemming ·wilJ.en geven, Aan deze jonge
lui ste_l ik voor, d!J,t zij. Vrijdagavond om kwart oyer ze•
ven op het Rijswijkse plein komen,' ~k ben er ook •. Wij n~
men daar een retour op de Delftse tram (30 c.) en keren, 
nadat ·Het Witte Paard op stal gezet is, weer gezamenlijk 
naar Den Haag terug, Wij laten jullie dus nie.t aan je lot 
over. Dit om, de 'ouders die zelf niet aanwezig kunnen" zijn, 
gerust te ste!len, 
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Heb je nog geen toegangskàa.rt·? Hé, foei, waarom zo 

traag? Adrèssèn?. Jonc1cliloetplèin' 62';' Meloeneitiäät· '59't1!èï•-
... kusstraat' 55; Gasla.an 54~ . ,', . . , ... , .... · .. •. :. · '. .. 

Tot Vrijdagavond 7.15 u. Rijàw,plê_in in of bij het, tram-
. huis je ; - . - , -~ . . P • Jm:FERMA!fS'. 

. . ! • \ 
In een beangstigend tempo en eeri moordende spà.nnin-g · · 

hebben.Donderdag 1.1. de_ ·heren van ll. en c. elkaar.de nek 
proberen om te draaien, Resultaat? C, won met 5-4, .een 
juichend publiek en de bal aan flarden. ·- " 
-----------------~--------..:.-------------·---------..:-~.!l.t-
v A "N D O E L . T O T .. D O E .L, , 

Het· is de laatste weken de dooa. ::'.n de pot, .. Het seizoen 
doet zich dan toch gelden. Niet als vorig jaar nog, door 
steenharde velden, vol rotsformaties, maar ·dan toch doo= . . . 
miniatuur vijvertjes, waar de eenden zich beter thuisvqe-
len dan de onderdanen.van King Socèer. En - rust roest, 
Die roest is gevaarlijk voor o~e elftallen, die voor het 
merendeel.nog een behoorlijke plaats op de ranglijst·kun
nen bereiken, terwijl één er Van ,zelfs .nog eeJ?, regelrech-
te kampioenskans bezit ... · · 

In alle sportbladen, t·ot zelfs in de couranten toe, 
worden tegenwoordig zwaarwichtige betogen gehouden over . 
de "systemen". Iedere sportliefhebber i's bekend met de na
men, en soms ook met de bedoeling van het orthodox,-stop~ 
-perspil- en grendelsysteem, te;r:-wijl ook de _slingerende · 
back (die niet speciaal uit Schtedam hoef te komen) be
kendheid geniet. Is· het nu ook' -voor ons nodig, ons spel · 
·op deze wij2.e "systematisch" te beoefenen. Ik geloof het 
niet. Het mag voor Engelse profs, bel'angrijk .zijn door. het 
doorvoeren van een systeem ·de' technisch gelijkwaardige , 
te gerist ánder op de knieën te· dwingen, wij hebben in de 
techniek nog zoveel te leren, dat het "systeem" hieraan 
sterk ondergeschik~ moet zijn._ Ieder speler weet tenslot
te ook wel, dat hij er niet mee klaar is door voor zich
zelf of zijn.elftalgenç,ten kansen _te '.scl:_lepp~n;· Daá.rnaas·t 
zal hij proçeren één.of méer spelers van de tegenpartij 

'zoveel mogelijk uit te schakelen. Op wélke manier dat het 
' beste geb:euren !fan-~ zij aan de beoordeling van leider·of 
.- àa,nvoerder overgelate:n. Die, toch, kan het beat beoorde

len, welke speelwijze zijn e:j.ftal het ,meest ligt, Opvoe
riiig van onze teohni~che bekwaamheid en ons ui thoudings-. 
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Bezoekt U allemaal de training, heren! 'J. v;f~ 

-----------------------------------------------------0P R O G R A M N A ' SENIORDN ZONDAG 25 JANUARI. ',,c '::. 
2.30 uurs Lens 2 - Voorburg 2 1 veld l,lokaal 1. · 

12.30 uu;f-1 v.D.s. 3 •• Lim.S 49 •• .Fruitweg. ,-"':-:<· " . 
1,30 uur: Taxas 5 ~ LenS 5, Buurtweg,Was'sënas.r. 

:).2 • 00 uur: Valkeniers 5- LenS 6, Hoornpark, ' ~ · · · 
'' P R O G R A M M A JUNIOREN ZATERDAG 24 JANUARI·: 

,2;45 uur: Oosterboys - Lens e, v, Tuyllstraa.t, 
• bijeenkomst 1;45 uur 

Capitol, · 
·-2~45 uur: Q, Steps - Lens f, Nijkerkláàn. 

JUNIOREN ZONDAG 25 JANUARI: 
· 2,_30 uur: R,K,A,v;-ir •. - Lens B Samenkomst 1.15,het· 

· Wachtje, Blauwe Tram • 
. :(,15 uur: D,'fl.B,R,K, ·• LenS C Ni'jkerklaan, 
,1.15 uur: . Lens d Valkeniers Veld 2, lokaal 2. __ .., _______________________ .,,.,. _________________ ~--.... -----

DE E,C.0 BLAAST APPÈL, 
···TWEEDE'ELFTAL1 J,Frijters, J,v.Westing, A,v,Huffel, Phé,de 

Heer, J,Walsteyn, J·Hop 1 Ant,v,Huffel, F,v,Luxe'inburg, w. 
Verheggen, J,Goemans, S,Kroon, Resi W,Bee:rens, J,Bom,·, 
Leider: Dhr. H,Janssen. · 

VIERDE ELFTAL: W,Hillenaar, H,den Dri"j;,er, e,Bierhuiz~n-; · 
B,Vink, J,Roozenburg, G,v.d;Steen:, Ant;v,Luxemburg, )f, 
Naastepad, C,v.d,Zalm, H,v,à..Burg, C,v,Luxemburg, Res3 ,jfo 
v,d,Bol, R,Becker 0 Leïders Dhr, lf,Schouten. 

VIJFDE EL:FTALi_ Ch,Demeyer, A. Wagemans, W ,Klün."1'!:!n, · J •Sin•·. 
jorgo, F,v,Deelen, L~Borsboom, A,Versteeg}l 1 [.,y.d,Wal, 
L,de Weert, A,Wamelink, J.Bon •. Res~ A,y.d.,Bol~ A.Zaal •. ,-. 
Leider, Dhr. L,de Weert.Samenkomst 12.30 uur Capîtol. the·a-
.ter. ··:.•~:--

ZESDE ELFTAL1 J,Hèere·,. A,Bosma, L,Du1laart, i[,~llaart_;: 
.M,Lückel, H,Vos, L,Verschuren, ·P.Bakker, B,Bes, ~.V.'ïl;I.em-
sen, L,Bosma. Res: H,v,Hirtum, .A,v,d,Hoeven,· · ' ·. :•. ·: 

., . . 
Bij het schrijven van onze wekelijkse voorbeschouwing 

zijn de weersomstandighe,den wel zeer slècht, Wij hopen 
echter dat deze 'zich in gUiistige zin zullen wijzigen opdat 
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a.s; Zondag de ronde bal zijn: öapr:i.oien zal kwÜiè·n ·:;,:ér-
tonell! . ·, v' 1 · · ·- 1 .. • _.-· . •. • • ~_,.~ · :. ~--_:- ••• • 

'De· reserves spelen op eigen _terreïn vermis VoorbÜl:'g 2, 

waartegen de Heer en zijn,mak~ers nog·"iets goed te maken 
hebben, Een si;evige wedstrijd. v,a.ari_n wij blauw wit de ze-
ge zien beha.len, . , ' . .,: · -

Het vierde elftal gaa.t naàr dé Frmtweg Om daar V 0 D.·S 0 :, 

te bekampen. Lange tij à. heeft het !'Haagse Ajaxll er· gun
stig voor gestaan; maar mede door ·e·en ne·dérlaag tegen 
v.d,Steeri c, s, Iµoesten enige treden op de ladder gedaald 
worden, waarmede wij maar willen waarschuwen il.at de rood
witten op revanche loeren, Laat het niet· zo ver komen, let . 
op Uw saeck! · ' · · · 

· De Weert c,s. gaan de leiders in eigen huis opzoekèn. 
Daar dit elftal de laatste weken in goede vorm was lijkt 
ons een gelijkspel helemaal niet tot p.e ollmogelijkheden_ 
t.e behoreri. ,· . ,_ • · ·. 

Vlat te zeggen van het· zesde elftal? Wij schréven · rèeds 

eerder, het spel wordt steed~ bete_r. Nu tot de -laatste· 
minuut goed aangepakt en dan ·is het he.el goed mogelijk 
Va.1keniers 5 in Rijswijk te kloppen. · 

. Het eerste en de:;-de elftal"hebben a,s. Zondag vrij af, 

Prettige wedstrijden en veel succes. · _' · ' E,C,O, . 

------------------------·--· ... -· .. ·----·---------~----------
U 'r T HE T JU N I O RE N KAM :P •. 
MEDEDELINGENt 
1, Nieuwe junioren·die niet mochten weten in welk.elftal 

zij zijn opgesteld en die bij de secretaris een pas
:foto en het keuringsbewijs hel:!ben ingeleverd ,;,orden ve'r..; 
zocht zich in verbinding te stellen met.de JUCO-seoretä-
ris_ - A,v,I.J:uffel,~ Sneeuwbalstraat 98, . • -· 
2. Alle ,iunioren ·en 90k de pupillen geboren in het jaar 

1936 moeten voor-1 Febr" a, s. een nieuwe, ·goed lij
_kende en scherpe p_á.sfoto 3 bij 4 c,m,) inleveren bij de 
JUCO-secr, Deze fotc5 1·s dieheh voor de' volgenàë ccimpéti-· 
ties en zullen waarschijnlijk 3 jaar geldig blijven,. · 
Wacht niet tot· het laatste 'ogenblik! Deze mededeling 
geldt niet vopr de speJl.ers en reèerves van het A.-elftal, 
Op de p~foto' s 'aan de achterzijde met potlood·vermel.dem 
voorletters - naam en geboortedatum. 
;, Lens-G is deze week.vrij-ai'. Enige spelers, van dit elf

tal· moeten echter a,s'~ Zate:rd.ag het E.- en F .-elftal 
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------------------------------~ --------"'!'-- ~ aanvullen. Het zijn: G.v1Weating, A.v.d.Hoff, em J,van V9n, 
deren voor Lena-Een, E.van Laarhoven, H.Ridder, J.Boort- t 
man en A.van Gein voor Lena-F. · , · · ' l 
4. LENS-D speelt a.s. ZONJ>AG thuis tege~ VALKENIERS. ~ 

PROGRAMMA.1 LENS-E gaat op bezoek bij 11 0oaterboys 11 , welke { 
ploeg met serieuse kampioenskansen rondwandelt. Thuis werdi 
op het nippertje gewonnen. Onze boys zijn vast van pian· 
om in het hol van de leeuw flink van zich af te bijten. 
LENS-F gaat niet zonder,kans op 1 of 2 puntjes naar de . .) 
Nijkerklaan. De achterhoede zal het best"klaren en als de·• 
voorhoede de aanvallen met flinke schoten weet af te ~er- ,. 
ken is de zaak voor de bakker. LENS-D krijgt hierbij het 
advies de wedstrijd tegen Vàlkeniera niet te licht op te 
nemen. Niet op z'ii Zondags spelen, hoor! Denk om je prach- · 

.tige kans! LENS-C kan het onderstaande D.H,B.R.K, aan haar 
zegekar binden. Ook hier moeten onze jongens echter niet •! 
he_t veld ingaan met· de• gedachte dat de wedstrijd reeds ge

. wonnen is voordat de scheidsrechter voor de laatste maal 
· gefloten heeft. Denkt maar eens aan de uitslag van de wed
strijd Excelsior-EDO! Tot slot, LENS-B, Deze ploeg gaat_ • 
zoals wij reeds bij de publicatie van de standenlijsten 
hebhen afgesproken minstens l punt veroveren op R.K.A. Vi" v •.. 
Jan de Roos en zijn mannen moeten dan echter "behoorlijK" 

. ' aanpakken, Geen salon-voetbal, a,u.b, ! PUPILLEN! Voor de-
ze jongelui volgt een pret;!;ige mededeling, Als het weer · 
wat beter wordt gaan ook deze jongens weer hun partijtje · 
trappen en•••• waarschijnlijk voortaán iedere Zaterdag· 
en dus.niet meer om de 14 dagen! Hoera! De leiders zijns 
J.Linnewever voor de A.-ploeg en J,v,Melzen voor de B,•-
club, ' 

LEIDERS1 LENS-Br H~, P,Juffermans; LENS-Ci Dhr. A,Speel
mans sr.; en LENS-D: Hr. W, Visser Sr •• 

' ATTENTIE LEIDERS: 'circulatie competitiekaarten. Hr.Speel
mans (LenS-B) -naar· Hr. Juffermans en voor LenS-D naar Dhr,1 
Yisser, Hr, Goelilans LenS-G naar Hr, van Huffel (zie ondêr ~ 
mededelingen punt ~J• · . ~ ' . · _ . A.v.H, · l ------------~----.------------------------------ \ 

• f 

' 
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V A R I A, .. . . . . .. . · . 
-· De P.P. 'meidt. ons nog; dat _!l.e adrèssen;· waar de laat-. 
ste kaarten nog"·op afnemers liggen te waéhten zijn1 . · 

H,Scho\1,ten, • · Jonckbloetplein 62, · 
H.v,Rijn;'· ·· · • Heloenstraàt 59. 
J 0 Hoefnagel, Merkusstraat. 55, 
A,v,d,Kley, Gaslaan 54, 

Tot Vrijdag,! . 
.. •·t . 'Il, 

- Zondag a, s, speelt Tony van Lµxemburg voorlopig zijn 
laatste wedstr.ijd voor LenS, Kort er.op vertrekt hij naà.r 
Sumatra. Laat V.D,S, nog eens ·van je 'snelheid ;.enietên; .. , 
Tony,_",: ' 
- Schei.dsreèhter · Volmer raakte op ons· terrein een lage 
schoen-kwi_jt, ~ie ged:!:apeera .. WS;S met 4 dopjes, Hij, d~-'l 
zich hierover ontfermd heeft, gelieve dat te melden, 
Adres l Zusterstraat 69 A, . · · ' , · . - . . . ----'""-----------------------------------·-------·"·---··-' ,. 1 • ~ • " ' 

0 V E R Z E E,, ' 
1 

.LA N 

Beste Le'nsers, 

Hoe gaat het in hat Haagje? Alles nog O,K,? Ik maak 
het uitstekend en ben ~l aardig aan het Indisch leven ge~ 
wen,d, Het.-klimaat is me tot nu .toe· erg meegevallen, maar 
we h0bbe:çi· nu de regentijd, Die duurt tot begin Maart, Daar
na kan het•hier knap warm zijn, 

P1adjoe is een aardig dorp' m~t allemaal landhuÏsjes 
en grote tuinen, Er is hi,er voldoende afleiding: drie maal' 

. per week draait de bios én er is gelegenheid tot het ~e
oefenen van alle mogelijke sporten, Het eten is uitste
keriêl., maar de rijst begint me de keel uit te hangen, Dat' 
went echter.wel, · • 

Ik werk bij de bouwkimdige·dienç;t op'het fabrieks
terrein, Er•is een groot complex fabrieken met geweldige'_, 
installaties, tanks en pijpJ.eidingen, De arbeiders zijn 
lui en traag; je moet ze de hele dag achter hun broek zit~• 
.ten, A),le rassen zijn hier vertegenwoordigd', De Chinezen· 
zijn de beste vaklui, maar kunnen het niet halen bij de 
Hollanders, \ · 

Van jan· GQemans vernam· ik, dat het eerste elftal er 

/ 



•166- . · -------------------·--------------------------- ~ nog aardig voorstaat. Ik wacht met spanning op dE! Lens- · • 
revue. Ik mis mijn wekelijkse wedstri'jd en de clubavond •. t 
~ij hebben hier een club met 2 elftallen~ Als ik schoenen 
heb,· zal ik ga~w van de partij zijn. · 

Beste lui tjee, ik eindig want het is tijd voor de 
Allemaal q.e hartelijke groeten 'en een stevige poot van 

• 
~ 

Pladjoe Ng 198, 
Sumatra. · 

' 
1 

RU ROODENRIJS, 
' 

' . . . " 

bios 

~------------------------~------~-----~-----------:--• Bij .protest, aanvoerder, moet ge binnen 5 minuten na af• 
loop van de·wedstrijd de scheidsrechter in kennis stellen 
van Uw voornemen te zullen protesteren. Zeg duidelijk op 
welke grond ge dit zult doen, Het moet geséhieden in tÎl.,. · 
genwoordigheid van een speler van de tegenpartij, bij . 
voorkeur de aanvoerder, 
!.len spreekt 
streeks uit 

,· 
van indirecte vrije trap, als èr niet recht

mag worden ge.doelpunt, 

' o=o:e o=o•o=~ o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o--= o= o=o::omci=o= · o=q= 

/ ' . , 
·'' . 

• 

'. 
,· 
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L E N S 1 

• Z A K A G E N D A. - ~ .. 
Donderdag 29 Januari: 7 .OO u. De P .P.Koek is op,' maar E _ 

. ; ' en c· zitvoetballE,n toch--

Zateràa'g° 
Zondag 
Maandag 
Donderdag 

.7 .30 u, Seniores - vooral die· van 
, het vierde. - naar de Dé. Costast'raat,. 

·31 Januari:· Lens. t, , 
l Februari : Lens • ·. • 

\ 2 FenruarüÖlub. ' ,. ·•·. , . 
5 .Februari:Bestuursverga.der:fng t.ji'.-v:. Dhr~ · J. 

•· .. ·. v.Luxemburg, Cope:Mlicu&st;Ï'a-at 56,' 
Màandag 9 Febrµar;i,Vastenavondviering'°'bij. Alsem. ,..:_, ___ .:,. ... _, ____ ~_;,._ _____ ~---------1;~-··---.;.-~-----':"":.._"!""__:._ 

' . 
0 N Z E F E E_S T A V O N D. .. 

, ~'huisblijv.ers, U heeft het·:,zeker wel gehoord, dat U 
veel· miste? Onzê voorspelling ii;r•ten volle bewaarheid: 
't V!as in .eJic opzicht een knalw,vortd! \Tie door dé glazen. 
vestibule de- "Stads-Doelen7iäci betreden, stond rechtEiaf
sla:i.nde' al perplex van de ,schitterend ingerichte vestiai~ 
re, welke, met zware tapijten belegd, eerder wandelgang , 
_mocht heten en zich óok inderd!l,8.d áan de andere zijde d:er 

. . · zaal 'voortzette, en een deftige· indruk maakte·. De zaal zelf , 
. overtrof alle ver,wachtingen en. men was eenvoudig• ,1,vreg'' •. , 

vim de schitterende foyers-danszalen. Zó: .was de eerste 
:i.ndriµc reeds een zeer prettige. Men bet.reurde het, dat 
men in Den_ Haag, niet ,.over zulk ,een· complex beschikte en 
vo:1d het lang niet 0 gek", dat' de .Pé · Pé ellergiek over. al
le bezwaren heensta,p~e en dèze .zaal. huurde, op de enigst 

. beschikbare datum 23 Ja,nuari. i , ·, ' · 
, . De voorstelling verliep vlot en ,was boeiend. He1; :feit, · 

dat men ®teurs en actrices ook in 1t dagelijks leven 
· kende, was een àttractie te meer. Voor de voorstelling 

C 

; 
'·-:- :• 



-16a.: \ -----------------------------~-----------------riep Jan Nuyten onze clementie in: 1't Wa:ten voetballers 
en-geen acteurs en ·actrices. Dat bleek onnodig, Jan! Er wa
ren foutjes, natuurlijk, maar hoe staat 't daaromtrent ~ij 
het beroepstoneel? De enigste fout o.i. was, 'dat mede ·a,oor 
de niet op het programma vermelde "iri:Laá", de"vóo:riltè1Tfng ·. 
wat te lang duurde. Volgende keer beter!' 

Jan Nuyten en de zijnec }runnen met grote voldoening 
op hun werk terugzien. Om zo iets te bereiken, moesten zij 
heel wat offers brengen, De aa.~wezigen stelden het gebode
ne, getuige het enthousiast applaus, dik-wijls bij open doek, 
op:!hoge prijs. . · . · . . 

Het gezellig samenzijn was buitengewoon geanimeerd, lle-
schaafd en toch ongedwongen. De Melody-makers m'isten de 
stemming st;eeds hoger op te voeren. Radio Vono wisselde de 
band af en zorgde voor de om:roep, 

Over de terugtocht verkee~de men nog in het onzekere, 
Hoe zou dat gaan?· . 

Na ampele en serieuse besprekingen had de Pé Pé ëen · 
achttal busroutes vastgesteld, Ook voor dit onderdeel be
zaten de heren de juiste organisatie",knobbel"., Do indeling 
verliep vlot en in no time was ieder op de plaats van be-
stemming, 1 • 

· Ons rest tenslotte de allerhartelijkste dank te betui
gen van het LenS-best uur aan allen, prominenten en meer op 
de achtergrond werkenden, di.e door hun in daden omgezette 
clubliefde aan het welslagen van deze avond medewerkten, 
'n Warme handdruk! LenS is U veel verschuldigd;• De propa
gandistische waarde van zo'n avond moet men nïet onder·· 
schatten! . · · · · 

De fa's llrinkel en Ullus hadden voor de bezoekers eén 
zes-tal attracties beschikbaar gesteld; waardoor evenzoveel· 
gellolkkigèn met begerenswaardige attracties· huiswaarts keer.:
den,,Hartelijk dank, Heren. En LenSers, vergeet bij Uw in
kopen de adressen niet. Dhr. Eorsboom stelde een.fles wijn 
be'schikbaar, welke door een vergissing nog niet verlèot. 
Ook-daarvoor ten zeerste bedankt, Hr,·Ecrsbaom, We mogen 
Uw prijs toch voor een volgende gel:egenheid bewaren? 
LenSers, de onderlinge bánd is weer verste_rkt ! Toorit 'dit • · 
op het sportveld! Als één man stormen wij.vooruit, tenein-
de Lenig en Snel steeds hoger op te ~oeren. · · 

• , • W,PRAALDER, 
· . · . ,. · · Voorzitter,· · ------------------------------------------' 
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__________ .,. ___ ~_,.. _____________________ ~ 
u r T s 1· A G' E, N v. .A .N •24 EN 25 J A N u A R. r: 
V.D.&. 3 - ·. LenS 4 0-4 
Texas · 5 · · - LenS 5 4-2 
Valk:eniers 5 ., ._ LenS 6 2-0 
D.H.B.R;K. 
0osterboys 
Quick Stepii 

. ' LenS C 3-7. 
- . LenS E 2.-0 
- · · .LenS F 5-0 _____ .;., ________ ,.. ______ ~-.-------------....... --------

V A N · D 0 E L . . T 0 T D 0 E ,L. 
De kamp:j.oenskànsen van het vierde elftal begin:1en nu toch .werlp~li'jlc zeer behoorlijk te worden, Z1ilf be.reikte het een _rêsult~t voor een toekomstig kampioen waardig, ·V.D,S, 3 'móest op eigen veld een 4-0 nederlaag incasseren, Daarnaast wás D,H.L, 3 zo vriendelijk van H,P,S,V, 3 te verliezen, zodat onze jongens 2 punten voorsprong konden ·nemen. Behalve D,H,L~ 3 liggen ook H,P,s.v. 3 ·en Blauw Zwart 3 op de loer, zodat ,volhouden de boodschap ie, Tegen V,D.S~ 3 :we·rd een goede wedst}ijd gespeeld, Alle spelers gaven'zi_ch geheel en-het. meest .verblijdend' was wel, dat -de voorhoede nu ook van afwerken vist. Viermaal trilde het net achtf:lr de doelman van de ·roodwitten. Kees v.d,Zalm opende de reeks na ongeveer 10 minuten spelen, een gevolg ván goed doorzetten. Tonny van Luxemburg, die voor de laatste 'maal vóór zijn vertrek naar Indië het blauw en wit droeg; . spel:lldf:l .een beste partij en hij smaakte ook het genoegen ' de stand op 2-0 te brengen. •Jan Roozenburg beheerste.het middenveld en zette keer op keer de pl4ténspelers aan het· werk. V,D,s. bleek evem,el geenszins van plan zich zonder i!ieer gewon.,en te geven. Het eerste kvrartier--narust vooral ~ lmam ons doel vele'keren in.gevàa.r/maar ook nÜ'wéer })leken middenlinie en _achterhoede paraat. Na een 'kviart~ez: · - . · ftJerd. de strij(j. weer verplaatst en al spoedig zag Hans v.d. /:Burg kans een vóorzet .van ónze lirlksbuite'n.te benut_te}l_. Laatstgenoemde wi).de ;z;e,lr ook nog wel ~en dll;J. t ___ ;i,R _he.t . .zak-je d.oen. Na stevig_,il,o.or:Zettén· ·deponeèr<Ie Kees van Luxemburg "< de bä.l opnièuw in hèt vijandelijke doel. Dit resu:ltaàt · e?i ... vooral' de wijze 0 waro;op het. verkregen werd, gee:ft m9ep. 

voor dé 3 laatste on~oetirigen. · 
__ Hét' vij:fde~ _op· be~oek bi:j één van de kanspaarden 0 moest met 4-2 het onderspi.t delven. Gemakkelijk.hebben de Tex;is'mensen' het echter niet gehad, want onze jongens bodens,fel'- ~ tegenstand, .De tegenstanders maakten een stevig gebruik 

' 



-170- · . · · --------..,--------~-------------4-------------{le.ea .. a.u.b. geen misbruik.) .van. hun. gtoter.é .gew.icht" Eni
ge van hun doelpunten werden.·er n.l. ''ingednikt"~ Op een 
dergelijke ma.nier vero-qerde "Texaa a.-l 'spoëdig d_e _leiding,• • 
waarbij onze kee_per gebl_es~eerd. raaktë. · Wamèlihk. :bracht 
de. partij en op .gelijke v.oet; lllaar nóg voq_r de Jlfl.UZ8 µa,d de 
tegenpartij zi-c.h. van een 3--1 voorsprong verzek_er.d, · Aanvoer
der de Weert zag in de tweede helft kans de achter.stand.' 
te verkleinen, maar ook Texas wist éénma.àl de jui~te 'plaats 

.. te .v.inden, .-... . · ·' ··· 
Het zesde ·moest met 8 ( ! ! ) lllaI). de strijd tegen Valke

niers aanbinden. Niet minder da.n 4 spelers lieteri ·verstek·· 
. gaan. Wat een_ 'o-lubliefde i Het gehavend.e team öereikte nog· 
een goed resultaat door de nederlàag tot slechts 2-0 t!él 

. beperken. Vooral, keeper Bakker had hi-erin een groot aah--
-deel, · . . .· . · · ., J · v· 

. . . V ;.,.. ____________________________ ~;-~ .. ------------------·--::-~.e.-S--!.-
p R O G R A M M A SENIO'RES µONDAG l FEBRUARI, . : · 
2.00 u,: De Jag,era l ·.:. L_enfJ. 1,, Terrein Ockenburgh • 

. 2,30, u,, LenS 2 - Vogél 2 ~ Te:t':rein l lokaal J., 
2,30 u,: LenS 4 - Kranenb;3,Terrein 2 lokaal 2. 

12,00 u,s Kranenburg 5 - Lens 5, Terr.Houtweg (B,T,C~) 
12,00._u.1 LenS 6 -_R.K,SV!\ll 3,Terr.ein l loka,a.l l. ' 

P R O G R A M M A JHNIORES ZATJERDAG 31 JANUARI; 
2,45 u., Westlandia ~ Lens E;· .Bijeenkomst. 1,55 u,hoek 

· . Looed.weg-Rege_nteasel, 
- Lens G,· Bijeehk, 2.30 u. Het 

' Wàchtje bij Mali_evéld, 
2,00 u.: Pupillen A · .. Q~Stèps, . 

· 2,00 ·u,: Pupillen·B - D,H.ii,R,K •. ·• ' 
.. 
• 

P R O G R A M MA JUNIORES 1.?:0NDAG l FEBRUARI. 
],,15 u,s D,H,B~R.K, :· .- I.te.l}S A Terrein Nijkerkla.an •. 
l,15 u,:. D.H;B.R,K, . - ¾nS -B 11 • ' 11 . • • 

12.00 u.s R,K,A.v;.v. c- - µinS_.C. Bijeenk,: '1i u~·Wa;chtjeÜ' 
, \ . ' . bij 1,faliebaan. · · .. . 

1 •. 15 u.: Gr,W.II __ Vac. ":':,LenS.I) Bijèehk. 12• u• .T\u:fmar~t. 
-;"""-:~-------~-~-"':"-:--~--:"-1-~,-~....,;..--~-----.~--------::-- ! , 
D E E.c.o B. ,LA;\.. s •T,. A p p t 1,.« . . . • 

Ons eerste elfta~,gaat •Zonµ,ag a..s :,op bezoek; bij de .Ja-•. 
gers, die in de: laatste wedat:rijderi; opr!lerkelijke. résu:J.ta..;~. . ,• . ' . ) '' ' ~ . ,. ' ... . . . ' , ·• ~· 
ten hebben bereikt;.-. Oo_k de .afgelop_ért ·zondàg werd: er· wiier. • · 
een Càndidaat voor de eerste plaats: m.et, de kous op"dê kop •. 

. .... -• " . .. -
-: 

,. 

• 



,, • " ; ! 

----~---...:----+-----------------•..:..:.:-----~-:..:.:...~----_..;. ... -~I!_: __ .& 

naar huis 'gestuui-d.- Ondan-ks!dit·, zie~ wij· torih:'dè: koménde 
strijd optimistisc.h tegemoe.t. AanP,akke!l µe:eeµ,. dan is he.t 
suc.ces. verzeke:r.d., i , • , 

.1 Het. twe.ede, is de mederlagenree'ks 'na à,e, ~ge-.-•rustperi--
. · ode natuur:l:i·jk geheel vergeten.,·Zomda;g a~.s. -start dit elf

• tal weer .me~·een. overw:f~ning.:. ' • ·, , , . ·- , \ :. ··, 
De kanseil'van ons vierde zijn aaJlmerkelijk gestegen. · · 

il .is het· protest naar à.an.leiding 'ván de 'wed~trijd tegen 
·H.P,S,V, 3 op nïéts uitgelopen/toch heeft dit elftal ons 
een handje' genolpen door van de groot stê concurrent; · 

•· ,' ,,' ," ' . 1 · . • " . 
D,H~L. 3 te,winnen. tis Zondag a,s. tegen Kranenburg 3· 
met dezelfde geestdrift, gespeeJd wordt als tegen V,D;s. 3, 
cl.an is de overwinnîng bij· voorbàat 've:r'zekera:. · . 

Ook het vijfde ga.at da striJd aanbinden tegen· een elf--· 
tal V'an Kranenburg, De nederlaag' van. vorigé week_v,as na
tuurlijk een vergis~ing; heren., ,Déze -y,eek .ve'rwá.chten wij 
1n overwinning11 · -- ' _·_ · _ .,·, '_. ·•1 

• • , .• ,.,..:.. • . ·•. 

Enige spelers ~an· 'zes· hebben het ·vilrige" week niet' no"' 
dig geoordeeld om behoorlijk af te: schrijven; resultaat~ 
met acht man spelen. ·De'-naderlä.ag ,van afgelppeh Zondag' . 
i!3 dus alleszins verkla,arbàar~ Het toont ons.:.in iede:r ge
vai de strijdlust· van. de)icht spelers. Dèzè" week moet in 
ieder g·e•ral gew~nnen worá.en., want "dan kan de laatste 
plaats verl~ten ~rden. 'Ve~l. succes!. . : . ·. . E ito, , 
---------------------.------------------------.. •--:!. ....... -... 
EERSTE ELFTAL~ W.Huysmans:; ·A:Hoèfll{l-gá~ H.Helmich1 J,VTil- .. · 
lems, R.Roeme~s, ·L.a:e Boer,' J.Wiistefeid, H.Overbeék; J. 
Walsteyn, A.Koppe:uè, F.v.Niol0 Rès: J~Goemans, il,v,Rijn0 
Leider, Dhr. W.Pr!l.alder'. · •' •· · · · · · 

, . 

TV/EEDE ELFTAL: J.Frijters, J,v,Westing,·A,v,Huffel, Ph,de. 
Heer, L,Ullers, J.;Hop, . .Ant.v,Huffel,• :r;v.L-,µcembu,rg,, W, Ver- .. 
heggen,·H.Itops, S,Krooii. Rest._ W,Bee:rens,. L.:v-.a. Wál, Lei- . 

• de:r1 Dhr. H.;Janssen. · "· • · · •,_ . .-. · · , -'· •·· · · , , 
•• ··:•·: .. _,," ,:i: •• ' ,. . • ; •J.'' -·•_.,.,. , . • .... ' . ' 

• VIERDI! ELFllAL: W._Hil,lep.aa,r, ,H.den Drijve~; C,Bierhuizèn, 
B,Vihk., J,Roo'zenburg·.- G,v.d-.Steezf,· R,Wüstafeld; E:,Naaste-· 

, _PB:d:,' c.v.cj.,~a:l~-, ·ll;;v.·d~Burg; e.v. Luxeinbu:t~, .. :izeli'î -~•Jöm, • 
• ... A Wamel·ihk.- Leider: .])hr, ,.N.Schouten, . . .•• . . . - .• . 
.-·-·,.\ .... ,~ •• -.·. ~:,· .";- · •.• ··-~-~--•. •Jo "t",'".,.." .. i. -·(.-.' '· .... ·. •-,;_: 

... · ·;VIJFDE 'ELF'l'AL1 Ch~llell!eyer, •A. WagEll!ta,ns, ,W.~l;1U!Ilen, J,"iJon;L. 
·':: F.v,Deelë11, .,A. Ve:rstaègh, Jl.~Wamelink,, L,:v .d.Wa.1,. L,de· Weert, 
. :,_.:;:I,,,:iior1iboóm~ 'Rèsi .~;.:Liiokel, J,H!)éret Leide•r: _D~,·L,de Wee:r;:t, 

L D,"v ,a.Bol1' : : .. · . . · 
. ';. '. . -·.. :'·. . 



- . -112- ' ....... . -- ---------------------------------------. . ! . . ZESDE ELFTAL:•P.Bakker, A.Bosma., A.v.d,Bol, M,Dullaart, L.Bosma., L,Dullaart, J 0 Sinjorgo, H.v.Hirtum, B.Bes, R ... · 
Becker, L.Niessen. Res: L. Verschuren,. H. Vos. -------------------------------------~----------UIT HET J U N I O R E N K A- 1.f P. 
OOS'l'ERBOYS KREEG MEER DAN BAAR 'l'OEKVfAJ.II ! Het bericht, dat ·' de leider in afd. 4 I verloren bad, _waardoor 0 1boys een gooi kon maken naar de goud.en.zetel, werkte bij beide ploegen als ee·n stier ·op een rode lap! ! Wit-Blauw en lllauw-1'/i t. vochten pm een doelpunt en dit was wel zéér moeilijk daar de achterhoeden excelleerden. Bij ons lnoe t op. ,de eerste plaats genoemd worden ·keeper Willy Gelauff 1 die de moeilijkste ballen (w.o. een penalty) op fraaie wijze onschadelijk wist te maken. Hij werd op sublieme wijze bijgé-staan door het backstel F.Polders en J.v,Westing,(als débutant) en door J,v,Rijn en-H,Kortekaas, die werkelijk als paarden gewèrkt hebben. Deze jongens vormàen een ondoorbrekelijke LENSMUUR, waarop de steeds weer terugkomende 0 1boys-aanvallen doodliepen, Tien min, voor tijd was het nog o-o. Toen werd helaas de wedstrijd bedorven door een· foutieve beslissing van de scheidsrechter, Bij een der aan-\· vallen werd de bal tegen de, hand ,van de niets vennoedende . 4 Vloemans aangesc~oten. fenalty ••••• 1-0 voor O'boys. Kort hierna werd het weliswaar 2-0,· maar dit vond zijn oor·zaak in het feit dat Kortekaas en v,Rijn naar voren trokken om onze machteloze. voorhoede te helpen in haar pogen om een gelijk spel te forceren. Het was een fijne wedstrijd, waarin beide plç,egen op de juiste wijze zouden zijn ·beloond me't de stand o-o. · 

LenS-F stelde hevig tele~ door met liefst 5-0 te verli~zen van Q.Steps. De voetbalvacantie had bij onze jopgens · waarschijnlijk· niet het gewenste resultaat! !'! Ook tenS-C < kwam in het veld. Onze "ploeg had echter geen moei te met 1, •; D.H,B.R,K. dat met slechts 9 man verscheen. Uitslag 7-3. ,. ; ' . ' . . . " . . ~ PROGR.Al\!MA: LENS-C krijgt"het·a,s. Zondag zeer lastig tegen. • R.K.A.V,V., De,wetenscl:iap, dat onze ploeg de weststrijd }e-.:·: gen Ng 3 moet winnen om een kans· op de titel te behóuden, i zal· onze jongens - naar wij veI"l7acht_en - .wel tot. bijz.ona.~- «· re prestaties inspire-ren! ! GRAAF WILLÉM II VAC - LENS-D· 1 IS VOOR BEIDE 'PLOEGEN EDSLI3SE1'D ! ! ! ! ! K~en wij VAC heb- t ben??? Wij bespra.~en:a,.it reeds éerder en.het antwoord luid~, 



' ., • • . • • 1. . . •• • , • ... • ••••• ••· •••••• 

· . -1z2-.,,------------------~-------~---------------------- . ~ Natuurlijk! ! ? ·En hier houden wij het op1 boys!!!·. Vooral 
Heijdra, .v,d,Broek en Duyvestein hebben de. beslissing in 
de hand. Zij moeten de doelpunten ma.ken, :Zij moeten sa
menspel.en en, ,de VAC-aohterhoede tot \vruµioop· brengen. Zij 
weten, cl.at de middenlinie· en de achterhoede v.óor hun taak. 
berekend zijn! Daarom:. en hët i? nu werkelijk voor de 
laatste keer, dat wij het kunnen adviseren: SAIYENSPEL! !·? 
LENS-B zal.goed op haar tellen moeten passen tegen \ · 

,D,lf,B.R,K, De ru/.dere elftallen·moeten ~nen\win.~en, 
LEIDERS: LENS-At H:r, J,v. Venrooy; LENS-B:· J,Walsteijn, 
LE~S-C: P.Juffermans, LENS-D~ îf,Visser en A.Speelmans~ 
(Denkt om de competiti9'.•kaarten) 0 • . 

. " ' ~UWE IBDEN: J.v.~ naar LENS-D. p.Dugues~'lt naar 
LENS··E. Ch·,v .Veem naar LENS•·B. Competitie-kaarten worden· 
naar', de .betrokken leiders verzonden, . · 1 , 

.AFKEURHiCl TERREINEN:. Wanneer 'op de afkeurings lij sten wordt 
bekend gemaakt, dat het te.r'iiein is af' gekeurd, dà.n gaat de 
wedstrijd nooit dóor!! Zondag j,l. werden een:6-tal spe~ 
lers van Lens-B door een onjuiste mededeling van de kook '. 
gebracht en maakte een vergeefse reis naar Leidsendam. 
Ook voor pupillen gelat,· dat indien.het juniorenprogram-
ma op ee.n bep1alo. terre-in· is afgekeurd, de weds.trijd geen 
doorgang vindt. ' 

' . 
_?_~N D A1.G, 1 F E B R U A R I., : 
D,H.B·,R.K, ·• LENS··A . 1,15 uur .. 
D,H,B,R,K. - LENS-B l, 15 uur" 
R,K,A,V.V~ .LENS-C 12 uur. bijeenkomst 11,00 Het Wacht

je bïj Halieveld, 
Gr,W, VA'c · - LENS-D 1.15 uur bijeenkomst 12,00 Turfmarkt, , 
Z A T E R D A G, 31 J A N U A R I, 
PUPILLE~r-B - D,H,B,R,K,. 2,00 uur 

, PliPILLEN-A - Q•STEPS .• , 2·,_oc uur . A.v H, 
-----------------------------~~-----------------~--IErS OVER FORTUNA-KINDEREN l 

Dat liet. een goede daad is Uw redaóteur een biertje te 
offrer.en, bléek. op de feestavond zonneklaar. Jfauwelijks 
was het n.l. geschiedt of de belc,ning volgde p;rompt: 
Philip de Heer, die een. dorstige wist te laven, zag zich 
op Nî 585 van de programma's de waardebon van de ftrma 
Brinkel toebedacht, Bofvogel ! ,. , 



-174- . . . -----------------------~-~------------------------Andere gelukskinderen zijn de bezitters van de toegangs- · 
kaarten 415-452-632-en 697, d:i,e respectievelijk recht ge- \ 
ven op een paar sokken, een lap stof, een overhemd en een : 
paar wanten. Deze goederen kunrien worden afgehaald bij L. : 
Ullers, Textielzaken, Bermekomstraat 135, vanaf Woensdag , ' 
tussen 2-5 uu:r. · · · · ' . ~ 

Dank aan de milde gevers! ,' . . 
,Proficiat, door Fortuna begenadigden! . ·, p J. . ' 

---------------·----------------------------------------l!.-.l'.- ' 
NEDER LA .N D ·-· BE 1· G I Ë.. . 

Op _18 April komen de Belgen naar Rotterdam om tegen de 
oranjehemden hun-kansen te proberen. . . . 

Zoals steeds zal ook nu'voor deze ontmoeting eèn ove1r~, 
stelpende be langst.elling zijn,natt•.urlijk ook van Le:nsers4 

. Welnu, de Bond stelt ook onze leden in de G9legenheid kaar-· 
ten àan te vragen via de vereniging.Maar het bestuur m~et 

· niet na 26 Februari aan het Bondsbureau ,bellen.Dus de le•
den móeten hun'aanvrage ook niet.op de' lange baan schuivèn. 

• Doe·het nu! Adres: H.Houkes, 2e Schuytstraat 60. Sluitda-
•'tum 20 Februari.. · · ·-
Pri.izen:· Eretribune 1 ring f 7•- ff 2 4 -~ 

/ Il 2e Il f 5.50 'f 1.50 
Maastribune le ring f 5.50. · f. 1.50 

11 2e ring f 3;, 75 èt o •. 75) 

11 2e ring· f 2,50 · f 0.50) 
Staanplaatsen ,_ f 1.50 f 0.50). 

,. Zijvlat-ken lering f 3.75 !f 0.75) 

Jongensplaatsen f 0.75 f 0.25) 
De tussen r-.askjes geplaatste bedragen stelt ·de Bond· (mid

dèls de beurs van de bezoekers) J?eschikbaar voor a'igemene 
liefdadigheid. ,,,, 

Ten overvloede wordt er de aa...'ldac::ht op gevestigd 
0

dat in 
overeenstemming met de.· algemeen geldei'i!le opvatting de' toe
gangskaarten voor persoonlijk gebruik dienen te worden aan_._ · 
gevràagd. Dit geldt voor de leden en.eveneens voor de dona-,. ·, 
teurs • ' ' " t -

-, • ·,,. l· ;_ .• ..,,. 

' , 
=-0=0=0=0==0=0=0=0;;;:o=o=o=o=o~o=o=o==o=O=o=o:110=o*o==·ono=o=o~o.., , ,,. , 

• . , . ,. · ... ,l~ ~ 
• t -~ 

.... --..: ·-~ 

' '• 

,· .. ..., } 
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D E · L E N S· R E V U E ',, 
Weekblad van de Haagse R.K.Sportvereniging Lenig en Snel. 
Opgericht 18 Deo .• 1920. Alg.Seç'l.'ètariaat: Gaslaan 54, Tel;• 

. .. . , . . · . 39.03, 75, 
Terreinen: Zuiderpark, ingang Vreeswijkstraat · 

__________ ...; __ ~-----------------------------..!----. . ' . ' , ' . ' ,, - . . ' 

Redactie;/P,Juf'ferm_ane en J,v .• Venrcioy 
' Redactie-adres: .Ama~eletraat 51 

Adminietratie"adress J,J.v,Luxeinburg, Cgperniousstr. 56, . . r . . . . --------------------------------------------,' . . ' . 

Jaargan,g 1947-1948, N2 23. , 3 Februari 1948. 
-========~=m=====m=i:s==========m==m•c==••iii=z~••c:n:;ir-..•z::::==== 
LEiB 1

' zA-KAGENDA. 'i · , 
Donderdag . 5 Februari: 7 u, :B en C in de Hèri.clielatraat, 

Zaterdag 
Zondag . 
Maan ?-ag 

7. 30 u, Seniores in de J)a Cos,tastr • 
.. a u, :Bestuursvergadering Coperni-

. cusstraa:t 56. · · · · . · 
'- ... ... • ,1 

,7 Februl!,ri: Lens· D;;,E-F-G-Pup.A - Pup. :s. · 
8 Februari.: "Lens 1-,3-4-$-6-A-:B, 
9 ·Februari:. Vastenavondviering op .de Club-· 

----------~------------~-----------------~--
VARIA, ./ . 
- Jan van Wees, in de grijze .oudheid aanvoerder van Lens 
5, bracht op de fe~Btavond op hoogst originele' wijze ~ijn 
goed~· wensen voor een prettig feest .aari ,ons ov.er, 

. '. 
- . Toimy van .Luxemburg; die Zondag 25 Januari in iijn . 
vierde elftal een prillant.e partij speelde, nam na afloop 
van cj,eze voorlopig. zijn laatste wedstrijd, afschëiá.' ván 
zijn vrienden, want De Grote :Beer slokte hem op om h_em . 
naar Irdië te.d:ragen,·Ton, hou~ je goed! Tot ziens! (Ton 
v'erzooht · ons _hee.l Lens. te groeten.)' - · .. ; · 

·' • . i( • 

- Voor punten eri geld zijn,wee.:r zeér mooie .en goed~. I,ens
kousen te, koo·p b'ij Excelsior, Vleimerstraat • 

'! . !. ' ,i,' • ,.. ' 

- · Er •zi.in een viertal zeer s~erke witte pantalons be-. 
sohikJJa,n,-. ad f. 4.55. Kleine maat.· Adres· Amandelstraat 51, 

. . . ; . ' . - ' 

.;. Naar' wordt beweerd wil ,Leop,olq. zijn rol nog wel eens 
spelen;.· · . 1 - · ,, • • 

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

- 15-10.was-. de uitslag van de vo,C>rlaats:te zitvoetbalwed-
strijd tussen :B en c. De -jongsten trokken; aan het langste 
eind, De doelpunten waren talri,jk als de· r.andkorre·ls aan 
de oever: V!jll, de zee. Zo snel golfde het spel heen en weer, 

-•· 

., 



, 
· -176---------------------------------------------------dat de ru:;biter nu en dan de ·~111,ts lroijt raakte, .waar luide 
. critiek het gevolg van 'was. )fatuu;rlijk werd alle geluid o-:. . 

. verstemd door het geredekavel van' Paul: het was als een laai
. end zomerwoud vol vogels, om ~et Van Deyssel te spreken. 
,Hoe ver zijn wij nog van.een.stil a4uarium vol spartélende 
' maar zwijgende vissen. \· 
Maar nu de koek op was, v~rloor C op 29 Januari en wel met 

M. ' .. 
- . Onze schaakmeester Halleen won eeri'wedsi_rijd op de gong 
en Uw verslaggever rookte er een fijne .sigaar van. 

- ·. Bijna 750 Lensers maakten de reis naar De:J,ft. , 
1 .. • . .,. 

- ·Zondag 1 Februari herdachten de heei' en mevrouw Jac.van 
d'er Kleij-Van Wees de dag, waarop zij v6ór 12½ jaar in het 
~uwelijk tradèn. Bij onze gelukwens aari hen en de kinderen 
voegen wij onze beste wensen voor mevrouw ·van der Kleij, 
wier g!'ZO{ldheidstoestand heiaas te '?>'e.nsen -oil'erlaat, En gaar-

. ne nodigen ,lij hun vele vrienden in Lens llît voor haar her-
stel te llidden. · · · ' • · ' .... •·.. . ------.--=-----·-----------~------------·..;.::~-;_--~--------------~ 
U I T S L A G E N VAN 31 JAlillARI en 1 FEBRUARI. 
De Jagers .-Lens 1 0-3: l•..-H.B.Ri!C. ·•LenS-B 2~2 
Lens ·4 .,-Kranenburg 3 4--ol R.K.A. V ,'!f. · -LenS C. . 1-5 
Kranenburg 5-LenS 5 1-3 ~ 'Gr.W.II-Vac..:LenS D . 4-0 
Lens 6 -R.KpS,V.M.. 1-01 Westlan~;i.a -Lens E . 0-5' 
D.H.B.R.K. -Lens A 3-oa Pupille!! Ä -D.H.B.R.K,10-0 
, . . Ï Pupillen.B -Q.Steps · 1-0 . . .. . 

---.--.----------------------N--------------------~-•--a» 
V A N D O E L T O T. D O E L, . ' · ., 

Een prachtig succes, deze Zondag! Het totaal aan punten 
bleef in het bezit van.onze blauw witten, met een·score van 
11-1. . · _-

Het eerste t~ad op het historische Ockenburgh in het 
strijdperk .tegen de Jagf):rs. Er werd aangetreden met 2 in-· , 
vall·ers voor aanvoerder Roemers en Van Helzen. De plaatsver:;:· 

.. ' ,, ~»" •• 

vangers Kops;en Huijsmans speelden,echt~r een zeer verdien-
stelij)<:e partij. De eerste helft gaf veelal een Lens over-. 
wicht tï, zien. Het mocht echter voorlopig niet. gelukken de 
doelrijpe kansen in doelpunten om te zetten. Joop Willems; 
die; ddor het ontbreken van René de spi~plaats bezette,deed 
het daar.uitstekend. Bij de Jagers kwam het meeste gevaar· 
van rechts, maar one linker verdedigip.gsblok wist - hoewe'.1.\,;_, . . , 



, 

.... 

.• . . . ~~ ---------------------------------------~ 
met moeite - groot gêvaar te _voorkomen. Na een half uur 

·had Joop Wüstefeld eindelijk'àucces. na prachtig voorbe~ 
reidend werk van Aad--Koppellé. Na. <lil rust was Helmic.h,we
gens een oogblessure, v.ervangen door Plri°lip :·dEf "Heer·, ·De··· • - ... 
Jagers g.ee~ ·vele. pogingen he'i; spèlbeelä. te wi,jzigen,maar 
de achterhoede bleek paraat,; Een kwartiertje voor het ein..: ···, 
de doelpuntte Wüstefeld. opnieuw· na een doelworstelirig,tei
wijl Henk'Kops met een mooie kopbal voor· de 'einduitslag 
- 3-0 - zorg droeg, . . . . 

Het vierde deed zijn kansénweer aánmerkelijk stij-
gen door een royale. 4--0 overwin.·:ting op Kranenburg 3 ,Bei
de speelhelften leverden 2 d'oelpunten op • .Sp~ciaal -.in de 
eerstè -helft speeldeii. onze jongens 'een keurige part•ij~ . 
Twee fi:a.aie doelpunten, door .Hans v.d.:Burg en Hen.11· Naas~ 
tepad, war'en hï,érvan de belor,ing. In de eerste 5 minuten 
na de hervatting kreeg -Kranenburg .2 penalties t'e nemen, 
d:i:e evenwel beide de paai' oj'r)1un weg vonden, Dit· wap voor 
de onzen een stimulans er nog een schepje·op të doen.Kees. 
v.d.Zalm en Rudi Wüst,efeld wisten nog het doe.l .. te vinden 
en brachten zo de eindstand op 4-0. Nu volgen nog 2 zwa
re wedstrijden, Spoorwijk thuis en Jl],,Zwart· uit. -l'.lrie pun
ten uit die ontmce tingen zijn. voldoende voor de titel.Zet 
' 1"" ' • . . . m. op, ui ! . • 

Het vijfdé•verrichtte ee~ zeer fraaie prestatie door 
b,et ongeslagen Kranenburg in. "eigen huis te ve rslaan,Ge
makkelijk ging het uiteraard niet •. Na afloop wi stE;n ·onze 
sp~lers terdege, dat voetbal inderdaad geen jongejuffers
spel is. Wamelink opende na een kwartier de reeks. Even 
later' voorzag Leo de Weert eèn schot van dezelfde •speler 
van het 'i,enödigde tikje, waardom; 2--:0. genoteerd werd, 0 

· 

Hierna vonden'ook de gastheren hèt net, zodat de ·rust met 
2-1 voor LenS aenbràk. Na de"thee werd de verhouding.in . 
het vel.à. niet vriendelijker. De na!ll".e•n van het ,vijfde ga
ven echter geen krimp en tieten zich ni.et overbluffen • 
Tien minuten voor tijd bracht: '.Tamel:i;nk zowaar de stand-op 
;-1, Met ban~ ~n tand wèrd deze voo~sprong tot het eind-
signaal verdedigd, , 

Voor het zesde de vlag• in· top! Het moeddg volhouden, 
vele. wedstrijd lang, werd beloond, i\lé,t 1-0 werd het ·ilfon- · 
sterse R,K.·s.V,i\i, geklopt, De' ovérwinning was ruim ver- •· 
diend, · Alle spelers gaven z ic:h. ten voll(:) .en aamroerder . 
Bes smaakte het ger.oE\gen, het beslisse7).de doelpunt te ma
ken. Nu het ·eerste schaap over de dam ïs,vol:,en er zeker • • T ... 'lr 
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2,00 u. Alphia 1 - Lens, 1 ter,i::. Alphen a/d Rijn. · 
2~00 u. Rijswijk 3 - LenS 3 11 Julialaantje,Rijswijk~ 
2.3• u, Lens 4 , -:-· Spoorwijk 3 teZTein 2. lokaal 1. · . 

12.00 u~ R.K.A,v.v. 5 - LenS 5 ".Leidsend!!JD Ruysdael;J.. 
12 .30 u. Voorburg 6 .... Lens 6 " Voorburg naar Park · ..... · Leeuwenburg. 
P R Ó G R A M M A .Jt/NIORES ZATEFJJAG 7 FEBRUARi, . 

3.,oö u.- n.w.o • .;, LenS D bijeenk,1.50 u,bus Rijnstr.Staatssp. ' 
, 3.00 u. G.D.A, - Lens E terrein té Loosduinen. 

3,45 u,.'.Bl,Zw. - Lens F Bij.eenkomst 2,15 u. Turfmarkt • 
. 3,00 u. Westlandia - LenS G Bijeenk:Ómst 2 u.hoek Loosduin-

2,00 u, Pupillen A - G,D.A.' · , aewèg/Rege.ntesselaan.·. 
·. 2.00 u. fypillen B - G,D.s. . . 
P R O G R A M M A JUNIORES ZONDAG 8 FEBRUARI, 
1,15 u. Wilhelmus ~ Lens A bijeenkomst 12 u,Het Wacht je. · 
1;15 u. Lens B . - G,D.A. , . terrein 2, lokaal 2. . 

' '• • •d " •• "' ---------------------·· .. ·-------------~-----~----------D E' E,c.o. . B L A A's T A P, p t L, ·~·. 
Het eerste elftal gaat Zondag a,s. op bezoek bij de lei

ders; De" theoretische kans Óp het .kampioenschap is nog aan
wezig.· Om te beg:innen mciet: dan van Alphia gewonne:g word;,m; 
Dit is geen gemakkelijke opgave. Het belooft een spanne.nde, 
strijd te wórden, en de trouwe supporters zuilen geen spijt 

·van hebben de verre rei:s gemáakt te ·hebben,' ·· · 
. ...,Ook het. derde treedt weer eens binne,n de lijnen, -Rijs

wi6k schijnt niet meer die kraèht te heoben als in het be
gin van de competitie en v,Venrooy c.s. die de punten heel· 

. 'hard nodig hebpen, kunnen hiervan profijt trekken. Met nóg 
2 wedstr:\,jde:n voor.de ,boeg waaruit drie punten behaald'moe
tén worden~ ligt het kampioenschap .voor het grijpen.zondag· 
a.s. komt een van de ·laagst gepl~atsten op bezoek, Wij wil
len. de spelers even'.op het hart drukken deze wedstrijd niet 
te liéht op te nemen; ,maar' direc;t flink aan te paklqm •. 

Het yijfde zorgt ook,deze week weer voor een overvdnning, 
Thuis·werd van R,K,A.V,V. 5 gewonnen, dus nu kan het-zeker-· . , - . ook, , • . · , · . 

,Het' zèsde heeft nu eindelijk de zoete-. smaak van de over-' 
winning .tè 'pà.k]cen. Nu volp.ouden,, lu,i. Zoadag kan er wÉt!!r ,~ . • • ,, •· . • f .. een :puntje bijkomèn, ·. . . · .· · ... , •. . · --~E ·

0 0 .'· •·•: .. . "· ' : •. •· . .• ·------------------------... ---------··------~--~------- •.. 
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••• • • _' '. • -· ' • 1 EERS'l'E ELFTAL: W.Huysmans, A,Hoefnagel,· H.Helmich, J,Wil
lems,. L.de Boer,' H.Kops, J.lfüstefeld, H.Overbeek, J,îfal-

, steyn, A.Koppe;J.le·, F.'v.Niel., R,es: J,Frijters, Ant,v,Huf
·fel. Leider: Dhr. ,W.Praalder. S"1l!~nkomst 12.30 ûur,. sta-
tion Holl.SpooJ:'.. · , . ::: .. ; ·. ., , , , . 
De reis naar Alphen zal 'per bus worde·n ondernomen, Het 
aant.al beschikbare plaatsen is 34 ,zodát een beperkt. aan
tal supportèrs ~de reis kan m'eemsken.' Deze kunnen zich op
gevèn bij H,HoulÎ:és, Schuytstraat 60, De p;rijs hiervoor 
is + f 1. 75 • · • . . • · · ~ ' ' · 
DERDE E'LFTAL: A.Bl~k, .. W,'Bee:refui', J ,v, Vem:opy, ,G.I,uyckx, 
L,Ullers·, J,Bóntje, W,v,d,Geld; F,v,'faucemburg, H,v,Rijn, 

•. J.Goemans, W,Hugens~ Res:. J.v.Westing, .J,Hop~ Leider:Dhr • 
. J, v • Venrooy, · . , '/ . . ' 

: VIBRDE ELFTAL: W,H:ï,llenàar, H-,den Dr-:ijver, d,Bierhuizen, 
B,Vihk,·J.Roozenburg, G.v.d~Steen, R~Wüstefeld, H,Naaste
pad, C,v.d.Zalm, H.v.d,Burg, c;v,.Luxémburg, Resi J,Bcim, 
S,Kroon. Leider: Dhr. N,Sohouten,: .. ·. ' .', 
VIJFDE ELFTAL: Ch,Demeyer, A,Wagemans;51.Kliinnen, .i.:Son, 
F.v,Deelen, R,Becker, A,Ve~ste;g9, A~~amelilik, L,v.d.Wal, 
L,de Weert, L,Borsboom, Rest A,Zaal, 4,v,d,Hoeven. Le~

.d.ers Dhr.L.de Weert. Samenkomst 10.45 uur.bij Het Tiachtje 
]lal te .Blauwe tram, ·. • . · : , •, . I. · · · ·' 

, ZESDE ELFTAL: J ,Heere, :A,Bo~a,' A.i'v,d,Bol:, L,Bosma, M~Lü
ckel, H,Voa, J,Sinjorgo, H.v,Hirtuin, B·,Bes, L~Dullaart, · 
L.Niessen. 1Res: P .Bakker, M.l)u.11aárt, ., , ...,., . .. , ~---;._.:, ___ ,,.;.:., _________ ..:._ __ .,;,_~f ~~·-___ ..:,_..., ___ .:._. _______ ..1_·~-

u IT ·;:,H.E T JUNI o· REN IC A MP, 
R.K,Ao v. v. - Lens· c 1-5. 

Een plezierig ritje naar Leidsendam, per fiets· rop per 
tram, Voor 'io cent·brengt de vriendelijk conducteur je bij-• · 1 1 ria ter plaatse. En ;terug kom je langs.Vue om A,D,0,-Feye-
noord'tè z;ïen,l!aar zóver wils het'nog riiet;toe:q wij ons in 
de nieuwe àteneri tent verkleedden. 'A, V, V, etàat no, 3, Hé, 
kijk die .backs ven ons eens met h~ nieuwe shirts: echte ·· 
heren! Jaap 'trok er zelfs zijn overhemd 'voor uit!!! Overi-. 
gens is dit.· kledingat}lk volgen~. de eigenaar een probaat. ' 
lliidael tegen kiespijn!·'" ll!aar ~u naar het _veld, Zo, wij•· 
bofferis eerst. met de. wind mee!' 'En daar kwam en de aanval
len, meeat over rechtê,·.volgens de afspraak. Keer op keer 
zwermden de onzen voor ,het andere· doel, dat ·kranig verde·
digd werd, zo zelfs, dat er geen normaal doelpunt door·ons 

• 
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kw:j.ntet kon gemaakt worden. Toch w.erd het nog vóór de rust .t 
·0-3. Den A, V. V, -back vergat de J?al laag te houden,maakte er t'· 
een vuurpijl van, die door de.hevige w~d in doel terecht •• 
kwam.Jagerman nam een corner zo tactisch,dat ng 2 er het re7 
sultaat van was. En Lam als back maakte zich zo kwaad over ; 

· de schotloze voorhoede, dat hij met een jtogel onder de lat , 
zijn kornuiten een lesje gaf, Tegen ,qind in werd na de_pau-, 
ze beter gespeeld,ofschoon eerst A,V,V, aan bod kwam en een'. 
fout van Jaa? afstrafte, 1.-3. Nog kon er veel gebeuren,maar 
Llaarten en De Bakker zagen h\II\ zwoegen ieder met een goed 
doelpunt beloond,Pellekoorn had, weinig te doen.Be·ide backs 
speelden zeer goed met .Lain a.ls · de beste .In de middènlinie , 
kon Wim Naastepad nog cniet goed op slag komen,Van Reenen . 
was puik en Frans zeker voldoende. In de a·a.nvalslinie wist 
Etie zijn spel niet te'ontplooien,maar de anderen kunnen· 
op een goede wedstrijd terugzien, - Jan de Bakker peinsde 
erover eén varken van rond· 240 pond in de tram mee :te nemen: 
Het is mijn hond• conducteur.E!)n kinderkaartje van 6 cent. . . 

1 
P.J. 

LENS-D zorgt voor. een reuze tegenvaller!.! LENS-B verdient 
~én punt. · , · ·· ·, · . _, _ . . 

Het is wel een zeer moeilijke taak .voor ondergetekende ; 
om een verklaring te gaven van de wel zeer teleurstellende 
4-0 nederlaag van LENS-D. De VAC-mensen zagen kans ons elf-• 
tal met dez~lfde ci-;jfers te k1.oppen ( en aldus goed ,revanche , 
te nemen) als onze ,jongens in de thuiswedstrijd_ de bewoners, 
van de Roggewoning aan hun zegekar bonden. Voor VAC geldt 
nu, dat wie het laatst laèht, het best lacht, want-- onze 
ploeg is nu vrijwel uitgeschakeld voor de· titel, ter>tijl 
VAC de vlag alvast wel kan ontplooien, Typerend dat de par-, 
tijen weer evengoed tegen elkaar bleken opgewassen. Nu liet, 
echter de Lens-achterhoede enige steken vallen, waarvan , 
dankbaar met 3 _yoltreffers werd geprofiteerd, Ng 4 was on- } 
houdbaaz:. De yoorhoede had geen geluk.(de•binnenspelers ble~' 
ven onder de ·maat), De leiding van· scheidsrechter Hansen . i ' . 
was - zoals gewoonlijk ... uitstekend. LENS-B sleepte een · i • 

kostbaar punt in de wacht tegen D,H,B.R.K. , ... Onze boys wis-, 
ten _al spoedig enig veidoverwicht te krijgen; hetgeen door ; 
individuee_l spel - m,a. w. · pingelen - natuurlijk niet in 1! 
winst kon worden omgezet, Wanneer zullen wij het eens leren? 
De uitslag werd ni'er 2-2. · · · l ., 

• 
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e bal en harde wind warén,oarzaak dat ons-E. op ·de 
Naaldwijkse klei in een slechte wedstrijd. "slechts" met 
5-0 wisten te winnen,Westlandia bracht er bijna niets van 
terecht, In A-klasse II ko.n ;oi:ze .ploeg niei/ tegJ,!n D,H.B,R,K. 
op.Laatstgenoemde wist met een 3..:.0. overwinning de gebles
seerde J,v,Luxemburg (die waarschijnlijk eèn spiertje ge
scheurd heeft -- beterschap--) en zijn mannen.huiswaarts 
te sturen, Voer de 4e plaats zal nu gevochten· moeten wor
den. B-PIJPILLEN WINlIBN MET i-O! ! ! Kort· nadat middenvoor 
Reijsbergén de bal voor het eerst· aan het rollen br;i.cht 
zag het er niet naar uit, dat LENS aan het la..-igste eindje 
zou gaan trekken, Ons B, moest tegen het sterke Q,Steps 

'11•ui tkomen (door een omzetting van het programma)·. Des te· 
groter dus de prestatie van onze benjaminnen! ! ! .. Toen J~ 
Combé dan ook bij eén van de weinige aanvallen van verre 

'' "' • ' • f • 

afstand inschootwas de vreugde ,:,in het Lens-kaJ!!P ,zeer groot! 
Na de rust vormden onze jongens -c. gesteund door Réijsber-• 
gen - een Lensmuur (vast afgekeken van Lens-E, brav.o!-) 
waarop de Q,Steps-aanvallen allen een ontijdig einde ·von
den, _:V-o.a.ral onz·e· back van Rij;r (dat doet alweer denken 
aan Lens-E! ! ) speelde een prima wedstrijd, .. ~ . · 
DOELPUJITEJ\lf.ACHINE VA.Ni DE LENS-A-'PUPILLEN .\'IER..T{TE OP -VOLLE·· 
TOOEEN ! Door bijzondere omstandigheden kwameµ de A,-pu
pillen tegen de B,-ploeg van D,'H,B,'.R,K,. Onze achterspe
lers zorgden ervoor dat keeper'Zetz geen fout kon maken 
,vant deze arme jongen kreeg in de gehele wedstrijd niet · 
één bal.De v;oorhoede kreeg meer te doen en het doet genoe- '· 
gen dat onze boys ook iets goeds met de ·bal ui tvoe:r:'den! . 
. Er werden liefst 10 doelpunten gefabriceerd.De watervlug-
ge. Gerri Dekkers zorgde met medewerking van zijn vrienden 
dat het halve dozijntje op zijn naam kon worden geschre
v.en,Maar ook;, A, v ,AareL1 zorgde voor twee vreugde kretèn en 
P,Dekker en Linneweever Jr, stonden er ook niet voor·spek 
en bonen .bij door de ke,eper één keer het ,nakijken te be-: 
zorgen, 1!et dit al,een fraai begin van o~e- pupillen, .. 
PIET Y.P.N DER BRCEK, een der prominenten uit de kampioens
ploegen in 1946 en 1945 - thanà spelend in ons D-elftal, 
gaat ons verie:ten. Ook pupil v,d.Broek trekt met vader en 
moeder mee naar het "hart van Holland", Op Gouda I s groene · 
velden veel succes hoor ... ••• ,en mogelijk tot ziens, 

' 
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VAN HET· SECRE-T.ARIAAT. • t 
NIEUWE LEDEM s 
Pupil; . W .Runá.erkamp; Gaslaan 70. . 

11 Fr. Hendriks, Kleine Veenka_de 56, ' 
Junior: J.J.de Roos, Newtonstraat 288~. 

11 J.Steijn, Daquerres·traát 2, , 
11 C,Duquesnoy; Veenkade 46. ' 

pupil: W.Hoekstra, Abrikozenstraat 42. 
11 A,Jacobs, Daquerrestraat 62. 
11 J;Jacobs, Dac;_uerrestr,aat 62 •. 

Junior1 Fr, Bax, Obrechtstraat 91, 
Pupil: Fr, Etienne, lfarconistraat 3, · 
NIEUWE DONATEURS: 
Dhr. G.Slijper, Velpsestraat 115. 

11 G,Knijnenburg, Middelweg 10, Wassenaar, 
" F ,Rombouts, van Beyere)làtraat 49, 

· ." Soepnel, Goeverneuriaan 341,. 
Mej, M,van Hal, Hcfwijckstraat 79, Voorburg. 
Dhr. C,M,H. Warffemius, Den H_elderstraat 86. 
ADRESWIJZIGINGEN: ' 
Lid E,Löwenstein naar Noordpolderkade 376. 

/ 

11 J.v.d,Poort naar 2e Regiment 2e Eskadron Huzaren van 
Boreel, 81011005,. Veldpostkantoor' 

Batavia, 
. . -----------------------------··-~-----------------~------

V A S T E N A V D N D. 
Het is een oude gwwoonte' in de laatste dagen, die aan 

Aswoem,dag voorafgaan, zich een extraatje te.gunnen, Lens 
daet ·aan déze gewoonte mee en nodigt Séniores e_n donateurs 
uit onze Vastenavondviering mee te maken. Niet om de bloe-, 
matjes· nog eens terdege buiten te zetten, doch om op pret
tige wijze een·paar uurtjes in clubverband door te bren-• .. 
gen. ·# 

, Wij wage·n een· kansspelletje ·op het 
r:et enige begerenswaardige prijzen, U 
ook! ,; · 

p . . 
biljart met als'·În
komt? Wij zijn ~r 

. ' 
~é"'.'P~: 
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. , . _ D E L E N·:s R E VU E . ' 

·-: Weekblad vàn. de Haagse R.K.Sportvereniging Lenig en Snel. 
Opgericht lá -Deo.1920.- . Alg.Sëcretäriaat :Gaslaan 54,' Tel, 

. .. ·· . .. , · _ 39.63. 75 • 
. Terreinen: Zuiderpark, ingang VreeÏ3wijkstraat. 

·r; --~-~-"';'-~--::7-~-~---~~-.,:""".."""----:-~--..,;-:---:---..:..:...,~~-
RedaCtJ.~: P.Juffemans .. en: J.v, Venrooy,. 
· Redacti13-adreà: Amandelst:r;aát 51 · 

Allministratie-adres, J,J,v,L,pcèmburg, Copernicusätraat 56 
--·-:-~----:--· .. ;.._-:-r---------~~-~--..--------.,;..-.,__ . -------
Jaai gang 1947-1946. lH ;>,4.' 10 FèbruB,ri 1946 •. .. . - - . . , . - . 

. ==-;:=-:::sr-e:--===---:===-= ... _-~-";.:--==----~=-=------cc----=---
1 E. N· S'• . Z A K A"G E N D sA;, 
Donderdag 12 .Februari: 7 11,. B en C in de Herscmlstraàt, -· 

· ·· • ·· · · 7 ,30 u; Seniores in de Herschèlstr, 

Zaterdag· 14 
Zondag 15 
Maandag · :).6 

' ' 

• , , ( ook ~et vierde) , · 
Februari: Lens F-·ili•fyp,A-Pup.B. 
Februari: Lens 1--3-4.-5-6-· A-B-C--D, 
F~bruari: 1 Club._,_, · ' 

1 

~·--:~ .. ---~---ï- --------~ .... _ .. ___ ., ____________________ , ... -.... 
ZOEK GERAAKT, op onze feestavond: een blauwe shawl met rode 
bies, een. portémonnaio met in.houd en een · armband, Inlich-
tingen bij Secretariaat.' . · 

. ' " 
· DE FORTUINLJ;.TKE 'WINNAAR OF WINNARES v1(n de lap sto_f ve~ 
. zuimde tót he füm zich te vervoegen biJ de Heer Uller~; 

Bennekomstraa:'v: 135, tussèn 2-5 uur, Op entreebewijs no · · 
...12 2 ~,----------'-:..~...;.:..:._~ __ _:.:_ ______ ~ ____ _: ___ _; _____ ~----· -

' .. 
BIJ EEN PLAAT JE IN DE KRANT• •· 
- · De Tijd van 5 Februari geéft de lezers een plaatje t~ 

. zien, - helaas niet zeer duidEi_lijk - met als ,onderschrif'j;: 
, Pius ,XII en.de sport, Zijn Héiligheid stàat hier in witte·. 

toga ·temid\l.en ·van een groep beroepsvoetballers, f!pelers . 
• van Lazi9,,. die· zich qngetwijfeld bïj de hoge eer'~un deel-, 

gevallen:, wel in hun nopjes zullen voelen. . · 
.. Uit. de_ -irerdere t eks'j; :blijkt, da't ook beroemdi wielren- . · 
· riers·en jockeys van klasse bij de Paus op audiëntie zijn· 

mogen léomèn.; , . · · , , . · · : · • 
~lijkbaar beleeft de Heilige Vader genoegen aan het stoe

re, onverzettelijke strev.eh van serieuze sporters, hètgeen 
. wellicht . iets. zeggen kan tot 'hen, die ·meesmuilend áe schou

·-- ders· ophal.en·v9or al wat' s:pcîrt is en vooral voor' de pogin
gen ons 'door verbetering van de techniek sportief een trap-. ' 



, _______________ ...._..__. ______ , __ ___ 
je hoger te stijgen, 

Het is nog niet zo heel lang geleden, dat wij ·op de vin-
,. gers w1;1rden getikt,' omdat wij van mening waren bij onze . 

sp~lers te moeten aandringen çp .groter activiteit teneinde 
de techniek van het voetbalspel beter onder de knie te kriJ- , 
gen, Het was voor ons aanleiding onze opvatting nog -weer 
eens aan een grondig onderzoek te onderwerpen, waarna wij 
wederom tot de conclusie kwamen: voor het,hoge doel van de 
katholieke sportbeoefening zijn alleen de beste middelen 
voldoende, · 

Wij hebben daarna Jan Cottaar in de·radio dezelfde taal 
horen spreken, En ook in de pers kwamen wij overeenkomsti
ge beweringen tegen, Zo weer in Estafette: Maar om bij te 
blijven hebben wij te zorgen dat onze technische·vooruit
gang zoveel mogelijk gelijk bli;jft met die van andere 
clubs. (v,1, )' 

En nu Paus Pius XII, die zijn druk leven nu en dan wil 
onderbreken om te lezen over een wielrenner, wiens tech
niek hem wereldkampioen maakte en zich wil laten fotogra
feren niet met de 'franje van de voetbalwereid, doch met 

• technisch hoogst onderlegden. 
Och ja, het is ook. zo duidelijk, Het zou vreemd zijn, 

als het anders'was, Want aan ~oge prestaties liggen vast
beradenheid, toewijding, ernst, zelfverloochening, zelfbe
heersing, doorzettingsvermogen ten grondslag, Zonder deze 
eigenschappen blijft ook de sport - evenals arbeid en deugd-
beoefening - een leeg en: futloos bedrijf. · 

Spelers ,van Lens, wat denken jullie er· van ? De sport, · 
de club, je body, je karakter zijn je toewijding waard! 

Een plaätje met onze Paus tussen sporters, voor de spe
lers een aanmoediging om met een gerust hart voort te gaan 
hun spel te spelen, voor de leiders eén bemoediging om door 
te zett·ep. ook bij tegell?lag, miskenning en tegenwerking •. 

Wij willen 'lfovenstaande ~edachten niet :verlaten zonder 
er nog .de aandacht op te vestigen, dat vanzelfsprekend 
maa:r waarde moet worde~ gehecht aan het ernstigJ pogen dan 
aan.de werkelijk bereikte resultaten. Doch dit pogen mo
ge ons tenminste kenmerken. Dan alleen kan, ook de sport 
"een, :factor vormen tot heiliging van onze samenleving", 

. ' 
REJ}ACTIÉ, 

-------------------------------------
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UI T S LAGE N. 

:_, 41P~ LenS l 1 5"2 •Alphia Kampioen~ 
. Lens 4 Spc;,orwijk 3 4-1 · ., 
.-n.~.v.o. LenS D _4.,,2 .. 

G.D.A. LenS E · 1-2 
. Le~ F · en .Lens C: kwamen niet op. ,, .. , 

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

.. Het .eerste elftal vertrok Zondagiliorgen naar ·het vetie 
' Alphen met; het vaste· voornemen de kampioenafuif .van Alphia 
nog een week uit te stellen. In de eerste pe 1ft bleken 

. ook de gastheren 'állesbehalve gerust op de iµ.tslag. · Onz_e"' 
.vertegenwoordigers bad.den in :deze periode het wind.voor-

. deel, maar van die gunstige·· omstandigheid werd he;l.aas niet 
. geprofiteerd,• Kansen waren er te over, doch zij werden 
: stelselmatig om zeep gebracht. Rust.stand 0-,0. Alphia de.èd 
· het na de verkwilcking beter, llijna direct :qa de aftrap 

was het raak. Pas toen de stand tot 3-0 was opgevoerd, .. 
. kwam ons eerste ·tegenpunt •. Aad Köppelle benutte n.L een 
penalty., Hierna voerde Alhpia de stand cip tot 5-1, waarna
Aad een mooi doelp'Wit maakte, Met 5-:-2 kwam het· einde, het. 
ogenblik, waarop Alphia tot de feestelijkheden kon· ever-

• ' i , 

gaan. . . 
Voor de vierde achtereenvolgende-maal' maakte het vier-

de elftal vier doelpunten· en ,behaalde da,armeé de vierde· 
overwinning in successie! Het· was oen gebeurtenis op zich, 
dat, terwijl toch vele terreinen -\Varen afgekeurd, ons 
hoofdveJ.d de keurende blik van d.e strenge consul had door
staan. Het was ind.erdaad b'espeel baàr, doch het stelde aan 
de sp~ lers hoge e_isen. van teahni,;,k en ui thoudingsvermogëii~ 
Geen wonder dus, dat de bal- 'en <j.e spelers- dilcwi•j];s de .. 
:;;onierlingste c;aprie>lên maal!:t!(m. Reeds_6. minu>t~n na het. 

: begin maakte ,Henny. Naa.stepad een fraai' doelpunt. 10 Minu
ten la.ter deed Hans v;d.llurg dat _kunststukje n:a, uît een 

· voorzet·rvan Rlifü,- -Wüstefeld. N,a de rust waren• onze blauw-
L gehemden roodbaadjes. geworden~ H..:eruit. putte Rudi voldoen

de inspiratie om met een _pràchtig _strak schqt ·voor 3·-0 . · · 
,_ té z q,:gen. Hierna ·werd het spel merkbaar .:láuwer. Tc;,ch · · 

- maakte Kees v.d,Zalm nóg een ·keurig taètisoh goaltje,toen 
hij goed achter een "doorgeschoven" bal aanging. Spoor.: 
wijk - zo• was n.l. d,e .tegenstander genaamd :. speelde vol 
,ambitie door. Het- loon na wér-ke_n bleef ook hier niet uit,· 
. ' 
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want· één der geblokten strafte. een aarzeling in .onze aÓh-· 
terhoede afdoende ~f.-De eindstand werd al~o 4.-1. Nu de· 
laatste loodjes nog, maar ••••· denk oin het ge.wicht.'. t;-v;v~ --------------------------------------------~-----~-SENIORES · ZONDAG 15 FEBRUARI, ". ; • 

-, Duno l · terre in l !Lokaal 1.-
- Westland.ia 3 te=ein 2 lokaal 2. 

P R.O GRAM MA 
2.00 u.: ,LenS l 
2.30 u.: LenS 3 .. 
2.30 u:: BJ,,Zwart 3- I,enS 4,.. Katwijkse weg,Viassénaar. 

5 _.LenS 5' .. Buurtweg, Wassenaar. 12,30 u,: Duindigt 
12.00 u~: LenS 6 

' PRO•GRAMM'A 
2,30 u, :' ,.G.D.A. 

- V.D. v .• 4 terrein ::L lokaal 2, 

JUNIORES ZATERDAG· .14 FEBRUARI. 
- LenS F terr. te Loosduinen bij 

··R.K.Ke:i:k te bereiken ;per bus P. 
3 ,45 u.: K.R. V,C, - LenS G Samenk. 2,45 u. Rijswijk-

. se plein. 
3.00 u.: Oosterboys-Pupillen :a. Samenkomst 2.15 u. Capi-

. tol. . 
3. 00 u.: Pupillen .A- Oosterboys terrein 2 lokaal 2. . 1 

P R O G R A M M A . 'JUNIORES Z01'DAG 15, FEBRUARI. 
3,45 u.: Q..Steps - Lens·A terrein Nijkerklaan. 

1a.oo ,,_: D.H.L. . -· LenS :a. Sameilk. 11 u. Rijswijk-, 

1,15 u. :Bl.Zwart 
12,00 u,: Centra 

- LenS C 
- lienS D 

, se plein. · 
Samenk, 12,u. Turfmarkt, 
Samenk, 11 u, RijswiJ1.c-
se plein;hier neemt 

. LenS D lijn 4,n,iet 4 A,en stapt één hal te vóór 
_ het eindpunt uit. Vanaf het Ca.'fé van Klàas van 

der.Velde nog 5 minuten lopen. -------________________ ...;...;.._ __________________________ ;,. 
' D E E.c.o.' B L A A S T A P P Î: 1. 

EERSTE ELFTAL: W.Huysmans, A.Hoefnagel, Ir.Ilelmich,' J.Wil
lems, L,de .Boer, H,Kçps,. J. Wiistefeld, H.•Overbeek, J. Wal-, 
steyn, A.Koppelle, F.v.Niel, Re·s: J.Frijters, A,Bogisch, 
Leider: llhr, A.Koppelle, .. 1. · • 

DERDE ELFTAL: A.Blok, W-;-Beerens,' :J,v,Venrooy, G,Lu;y'ckx, 
·· H,v,d.Boogaardt, J.Bontje;' L.Ullers, H,v~Ri.jn, H,Houkes; 

J.Goemans, W,Hugens. Re,s: S,Krqon, W,v.d.Geld, LeideriDhr, 
J.v"Venrooy. "... · 

' VIERDE ELFTAL: 'V(.Hillenaar, H~d~n DriJver, •C,Bierhuizel)., 
B.Vink, J.Roozenburg, G,v,d,Steen, R,Wüstefeld,H.Naastepad, 
c.v.d~Zalm.H.v•d~Burg, C~v.Lu..~e~burg. Ees: J.Bom, F.v.Lu-

, 
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:xemburg. Leider: Dhr. N.Schouten. Same~omst l2.45·uur· 
halte-geletr~Turfmarkt:_·•' ., _ •:• • ... · 

·1·,· • ,,__,•";'.: ~. -"~·'"'•"''i _) "' _,,-_,·· .. \ < :'VIJFDE ELETAL: Ch.Demeyer,. ,A. Wagemans, W.Klünnen, J .Bon, 
.F.v.Deel<en, .. R.Becker;. A-.Versteegh, A.;Wamelink, L.v.d~Wal, 
L,de 'Weert, L.Borsböom. Rês: ·J.Sinjorgo. Leider: Dhr. L. 
de Weert. Samenkomst 11,15 uur·.Capitol ·theater. . . , 

~., - r 

ZESDE ELFTAL:· J.Heere, A.Bosma; 'A.v,d.Bol, L;Bosma, M. 
Lückel, H.Vos, M.Dullsart, H.v.Hirtum, B._Bés, L.Dullaart, 
L.Niessen. Re~: P.Bakker.. · 

.. De ·competitie ·begint zo langzamerhand ten einde te lç~ 
pen. Voor het eerste heeft het niet dàt resultaat opgele
verd, wa'aröp iedere Lenser gehoopt had. Deze laatste Zon
dá.g.werd het laatste theoretische kansje voor goed uit· 
de wereld geholpen.· Dit mg echter geen aanleiding•zijR 
om in de: nog r<;1s:t erende wedstrijden bij de pa~en te gaan 
nee-rzitten. Neen, er moet gestreden wordeh om ·een. zo- eer
vol .. mogelijke plaats te bereiken. -Met Duno. heeft 'ons eer
ste nog een ap.peltje te schillen, zo vertelden enige spe
lers ons. Welnu, dat kan a:; s •· Zondag gesèhieden. 

Bij. onze voorbeschouwing van. vórige ,veek is er een sto
rende fout geslopen in de1 alinea, welke betrekking had · 
op het derde. Niet het 0kampioensèhap ligt voor dit elftal 
vopr het grijpen, neen, er dreigt hier groot gevaar.Komt, 
s_pelers, het pn toch b_~ter. Begin Zondag met het vaste • 
voorIJ.emen om te winnen, U zult zien, dat het dan veel ge-· 
inakkelijker gaat. . · · 

LenS 4 ! Het. enige LenSelftal van de · senioren dat een 
' zeer goede kans op het kampio'enschap heeft; Zondag werd 
. wèer een duide.lijke oveiwinning behaald.Nu nog l puntje, 

en dan kan de vlag voor dit elftal in top. De opgave. v.oor 
Zondag is· niet· gema.kkelijk. Blauw Zwart ;thuis nog onge
_slagen, 0hoewel vele ma],en ge lijkspelend, ,is er op gebrand 
het ongeslagen record te behouden. Maar ons' vierde wèet 
wat'er op het spel staat. Geen risico's nemen, _spel~n
voor·wat jé waard bent~ 'dat zijn onze raadgevingen.· Wij 
·hopen, dat- de spelers ztillèn wordén aangemoedigd doçr tal-

· loze suppo'rters.· , 
Het vijfde· gaat revanche nemen ·op Duindigt 5 voor de. 

smadelijke 4-0 nederlaag, .tè:twijLwe; van °het·,ze.sde· elità.l 
. ve:rwachten, dat tenminste 1 puntje op Voorburg 6 zal wcîr-
• den behaald. E,c.o. 

·r .. 
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LenS-D stond j.l •. Zatei,J.ag !liet 8 man in het veld tegen 

D,w.o •• Laatstgenoemde club rook zijn kans om revanchè te. 
nemen voor de gewe.ldige nederlaag, die zij op ons terrein 
leed. Het werd 4"'2. Toch kunnen 1'4,j onze gel!aveJ!de pl'Qeg-
geen ,cempliment onthóuden. Onze jongens hebben.flink van 
zich-afgebet-en om een zo goed m9geÎijk resultaat te berei
ken en hebben kans gezien zelfs 2x de leiding te nemen.Na • 
de rust hielp een orkaan de D .• w.o.-ers aan de overwinning. 
LenS-F-en G. •zorgden voor een zwarte da'g ·in de junioren
historie van onze club. Beide wedstrijden gingen niet door 
i.v,m, zeer slechte opkomst. Wij zijn_beniem;1~- welke excu
s~s de.wegblijvers zullen maken;· Of is het misschien gemak-

\ 
kelijker om maar helemaal· niets'te laten -weten?? !~dien wij 
op deze ''zwarte" Zaterdagmiddag ook nog de niet-'opkomers 

' t 
1 
' ! 

van LenS-E willen vergeten (Herfkens· en·L.Haket), dan_ blijft j 
er gelukkig een schitterende LenS-dag over!! En hiervoor · · 

, zorgde LenS-E!! Schrijver dezes heeft in de jaren, dat.hij 
met onze• jongens meetrekt, nog nooit zo 1n· spannende wed
strijd meegemaakt·. Hoe dit lnvam?? Op 31 Jan-qari verloor 
G·,D.A. van RAVA, zodat de situatie aan de kop van ç1fd. 4 I 
zo werd, dat G,DoA, nog maar 1·puntje voor stond op Ooster
boys en Rava. Lens was nog wel eè:ri concurrent, maar niemand 
kon eigenlijk geloven, dat onze jongens het de leiders nog 
lastig konden maken, Het was echt gezellig op het G.D.A·.
ter:rein, wan·~ de Loosduiners hadden voor. een flinke aan,hang zorg gedragen. Deze liet zich niet onbetuigd.en vuu...~ 
de haar jongens zonder onderbreking aan (achter het doel 
van Willy Gelauff). Later kwam ook Oosterboys het feest 
verhogen door haar aanwezigheid, 1Verder waren aanwezig de 
Ge,;:stelijk Adviseur en 5 le_iders van G,D,A. ,3 LenS-aanhrui
gers en de leider van O1boys met flinke aanhang. G.D.A. 
startte met de wind mee, Onze achterhoede wordt geregeld ten 
vuurdoop gehouden. Polders, van.Rijn en de Bakker verricht
ten in deze periode wonderen!! Ma eèn kwartier een aanval' 
van LenS, Een combinatie tusse:i Romijn, van Roon en Korte•~ 
kaas (die uitstekend op· dreef was)' werd oj, zeer fraaie wij-
ze door Bon afgewerkt met een onhoudbare harde kogel, 0-1!! 
Mu worden de G,D.A.-aanvallen nog heViger en het publiek 
schreeuwt zijn kelen schor! Waarschijnlijk leverde dit suc
ces op, want 7 min:. later is ,Willy onhoudbaar gepasseerd, 
1-l. J.iet deze stand komt d,e rust en onze ploeg had op suc-

I 

l 

I 
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cesvolle wijze kans gezieri G.:D.A •. te weerstaan. Na de pau

·. ze heeft G.D:A. wind tegen,. IJJàar blijft net zo .hard werken 
~ als voor de rust~ Onze jongens komen er echter beter in, 

vooral Strous,en Frits Bax (als débutant} l).oudèn zich aan 
hun opdracht en geven de gevaarlijke vleugelspelers )!eel • 

· weinig kans. Op een gegeyen ogenblik _is G.D.A •. te• ver "op
gedrongen en een flitsende LenS-aanval opgezet' door Yloe
mans is G.D.A. te machtig. Co:rner! Eon zorgt wederom voor 
de executie. 1-2 voor LenS !-! •Toen kreeg Lens· èen inzinking 
en G.D.A. komt zo mogelijk mog. feller terug. Hevige veld
slagen in ons strafschopgebied. ·J:F.en fraaie kans voor . 
q.~•-:4-• ;wordt ~oor St:,o~~ om ~~;?..;i;~\~"iht g,~~-t..,e.!m;9· 
f¾_~._e dip-k';te 61;-! 11:1-~~i~°r~~Îj;~.R,en~ P~~-, .. ••• 
De döor"'liet4 publ-:teî?Yzenuwacht1g geworden m1d-voor 'mist •• 
Nog een paar gevaarlijke Lens-aanvallen (w.o. prachtig ge- 1 
nomen corners!!) en dar.t is G.D.A. v,eer terug. Weer penal
ty, Weer gemist ••••• G,D.A. vecht voor haar.leven!! Lens 
vecht tot haar laà. tste snik •... d~ scheidsrécht er fluit 
voor de laatste keer•••• LenS heeft gewonnen tegen een 
sterker G.D.A,-ëiftal ! ! Willy Gelauff werd geprezen door 
de G.D.A.-leiders. Wat een keeper hebben jullie, zeg!!! 
Felicitaties stromen binnen••• een overgelukkige leider 
van O'boys, leiders van G,D.A. en ook de Geestelijk Advi
seur komt LenS complimenteren!! De sèheidsrechter (een lei·· 
der van G~D.A,) was in deze spannern;l,e en sportievé strijd ' 

~:_~es~=~~-::=~::_~::~::-~~~~~~----~~~~~~ 
• E ·E ·N E R N S T I G W O O R n: 

Helaas is het nodig een ernstig. woord van vermaan te 
schrijven aan het adres van de j~iores uit de 4e klasse. 
Zaterdag 1.1. moesten onze F. én .G.;e_lftallen respectieve
lijk naar Wassenaar en Naaldv4jk;~Wie zich het ongunstig 
,veer weet te herinneren op die dag. zo tegen het uur van sa
menkomst, zal gaarne erkennen, · dat dit weinig aantrekke
lijks had, En men kan zich best indenken, dat. jongens van 
12, 13 of 14 jaar er tegen op~ièn onder die omstandigheden 
met het voetbalkoffertje de deur uit te ga:an:. Maar dat zij 
als Hollandse jongens die tegenzin niet overwinnen en in
derdaad thuis bij. de kachel blijven en zodoende hun lei
der en vrienden in de steefc laten, neen, dat is niet· in 
orde. Dat is in een ordelijke vereniging ontoelaatbaar. 

Wat zijn de gevoli;"n? Ni l: de trouwe leden staan te-



• 
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tij wacht tevergeefs, eventuee).-ook de sche-idsrechter, en ; 
die krijgen e€n zeer lage dunk van tens:. Ng ;: het elftal t" 
raakt 2 pun~eri Jprijt als straf" door de 'Bond bepaald. Ng 4: ~ 
de .vereniging Wllrdt beboet. Ng_ 5: er volgt publicatie in 
De_ .Sportkroniek. · · 

Een lid, dat niet·voldoet aan de eis van op te komen 
zonder absolute-verhindering', sc!).aadt de belangen van de 
club. Lens li'.an ze niet gebruiken. , · · ' 

·Men zegge nu niet: het weer was ,zo kwaad. Want de jongens 
van D & E hadden precies hetzelfde weer. D maakte - zij · 
het onvoltallig -· de reis ~á?,r Zqetermeer en E s.tond 'coln"" ' 

· pleet - dank zij de ,invallers voor Leo Ha.ket;• Bert Herfkens-
te .. Loosduinen in het· veld. En he1; weer was tijdens de spee'l
uran helemaal·. nie1; slecht: er is geen spat regen gevallen, ' · 

·· ·Laten we nu eens een duide'J,ijk§l afspri,ak maker.. Van nu • 
àf aan gebeurt het nooit meer, dat.:er een speler wegblijft. ' 
LenSleden móeten trouwe leden zijn. Dus, Jongens. van F, 
Zaterdag staan jullie kwart ·over twee op hét terrein van 

, 
G .D .A •• En de ke:rels. van G. komen om kwart .voor drie Dp 't 
Rijswijkse plein. . 

:Mocht iemand inderdll,éld vèrhinder~ zijn, dan is zijn •r 
dres: Sneeuwbalstraat Ng 98 bij dhr. A.van Huffel. • . 

. P.JUFFERMANS. ______ ... ___________________________ ... ,.,.. ___ .., ______ , .. ,---.... --
_V A R I' A • . .. ... .•. · . ., 
- Uit Hansweer'j; schrijft Frans B./gisch o.a.: c, ••• om Lens 
op nog hoger p(il te brengen. U doè t het · in Den Haags ik . ·; 
hier middels de LenSrevu.e.,··die ik mijn ·~ollega's laat le
zen. Zij' spreken· met lof ·over d·e redactie van de artikelen 
en gaan trots op zo '.n vsreniging. Mijn twee jaren lidmaat
schap· zijn mij goed beva;Llen, • hetgeen, ik dank aan het be
stuur, dat Lens d_oor samenwerking omhoog wil voeren. Groe- 1 · 
ten aan de hele LénS-familie, 

Een Vader' getuigt; ; ~ ~: met dank voor het goed doen o
. ver.komen van onze beide· zoo?IB; Het was een, zeer mooie en 
.nette avond, · · ·' 

·, . . ' 
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LE N S 1 Z A K A G E N D A. ·. , , , 
Donderdag 19 Februari1. 7 u. 'B• en: c. in. de Herschelstraat. 

• 7 .30 u. Seniores in de Da Costastr. 
1Vrijdag 20 Februari: ,., . \ 

8 u. De Ju'co, vergadert' t.h.v. Dhr" 
W. Visser, Valkenbosll:ade 71. · 

, Jl.ûwi~l stalling naast Capi tol. 
Zate,rdag 21 Februari: Lens F - G - Pupillen A ·• Pup. B. 
Zondag _ 22 Februari~ LenS 1-2-3;-6-B-C. · 
Woensd~· 25 F,ebr~i~- Bestuursvo;gadering t.h.v. Dhr •. N. 

Sc];,.outen, Jon,ckbloetplein 62. 
, ' . ' ------------------------------------------··------

DAMES EN ImREN OPEBETTISTEN ! . , 1 
In verbarid met, de vastellllleditatie komen we. niet •om 8 uur maar om hàlf negen bijeen, in, tegenstelling met de af-

spraak per circulaire gemaakt., '!" 1 • • P.P. -------------------------------------------H U '1 D E A A N L E N S 4• • • • 

'· 

f' 
' 

Het doet mij machtig gxOot plezier, 
Stoere knapen van LenS Vier, , 
Jullie· Kampioen ·te: noemen, . 
Je strijdlus·t en sportiviteit ;te roemen;' . 

. Nu je tegen strijders van ~li·jke ~arde 
De meeste winstpunten ve:rgaarde 9 
In de boomgaard van dè ,N,v.:a;. 
Valt het om de·weerga·toch riiet mee 
De hoogste VJ;'Uchten weg te ~lukken. 
Maar h_et ia aan jullief,moged lukken, 
Dank zi~ je onverzettelijkheid, . 
Je durf, vernui't en .opletten~eid, 
Je dee~ je werk bijna zonder fouten 

, Tot trots· en vreugd van Nico Schouten. 

• 

. ,· 
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Met e,lven waren ju_llie één, 
Gericht door captain van der,.Steen, 
Bravo! Bravo! Zç, wàa. het goed.• 
Dat bracht weer warmte in ons bloed, 
Daarom omho'og het blauw en wit · 
Voor het elftal waar zo'n pit in zit. 

'De· leider 1:it nervositeit · · · . 
Is éen gedeelte vatî zijn knevei; krijt. 
Maar Lens telt weer'een kampioen 

{ 

En daar was het toch ma.a:r om te dqen. 
Ontvlmgt mijn Hulde, mannen',,kloek en. stoer • 
. Ik. j~ich met jullie mee, ik, TRO,UBApOUR •. 

., 

J , 

-----:".""'~-----------':""'---------------.-----------
VAR I A,, · 
:;--ÎnVeritas lezen wij: Wanneer de P<'estaties op .het voet
balvelp. van de bescheiden Haagse vierde klasser Lenig en 
Sriel tot•een zelfde hoogte stijgen'als dé verrichtingen van 

, ' - " " gisteravond op de planken van Stads -Doelen, dan kan Den . 
Haag spoedig een nieuwë eerste klasser begroeten,_ In4erdaad, 
het was amusement van de bovenste plank; beschaafde, stijl
volle ontspa"lning, •geserveerd aan een ·geheel gevulde zaal · 
door een veertigtal leden en donateurs. ., •• , •• een cocktail 
van blijspel, revue, operette, een spel van zang en dans 
• • ••• talrijke leuke creatie à vielen te w:aa:rd.eren., 

·, . " . .. . 

Onze gelukw!lnsen gaan uit naar. de heer e,n mevrouw Alsem 
bij de geboorte va11 hun zoon Huub 0 Hij ;:roge ·voorspoedig . 
opgroeien en later ·, • .,, met grote broer Hans naar het LenS-
veld; · · · ✓ • . . . 

..: En 20,juis.t_veril~men w~j_, dat in hEtt gezin·van. de· heer 
en mevrouw J ,Runderkamp-Baudé· een gezonde do_chter werd ge
boren, die de schone naa'm Christine draagt. Flore en Jan,· 
proficiàt ! ', 

f 

·- -~on van, Lu;x:emburg zond 1uit Algiers een vriendengroet. 
be hevige storm·in de Golf van Biscaje is goed overleef'd, 
--------~--,---~-------------------------":"'------------
UIT s LAGEN VAN. 14 en"l2 FÈBRUARI: 
Lens 1 - Duno 1 .4-:4-t D.H.L,, . Len.S ]l 2:-4 , 
Lens. 3 · - Westl. 3 .2-3 i Bl,.Zwart Lens c 1-1 
Bl,Zwart 3 - Le!JÄ 4 2-3· -1 Centra - LenS D 0-17 
Duindigt 5 - LenS, 5 6-1 G,D,:A, Lens F 1-0 \ 
Ler..S 6 v.:J. v._, 4 0-8 ,: 1:.R. Y.c. 'tenS G . 1-9 

. , 
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Q.Steps - Lens A 2-2 i LenS-pup.A •• Oosterboys 1-0 . ! Oosterboys - LenS-:-pup,ll · 1-1 ·-------------------.!.---~~-------.... -----·---• • 1 • • 

VAN DOE 1 DOEL. 
-. Lens 4 KAMPIOEN, ·~ 

De 3-2 overwinning,die dit kranig elftal tegen llUJ,)lw 
Zwart 3 behaalde,was ruimschoots voldoende de fel-begeerde 
kampioenstitel te bemachtigen, Een hartelijke gelukwens 
is hier zeker. op zijn plaats. · Saamhoriglleidsgevoel en 
plichtbeàef hç,bben belangrijk tot dit succes bijgedragen. 
llijna week een week werd er in dezelfde opsteiling ge
speeld en er· groeide tussèn de spelers een öand, sterk ge
noeg om de gewone tegenslagen te overwinnen, De eindspurt 
vooral was indrukwekkend; '5 overwinningen met een score 
van 19-4. De elf getrouwen der láatste weken waren: W.Hil
lenaar,H.den Drijver, C.llierhuizen, ll,Vink,' J~Roosenburg, · 
G,v,d. Steen(aanv,), R,Vrüstefel<f, H,Naastepad, C,v,d,Zalm, 
H.v,d,llurg, C,v,;Luxemburg;· Daarnaast hadden ook A,v.Luxem
burg, nu op we_g naar Indië., en J,Eom een belang.rijk aan-
deel in de geleverde prestatie," / · , 

DEl .laatste wedstrijd was zeker niet de gemakkelijkste, 
Blauw Zwar;t-, thuis nog ,ongeslagen, maakte onze jongens het 
voetba,lleven danig zuur. Het begin van .de 'strijd was voor 
de gasth!'ren. 'Onze blauw· witten hadden waarschij.nlijk wat 
last van de gebruikelijke nervositeit, De éassenaarders 
namen dan ook de leiding, Lang.hadden ze daar toch geen 
plezier van, ·want nog geen 5 minuten later deponeerde 
Hans v.d. llurg, na een goede combinatie met Henny Naas.te
pad, de gelijkmaker il). de touwen, Het .ove:Î:Wicht tot aan 
de rust leverde echter geen 2e goal op, Na de pauze kwam 
El.Zwart onstuimig opzetten, De eerste tien minuten was 

· er een behoorlijlic druk oj, ons doel. Er werd_ evenwel niet 
gescoord, Toen het ·spel weer meer ve:i;plaatst werd, zorgde 
Hans al spoedig, voor een 2-1 voorsprong. Kees van Luxem
burg µiiste op .een haar na de roos, De bewoners van het 
villadorp gaven ,zich· in het geheel niet gewonnen en na eni
ge vergeefse pogingen werd de gêlijkmaker ook inderdaad 
genet. Kort voor tijd vond ,Hans de inspiratie en sçoorde 

· zijn derde doe lpun! • Het eindsignaai van de scheids:rech- • 
'· ter bracht hierna het ruim beha:ala.e en ·ook ruim verdiende 

kampioenschap,. , 
Het gel'\lkte het eerste -elftal niet_ op Duno een volledig 
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revanche voor de nederlaag op áe Fruitweg.Het begon zo dave:-
rend.Dirèct na dé aftrap ~n Lens-aanval en Joop- Willems _ 
vond de juiste plaats"Duno ,v.ond:evenwel het juiste antwool'.d 
en doelpuntte op analoge 1'1.ijze.nrie minüteh later deen Joop 
opnieuw het net trillen_ en nà een_kwartier ve=ichtte hij 
m0t een mooi schot de hattrick.De 3-1 voorsprong bleek jam- " 
mer genoeg niét te handhaven.Nadat .Aad Koppelle. een penal-
ty gemist had,nam Duno het initiatief.Spoedig moest de "man" 
aan het s'coringsbord de l door een 2 vervangen. Hierna kreeg , 

, ook Duno een strafschop.Wim Huijsmans dook de bal er prachT 
tig uit, maar de séheidsrechter had een bepaalde onregelma
tifheid geconstatee"rd. _ De overgenomen pènal ty werd _een g-0al. r 

·Rust dus 3-3. Na de hervatting vóorlopig slecht spel aan 
beide kanten. Dan een. vlotte Duno-aanval en de stand was· -, 
3-4;._'De krampachtige ·pogingen, hierna aaT1gewend om de stand 
te verbeteren_, hadden tegen he:t einde middels Anton van 
liuffel succes0 .De eer werd derhalve gedeeld,hetgeen - zoals 
men pleegt te zeggen - ä.e verhouding goed weergaf. 

Het derde· za'g geen kans de medegegadigde ·voor de onder
ste plaats te weerstaan, Het kwam.ons voor, dat aan de li
cham'ê'lijke- gesteldheid, maar vooral aan de gèestelijke in
stelling sommige spelers nog al wat ontbrak. De opvattingen 
over ''genoegelijk voetballen".'lopen. blijkbaar nog al wat 
uiteen. Wa,a:I'.om men echter; bij' .di3 vorm· van. wedstrijd;..bele• 
ven, zich. niet voor lOO)b mo_et geven, is ons. niet duidelijk. -
We menen zelfs, dat het g.é voorwaarde is, om het juiste ge
noegen van het voetbalspel te ondervinden, Het numeriek 
zwakkere Westlandia merkte al gauw, dat Lens haar meerder
heig. niet in k],;i.hkende_ ·munt omzette en zag voor de rust al, 
kans een 2-1 voo,rsprong te nemen. Na de pauze werd deze op 
de bekende manier verdedigd, Le11.S bracht nu wel meer vaart 
in· het spel en y.ist dan ·ook de gelijkmakér. te scoren. :Bij, 
een van de 7estlandia.:.aanvallen, veranderde één van de ai::h-. 
terspe lers d,e bal van rîchting, waarna de keeper kansloos 
geslagen was. Aldus woh Westlandia met 3-2. 

,! ' • .- ' 

Het· vijfde onderbrak haar successenrèeks en leed een ge~ 
voelige nederlaag tegen.Duindigt 5. De ~stheren waren on~ 

· ze jongens in technisch e·n tactisch opzicht de baas. De vorm 
in de blauw witte geiedèren was zóèk en bleef' z·oek., ~och ' 
had LenS het eerst succes. Wamelihk scoorde. Voor de rust 
maakte ))uind:i.gt el;' nog 2--:t .van, om na. de thee nog 4 doel" I, 
punten er bij te vo~gen. ~ 
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Het zesdë qracht het er nog slechter ar. Met~·uitzonde-, ·· 
ring van een paar spelers hadden alle een volslagen off
dey °' De behoorlijk. spelende. v.D;;V.-ploég maakte van de , 
rijkelijk geboden ~sen een d~~aar gebruik. Zij scoor-_ 
de zowel· .voor. als na !'[e rust vi,ermaal en_ hieid de .t.ege:n-
score blank. · • . ; . . . . · _ . 

AL met al, µaast een prachtig·suêcea, een ·aantal teleur-
stellende resultaten. :Cen volgende keer. hollen we schonere 
wapenfeiten te kunnen vermelden~_ · , · ·· ' ·: , J.v.V. • 
--------i--------~-;---::----7---------7---.,;,,.---·-----
p R O G RAM MA SENIORES ZOh'DAG 22 FEBRUARI, ' 
2.00 u. LenS 1 - Kranenburg 1 te=ein 1 lokaal .i.' 
2,30 u. Lens 2" Del:fia 2 'terrein.2.lokaal 2, 

12, 30 u, Lens 3 .Arcliipe\_ 3 , te=eiir t ·lokaal -1-. 1 

- l;,"15 u,·. R.K.SV1i 3 LenS 6"' ·; : Monster, 'Molenweg. , . 

I' R O G RA U MA. JU!<IIOBES ,ZATERDAG 21 FEBRUARI. 
3.00 u. Lens f • - Q,.Steps terrein 2 lokaal 2. 
3 .oO ,u. Ri_K.A V:,- · - l;,énS G- , Bijèenl;éomst. ?. ü, 'Het Wacht je · 

, · · . 1l_lauwe Tram. , l · , •\ · .. 
·, 2,00 u. G,D,A, · - LenSpup 0 Jl, · •· ·ter,r,, te Loosduinen.·, 

2.00 _u •. Lenspup,A .- v.v.P, ' te=ein _2 -lokaal 2, 
:f , ,e ' a ~ 

P R O G R Á lt1 M A , JUNIORES 
1,15 u, Rava , Lens B 
3,45 u. Oosterboys- LénS C ,. . 

. ZOIIDAG 22 Fr:JlRUARI. · 
'il'. . terrein Rava-V-. v;P; 

"terrein van- Thuyllstr, 
' tegenover v.u_ .c·. ' _,. --~-----~~---~~-------------------~--+----~ 

D Il :m.c.o •. ·B L A A s. T. A p p È. L, ' , . . .. 
De. eerste blauw witten· ontvangen a,s / Zondag "Kranenburg 

waarvan gewonnen k!l1l wi:>rde:r:i' als .de wil ·a_anw~zig, is,. wat me-' 
1 de. nodig is v(?or e.ell eervolle"pl11ats op· de ranglijst'. · · 

De resery-es die ·noodgedwongen- een-wat lange ,rustperiode 
hebben. genotl!n, komen binnen de lijnen tegen Delfia2, Zij , 
kunnen het succes in de uitwedst!rijd geboekt~ wéderom her
halen .als van meet· af, aaÎï goed w_ordt a.a.ngepalçt en volge- ·, 
hou4en. ;· , , '- ___ "'1 . _,,, ~ ;/ • • 

Ook .het· derde elftal speelt' thuis en wel tegen Archi
pel :;. D4i> heren weten, dat enige' punten hard nodig zijn en 
zullen spelen· voor wat zij waard zijn, ~odat ,A:rchipel hej; 
niet ge makke lijk, zal krijgen. ·' . · · • _ 

.·Het zesde elftal- gaat XI/lar :Monster om .daar' d.e ·return-. 
wedstrijd tegen R.K.s.V.M..:, te spelen. Thuis werct succes· 

' ' ,/ ' . . .. . . . . { 
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EAc.o •. 
, EERSTE ELFTAL: W.Huysmans, A.Hoe:fnagel, H.Helmich, A,v,Hu:f-• 

:fel, L,de Boer, H,lfops, Ant.v.Hu:f:fel, H,Over1?eek, A,Koppel
le, J.Willeiils; F.v.Niel. Res: H,Naa.stêpad, J.Roozenburg • 

. Leider: Dhr. W .Praalder. 
, ' TWEEDE ELFTAL: ·J,Frijters, J.v.Westing, H.den Dri.jver, .. 

Ph.de Heer,-A,Bogisch, J.Hop, F.v.Lll.lCeiilburg, W.Verheggen, 
c.v.d.Zalm, H.v.d.Burg, S.Kroon. Res1 C,Bierhuizen, W.Hil~ lenaar. Leider: Dhr. H.Janssen., 
DERDE ELFTAL1 A.Blok,'J.v.Venrooy, H.v.d.Boogaardt,B.Vink, J.Roozenburg, J.Bontje, R,Wiiste:feld, H.Na.astepad, L,Ullers, 
J,Goemans, W.Hugens. Res: G.Luyckx, H.v.Rijn, w.Beerens •. 
Leider: Dhr. J.v.Venrooy, J 

1 •• • ZESDE-ELFTAL: N.N., A.Wagemans, A.v.d.Bol, J,Sinjorgo, M. 
Lückel, H.Vos, H.v.Hirti.ui, L.v.d.Vlal, B.Bes, L,Borsboom, 
L,Niessen, Res: P~Bakkèr, L.-en M,Dullaart~ Samenkomst 11,40 uur halte _w ,s.11. Varkenrr.arkt. · -------·------------·--------------------,. --------.... --U I T HE T JU N I 0 R E N KA M P • .Men hoort niet vaak sprèken van re·cordverbeteringen in 
voetbal vereIJ.igingen. Hoogstens dat een bepaalde. club een 
zeker aantal uit- o:f thuiswedstrijden ongeslagen is en bij uitzondèring dat een el:ftal kans heeft gezien in èen voet-' 
balperiode met de hoogste' cijfers te wirmen, Hoewel het 
voetbalseizoen '47-'48. nog niet ten einde is, kunnen wij 
al vast wel"noteren, dat ons D.-el:ftal dit jaar vpor Lens de recordhouder is. Dit el:ftal zag n,l, .kans om Zondag j,l. de.nieuv,e voetbalclub.''Centra" in de tijd van 2 x een hal:f 
uur met lie:fst 17-0 te· verslaan. Wij ·kunnen dus niet spre
ke_n van een "echte!': wedstr:!,jd, zodat wij voor à_eze keer ook 
enig~ "records-op-naam" zullen publiceren. Zo zag Ton Heij
dra in deze wedstrijd kans om 10 doelpunten te fabriceren! Een zeldzaamheid, nietwaar?? - . : . 

. En wie doet Adri Duyvestein na met een score van 5 doel-···. punten?? Resteren nog 2 goals die op naam komen van Koos 
Wa1laart en J 0 van Onna. 

Ho.e bestaat het zul],en julliê zeggen, maiµ- hoe kan het ook anders! ! Wie had kunnen vermoeden, dat ·ook Lens G zo 
Uit haar slof kon schieten •. Met liefst 9-1 kreeg K.R. v.c. 
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klo.p . .en nog wel: ·op eigen ter.rein, Brmco! ! Lena-F deed 'he<t 
stukken slechter1tegen G.~,A.·,,onze j•ongehs bleven stuk 
v:oor stuk ,"onder de maat". De bal_ w!lrd slec)lts zelden 

· door onze jongens goed geraakt. Slechts één speler stond 
:regelmatig op zijn· plaats en di 1;. was:. dé doelverdedig~r. 
Zo zagen w:i:j de· links:bui ten af: en toe als recht,,1;-back 
dan weer als .rechts-bui ten, terwijl ook ,l,e spilplàats en 
de middenvoor-plaats wel iets aantrekkelijks hadden. Als 
·het _nu nog maar bij . dëzè ·ene "zwerver" bleef, dan was r de · 
'zaak "dikke mik", maar de !Jlldere ·.spelers· deden werkelijk 

. moei t.e onze l:foiksbuiten te ·overtroeven, Verschillende bui
tenstaanders h

0

ebben zich dan ook kostelijk kunnen amuse- . 
ren. Gelukkig werd de 7-0 nederl.aag•zonder morren geslikt 
er, de afspraak is na de wedstrijd gernáakt, dat deze fou
ten in de -toe.komst niet meer zulien vóo.rlcomen, Een aardi--

·' gè 1vedstrijd vond j,l~ Zondag p1aa_tà aan de Uijkerklaan, 
- ~,Steps - LenS-A. De uitslag werd hier 2t-2 • . waarmede bei
de' partijen baar behoren wérden beloond. ïlilly Heg,r;e en 
"de vlugge · ,Haas u· zorgden dat, de Q. Steps-doelman :hut rondé' 
ding ui':f; het, net mocht grapbelen,- rog een overwinning • ., 
en gelukkig weer eens van LenS-B! ! Deze speèialisten op 
zitvoetbal toonden ïn .Delft. dat zij het ook. stàande,kun
nen en namen· dooi,,_ een 11-2 z+,ge beide p\llltj'es 

0

uit Delft · · 
mee~ Ecrlijksheidshalve moeten wij vaststellen dat D,H,L. 
tot de zwakke zusjeit--behoort. J~de Roos ,en, E,'ten ]erge_ w~-. ' ' 
ren hierna zo vriendelijk· de ope·n plaat sen in. te nemen in · 
het A;-elf'fial. ,Gelukkig heboen wij on,s onthou,den var, voor-. 
spellingen, anders h~dden wij zonder twijfel. Lens-C de o-

. vezwinning toegedacht tegen :Bl.Zwart, L.!atstgenoemde ci11b , 
kwam echter met een zeer sterk elftal<in het veld en de 
uiterst spannende strijd bracht een puntenverdeling (1-'1), 
l,!:en zeer goede pa.rté.j '•7oetb.al, waarbij'alle' jongens hard 
hebben moeten aanpakken, PelleJ!;oorn en van Reenen waren . 
bijzonder op dreef!!! A,·s, Zondag spèelt LenS..:c een zéér 
belangrijke• wedstrijd 'tegen het· nog pngesl~éien i•Oosterboys" 
Ons elftal, 'bezet:' de tweede plaats èl'! gezien h_et zéér goe- , 
de spel v,µi onze jongens j.l. Z.ondag, zal het 'in de. v.·, . ,: 
Tuyllstraat spannen! RESERVES: T.Heijd;ra .en A,Duyveste1.rr •. -

' ' 

. ELFTAL--::mm)LING: .De ~lgende jo~gens worde~ ;oor de komen~. 
de wedstrijclen opgèsteld in het 'F ... Elftal:' C,Duguesnoy,Fr. '· 
~ en lr,Romijn en in het C-Elftals c.v.d,Wilk + Adr.J.àn-
sen èn in •Lens-a:· A.L~tmeweever.. .,.- < ~ A.v"H" 

/ . 
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· Deze keer wilde ik eens me:t Jan de Roos en zijn vrien- , 

den meetrekken, het elftal dat j.l. Dome_;rdag de 5-1 ach
terstaml. tegen C in een 6-5 overwinning wist om te zetten. 
Via de Leyweg kwam ik nog binnen een half uur bij Calvé en 
nóg tien minuten later vond ik de heren van B, zo juist ge
arriveerd. Verkleden gaat bij Paul• 0.s. in vertraagd tempo, 
maar wij stonden toch op gepáste tijd binnen de lijnen,d.w.z. 
zij, waht ik bleef er buiten. Ieder dus op zijn plaats. 

Tegen wind i11 trapten wij af, maar de L·eeuwen namei;i de 
bal óver. Zij wilden Kees wel eens aan de tand voelen. En 
nog heel-jong was de wedstrijd, toen bij een vijandelijke 
aanval Kees luid riep: ~t gaan! Gehoorzaam als stèeds 
liet Paul de bal·gaan,maar Kees liet hem ook ga.an en D.H 0 L. 
telde 1-0. Jammer dat de kloeke poging van Henk om de bal 
te keren, om een haartje mislukte. Het werd nu aanpakken 
en vele aanvallen kwamen voor het andere doel. Wij forceer
den zes corners, maar.eerst -vlak voor de rust bracht Rin~s 
na goed aa11geven van Han met een laag schot de partijen op 
gelijke voet. Intussen hadden de backs en ook Paul veel 
goed we~k gedaan. 

Met de wind in de rug zou het nog wel beter gaàn. Inder
daad kreeg' de D.H.L.-doelman veel werk, terwijl daarente
gen onze Kees zich in slaap lièt wiegen. Hiervan maakten 
de groenbroeken gebruik en liet werd 2-1. Korte tijd hierna 
gaf.Koos een zuivere pass. nair Joèp, die het nu eindelijk 
goed deed en hoog voorz'ette, waarna het hoofd van Han slechts 
ja behoefde te knikken. in nu roken we de overwinning. Al
bert werd. steeds actiever en loste verre schoten. Ook Henk· 
kwam er nu beter in en eigenlijk kon ik een algemene strijd
lust bespeuren. Geen wonder dus,dat Jan kans zag nog·twee 
keer voor LenS te scoren en zo zijn elftal met een overwin
ning naar huis'kon laten gaan. Op weg naar Den Hsag nam ' 
Joop de Kop, waarmee.hij toonde·zich i:ti de wedstrijd niet 
te heb~en uitgeput. En Koos tracteerde op appeltjes. 

P0 JUFFERMANS. 
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LE N.S' 
Woensdag . 

1 • , ' 

ZAKAGENDA,· , 
25 Februari: 8 uur, Het Bestuur vergadert t.h.v, 

Dhr. ·N,Sohoûten, Jonckbloetplein 
62. ,' 

Donderdag 26 Februari: 7 u. Ben C in de llersoheistraat. ' 
7.30 u, Seniores in de, Da Costa- . ' -· t 

Zaterdag 
Zondag 

.Maandag 
; ,. 

28 FeJ,ruari; 
29 Februari: 

8 Maart: 

straat,. i 

LenS F-G-cPup,A•Pup,B. 
Lens 1-2-3--6-B-C, · 
Kaarten halen voor dè Stille Om
gang. 1s Avon~s club, 

------------------~------------------------( ' ; 
M A A R T 1345 • ' ' ' 

Lang geleden, niet? De mensen van toen zijri allen·ge.;. 
sterven, Maar cie herinnering aan· wat• toen in het àl9µd.e 
Amst er.dam geschie.dde, leeft· nog voort. , , . , . 

Vanaf de eerste jaren van ons caubbestaan trokken ook 
, Lensers mee naar de hoofdstad· OD) er in stilte en devoot 

hun hulde te brengen aan Jezus in Zijn Heilig Altaarsa
'ol:'ament, Verleden jaar waJ:"enhet: er 25-, .· · .. · '" 
' Ook, nµ weer wekke.-1 wij onze· leden en donateurs gaarne 

op om á.e goede· traditie· te handhaven, Naàst da algemene 
intentiEis heeft ieder van ~ns zijn eige~. ·wensen en ve1-
zoeken, waarbij we ongetwijfeld• de club en onze zieken ' 
niet zullen vergèt'en. '. . · . , .. 

Dit. jaar wordt de Stille Omgang gèhouden in de nacht 
van Zaterdag 13 Maart op Zondag' 14 Maart. • · 

Deelnemers hebben een bewijs van lidmaatschap 1948 no
dig', dat zij kunnen ver]p:-ijgen in Amicitia, Westainde 15,' 
vanaf Maandag 8 Maart vu.n 9-17 uur en van 20-21 uur.Dit 
bewijs moet getoond worden om bij Lindeman, Groenmarkt 22 
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van.·9-17 = een spoorkaartje te kopen. 

-'·Wij 'nodigen de Lenser's uit met de· eerste trein'mee te 
gaan. '.' '. . . . . . 

Wij ,ironen. dus het. Lof bij om 1:1.,30 uiµ- in 'de Noodkèrk 
' va.n Bezuidenh6ut in de.Ma+"iastraat •. Pe-Pe. --~-------------------------,.----~---------------·--

VARIA. . 
- Kees Visser, reeds- l½ j;i.ar in Indië, zond een opgewekt 
schrijven en laat de hele LenSsohaar haxtelijk: groeten. 
Adres: c.J,Vissér, Korporaal. 260909203, 4,4-3 R.I, Ban-
doeng, : · · · 

Onze Hoornse donateur en- oud-lid, D!lr •. A.Dri,essen,, kÓÎl 
niet ·na:raten bij zijn bezoek aa.n vorstelijk I s-Gravenhage 
bij een oude LenSvriend aan te schellen, . Ook vaµ._hem voor 
allen veel groeten, · · ·· . 
- Er zijn weer shirts! Reeds hebben een tiental LenSers, 
die weleer? punten hadden ingeleverd, bericht ontvaµgen . 
dat hun shirt bij 1\_et aeoretaxiaat af t:e· halen is, Anderèn ·· 
volgen. We werken weer ,'.aan de ·.goede ord:e in· de olubkleu- · · 
ren: blauw shirt en wit.te broek!' • 
- Voor 3 KlÉ!intj11s is n,og een ·sterke witte pantalon te. 
koop, zonder punten: .Amende lst:ri:tl!-t · 51. · . , 
- Insignes 'zijn nog verkrijgbaax b;lj de' penningmeester, 
de heer Houkes, 2e Schuytstraat 60. Zij zijn mooi, niet? 
- Brl!Iderlijk 'naast elkaar neer~vlijd vindt U op zaal 156 
van het Katholieke Ziekenhuis onze beste vrienden Joop van 

, .Wassem en Jan Walsteyn. Of daár ook sport bedreven wordt! 
Beters.chap, lui! . 

. .. . . ·' --------------,•---------------------------------------·} ' 

WAT ANDEREN SCHREVEN,· 
De Toekomst: • • ... zoweL spel als zang en dans vielen 

te lovèn. De koren waxen een genoègen om er naar te ·1uis
teren. De toneelaankleding, décors en costume,s verqienen 
eveneeµs een woord van lof., ·· 

Delftse ·courant:',, •• !dit spel met z~:ng eh dans heeft 
de aanwe.zigen enige uren vrolijkheid bezorgd •. Er viel ook 
veel te gen:iften vall de prachtige cbstuums van Munnik en 
het subliem dècor van Ni.c Schouten, Het was een alleszins 
verdienstelijke µitvoering. :• · · _______ .,: ... ;. _________ .,: ___ _; __ .,,:_.:,;,...,. _____ ;_ ___ ·------------------

\ 
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• P R O G R A M M A SENIORES ZONDAG . 29 FEBRUARI. 

2.00 u, LenS. l • Iµ-anenburg : :terrein l loka1;-l l,. 
, 2 .30 u,, LenS 2 - Delfia 2 . terrein 2 lokaal 2, 
12,30 u, Lens 3 - Archipel 3 : . terrein l lokaail. l, 

. · l,15 u, R.K.SVM 3 - LenS 6 Monster Molenweg Jlijeenkomst 
. · •. ·ll,40' u, 4a].te WSM Varkenm, 

P R O G RAMl! A JUNIORES ZA~AG 28 FEBRUARI. 
3,00,u, LenS F •-,Q.Steps terrein 2 lokaal 2, 
3.00 u, R,K.A.V,V,- Lens!} bijeenkomst 2 u. Het Wachtjé 

. blauwe tram, bij Malie-veld, .. 
·2,00 u, LenSpup,A • D,H.~.R.K, . ,.._ 
2.00 ,u, LenSpup,B, ,-,_ Quick Steps , · ,' 

P R O G R A M M A JUNIORES ZONDAG · 29 FEBR1T.AR:E; . 
1,15 u. Rava .Lens 11 terr. Rava- v.v.P. 
3,45 u, Oosterboye- ·Lens ·c .•. ; · " v,Thuyllstraat 

r , i 
' . ,. t'egenover V,U,C, 

Men verzuime niet voor de opsta ilingen. blli!l, 195 ei:J. 196 ' 
van Lensrevue Ni 25 te raadplegen, Succes aan alle elf• . 
tallen! · ' , 

'" ,. ., . . ---------------------------------------------- . . ' . ·, ' 

'TRAINING SENIORES! 
Op de laatste trainingsavond .is de gang ,;ran de school 

in de Da Costas.traat "verontreinigd" door clandestien mee-
'.gevç,erde rijwiélen, . ' , . • · · , , . · 

1 
. 'Men lette op<>het bordje: Verboden voor fietsen! 

Fietsens.tallings Helmersstraat 59. ,Gun de concierge, 
/ moe van het schrobben, ~en reine school! Láat hem niet· 

tobben! ' ' /'.. ' 
' "' • 1 ,. --------------~-------------------~-------------p R .E T T I G . T E ,; H O R E .N,' · {? 

1 "Als ik ze zo eens de revue laat passeren, mag ik v.er
klaren, dat Uw vöetballers vast geen mal figuur slaan bij 
hun lessen en hun werk," Zo zei mij onlangs een leraar, 
toen wij wat praatten over sport en studie, ~ 

Bravo, jongelui! Gaat'zo verder!-De voetballerij npch 
enigé andere sport of li!"fhebberij moge een beletsel vpr- : 
men voor je schoolplichten, l\'ien. heeft eerst dàn recht op 
gepaste ontspanning, als· men. _oÓk zijn plichten weet tè 

· vervullen. D~ )leeft men er oo).c de grootste vreugd,e Vllll, 
• 

P.J, J 

• 

' 



. -202-_________________ ..,. ____ .,. ____ ,-----------------:---... 
N I E T T E G E L O V E N, • 

Wat ik Zaterdag meemaakte:. "Meneer, wilt U vanmiddag 
aan de leide:r ze&;en, dat ik verhinderd ben?" - ''Ik? Dat 
had je Donderdag zelf al aan Meneer Van Huffel moeten mel
den, Ma.a:J om welke redeJ!U kun je niet komen?"·- "Wel, mijn 
moeder zei,· dat ik. voor vanm".ddag maar kiezen moest tussen-· 
voetballen of de bioscoop!" Ik stond verstomd. 

-------------·------------;.------------------------------
HOE EENVOUDIG' de ingooi {s, toch z ondige..-i vele· voetbal

lers vaak tegen de. regels, •.ie &r voor zijn geg&ven, 
Men neme deze raàd aan: ;h Ga veilightiidshalve· ac-hter,,' 

de lijn staan,~ Blijf met beide voetewpp de grond, .2, Zorg 
er voor de bal inderdaad te werpen, en wel met beide han
den, 

Denk ook eens aan sne.1 optreden~ en aan een schijnbewe-
ging, I · 
=~s~~•===~=====s=======~ms-m=~-==a======•~=z=a=z========== 

, 

... 

' 

. ' 

. , 
'l 
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DE LENS.REVUE 
.. Weekblad van de Haagse ,R.K.Sportvereniging _ Lenig' en_ Snel. 

Opgericht 1~ Dec.1920_. Alg.Secretäriaat: Gaslaán 54~Tèl. 
•· . j' ' · . :;, . ,' .. · . . , , 3 9..8 3 , 75. 

, · Terreimm: .Ztiiderpark, ingang Vréeswijkstraät. · · · · --------~-_:-.. .:.-------~:. ___________ :.;..._ ... ~--~--
. . Redactie SI p. Ju:f'fernia~s en, J -~. Venrociy . .' 

.. · / .. Redactie-adres :Amandelstra·at 54 . . , 
Administratie-adress J .J. v,Luxemburg,Cope:rni~usstrè.a:t 56. ---------...;--·--~-~--....... ---~-----· .~----------------

. , ifaro:-gang 1947-194~. , Nî 27,-t\_, : 2 Maart 1948. 
::umm=s=============?=~=====n~~==~===~==~====~==~==;i=== 
L E N S I Z A: :K A G E N D A, . . , 
Donderdag 4 lîiasrt: •· 7 u,. B en er naar' de Herschelatraat ·, 

·, , . . 7 .30 u,: ~enioree naar de. Da Costaatraat · 
~ ( Zie ,brief van de BO) · · 

Zaterdag 6 Maarts Lens F-G-Pup,A-Pup.B. · 
Zondag' ,. 7 ~rt: Lens 1-2-3-5-§-A-B-c. 
Maandag 8 Maart: Kààrten halen voor de Stille Omgang. 
Zate~g. 13 Maart: Met Lens naar,de Stille Omgang, . ' . . ' ' _,.... ' . . --.. ----------1---.... --,--~------------------------
T E R A T T E N T I E! · ' . . 
·. Bewijzen van lidmáatschap 1948' van, het ·Genootschap và1r, 

de Stille Omgang kan men afhalen op 8 Maart in Amicitia, · 
· ,7esteinde 15, van 9-17 .uur en•:van 20-21 uur, . · 

Spoorkaartjes bij Lindèman, Groenmarkt 22, van 9'-17 . . . uur. ··/ _ ~ _ , .. 
Wij ,spreken äf voor het Lof van half twaalf, in de Nood

, kerk van Bezttj_'d~nhput .in de /'iarifstraat •. · • , .. Pá-Pé •. 
----------------------------------------------------. . ~ 

VOOR EEN HOOG DOEI; G O E D E M I D D E L E -N. ·. 
_Nu de competitie haar einde nadert en nu blijkt, dat 

Lens l een plaats op de :rä.nglijst bezet, die met' ·een beet.:.. 
je goede wil nog_ gilJ:JStiger had kunnen zijn, moge ik deze 
gelegenheid te qaát nemen ·om als aç:tief speler te trach--: 
ten reeds nu geheel onzé äpele:rssohare eens flink: waklrer 
te schµdden voor dé competitie in.het a.s. ·seizoén. Zoals 
LenS-ingewijden wel weten, had vooral· het le elftal· irl het 
àohter ons liggende seizoen ine!lr· kunnen·preàteren dan mo-
menteel het geval is. _Een van de .voornaamste oorzak~n hier- \ 
van is, ongetwijfeld de zeer slechte opkomst bij· de indoor-'· 
trainîng. Slechts eèn 5-tal ·spelers van het standaärd- · 
elf.tal namen regelmatig aan de zaaltrainirig.deel.' Van de 
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overige teams kwam een.enkeling trouw bij de oefeningen. 
Het ge beµrde ,p.at Koppelle op 1n bepaalde avond met ó mens·en 
moest oefenen,ZES van ,de ruim ZEVENTIG senioren. 1En ·dan te 
wêten;, dat vele verenigingen ,om een zaal zitten te sprin
gen!!! En,da.n praat ik .niet eens over de onkosten van .zaal
huur,. ·Aan•de trainer heeft .het waarlijk .niet gelegen, want 
een betaalde óefenmeester had niet b'éte.r.·ku."Ulen trainen dan 
Aad Koppelle, daarvan kunnen de trouwe deelnemers meépra
ten! ! Waaraan iag het dan wel? Grotendeels aan de lamlen
dig_!leid van die leden, die denken, dat men·toch wel iets 
kan bereiken zonder er wat voor over te heoben. Je body cp 
peil houden? Neen • .:. "·De cost ga.et voor de ba.et." heren. 
Daarom zou ik alle wegblijvers., zij die noodzàkelijk verhin
derd zijn uitgesloten, dringend willen verz·oeken met hun, 
voor henzelf enyoor de vereniging, onaangename en nadeli
ge gewoonte te breken en er radicaal het mes in te zetten. 
Laten we thans het voornemen.ten uitvoer leggen om iedere 
week de trainingsavonden trouw te bezoeken. Dit geldt ook 
voor de zomeravondtraining op het veld. Uithoudingsvermogen 
en techniek, twee pijlers, waarop het"voetbalspel rust,waar
op het ook bij Lens moet en. kan rusten. Er zijn in Den Haag . 
niet veel 4e klassers, die over 2 velden en 2 zalen kunnen 
beschikken. Tracht dit dan ook te waarderen en brengt die 
waarderi~ in prakt~"Jc, dooF te tonen dat Uw Bestuur de dure 
huurprijzen niet voor niets uitgeeft. Zc,nder moeite heeft , 
men riiet.s en zondèr training bereikt een voetba:.Cler niets. 
Is het niet t:::eurig, dat de 3e stad des lands geen enkele 
R.K, 3e klasser,heeft, Loosduinen niet medcgerekend? 

Beschouwt men soms het ·spelen in Kath, verband·als .een 
aardigheidje van de een ot' ander .. e. sportieve Kapelaan,'die op 
die manier •zijn aan hem,toevertrouwde knapen bijee:nhouat? . 
Neen, mijhe heren, dat is het niet. Wij, principiële sporters, 
mo~.ten ook technisch vooruit., Zeker,. onze ·sport. is geen , 
doel, doch 'slechts middel om te komen tot hogere waarden 
dan die van de sport alleen. !.!aar ik'ben er desondanks van 
overtuigd, dat wij_die middélen 2teèds beter moeten maken 
en wel zodanig, dat.de R.K.voetballer, die thans nog in 
neutraal verband speelt, blij· is, als hij.,ziah heeft aanga-.: 
sloten bij de club, ~aar hij krachtens zijn principes.thuis·; 
behoort e;n waar hij zijn sport op degelijke en behoorlijke wir 
ze kan uitleven-. Laten wij daarom thatl's. de· basis daartoe· J.êg
gèn, de Jan-Saliege{l.st uitbannen en °de veren;j.ging·voora.l 
ook ·t.ech.>rlsch op, hoger peil bre~gen. De rest 'volgt vanzelf. 

' ' 

• 
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Dat _ook de XI-tal oomm. er het mes inzette. Laat' zij bij de 
opstellingen van de di~erse elftallen rekening houden met 
die leden, die regelmatig de training bijwonen. De teamgeest 
zal.er wel bij varen, de prestatiés zullen ïn aanzien stij
gen, de vereniging zal komen op de plaats, waàr zij behoort. 
En dan te weten, dat.wij allen daartoe het onze hebben bij-gedragen~ · î , • 

Tenslotte moge ik de wens uitspreken dat aan .liet eind 
· van het volgend seizoen Den Haag_ een R,K.3e klasser rl,J'k is. 
Dat al wat LENIG EN SNEL is moge ervaren, dat die club dan 
inderdaad "LENIG EN .SNEL" is, ,. . . • deJ3o • . ·--------------------·---------------':"'--VAR I A, . . 
- Via Hênk Janssen laat Ru Roodenrijs zijn vriendelijkste 
groeten over de L!mshoofden uitstrooien.! 1 . 
- · Jan Walsteyn 'ligt met een tevredên glimlach de dagen te 
tellén,1 waarna hij weer-: huistoe ·mag. Dokter en patient'·zijn 
zeer tevreden. . . . ,, ·,. .· .. ·.. ' . . 

· - . Joop van Wassem is. eveneens geholpen,maar het _is\nog te· 
· · vr:Oeg om over 'huiswaarts gaan te spreken,Houd je goed, 

Joop. Wij dénken;iedere .dag à.an je~ ' 
- lfaar omstandigheden maakt Mevr.ouw v.d.Kleij-van Wées het 

-' vrij goed, Onze. beste wensen! .. . • . 
- ' Mej •. Annie ·sinjorgo mist nog· steeds haàr dónker'IÎ'lauwe 
ceintuur, ,die zij in. "Het Witte Paard" verspeelde, Och toe, 
operett'isten, kijkt je ic.pulllen eens ns,. Een jurk zonder · 
ceintuur: het is geen gezicht! · . • . . ' . 

. ----..------------------------------~------U I T, S L A .G E N V A N 29 
Lens 1 - Kranenburg 1 

'Lens 2 -.Delfia 2 
· Lens 3 - Archipel ; 

F E B R U A R I: 
1-1 
Delfia n,o. 
2-3 
2-s • 

,. 

' 
R,K,S, V,M,3 -. Lens 6 . . . . -----------------~-----"'!'----------------------..----

., 

VA N. D O E L. T O T , D O E L, .. , 
· Het eerste was gast heir voor Kranenburg. In de herinne

ring lag nog de, wa:t zwaar te verteren, 4-2 nederlaag, des
tijds aan de Leijweg'geleden, Het speltYJ>e van Kranenburg 
blijkt echter onze vertegenwo\ri'digers minder goed te lig- ,. 

, · gen. Zulks kwam. dan ook weer aan' het licht bij deze ontmoe..:. · 
ting. Na betPekkelijk korte tijd .maakten ,de, roo.dzwarten al , 

, .. gebru2k van een misverstand in onze achterhoede, zodat het 
scoringsbord 0-:-1. aanb~f. Enige minuten later voorkwam de 

, ' 
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po1al ee11 yer.çoting Yan de. achterstand; De tegenaanvallen 
yan Le11S hadden :weinig gevaar ·in. zich, terwijl sp.eciaal de 
co.rners slecht wèrden genomen. In de tweede helf-11 hadd.en 
o:rize plauvmit·ten de bepte ka.."lsen.Slechts één er van werd 
be.nut en we_l _(foor-Aad Koppelle. 'Vele malen. wer,den nog "przj?
t:;gi kansen 'ge'schapen, doch'doelpunten leve:i;:9-en· zij niet· 
op., :· i ~ -

l!è.t tweede stond 'vol strijdlust klaar en .wachtte op de 
tegenstaruier uit Delft, Dit wachten was en bleef, tevergeefs, 
want de Delfia-mannen verschenen niet. · · · . -

Het derde verscheen in een• nogal g,iwijzigde opste'.Liing 
en deed alle moeite zictr van de laatste, plaats :te d.i.stan
cieren, De tegenstander, Archipel 3, bracht een s.tevige . 
ploeg in he.t veld, die' voor.al in de. eerste helft _he't bes
te van het spel had. Na ënige gevaarlijke aeI1va:).len trof 

.een. ver ,schot van een va."l de roodbroeken doel. Lens ging 
he'f·ook eens 'uroberen en·RUdi Wüste:feld. zorgde voor voor 
de ge_lijkmakeÎ·,Al spoedig buitte de Archipe),-Înidvoor een 
guns'tige· b,uitenspe·lpo-si tie, uit oni de voarsprong te herne-:-. ....
men; Jui.lt voor de rust besloot Leo Ullers een nummertje 
solospe 1 met een c:1houdbaar schot, z adat met 2-2 gerust· 
werd.Na 'de hervatting was LenS aanzienlijk sterker.Keer op 
·keer werd het. vijandelij,rn doel be laagd,We zagen verschil-:. 

· lende goede schoten vrui. Jan Goe=ns en een keurige kopbal 
van He~· viµi Rijn, die echter doe:,: de staander wercl. ge- ·· 
keerd. Bn zoals het ,gaat, .Archipel deed een uitval, de 
achterhoede·reageerdè te zwak en de bal-verdween achter 
Tom Blok. Heftige pogingen werden nog .ondernomen om _het 
getij te· doe:1. keren, .. maar het mocht niet "::den -'-rchipel 

'.' won met 3-2. •·• ; "'" ~ . 
' Het zesde beha.aldè in Monste.r een ruime over11i.n1ing~. 

Vooral voor de rust" ging het gesmeerd.' Met r_egelenat.ige .· 
:tu!':!:!e_npoze:n trilde··hé,t net achter de R.K.S, i.:.,1-r,.::·doélma.n 
en, bijna de gebele'Vo'orhoede··&"<i·baar aand.e.e.1 ip:·,a.e 4-0 · 
vo~rsprong, wa,arme_e de ,rust aanbra,-1,:,, Na de t.hee k~m 'iök 
de 'thuisclub aan he't woordJ Jle -vod.rspror,g slonk tot·4-2,, 

.maar ,Bes ·maalctë, het ·de heren duidelijk, 9-9t "de overwinning 

.mee naar Den Ha.eg nioèst ;· ·door· het scor,en. van -een vijfde 
doelpunt. 1 

' · 

Het he'.j.e elftal ·had zi~n aandeel in dit goede resui~äato 
~ .; ' 

------------,--------·----·---------·---
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•P R O G R ;\: 1Ji' ),Vit SI:111:0RES ZONDAG 7 I:lAART 1943. · , 

2.00 u. Le,is'.1 - Ilestlandiá.J,--: .. ,·teri:ein 1 lokaal. l. 
• 2. 3 0 u.• Lens 2 .- v;oor qur g 2 terre in 2 ;Lokaá:l 2. 
12.00 u.• Lens '3 ·-: Velo 3 terrein l lokaal 1~ 

· 12.30 u, B.T,C.5 -. Lens 6.. Terr,Houtweg, Loosduinen, 
12,CO u. Lens 5 - .Lens. ,A · 'terr.ein 2 lokaal 2.' 

., 
P R Ó G .R J. U U A. JUNIORES ZATI:RDAG .6 11AART 194S, ~ · 
, 3. 00 u, Lens F' Q.uick l;l·~eps . _ terre in 2 lokaal 2, 
3 .oo ·u, R,K,A. v. V. - Lens G' Sa'll:erikomst_-2 u, ·Het '-1achtje 

, . J · , . _ · ,_-·bij het lhlieveld, _ , . 
2.00 u, .Lenspup,A.-D.H.B,R,K. · · -terrei;1 2 lokaal· 2, 
2,00 u. :îJ,H:B,R,K,-~p. B, ._ te:iyein Nijkefklaan. 

P R O G R, A. :! 11 ;,. . JUNIORES 
1,15 u ... Ra.va - Lens· l3 
3 .45 u, Oosterb oys - Le:;is C 

' 
,. 

zo:mJi.G 
1 

' 

7 lil,l.ART .1948 • -
terre in' ·Rava-V, V ,J>, 
terre;inyan Thuyll~ 
str,t,o,Vuc-stadion, 

Lens A - L1;ns 5 · . ~ · terrein 2 lokaal 2, --------- _:_~.---------·--'--
12.00 u, 

. . ~ ..... ,., 
DE E.c.o B LA As T A p p h L •. 

lfo"g' tt7ee wedst:rijden scheidt hët-P e;rste elftal van het 
eind der com~etitie.Nog is de. strijd om de tweede plàats 
niet oo' slist: 7. ond~g a, Êi, kan ·van '.'!èetlandia gewo!ll1en wo:,;
de:0.;- vm~g.oor het eerste 'deze ·club'·def:i:nitief achter •zich 
laat ,l!og even.de t_anden 09 elkaar, "spelers. 1 

'Het tweede kan zijn -plaats in de middenmoot versteviger, 
door va.• Voorburg 2 te ,hnnen, hetgeen ons insziens gee11 
a1 te moeiliji<e opgave" is. 1 

, 

" De ppgáve:vo:r het' êlerde om van de lé'.àtste plaats af 
_te komen. -schijnt geen gemakkeiijke tae.k te !Zijn·.' Zondag a" s .. 
komt· een:va;1 ·aé kampioenscandidaten op bezoek. Onda.;11,s dct 

_- wille)! w_ij.: niet pessimistisch zijn,./:ij _,.verwachten ten 
min.s·te+1S l ~ pur ... ~ Va+"1. v" Venrooy __ e::.1 zi jlJ': ma;nnen... ' . ·"' 

Lens 6 heeft de smaak te pákl<:e:1 e;1 i,,erpt_zich vol stri'cl
lust op de nóg restere11de'we·dstrijden, _;Jij. kunnen op dave

,rende revanc'hes rekenen. B,T,C. 5 .is Zonda~ het _kind v'a.'1 
de réliening.·· 1. 

· · .- VÓqr de "spêlers van· Lens 5 is ee:1 11 vrie:::dsch§'.ppelijke 11 

wedstrijd ingelast tegen onze J'Unioren A;· Het belooft een 
• pittige wedstrij d't•f ,to:rden. 

_..;__..,. _____ _:..,_ ·-----~----:-·---.aEc.:•c..cC.!.Q.:-
·y. ,!, •• "' ~. . \· 

• ·»<::- :, .• "'1- ......... ;; ........ ,,.. • ~-, q,-. 
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EERSTE ELFTAL: W.Huysmans, A.Hoéfnagel, ,H.Hell!tich, L.de ' , Boer, A.Koppelle, H.Kops, J.W-üstefeld, H.Overbeek, N.N., ' J.Willems, F.v.Niel. Res: J.v.Melzen, H.Naastepad, J.Roo- ! zenburg. Leider:, Dhr. W.Praalder. 
TWEEDE ELFTAL: J.Frijters, J.v.Westing,A.v.Huffel, Ph.de ; Heer, A.Bogisch, J.Hcp, Ant.v.Huffel, W.Verheggen, c.v.d. 1 
Zalm, H.v.d,Burg, s.Króon. Res: H.den Drijver, F.v,Luxemburg. Leiders Dhr, _ H. Janssen. . . . "DERDE ELFTAL: A.Blok, J,v.Venrooy, H,v.d.Boogaardt, ],Vink,! J ,Roozenburg,° J ,Bontje, R. Wüs'tefeld, H.Naa•.tepaq, L.Ullers, . J,Goemans, H.v.Rijn. Res: G,Luyckx, W.Hugèns, w::seerens. 
Leider: Dhr. J. v • V enrooy. ' • 
ZESDE ELFTAL: J,Hèere, A.Wagemans, A.v.d.:Bol., J.Sinjorgo, M.Lückel, H~Vos, H.v.Hirtum, L.v,d.Wal, B.Bes, L.Borsboom, L,Niessen. Res: P .• Bakker, L.:Bosma, A,:Boema. • 
VIJFDE ELFTAL: Ch,Demeyer, W.Klünnen, R.Beck:er, A.Versteegh, F.v.Deelen, L.Dullaart; J,:Bom, J,:Bon, A,Wamelink, L.de • Weert, M.Dullaart. .Res: A,v.d,:Bol. Leider: Dhr. L,de Weert~ ' · · 

1 -----------------------------------~------UI T HET J U N I O R E N K A MP, 1 
' VOETBAL MANIEREN.· 

De spelregelkennis van de meeste jongelui is~ zéer matig. Hierdoor is het te verklaren, dat de scheidsrechters het in juniorenwedstrijden heel wat drukker·hebben dan, in senioren-;-ontmoetingen" Toch dienen de jonge, voetballers spoedig op de hoogte te komen yan de regels, die. aan orià móoie voetbalspel verbonden zijn. De spel1·egels dienen immers om het spel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Nu'zijn er moeilijke spelregels, die eerr jongensp'eler met medewerking van de.leider van een el;ftal hèt beste in de practijk kan lèren. Wij denken hierbij bijv ~ aan de buitenspelregel. Maar er zijn ook regels, die ;elfs iedere "voetbal-benjamin": u·kan vertellen bijv. die nver de hands-bal. 
·' ~ndien een speler de,bal opzettelijk met de.hand Speelt ,1 (dit dient alleen de scheidsrechter te beoordelen), dan wordt dit gestràft mat een di·recte vrije schop (waaruit dus , direct gedoelpunt mag· worden) of,· indien deze overtreding geschiedt binnen het strafschopgebied, met een panalty.',Vij namen aan dat alle junioren en pupillen hi~rm~de op de hoog-; te zijn. Maar er zit~ meer aan. v;aat ! ! Een speler dia opzat- ' telijk een overtreding begaat, maakt zich schµldig aan 



__ , __ :._: _.:.._ ·- · · -· __ --· _ '_ . --~- ~- _: ·----- _ . _ : _· :~ó9~ 
_onsportief spel. G~b eurt · het dus tijd~~s• een w9dstri.jd, 
dat een speler een bal niet meer kan 1iemachti·gen en hij . 
gebruikt ten einde raad zijr.. hand<m, dan inaakt .d?zè ape·
ler zich schuldig aan _ons:tDitivitei t, Het is t_f ·bëtwijf'.elen. 
of -alle spelers dit zich we,1 1Jewu13t zijn!.! Wekelijks 9on-', · 
sta teren wij, dat de scheidsrechter ·herhaaldelijk •deze ovE,r-

. treding l,J10et bestraffen. Laten wij daarom afsprelreY',, dat wij 
aan dit punt je voortaan .onze aandacht besteden; want 90k 
hier geldt:· Jong geleerd , •• ., ; J.!oe~ de scheidsrechter · 
voor hands-ballen bij juniorenwedstrijden vaak de fluit be·· 
spelen, nog cl.rukker krijgt hij het, wanneer hij scherp de 
ingooiballeri contro].eért. Iedere junior e.n pupil moet goed. 
(dus foutloos) kunnen ingooien. Laten wij voor alle zeker- 1 

heid nog even de vorige LenS"revue ops]4an.Hierin is kort 
,en bondig uitelmgezet .hoe men moet ·ingooien.Een goed li>:.. · 
zer helpt· dan gelijk de m<:!est voorkomende -'fout uit_. onze 
voetbalwereld,Een ander puntje verdient ook onze .aanda.cht.! ... 
Indien he.t spel ortderLroken·wordt (bijv. door ee·n·uit-lSal · 
of door het fluitsignaal van de arbiter),dan dienPn de spe
lers er voor _·te zorgen,dat het spel i.o spoedig mogelijk 
hervat kan worden.De bal moet dan vlug naar de plaats wor-, 
den gedirigeerd;waar het spel wordt hervat.De speler die 
dan ook het dichtst bij de bal is~ moet hier voor zorg dra
gen,. Indien' een speler van de. tegenpart~j de ba,1 haalt,dan 
moet worden gewacht toidat deze speler zich. binnen dè lij•• 
ne n 9evindt · en zich kàn opstellen. Het spreekt na ,;uilrll,jk 
vanzelf, dat· de bal direct, wordt gestopt, indien dè scheids
recnter fluit. Denk;t. er om,·. dat doorspelen,. onsportief is, 
Scheidsrechters ·en leiders moeten met· twee woqrderi worden 
8.?Ilge spreken.Het is opvallend 'hoe vaak" hie:i- tegen gezon- • 
digd wo:rdt. Bijv. bij het controleren van cóinpetitiekaar-
ten door de scheidsrechter, Het tossen gèschiédt door de ' 
aanvoerder, Vergeet hij: niët het- geldstuk voor de scheids~ 
rechter "op te rapen? Een·echt ·ongezellige en rommelige in
druk maakt· het ·voorts, indien alle' spelers om het hardst 
staan te Schreeuwen om de· ·bal,Hiêrheen , •• : , hier de_ bal 
enz •. Gelukkig• mogen wij, hier bij onze junioren niet over 
klagen, maar. misschien kunnen- onze:· ·pupillen hier ·nog iets 
verbeteren.-,··,, . .-. r '1 , 1 ,.:.. · t- • ,, 

ONZE LEIDER ·DHR; · J. V.PJ! WASSEl.!,•'hBeft ·een ernstige opera-, 
tie ondergaan in het. n.K.Ziekenhuis .in het \Testeinde.Lei
ders en Junioren wensen hem hierbij spoedig 'herstel en hopen 
hem weer g,,uw ·1 in cle Lens-kring-kerngezond- te ontmoeten. 

.. , 1 A v .• H 
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VAN '0 V E R Z E E. 

' 
Indische Oceaan,17-2- 148. 

.Hier is dan een brief vanaf de o~eaan voor de Lensrevue. 
_ Töt ·mijn vreugde ontving ik, yanochtend een telegram met het 
verheugende nieuws,dat het 4e Kampioen is geworden.Mannen 
van hef vierde, ik wehs jullie yan harte &'eluk met hét suc- -
ces. Ik weet dat er hard voor gestreden is. Jammer,. dat ïk . 
het einde niet meer mee kon make'n. Mijn gelukwensen ook voor ' ' Bestuur en. Eco •. 

. We zitten·op het·ogenblik nog l d<Eg varen van Sabang af, 
waar we gelukkig eventjes van boord mogen.Al 6 dagen zijn we 
op de Indische Oceaán, Wij. zagen niets dan water en lucht, 

.zelfs n_iet één schip kwamen we tegen. · 
. Ik. \vil hièrbij ook nog de spelers van het 4e" bedanken voor 

hun prachtig ·cadeam,waarvan ik een dankbaar gebruik hoop te_ 
maken. ...... -Uw aller clubvriend 

• A, v •LUXEMBURG. ----~--•---------------•-----;------~------~---r-
. Tjelunksir', 17-_2 '48. 

Vandaag pntving ik Uw Lensrevue met ·brief, Ik vind het 
pr·ettig dat U mij steeds het nieuws van Lens stuurt, of-

, schoon ik nog·zo korte tijd lid ben. U geeft wel blijken van 
-medelevèn met de jongens in Indîë, . 

. Er wordt hier vee il gevoetbald,'_Ik ben er van overtuigd, 
dat de jongens die in Indië zijn geweest en er gevoetbald 
hebben, aanatonds in Holland op.warme dagen iedereen èr uit 
loopt. In de hitte van hier spelen wij gemakkelijk een vol-
ledige wedstrijd zonder er last van te hebben. · 

, Wij liggen 180 K,M, van Batavia. en 150 K.1.!. yan Buiten-
zorg. Wij houèen het hier wel uit, Niettemin hoop ik spoe-. 
dig weer naar Holland te _komen en 'de Lenskleürèn hoog te 

,, houden., · •~- ;,,,- · 
Een groet aan allen van 

•' 
,J.M,v,d. POORT: ----------:-~-:----------------~-----------._----~-.. 

. ; 

> -· I 
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L E N S1 Z A KA' G E N D Á, 
Donderdag .11 Maart: 7, u, B en C in de Herschelstràat, 

7 .30 u. Seniores in de ])a Costastraa.t · 
Zaterdag 13 Maart: Lens E-G-Pup_.A-Pup.B, 's Avondi, Stille 

Zondag 
Maandag 

. Omgang. . .. . . 

· 14 Maart: .. Lens 1-3-,5-6-B-C, 
15 Maart:. Als steeds club! 

---~----------~-----------------------------
S T I'L LE OM GANG! 

Zaterdaga.vond, worden de de~l;;,_emers onder onze leden én 
donateurs aan de Stille Omgang om half twaalf verwacht 
iri dé •Noodkerk van PEt ~ezuide~out, in de Marias~raat, 

' Kaarten Amicitia, spoorkaartjes Lindeman,· 
--------------------------'---------------±=~:!:~!. .. -· t ' ' .. . -

WE L K O :M! 

Zoals in St,Bavo té le.z'i)n staat, heeft Z.D.H; de ,Bis
, schop van· Haarl!3m ·kapelaan L,Nijs benoemd tot geestelijk 
adviseur.van Lenig en Snel.· , 

Sinds _wij e:ind September van het vorig jaar onze onyer
getelijke pastoor Euis· een passend- afscheid gáven bij zijn , 
vertrek riaar Iersèke, is het wel niet zo- geweest, dat wij 
zonder geestelijk adviseur met d~ handen in hét haar_za- · 
ten, noch ook dat' het Lensschip stuurloos rondzvfabberde , 
op de woeste golven van de onstuimige voetbalzee, maar wij· 
tijn van mening~ dat een priester als vert·egenwoordiger 
van de Bisschop in ons midden op zijn plaats is, En het . 
is wei. heel.hartelijk gemeend, als wij.op,de'eerste pagi" 
na van deze Lensrevue Kapelaan Nijs ona welkom toeroepen. 

Kapelaan Nijs, U bent de v~jfde in de rij van onze · 
geestelijke adviseur~. Uw viei?;' voorgangers zijn allen nog 

. ... 1 . 

., 
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• in leven gebleve_n en zelfs in blakende gezondheid. Dat is 
ongetwijfeld een goed teken. en voor U mogelijk een stimu
lans om naast het ve.le werk in de jopge st.Paulusparoch;i.e 
ook nog Uw nieuwe taak .in Lenig en Sne;J. met opgewektheid op• 

· de. schouders te nemen. . . . _ 
Wij zijn in onze nopjes. De v1·;,11gde moge. vrederzijds zijn. . . _______________________________________ ;__ __ R€DACT!Jh _ 

' ' O•VERZÉE. VAN . 
1 

Sebaloeh, 24-2- 1 48, 

De stem uit Oost Java v:r:-aagt een weinig aandacht. Ha:r:-te-. 
lijk dank voor de Lensrevue, die ik deze week per luchtpost 
ontving. Fijn hoor, want anders duurde het 2 à 3 maanden. 
Het gaat in Lens' blijkbaar niet slecht. Er zit groei in. 

Wij. lopen hier O)? de sta.tusquo-lijn met een gele band 
waarop de letters V .P •• Maa_r nu mag ik niet weg om a, s. Vrij
dag om het Kampioenschap.van ons Bataljon te voetballen. 
Zou ik er stiekum tussenuit knijpen? Wij en ook de O. Compie 
hebbeh .nu 2 kee.r gelijk g!'s.peeld en 3 keer :gewonnen. Het 
zal er d,us _spannen. Ik kan er· haast geen oog van.'dicht doen. 

-Alle Lensers hartelijk gegroet van 

' --------------------------------- AB HOPPENBROQVIEBS, __ _ 

-· Linggadjati, 21-2- 148 . ' . 
, Hier dan weer eens een lettertje van lJw oude sportv:r:-iend 
uit het warme Indië. Ik heb nog steeds ,geen spijt van mijn· 
vèrblijf in de tropen. Ogen en oren heb ik goed de kost ge
geven,en i~ deed een rijke· ervaring op en veel mensenkennis. 
Je krijgt op veel dingen een andere kijk. 

De Lensrevûe kreeg ik deze weel!: per luchtpost; wat ik 
buitengewoon waardeer. De heer· van Luxemburg had er een 
persoonlijk schrijven bijgedaan, . 

Het zou niet mal zijn als.het 4e de promotiewedstrijden 
ging winnen. Ik.zou de jongens 'hiervandaan wel willen toé
-schreeuwen en aanmoedigen, .. maar zover reikt mijn geluid 
niet. Dus zal ik maàr •voor'.ze ·duli.men. · 

_-Mèt Henk de Vries :- U kent hem - praten wij veel over 
de blauwwitten. . , · . , 

Op het ogenblik brengt onzei. cl.jongos de dagelijkse kof
fie en v:r:-aagt: Toean, kè mana toelis- toelis? Waar schrijft 
U naar toe? 

Ik eindig met vele groeten., BEN BOM. 



· - r '.: l -2B-
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Naschrift:' Bovenstaandè b:déven heb ik verkort weergege-

,, vén, Maandag 1;1,. lagen zij l"op ori,:e eigen leestafel ter : 
.·inzage voor,de bezoekei·s van de clubavond: Ik heb nu al',. 
·een.verzameling van 60 orievèh, door Lensers .. in· den vreem
de geschreven sinds Mei 1945., Zij werden ook beantwoord 

•·· · .. of waren zelf, een antwoord op een schrijven mijnerzijds. 
Een. goed Lensman kent immers het',spreekwoord: Uit het oog, 
uit het hart, slècht-i:J van horen zeggen. 'J/€1 •;);.· . · ·. 

Weet U het nog van enige maande.n geleden: -JVj:/JJVên.' mee 
met de Lenseors overzee. 1Iet busje in de ten·~Jif!'aêli.t f 35; ... 

· cip. Valt het U meé? Of tegen? In elk geval vé'rdi enen de 
gevers hartelijk dank. Maar om onze oorspronkelijlëe opz,et 
te doen slagen,, bleek het bedri,,g toch te bescheiden. Daar
om besloot het bestuur •••• , .riee:ri, - niet om ér voor de ver
gadering sigaren van te kopen; maar om ·dè Lensrévue.'voor-

., ta.an per luchtpost naar'· onze vrienden in' de Oost te zen-· 
den. Kunt U · er mee accoord gaan? Dát is prettig, want .on
ze jongens ontvangen nu he't clubnie:uws heet ·van de. naald, 
En •• , • lees vei!'der bovenstaande brieven nog eens" . . . . . . . . : P.J. 

~ -------------~-----------------------~-~-
VARIA, 

• .. · - Op Vrij dag 12 Maai-t a.s. zal het 12½ jaar geleden zijn, 
dat de heer en mevrouw Wim van Boheemen-Saalbach, Okkér-

. nootstraat 12 in het huwelijk traden, Wij wensen oni&e oud
penningmeester en, zijn ega va:n, harte ge'iuk, Nog vele voc:
spoedige jaren. Ook.Elly en Loesje gefeliciteerd, . 
• 0 Ja,?1 WalEJteyn is weer thuis en liet zich natuurlijk al 
op de velden gelukwensen. , . 

, '·· - .:. ' De berichten over Joop van. Was.sera zijn gunstig, zodat 
wij de verdere ontwikkeling me,t vertr(/Uweri ,tegemoet zien. 
- Beter Voetbal, het boek van Geudeker en Van Emmenes, 
is tot en met 15 Maart via het secretariaat te best.ellen' 

' 

v· met een korting van 2 gulden. De prijs is nu f 8.,-. . . . -
. ---------------------------------~-----~--~-

U I T S L A G E N VAN 6 EN 7 M:AART. 
Lens 1 - West r.· 1 2-2: 

· Lens 2 - Voorburg 2 4-'4i 
Lens 3 -. Velo 3 5-2; 
Lens 5 , LenS A 1.;..5i 
B,T,c. 5 - Lens 6 · .. , 5-2! 
Rava - Lens B 2-0! 

Oosterboys - LenS C 3-1 
LenS F ~ Q,Steps 3-2 
R.K~A·. V, V. - LenS G, 14-0 
Lenspup.A -_; 1l.H.B,R,K. 3-0 
();!Steps · · · ·- Lenspup.B 0-7 • 

. ., ' ' •- ' . ' ' .. . , . ., . ~ ' -. --~~--:----7----.-~-;;--------~-----:--~--
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VAN DO~L TO~ DOE~ 
De wedstrijd :van het eerste tegen de oude rivalen uit 

. Naaldwijk cwas .er dit keer é~n, ontdaan .van de spanning om 
bovenste of onderste plaats.Niettemin kregen de, vrij talrij
ke toeschouwers een aardige en spannende strijd tEl aanschou-

. wen, In °de eerste he:.ft domineerd<'l daarbij Westlandia en toon· 
de door vlotter0 combinaties en beter positiespel, dat zij 
de laatste jaren in technisch en tactisch opzicht de opgaan
de lijn cgoed te pakken hebben, In de tweede helft wisten on
ze jongens door grotere geestdrift en het loggen van me.er 

·stuwkracht in de aanvallen de balans zeker in evenwicht te 
brengen, 

In :het .gedeelte voor de pauze' ·maakte on~o achterhoede 
benauwde ogenblikken door. Zo mocht WElstlandia 'b.v. 7 cor--, 
ners nemen. Herman Helmich tr~d evenwel dikwijls rE!ddend'op, 
Aad Hoefnagel bleef' meester in enkele kritièke situaties en 
vooral keeper Huijsmana bracht herhaalde melen opluchting. · 
met prachtige reddiingen, Slechts éénmaal derhalve b.elandde 
de bal in het net; zodat de achterstand bij het rustsignaal 
niets .onrustbarends had, En de zo welwillende ,ver.strekte· 
-;rerste·rkende bouillon had inderdaad een goeqe ,uitwerking.De 
binnenspelers bemoeiden zich meer met de aanval,de spil open
de op rechts en links, kortom het spelbeeld ·bad zich ten 
goede géwijz·igd.Al gauw :tosté Joop Willems een schitterend' 
schot,dát echter via de 'bovenlat u.tt .ging,Westlandia,dat ook 
geducht Jllee·•b'leef doen, had -nog •het eerste succes, •Een ·aan
val van 1-inks ,werd met .een goed schot bekroond (,0-,2). Eeh 
merkbare verbetering was het, dat Willems rechtshalf ging 
spelen, waardoor de zeer gevaarlijke :l.inksbiiiten van de .groen
hemden praktisch -werd uitgeschakeld, Kort daarna 'hadden. ook 
de onzen ,snee.es. De Boer· ,gaf aan Aad Kqppelle een kans .en 
deze-werd qne.t ,een ouderwets ,strak .schot :benut. Enige ,minu-
ten later ,speel•de Frans •Van •Niel de 'l,a'l .goed vriJ; er <volg-, 
de een :voorzet., juist op -maa·.t .en •het hoofd van Koppe11e · 
dirigeerde -d!ä! bail •via dEl 'bovenlat juist achter de doel1i.in., 
waii,rr:ia TOlll'JY \V,,HuffEll de te~gsp_ri:qgende ·bal -voor ,a,lile ,ze-

. kërheid nog •maar dn het '.Jle;t deponeerde. De .levendige, .st:rjl!l. 
na çli,t ·gel:ijlanakende: doelpUll'\; ,dee.d, voor :be:ide ,doe:len ,11,,()g 
Eln:i;ge ,preca:i.re Eli tuaties ont.staa?),, •doçh i.eidde ,niet .J!ieElr 
t.o:t w:i;;jz:i;ging i!l ,àe. st:a:nd. iHe-t ,was -e .. en !hoogst ·--pre'j;ti_ge .,v,eçl,.-,. 
stri.-jd. · · · · · · 

De re ser:ven, ,die ·in 'l.948 ·als ,ploe1s -,nog ,niet_ ::i,n h.ej; . ye ld · 
:;.- ,, ·<,· . 



. - . . . . -21';,,, -------------------------~-------------------~ waren geweest,leverden een doèlp_unt.rijk gevecht met. Voor-· 
burg 2,0ok hier werd de.: eer gedeeld,.Middels twee penalties, 
beide Înalen voor aangèschoten handsballen,nam Voorburg een 

. voorsprong,die voor het wisselen. doó:t'. Hans v·.d,Burg werd 
verkleind.Na rûát bracht Voorburg het doelpuntenverschil 
op nieuw op 2 ,maar· Kees _v. d 0 Zalm. èn· F~s van Luxemburg . 
zorgden er voor, dat het, evenwicht hërsteld werd.Nog· was 
men niet uitgedoelpunt.Eerst. scoorde Voorburg,maar kort 
voor het einde bracht onze midvoor de partijen opnieuw op 
gelijke voet. . · . - ,.. . 

Hèt derde boektê·na'zoveelweken eindelijk wèer ~ens 
een over,1inning, Het verliet: daa.rdo.or nog niet de Ónder
ste plaats, maar het sneed ook niet· ~e mogelijkheid af dit 
in de naaste toekomst. wél, te dqen.Ret begin :van de. atri"jd .. 
tegen Velo; was weinig hoopvol,LènS was nog o~voltallig, 
toen de• Wat eringers na L minuut .. al de leiding namen.Met 11 
spelers aan onze zijde ging het. al gauw aanmerkelijk_ be
ter.De feilen in de vijandeliJke achterhoede werde~'ont
dekt en Jan Goemans·en. Rudi Wüstefeld produceerdan nog 
voor rust niet minder dan 5 doelpunten~ Behalve de boven"'. 
genoemde bekroners van de aanvallen, hadden o·ok: de. anderen 
er een- zeer groot aandeel in, In de voorbaieidende werk
zaamheden hadden vopral Roozenburg (spil) en.midvoor Ullers 
.een ruim ·aandeel, Na de rust was het flitsende van de aan
vallen af. Velo kreeg nu ook meer kans om los te komen.Gi,-

- vaar lijk werden deze tegenstanders 'echter maar zelden . ell 
met het éne doelpunt,.dat zij' in deze periode wisten te ma
ken,was hun activiteit ook juist beloond. Voortaan allen op 
tijd binnen de lijnen.. · . ' __ . . ' . ," .. -

-· Het zesde moest in B.T,C,' 5- zijn meerdere i3rkimnen,. De 
uitslag werd hier 5-2"' Het merkwaardigste .hierbij was het 
score-verloop.LenS nam voór de: rust een 2-0 voorsprong, 
door Niessen en. Bes •. Toen de. B,T,C.ers echter de juiste 
weg gevonden hadden, .. waren zij, als gastheren zo onhoffelijk 
verder alle buit voor zichzelf 'te reserveren~Vijf maal 

· vonden zij het net,_ en. hielden. dus ee:t'. en· punten., J V . . •. v ..... 
~-:- -------------~--PR O G.R A MM A. · SENIORES :. ZONDAG 14 MAART 1948, 

2 u. Lens 1. 
12 u. Terlaak 3. 
12 -u. Lens 5 --
12 u. Voorburg· 6: 

Archipel l ·· 
.- :.:.. Lens:;. 

te:rrein 1 lokaal 1. 
" Ockenburg'h. 

- K,:[l.Y.C •. 4 
- Lens.6 

·Park 

terr,ein ·1 lókaal 1 .• 
•11 West·,vlietweg b'ij 

Leeuwenburg. Voorburg,· 
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PROGRAMMA JUNIORES 
3.45 u. Velo ;;. Lens E 

3.00 u. D.H.B.R.K, -::- LenS G 

2.00 u.· Lenspup,B G.D.A. 

ZATERDAG 13 WtAART, 
Samenkomst 2.45 u. ho;;:, ·Leyweg ., 

Vreeswijkstraat. 
Samenkomst op Quick Stepste=• 

2.00 u. Oosterboys - Lenspup,A 

lifijkerklaan, 
t.t.rrein 2 lckaal 2. 
Bijeenkomst 1.30· hoek· Loosd: 
weg-Regentesselaan, lijn 12 

· P R O G R A M M A JUNIORES ZONDAG 14 MAART,, 
1,15 u. Quick Steps- Lens B 
12 u, LenS C - R.K-.A. V. V, 

terrein Nijkerklaan, 
terrein 2 lokaal 2., __ , ___________________ ..,. _____________________________________ _ 

, 
D E E"c.o. BLAAST APPÈL. 

EERSTE ELFTAL: W.Huysioo.ns, A,Hoefnagel, L.de· Boer, H.Helmich, 
J:Willems, H.Kops, R.Wüstefeld, A~Koppelle" C,Schilperoort, 
H.Overbeek,· F.v.Niel 0 Res: J.v.Melzen, A,Bogisch. Leider:· 
Dhr, W,Praalder6 

DERDE ELFTAL:·Á,Blok, J.v,Venrooy, H.v,d.Boogaardt, B,Vink,· 
J.Roozenburg, J.Bontje, H,v.Rijn, H.Naastepad, L.Ullers, 
J,Goemans, W,Hugens. Res: W,Hillenaar, G,Luyckx, W.Beerens. 
Leider: Dhr. J.v.Venrooy. 

' . 
VIJFDE ELFTAL: Ch,Demeyer, A •. Wagemans, W,Klünnen, J ,Bon, 
F.v,Deelen, R.Becker, A.Versteegh, A.Wamelink, L,v,d.Wal, 
L,de Weert, L.Borsboom, Res: A.Haasjes, P,v,d,Valk. 

ZESDE ELFTAL; J,Heere, A,Bosma, Ac;v,d.Bol, L,Bosna, M,Lü
ckel,·L,Dullaart,; J,Sinjorgo, H,v,Hirtum, B.,Bes, P,Bakker, 
L.Niessen, Res: M.fu,l.laart, H.Vos, L,Verschm-en~, •. 

De laatste wedstrijd zal-,voor ons ·eerste elftal de be
slissing moeten brengen of de tweede plaats definitief be-
ze't zal worden. Bi~ .een ove:J:'.Winning, waarop wij natuurlijk 
allen rekenen, zal het eerste verzekerd zijn van deze plaats,' 
doch bij een nederlaag moet met de vijfde pla~ts genoegen , 
worden genomen, Dit' zar een stimulans voor alle spelers zi!'l · 
om alle krachten:'lin te spannen en de competitie goed te be- ·i 
slµiten. ... ,. . ·" 

Het derde heeft de·, goede weg weer ingeslagen. lfu even vol-;· 
houden! De laat'ite twee tegenstanders, Ter laak 3 en Rijs-:-· . 
wijk 3 zijn·wel,zware, opgaven, doch wij zijn er van over
tuigd, dat zeer zeker Zonda,g tegen Terlaak de tanden cip el
kaar worden' ge)üemd en de overwinning uit de wacht zal wor- , , 
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den gesleept. ·. _ · • , · · ' } . · · · · · · . · · · 
- . Ook het vijfde komt weer in dei strijd,. Dit elftal lîeeft 
werkelijk goede prestaties geleverd, en de plaats die mo-··. 
menteel op de ,ranglijst wordt ingenomen, mag niet. onbevre-
9-ige~· worden genoemd. Wij verwachten Zondag natuurlijk 
weer een overwinning, . . . . . . 

Van Lens 6 durven wij bijn(l. geen voorsp~llingen :te doen, 
Zonder echter te optimistisch te zijn, -kunnen· wij toch. 
minstens één puntje verwachten, 

' . --------------------------·------··--------·,;;..-------~.-.---' UIT HiE: T J U-N I O R.E .N K 11_-M P •.. ',. 
De resultaten van onze junioren.zijn dit:week-end.niet 

rooskleurig te noemen, B, C en G verloren hun wedstrijden 
resp. tegen Ravà, Oosterboys en R,K,A, V, V, Alleen· het F ' · · 
wist aardig van zich a:f te bijten door revanche te nemen • 
v:oor de destijds geleden nederlaag (5-0). ·Nu. wisten onze 
jongens met 3-2 te winnen maar.,,;. de.leider van Q,Steps · 
was z6 slècht te spreken over de scheidsrechter, fül.t hij 

. 6 min. Voor het einde de wedstrijd staakte.- Ook onze · 
A-junioren behaalden een aardig si,cc;;sje tegen hun a:.s, , 
spörtmákkers uit de seniorenafdeling, Het 5e elftal 'moest 
n. 1, m~t 5-2 het onderspit. del ven, Het is ècht·er· zeer· de 
vraag, of onze jongens er zonder revanche-wedstrijd afko-
men tegen een volledig 5de ! ! . , " .- · · 

.. ' Opvallend.is het, _dat onze jongens op het RAVA.:.terrei:t 
slechts zelden een overwinning weten te boeken, Dit on-.· 
dervond ook Lens B, dat Zondag j.,:l. met een 2-0 nederlaag · 
·naar huis werd gestuurd, ·.Reeds' na· 10 _min, •scoo;r,de. de Rava
midvoor uit. een voorzet, Daarna kwam Lens in• de aamral, 
maar de voorhoede had haar schot thui~ gelaten,'Toen Paul 
handbal en voetbal wilde combineren, mocht lçeeper Bogi:sch 

, het resultaa:t daarvan alleen.opknappen, De penalty'ver
dwèen echter onhoudbaar .in het. nèt, 2-0.- Met een hard en 
ver schot van Albert, Ruygrok zette Le·nS haar .offensief in, 
De bal stoottè echter de neus '·tegen de Rava-iléklat,. :Qók 
de schoten van ·onze midvoor· vermochten de stand niet te 
wijzigen, daar ballen in het zijnet nu· eenmaai niet tel
len!! De middenlinie gaf de voorhoede onvoldoende· steµn. 

· De achterhoede·speelde een goeêepartij," De ·voorhóede,was 
matig .en weinig schotvaàrdig,. •Ook werd hier het \speLniet 

••goed verdeeld,· Het zal t'och niet de. bedoeling" geweest 
.•zijn onze rechts-buiten vogr spek en .. •bonen te laten ii'taan? 
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Al met al een tele=ste;J.lend. -resultaat, daar toch minstens 
gelijkgespeeld had kunnen worden, 

Een zeer goede wedstrijd.vond plaats tussen Oosterboys 
(onges_lagen! ! !) !Jn LenS-C. De uitslag 3-1 is wel wat ge
fJatteerd, daar LenS in het veld niet voor Oosterboys on-
der deed, Integendeel, Lens was hét grootste deel van de 
wedstrijd in de aanval. Het 2de doelpunt.van Oosterboys 
(in duidelijke buitenspelpósitie) gaf in deze wedstrijd dé 
doorslag. De eer werd ·géred door Ton Heijd.ra, die e-en corner. 
goed wis"!; te _benutten, · · · ~ 

Zoals reeds gemeld werd de wedstrijd LenS-F - Quick Steps 
6 minuten voor het einde door Q,Steps gestaakt, Onze jon-: 
gans stonden toen verdiend met 3-2 voor, Onze achterhoede 
en middenlinie deed goed werk, terwijl ook onze voorhoede 
eveneens haar dag had. Goed doorzetten.van De Jager en.Ro-
mijn leverden prima doelpunten op; ·. · 

J,V.AASSEN, A,;JANSEN, H,ALSEl\!"en' A,v,d,HOFF vonden het._ 
niet nodig om af te schrij'ven .en lieten hun vrienden in de • 
steek. Hierdoor stond ons G--elftal met 8 man in het veld, 
_Het zeer st!;lrke R,K,A. V ,V • had toen geen moeite om Ónze 
jongens met een 14-0 nederlaag na.ar huist~ sturen. Onze 
pupillen behaalde weer 2 f!Verwinningen., r~sp, 7-0 en 3-0, 
Zowel het pupil1'9n A als het pupillen B elftal·· zijn in de 
2e ronde_ nog ongeslagen, Bravo,· boys!!!!! · · · •.• 

-/ 

4e KLASSERS. OPGELET!! . 
"' . 

Alléén voor a, s, Zaterdag zijn· de--volge_nde spel'9rs ,,.ange.-
wezen voor reserves of spelers in LENS-E: N ,Romijn en G, , '. 
Lammers en voor LENS"'G: L.v,d,Wa~,Fr,Bax, J,Jager en H,dé 
Koning. _ · ' 

--=-=*===--=--=-----==--~--=-=--=~=--=---=~~--=-----=--=-
-· . 
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L E 1T S' Z :À K A G E ?, D A. . 
Donderdag 18 Maart: 7 u. B en ·c schillen een appeltje. 

7.30 u. Seniores in de Da Costastraat • 
Zaterdag 
Zondag , 
Maandag 

20 1,!aart: ·Lens E,F,G,pup.A, ptip.B. ' 
21 Maart: Lens 1,2,3,5,6·,comb.,A,B,C,D. 
22'Maart:' Geen clubavopd. · 

' . ' ' .. , 
De volgende week is de Goede Week. In verband daarmee 
gil.at de clubavond op 1.!aandag 22 niet door, terwijl tevens 
op DÖnderdag·25 niet getraind zal worden, Donderdag 18 --a.s •. zal voord~ senioren dus de laatste trainingsavond 
:j.n de ·Da Cof!tastraat zijn. . . • 

. . ------------------~-~ ------------~----~ 
HULDE! 

Stoère trouwe werkers vragen er niet naar vanwege hun a:-:
.,. bèid geprezen te worden. Zucht naar roem is hun vreemd. 
_ Zij verrichten de taak, waarvoor zij zich beschikbaar stel

... den en trekken zich na llat volbrengen'van hu.-i dienst.en in 
alle stil te terug, .. , · .' ·. . . ; · · 

Zo'n werker i's onze Arie•Vink, de toko-baas. Zolang 
Lens het Zuider_park bewoont en zelfs reeds eerder, stond' 
de heer Vink elke Zondag en vaak ook .op Zaterdag in opze 
clubtent' achter .de toonbank, al.tijd bereid om àe dorsti
gen te laven en de hongerigen· te.- spijzigen. Wind noch weer 

: kon hem weerhouden naar de Lensjongens te .gaan; Geen ei
genbµt, maar clubliefde en offervaardigheid dreef hem;-
En zelfs bepaalde zijn zorg ,zich niet .tot de speciale to
ko-aangelegenheden, maar ook hei;Lspéelmateriaal had zijn 
áandacht; terwijl eveneens andere kwarweitjes door 4em , 
op bekwame wijze werden veJ::richt. 'Gewonden vonden in hem 
een prima verbandmeester, Scheidsrechters zetten op zijn 
uurwerk hun klokje gelijk. 
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Maar nu heeft ·dit factotum de wens te _kennen gegeven op 

pensioen te mogen gaan" Zondag 1.1. zong hij achter de toon-
1Jank zijn zwanenzang:,. liet. grqen van .de Lenswei met zijn ma
deliefjes ruilt de heer· Vink voor een tuintje met radijs,.·· 
jes, sla, bloemkool ,en rabarber • . '1 · · . 

Gelukkige moestuin, die zo'n tuinbaas krijgt! Ar'me Lens-
toko, die zulk een beill!lerder_ verliest! · . ' 

Lezer, misschien beseft U maà.r hal:(.' wat de_ heer Vink· 
met zijn diensten voor ons betekende, We).nu, wij slaan zijn 
jarenlange geheel belangeloze arbeid voor Lens zeer hoog 
aan. Zijn besluit, dat wij reeds lang kenden, stelt o.ns 

_voor.nieuwe puzzles, lfaar h;ier willen wij het· thans niet 
over hebben. Nu wensen wij publiek dank te zeggen en hulde 
te brengen aan onze beste vriend de heer Vink voor zijn "'\" 
trouw aan Lens. Van ha'rte wensen wij hem toe; dat op zijn 
ander akkertje de sperciebonen en de spruitjes zullen ge
dijen. als nèrgens anders àn dat hiá aan de tuinliefhebberij 
veel genoegen zal beleven,. __ 

Of dit l.::.a.tste gelukken zal na zoveel Lensdienstjaren!? 
; ••• , In ieder geval blijft onze ·poort voor U open staan, 
meneer Vink! 

REDACTIE. , ------~--.:---------------~~~~~-:-----------.-v A N D O E L T O T D O E L. . 
De laatste competitiewedstrijd van het eerste leverde een 
daverende 8-3 overwinning op, waarmee de.eervolle tweede 
plaats bereikt werd, Het begin deed het r_esultaat geenszins 
vermoeden, want onz~ prettige rood-witte tegenstanders·trok
ken ,duchtig van leer en zij hadden speciaal in de rechts
buiten een speler, die van· afwerken wist, Al spoedig deed 
deze speler da,'! ook 0-1 aantekenen èn na niet al te lange 
tijd voegd-e hij ook een tweede punt aan de score toe.Een 
kleine omzetting in onze ploeg verminderde het gevaar.van 
die zijde daarna aanziènlijk en:ook LenS ging meetellen. 
Cas Schilperoort brac.ht na go_ed doorzetten de achterstand 
op 1-2 en toen Aad Koppelle een weinig later een voorzet in-
eens op, de schoe·n na.tri, was nog voor de;rust het gelijkma

kende doelpunt ter wereld. In1de tweede helft trokken onze 
;jongens nog heel anders van leer.' De binne~spelers zorgden, 
in tegenstelling met de voorgaande periode, keurig voor de 
noodzakelijke verbinding en onze midyoor on~popte zich ä1s 
een speler, die ook in het vijandeliJ•l:e stl'.'afschopgebied 
h_et hoofd, koel hield. Persoonlijk zorgde hij voor 3-2 na 
handig omspelen van de Archip~l-verdediging, Even latér bood 
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· 4-2. Hierop had Archipe~ het ant\roord klaar" Vanaf de af- · 
trap ging de bal via een aantal Archipéltieneri in he:t Lens

• '· net; Maar"onze doe+punte'nhonger'was nogÏliet gestild. 
Koppelle speelde zi~~ vr.~j ?.n, de~a -~.'.;~ -~.<>~!li!l;?• Sc~lper
oort. stelde door ziJn handig. a.a.1'1.gevèn··dè'ViJandeliJke · 

·. aéhterhoede van onoplosbare prcit,lèmen·, resulterende in 3 
doelpunt'Èn.;Het Jverd àldjl.s èen ·W8.?;:rdig .-seizöenbesluit_ en 
op deze.manier kunnen ook in•de._komende bekercompetitJe 
nog enige ·aarä.ige · ~uccèssen-gebo·ekt w<irdîîn~ - ,.; .,._. __ -·· 
:Pe stand in 4 A luidt: · · . ' 
Alphia. 16. 26· 49-30 0liveo , 17 :1.7 45-38 

.,. Lens . . 18 20 .61-53 · Duno : .. · _ 18 17 · 42- 34 
D.H.L •. _ '18: 20 35-35, · Kranenburg,- 18 17 31-35 
Westlandia 18 19 · 44-35. · Jagers , . 18 14 .. 30-47 
Archipel . 18 19 ' 43-52 ,,, -' s-Gravenza.nde ).7 · '10 · 32-54 

Het derde moest strijden tegen het; de laatste tijd zo 
succesvolle Terlaa.~. Het deed de mèeste spelers zichtbaar 

. goed de droge en lichtspèlende grasmat va:q 0cke:hburgh . · 
weer onder de voetbals_choenE!I).• 1;e voelen. Het bleek_ ook, 

· dat de windkracht hier achter Hollands duinenrij, nog 
steeds enige punten hoger genoteerd móet worden .dan ;ver
der het binneniánd in, Voor de rust had ·Lens zon en wind 
tegen, zodat Terla.ak duidelij~ in• de mee+derhéid ]j:wrun. · 
Door gezamenlijk hard werken, ·waarbij; 1':elfs midvoor UI-· 
lers••de verdediging kwam hel"Pen, werd de_ aèhterstand 'tof 
1:..0 beperkt .gehouden. Na .de hervatting was het- spelbeeld 
inderdaad gewijzigd. Lens viel regellllatig aan, nu en dan 
onderbroken doc:i- een ui tva;l van Ter laak, Na ·een minuut 
of tien schçot Naastepad hard in, waarna Goemans de te
ruggeslagen bal inzette, De. overwinni;,ig kwam nu binnen 
bereik. Edoch_, bij een Terlaakuitval maakte deszelfs .mid.:. 
voor een heel, ''ha:mig" doelpunt, dat de scheiäsreehter · 
na enig ·gedelibereer toekende, De mannen van het derde 
bleven er fel opzit~eil en werà.en beloond met de_gèlijkma
l<:er. Kort hiérop ·.nàm Leo Ullers eên voorzet ineens- op de· 
slof, maar een sneile reactie van ··de 'vijandelijke -doelman 

~ voorkwam de· verdiende derde· 1';ègel aan het (denkbeeldige) 
scoringsbórd, _Zo leverde deze, ·meer spannende dan fraaie 

. wedstrijd een· mogelijk kostba.ar1 puntje op, . . 
~ Lens 5 ontving K.R.v.c. 4 en' zag geen kans rev~mche 

.. te nemen vo~r de vroeger ·geleden néderlaag. De tegenstan
,ders • die volge~s het wedstrijdrapport rijkelijk fors 

/ ' 
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speelden, namen.voor het rustsignaal een 2-0 voorsprong.De 
tweede be lf't·' begon met Lens in de meerderheid.De voörhoede
spelei,á vertoonden evenwel hardnekkige symptomen van ·:de Bel
gische ziekte en onthalsden kans na kans. Einq.elijk wist 
Versteegh zijn voet op verstandige wijze te besturen en de 
achterstand. was verkleind, Tot· de gelijkmaker konden OI!Ze 
jongens het echter niet brengen, terwijl K,R,V,C, bij één 
van de sporadische·uit;vallen wel succesrijk was. Met een 
3-1 zege keerden de Rijswijkers dus huiswaarts. 

Het moedig volhouden van het zesde werd weer met.een· 
klein succesje beloond. In de uitwedstrijd tege~ Voorburg 
6 was het eindresultaat een 1-1 gelijkspel. In de eerste 
hel:Çt opereerden de onzen slechts inet 10 man~ Desondanks 
was het de tegenpartij onmogelijk een constante druk uit te 
oefenen en met een 1-o·voorsprong_was hun ove:rwicht dan ook 

. góed ·gehonoreerd. Na de hèrvatting dominaerden onze blauw-
witten.· Er was evenwel een penalty nodig om de gel;i.jkmaker 
te scoren, Ben Bes wist deze feilloós te benutten en zo het 
puntental van LenS. jongste senioren op 5 te brengen. J. v. V, ----------------------------------------. ,. . 
U I T S L A G E N V A N 13 . EN 14 MAART. 
Lens,l - Archipel 1 B-3;Lens C R.K.A,V,V~ 4-1 
Terlaak: 3 - Lens 3· 2-2:Velo - Lens E 1-12 
Le~s 5 - K.R.v,c. 4 l-3iD,H,B,R.K.- Lens G 1-0 
Voorburg 6- Lens 6 1-lfOosterboys- Lenspup, À 1-1 
Q,Steps - Lens B 1-0:L'lmspup, B- G,D.A. 1--,0 . .;,._ _________________ -----:-----------------.!.---
P R O G R A M M A SENIORES . ZONDAG · 21 ·· !.!AARr, 

2,00,U:, Lens 1 . .,. Rava 1 Vriendsch.,terrein 1 lokaal 1, 
2,30 u. LenS 2 - Vogel 2 terrein 2 lokaal 2. 
2,00 u. Rijswijk 3 - Lens 3 Julialaantje,Rijswijk: 

12,00 Jl. R.K,A,v.v.5- Lens 5 Leidsendam,R~sdàellaan, 
12,00. u, LenS 6 - .' - S, V ,H. 6 · terrein 2 lokaal 2. 
12 •. 30 u. LenS-comb.-Rava-comb, terrein l lokaal .1, 
P R O G RA M MA JUNIORES' ZATERDAG 20 1'!A.ART, 
3,00 u. LenS E - Wilhelmus . terrein 2 lokaal 2, 
3,45 Ui.'. El.Zwart - LenS F. · Wassehaa;r., Katwijkseweg. 

:Bijeenkomst, 2.40 uur Turfmarkt~ 
3,45 u,· v.v.P. 
2.00 U, G,D,A, 

( 

- LenS · G . terrein Ra.va-V. V ,P. 
J - LenS'-pup.B terrein achter R,K~kerk, 

,.2.00 u. LenS-p_up,A- v.v.P, 
Loosdurnen-berei.kbaax met bus F 

't terrein 2 lokaal 2, 
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PR"OGRAMii°A 
1.15 u. Wilhelmus 

1.15 

JUNIORES ZONDAG 21 MAART. 
- ·LenS A (ingelast) Voorburg-L'dam. 

Bijeenkomst:Wacht.je om '12.30 uur .• 
- LenS B Roggewoning. Bijeènkomst: 

Turfmarkt"om 12.20 uur. 
12·.oo 'u. Rava·· -'LenS c . Rava-v.v.P.-terrein. 
1.15 u. LenS D - Valkeniers terrein 2 ·1okaà.1 2.· -----.:...-----~-------:--~------.:.----..:.-~-

D E .'E,C O, -B LA A S T A P P È L. . ' • 
EERSTE ELFTAL: W.HÛysmans, A.Hoefnagel', J~\'lillems, H.Hel
mich, L.de Boer, H.Kops, J.Wüstefeld, A.Koppelle, C,Scbil
peroort, H.öve:rbeek, F.v.Niél.. Res1 J.v.Melzen.- Leider: 
Dhr. W.Praalder. 

-TWEEDE ELF.PAL: J.Frijte:rs;· J.v.Westing, A.v.HuffeJ.., Ph. 
de Heer, 'A..Bogisch, J,Hop, Ant.v.Huffel, W.Verheggen; c. 
v.d.Zaln!, H.v.d.Burg, S.Kroon,_ Res: H.den Drijver, C;Bi"er-

. • huizen;" Leidèfi '1lfü'." H.Janssen, , 

DERDE ELFTAL: A.Blok, J.v.Venrooy, H.v.d·.Boogaardt,B",Vink, 
J .R.ooz enbur,g, J ,Boi:-t je/ R, Wüst'.èfeld, H. v :Rijn, L, Ullers, 
.i 0 Goemans, w.Hugens.· Res: W.Beerens. Leider: 'Dhr. J.v. 
Venrooy. · · ·· 

VIJFDE ELFTAL: Ch,Demeyer, A-,i'lagemans, W.Klünnen,. J~Bon, 
F.v.Deelen, R.Becker, A,Versteegh, 4,,Wamelink, L.v.d.Wa.l, 
L,de Weert, L,Borsboom. Res: F~Bogisch, Leider: Dhr. L,c1;i' 
Weèrt, Samenkomst 10.50 uur halte Blauwe Tram,"het Wachtje" . . 
ZESDE ELFTAL:·- J .Heere, A,Bosma/ A.v. ci..Bol, lil. Dullaart, 

.. l,I.,Lückel, L,Dullaart, J,Sinjorgo; H.v,Hirtwri, B.Bés, P, 
Bakker, L.~\iessen. Res: L,Bosma, 

COMBINATIE:. w;Hillenaar, H,den fuij~~;_., C.Bierhuizen, . 
G.Luyckx, · H.Houkes, G,v,d,Steen, F,v,Luxemburg, C,,ü, 
C,v.Luxemburg; J.Bom, W.v.d.Geld._. Leider: Dhr.,N,Schou-
ten. ;_,' · . . · ·, ,,, 

Het eerste elftal gaat om fii conditie te blijven voor;· 
de beke:rwedstrijden,die op ·2e Paasdag een aanyang nemen,· 
een vriendschappelijke wedstrijd sp_elen tegen R.A.'V,A., 

Het•twëede elftal karr tegen Vogel 2 !Ie volle,buit bin-
n':llhalèn en _z·al daardoor ~ich västèr in de middenmoot ;es\ 

.. tigen., , · 
. · Voor het cj:erde is het Zondag' de beslissende wedstrijd. 

Beide punten moeten absoluut worden behaald om nog gelijk 



( 
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RijswjJlt 3 ,heeft Kampioansillusiès.Dit wil dus zeggen,dat al" 
les op alles zal moeten worden gezèt,om de·overwinning te 
behalen. · < · , · · 
· LenS 5 zakt de laàtste weken danig af.~t. mag zo niet 

doorgaan,spe:l.ers. R,K •• ~. V, V, 5 kan overwonnen worden,als er 
wat meer .vaart in het ·spel .wo'rdt gelegd, . 

Onze b~njamins bijten dé laatste tijd goed van zich af. 
Uit de resterende weástrijdèn·kunmm nog wat punten worden, 
billle1\,'"ehaald,Bij dit elftal geldt _hetzelfde als bij het· 
vij1•.:1e: Meer . strij'dlust en meer vaart in :.het spe 1. 

Voor de spelers die'al enige weken.op non-actief zijn ge
steld is een vriendschappe lijkè wedstrijd ingelast~ 

Het eerste elftal is voor de bekercompetitie bij de vol
gende elftallen ingedeeld: Cromvliet, Wassenaar, Spoqrw;jk, 
S,O,A.- en V,V,P" Er·zal een halve .competitie worden ge
speeld,· De eerste wedstrijd is ·Maandag 29 lf..aa'.!'.'t a, s, ~it 
teg;n CromvliJt, ECO, ---------------------------------------------, 
U I T H E -T J, U N I O R E ~'. KA M P. 

Toen.de Velo-scheidsrechter Zaterdag j,1. voor de laatste 
keer floot en de spelers naar de tent wandelden, gebeurde 
er iets bijzonders, Náuwelijks waren zij binnen of de be
woners van Wateringen hieven.een paar oorverdovende krij&'ll
liederen aan, U weet wel, zoiets van ·11En we ·hebbe- 't-over
wonnen" en "Hup Holland Hup". Nu maak je zoiets :in een def
tige stad als ons Den Haag niet vaak mee, 1'!aar.ik veronder
st~l dat ook b-q:iten de stad dit.iets zeer bijzonders ia als 
U weet, dat Velo liefst met 12-1 van ons E,-elftal op. ha.àr: 
l,cop had"' gekregen. Diep onder de indruk zaten dan ook spe- •· 
lers en leider, met bleke "Haagse" neusjes, in een aparte-

. mentje van het tri.llende '"Velo-geb'ouw, Later vernamen wij, 
dat ·het bij onze gastheren· "feest" was ter ere· van dat ene 
doelpuntj.e ! ! '! ! Velo wacht nqg steeds op één winstpunt_je en 
om de stemming erin ·te houden·wordt ieder VelÓ-doelpunt· op 
voormelde wijze "gevierd". Over de wedstrijd valt niets te ·, 
vertellen. Onze· jongens waren stuk voor stuk de Velo-spe
lers de baas en de score had ongetwijfeld 20-1 kunnen zijn 

· als er niet zoveel prachtige kansen o~ zeep waren gebracht. 
Maar ja1 ,i?!- io 'n weds'trijci. is de 'aardigheid er - -ook; \;'oor ' 
de jonge·ns - spoedig 'at'. Zondag j.l. verloor ons B.-e'if'tal • 
opnieuw,; nu tegen. Quick Steps met_ 1-0; Eve_:i:t ten.Berge, __ ·_ 
die zelf met een vingerblessure langs de ka!lt stond -. - . 



' ,. ., . . . -'22~- ------------------~--------------------~ 
schrijft oyer deze w:èdstrijd: Direct na de 'aanvang kwam 

LenS in het offensief. A.-Ruygrok gaf een harde schuiver, 
die door de zeer. goede Q.St.-keeper,op het nippertje werd 
gestopt. Verdèr not.eerde ik enig~ - onzuivere - schoten· 
van J,v.Zuilen en P.Vollebregt,die naast of'·óver het doel ' 
gingen. Toen ·kwam Q,pt. __ _opzett_en en onze verdedig:i,.ng,waar
in C,Hillenaar ui tblonk,werd flink à.an, de t·äii.•cr·gêvo.eld, 
Resultaat van een en. ander was een gelijke·ruststand,0-0, 
Na.de pauze is Lens zeker 20 minuten in de aanval geweest. 
Maar ook.nu weer hadden .onze tegenstanders niet veel moei
te met de treuzelende en· slecht schietende voorhoede.!! 
In deze linie wordt Kuipers ièdere wedstrijd bangei;- om 
iets grotere tegenstanders ia.an. te vallen, Waarvoor???· 
10 Min, voor tijd weet Q,St, zich even los te ~rken en 
zet gelijk een .hevig offensief in, ·l Min. voor tijd moet 
C,Bogisch uitlopen, Hij kon de bal onvoldoende"wegtrap-
pen, Onmiddeliijk wordt de bal hoog voor het doel terug
geplaatst en voor de keeper zich volledig kon herstellen 
- hij raakte de bal nog net · even aan - verdween het ronde 
ding in de touwen, Onmiddellijk na de aftrap werd voor de 

• laatste keer gefloten, De voorhoede dient dus wat produc-. 
··tiever te worden want een gelijk spel ~ou, ook nu. :weer, 

de verhouding beter hebben weergegeven. C,V.AN VEE!t en 
-G,KOLDEWI~T bleven zonder afschrijving weg! Ons G,-elftal 
verloor'met slechts 1-0 van D,H,B.R,K •• •In ieder geval 
·een beter resultaàt dan de vorige week!! Van. deze wèdstlijd 
ontvingen wij geen rapport. De pupill:m-wedstrijd Ooster
boys-LenS-A leverde ,een: gèlijk spel cip, .1-1. De leider 
Dhr. v,1-lelzen vertèlt hierover: De gehele eerste speel
helft werd er zeer"slecht gevoétbald, Aileen Keeper P.Dek
ker deed een keer uitstekend werk door op een kritiek mo
ment in te grijpen •. De ä."'i.déré ka:nt 'van de medaille .is ech-

. ter dat deze spele.!' te vee]. loopt ( of staat) te kltli:elen ! 
·11ondje dicht onder de wedstrijd' hoor! Oosterboys nam na 
15 min. de leiding cioor een keûrig schot van hun links
binnén. In de 2e helft leek hét of een andere Lens-ploeg 
b.innen de lijnen stond. Er werden mooie aanvallen onder
nomen die echter nog geen resultaat opleverden, maar toch 
in ieder geval hoop gaven. Tj.Westemdorp gaf op een gege
ven ogenblik ëen prachtige'voorzet maar •••• .A,v,Aarem 
miste voor open doel de kans van zijn leven. Even later 
wist deze speler· zfjn fout echter góed te maken door onbe-
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Gerrie Dekkers leverde helaas geen resultaat op. Vester 
deed alleen de 2e helft mee en ontpopte zich meteen als de 
ster van het veld. Ook Zetz kan .op een goede wedstrijd te
rugzien. Tot slot: ónze· A,-pupillen zijn nog steeds onge-
slagen. Bravo!!! . · · .. · - A.v.H. ----!""~----------------------~--~--- i-? 

,• 1 EN s C. ·R.K,A.v.v.; 4 - 1. . . 
, , De cijf'.e.rs d,ie de .ui tsl,!ig bepale11, doen n'.¼et_ vermoed~n,. ~ 

dat de overwinning aan een zijden draadje heeft gehangen! 
Toch is dit zo. En het is maar heel gelukkig, da·t. Jagerman ., 
in een actieve periode"de grondslag legde voor hét eerste 
doelpunt, dat het.hoofd van Overdevest nauwkeurig inprikte 
·en dat hij zelf voor nummer 2 zorgde met een foutloos ·-schot. , 
;riit geschiedde in de eerste helft, toen gedurende dertig, 

. minuten de ·A.V.V.-.veste werd belegerd, W:aa.r er stonden daar 
dappere krijgers op de walien met aan het hoofd de kleine •1 
wakkere keeper, Onze aanval bracht er niet.veel van terecht~, 
slechte schoten, onhandig gepruts, ballengeaa{, in-de-weg- ; 
loperij. · 

In de.tweede helft zou het •beter gaan. Ja, ja; maar wij 
kregen nu een herboren A,V,V,-=-elftal te zien, dat ·zich'eni-:- , 
ge goede kansen wist te .scheppen, waarvan er een keurig t 
werd benut, En als Pellekoorn niet zo actief was geweest, J 

. zouden de roodwitten met .de eer en de punten zijn gaan strij-, 
ken, Nu hebben zij alleen maar de eer meegenomen, want bij 
de onzen bleef het spel qnder de maat behoudens enige gun- ::' 
s~ige uitzonderingen, Dei' 'linkervleugel was deze middag lam, , 

· Hoe ten slotte onze jongens nog kans zagen twee doelpun-
ten te fabriceren~ mogen'wij, aan vrouwe Fortuna vragen. " 

Brrr! ik bibber als ik aan de duizend en een fouten de.nk?., 

. . . p J. . --~--------------------------------..r.;;_-... __ _ . . j 

. ' 
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L E N S 1 • Z A K A G E N 'D ·A. ' , 
Zaterdag 27 Maart I Lens E-q-pup.A-pup.B. ,. ' -, / Maandag 29 Maart: Lens 1-2~6-B, -
Dinsdag 30 liîaart_: Bestuursvergadering t.h.v. Dhr. vr. 

Praal der/ Regentesselaan 30; Rijswijk,. . ' . 
~ o.a. ter kennismaking met de Weleer

ffi!arde Heer L.Nijs als geestelijk ad
viseur, Aanvang van de verg, i 8 uur. 

---------,.;------· ~--~-~------------------_PA _SE N 1 9 4 a. 
Poos · 
Met een haas . 
Is hog a~ dwaas. 
Paas 
Met e'ep./ ei, 

_ Dat ho,ç,rt _ er bij. 
Paas 
In het.çoen 
Slechts zelden te doen, 
Paas 
Met, guur weer, 
Dat gebeur-t wel meer. 
Met Pasen 
De woon 
Helemaal schoon.' 

- Met 'Paas 
Moet ook zijn, : 
Ons zieleke rein. 
Met Pasen de wens 
Vóor allen· in Lens: 

ZALIG PASEN! . 

• 
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Lens l 
Lena 2 1 
Rijswijk 3 
R.K.A.v.v. 5 .-... 
Lens 6 
Wilhelmus 
·Graaf Willem II 
Rava · 
Lens D" 
Lens E 
]lauw Zwart 
v.v.P. 
lienspup. A 
G,D.A. • 

-

Vac.-· 

fulva .l 
Vogel 2 :' 

. Lena 3 
Lens-5 
S. V.H. 6 1 
Lens A 
Lena :a 
Lens C 
Valkeniers 
Wilhelmus 
Lens F 
Lens G 

. V.Y.-P,. 
Lenspup. :a 

------------21 llLV!RT. 
·3-3 
2-3 
2-0 
1-2 
1.,..1 
2-2 
4-2 
0-8 
8··0 
Wilh. n.o. 
2-0 
1-4 
5-1 
1-.1 -------~----·-----~-----------------------

V A N D 0 :C L Tl 0 T · D 0 E L. 
Als o-r:rerbrugging va..--i de gewone naar de bekercompetitie 

diende deze Zóndag voor het eerste een vriendsc~appelijke 
· wedstrijd tégen de buurtgenoot Rava: De wedstri,'jd stond 

niet op een hoog peil en we geloven niet, dat deze ontmoe
ting lang in de gedachtenis van de aanwezigen zal blijven 
voortleven. Spéciaal tle eerste helft werd, na een goed be
gin, va:i onze zijde futloos gespeeld. In de beginperiode 
doelpuntte Joop Wüstefeld met een prachtig schot. Daarna 
zakte het spel snel af en mede door gebruikmaken van enke
le .fouten wist Rava 3x te doelpunten. Nog voor de rust be•• 
landde.een sohot van Henny OverbeeR via een Rava-been in het 
net. Na de rust was Lens voortdurend in de aanval. Enige 
w:i,.jzigingen in de opstelling waren daaraan nie.t vreemd. 
Slechts éénmaal"trilde het net achter de Rava-doelman,toen 
Overbeek een goed staaltje van beheerst voetbal weggaf en 
scoorde. De eindstand 3-3 gaf dus beide partijen een gellj~ 
ke beloning. · . . 

' Het tweede ontving Vogel 2. De tegenstanders konden de 
puntjes best gebruiken en zij toonden dat door hun geest
driftig spel. In de eerste speelperiode domineerden zij dan 
ook regelmatig, met het gevolg, dat Koos Frijters tweemaal 

· de bal uit het net moest halen. lfa de rust pakten onze re
.sèrves beter aan. Vooral Tonny van Huffel was· een voortdu
rende bedreiging voor de achterhoede van de tegenpartij en 
meg.e door zijn toedoen wisten Philip de Heer en Kees v.d. 
Zalm de.partijen op gelijke voet se brengen. De strijd om 

·, 
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het winnende doelpunt wer.d nu _spanm:na:. Vogel was zo "'gè
lukkig dit te fabriceren en .kon derhaJ. ve 2· ·kostbare punt-· 
jes. rijker huiswaarts keren. · 

.. Lens. 3 kon het niet bolwerken tegen de kersverse kam
pioen van de afdeling, Rijswijk 3.r Het bleek al spoedig, · 
dat de gastheren beter op het effectvolle lastig te bespe·~ 
len veld thuis waren; zodat hun aanvallen talrijker en ge
vaarlijker waren. Onze achterhoede gaf zich echter niet 
voetstoots gewonnen, zodat ~t aanbrak:. met 0-.0, Tien:mi-

. nuten na ·de hervatting•werd de· eerste bres in onze veste 
geschoten, Hierna moest er'meer gewaàgd. worde!l e;n Lens 

· . drong op., Inderdaad kregen we nu eeri veldoverwicht ·met e~ 
· nige aardige kansen,· De Rij's,üjkvQorwaart sén hadden n\.t · 
evenwal' meer bewegingsvrijheid 0eri.. zij me.akten hiervan .. ge
bruik om nog 2, min of meer gelU:d;;:i;ge doelpunten te sco
re.n. Zo kwam het einde met. een 3-0 nederlaag, wat waar-

. schijnlijk de ónderst e plaats betekent • 
. Het vijfde· bracht·· een. bezoek aàn R·,K.A.V.V. 5; Voor de 

rust hadden de onzen de krachtige wind in de rug, hetgeen 
èen geregelde meerderheid ten gevolge had. Doch bij het 
.rustsignà.al was die meerderheid slechts in l,dÓelpunt uit
gedrukt, van de voet van Borsboom. In de tweede helft wa
rèn de bordjes merkbaar verhangen •. De Le,i.dschendallllllers 
vielen keer op keer áa..'1. e}1 maakten na een h....vartiertje in
derdaad gelijk. Zij hadden.hierna de meeste kans op de 
overwinning·,· maar Bop. daèht' .er anders over door ee:1 van , 
de weiµigè Lensaanvallen suêcesrijl;: af, te werken. Vijf mi
nuten moesten onze jongens ·nog met hand en. tand de voor-
sprong verdedigen, maar het. lukte en met een 2-1 o,eri-iin-
ning werd welgemoed de thuisreis aanvaard; · 

Het zesde ziet niets meerîn verliezen. Ook nu weer· 
werden de punten met s.v.H.- 6 gedeeld. De uitslag was 0-0. 
Het gelijke spel gaf ·de verhouding goed weer, daar de bei
de verdedigingen de aanvallers geregeld de baa's waren. / 
Toch moest de Lenskeepel" enige. fraaie·. safes verrichten 
om doel doorboring• .te voorkomen. Zelfs een penalty vond 
bij 'Jules geen genade, Ook Lens kreég in 'de tweede helft 
enige.snoeperige kansjes, maar ook hier geen resultaat •• 

De vriendschappelijke· wedstrijd- t~ssen de Lens.-èombif1S.
· tie en die van'Rava eindigde in een 2-1 over\vinning voor 
de . oranjehemden~ van· deze strl. j d ontvingen we· ge en. ver-

. · slag, , • · - · . .. J.v.v. 
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P R O G R A M M A SENIORES ',!IAA.m>AG 29 HAART. 
2,00 uur Cromvliet l Lens l Te=ein Rederijkerstr. 

2.30 uur Lens 2 
2.30 uur Lens 6 

De1fia 2 
de Jagers 4 

bij Troelstrakade. 
Terrein l, lokaal l. 
Terrein 2, 'lokaal 2. 

PROGRAMMA ,JUNIORES . ZATERDAG. 2 llIAART. 
· 2.30 uur Lens E 
3. 45 uur Lens G. 
2.00, uur Lenspup. A 
2 .oo uur Lenspup. B 

PROGRAMMA 
1.15 uur Lens B· 

- V,V.P. Terrein , lokaal 2. 
- , Westlandia Terrein 2, lokaal 2. 
- D.H.B.R.K.· Terrein l, lokaal l. 

Q.Steps Terr.ein 2, lokaal 2, 

JUNIORES WJ.AA.WDAG 29 MAART. 
- R.K.A. V. V.,· Terrein 2., lokaal 2. 

----------------------------------------------~------
D E E.e.a. B L A A s T A p p È L. . 
EERSTE ELFTAL: W.Huysmans, A.Hoefnagel, J.Willems, L.de Boer 
A.Koppelle, H,Kops, J'.Wüstefeld, J,Walsteyn, C.Schilper
oort, H,Overbeek, F,v.Niel, Res.e,J.v.Melzen, H,Helmich, 
Leider: Dhr. W.Praalder. / 

TWEEDE ELFTALi 
• 1 

J.Frijters, A.v.Hu:ffel, II.den Drijver, J.v.Westing, R,Wüs-
tefeld, A.Bogisch, Ant,v.Huffel, H,Naastepad, c.v.d.Zalm,. 
H,v.d,Burg, C,v.Luxemburg, Res: W.Hillenaar, B.Vink, C,Bier-
huizen. Leider: A.v.Huffel, 1 

ZESDE ·ELFTAL: J,Heere, A.Bosma, L~Dullaart, ;.:,Luckel, A, 
v.d.Bol, P,Bakker, B.Bes,M.Dullaart, J,Sinjorgo, L,Bosma, 
L;Niessen. Res; H,v.Hirtum, L.Borsboom • 

. De eerste wedstrijd in de bekercompetitie brengt ons 
eerste elftal een zware tegenstander, uit·.de derde klas. 
Zonder al te optimistisch te zijn, 'mogen wij toch wel aan
:nemen, dat ons eerste geen slecht figuur zal slaan • 

.. Van het tweede verwachten wij, dat deze laatste wedstrijd 
weer eens 'in 'n overwinning wordt omgezet, Pakt nog eens 
stevig aan, spelers! 

·Lens 6 gaat revanche nemen op de Jagers 4. Dit weten wij 
vooruit, omdat het elftal de l&atste wedstrijden goede re
sultaten heeft bereikt. . . · • E:c.o, 
~-~--------------~------------------------------
U I.T HET JUNIORE}'KAMP. 

Het ongeslagen record van onze pupillen heeft Zaterdag 
j .1. aan het bekende "zijdendraadje" gehangen. Onze' A-ploeg 
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·won wederom met·moqie cijfers van V,V.P, maar de B.-pupil
len .stonden in Loosduinen 3 min.,. voor het einde - ondanks 
groot overwicht - nog met 1-0 achter!! Toch is G~D.A. er 
ni~t in geslaagd.van de hard~rkende B-era te winnen. Di
rect na de aftrap belegerde onze boys de G.D,A.-veste maar 
zoals dikwijls het geval is, kwam het succes a.a., de ande
re kant, 1-0. De tweede helft was een imitatie België
Holland wedstrijd. G,D.A. kwam er letterlijk niet meer aan 
te pas en onze blauwwitten streden als.rode duivels.Pech 
alsmede schotloosheid voerde·de spanning tot boven het 
kookpunt op want ••••• LENS bleef met 1-0 achterstaan. 5 
1!in. voor het einde weet G .•. D.A. (o~er topspanning) door 
te breken. Maar zie --'-- toen leider en spelers zich al 
met de eerste nederlaag verzoend hadden --, kreeg Hendriks 
uit de GDA-aanval de bal te pakken~-- een korte dribbél--
een hard en. ver schot - en ---- LE:'TS-»...pupillen bleven 
ongeslagen 1-1. ·. , 
LENS-C en ~D delen ••••• 16 doelpunten èn dè keepers 
visten·niet!! ! 

Rava en Valkeniers werden Zondag het kind van de ·reke
ning in de 2de en 3de klass.e. Beide ploegen kregen - zo-

' als U uit de aanhef kuht distellereii. -· met a-o klop. 
OYZE VIERDE KLASSERS ·••• . . deden het niet slecht! LenS-F 
verloor zeer eervol (met 9 man - dank zij sportieve geste 
van den Teuling, M,Strous en J~Keul~) met. 2-0 van de kam·~ 
pioen Blauw Zwart. Onze, boys hebben !hard gewerkt. Zonder 
echter iemand te kÓl:rt te doen mogen ,,ij hier wel de uit
stekend spelende back N,Romijn en de prima doelman L,v.d" 
Wal noemen, Vooral deze jongens hebben onze ploeg~ voor· 
een zware nederlaag weten te behoeden, ;Ook Lammers had een 
goede dag. m,s-G ZORGDE VOOR EEN VERRASSING DOOR EEN RUI
li!E 4-1 0Vlilrn:t:N1HNG op V. V .P. • Het ,efas een zeer prettige 
wedstrijd waarin cn~e jongens eindelijk weer een succesje 
konden boeken. In de eerste he:).f't was V.V.P, sterk in de 
aanval doch onze uitstekende achterhoede bleek deze mid
dag voor haar taak berekend, Rust 1-1. · ~Ta de ruet voelden 

·onze LenS-mannen dat een overwinning hun niet kQn · ontgaan 
. doordat de wind nu in ons· voordeel w,.,;;~ Eei)_praçhtige kop
bal en èen. schot net onder· de lat van E.van.La..a.rhoven de~ 
den 3-1 no'teren. S,de.Bruyn was hiermede nog niet tevreden 
en .met eeh schot in de uiters',;e hoek gaf hi.j voor de 4de 
keer de VVP-keeper het nakijken. Vóór ,de pauze waren kee- • 
per B,v,'I'ilburg en de bà.cks,~.v.Westin gen A,v,Gein in 
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puike vorm!!! <.oed z~ jongens, de volgende keer wordt weer 
op. een ovei;winning gerekend hoor!! De wedstrijd LE:t:TS-E - , 
Wilhemus ging niet door daar laatstgenoemde verg.~niet is, 
oJ!gekomen. • . 
WILHEMUS - LENS-A 2-2. De laatste junioren-competitie
_wedstr:i.jd v~ onze A-klassers leverde een gelijk spel op., 
Doordat W.Hegge te laat verscheen en Démeijer - waarschijn
lijk wegéns onvoorziene omstandigheden - niet op kv,am, 

. stçnd onze ploeg het eerste kwartier met· 9 man in het veld, 
· Wilhelmus wist hiervan·geen profijt te trekken. 0-0. Het 

laatste kwartier in de eerste hel-ft ,kwam LenS aan bod en 
Bouwmeester e'.11 Hegg!ël wisten ieder lx in de roos te 'schie
ten 2-0. Na de "thee•i kwamen de Voorburgers er beter in •.. 
A.v.Looyen maakte op een kwaad ogenblik hal)ds binnen de 
beruchte·1ijnen. De penalty werd echter op meesterlijke 
wijze door keeper Linnevreever onderschept •. De bal werd ech

. ter onvoldoende weggewerkt zodat Wilhelmus. een tweede kans 
kreeg, die benut werd, 2-L llij de LenS•-aanvallen bleek, . 
dat Piet van der Valk deze midcèág mi.ar niet op t'oeren kom 

. komen. Er werd nog wel e ons een keer gemist en de ·zachte • , 
schoten van onze 'jongens konden.de keeper niet erg ver
ontrusten. 10 Min. ·voor tijd ·zet,ten,de Voorburgers weer 

. een aanval op _en onze doelman mocht voor de 2de keer vis·• 
sen. Het achtertrio Linnc;;ve·ever-Haasje en Luxemburg heeft . 
bergen werk verz,et. ,Ook llouwmeester en Hegg<'l waren aardig 
op dreef, A.v. Looyen. kan ook - behoudens de hándsbal - op . 

.. een goede wedstrijd terugzien. Het A.:.elftal · be:r.et mi de , 
vijfde plaats op· de ranglijst, Wij mogen niet ontevr.eden ' 

· ... :r.'.ijn indien vrij iµ aanmerking nemen dat twee zeer goede 
1·' krachtel} àan de, senioren:-afd. zijn a,fgestaan, De geest in, 

het elftal was prima. en de JUcg gaat een a2.ntal pracht ke••. 
re'ls verliezen. .. · 
SPELERS VAN LENS-F OPGELET!!! ' 

Alléén voor a.s. Zaterdag worden als spelez:freservê ver-
,, wacht ,bij: • 

.. t LENS-E: N.Romijn en G.Lannners~ 1 • 

LEi''.S-G1 L.v.d~Wa1:, Fr,Bax,· J,Jager en H,de Koning. A' H, 
-:-------------------------~--._:---------------..t!'~-·-
GRAAF 1i!ILLEM II VAC • - LENS• B; 

Ik ga altijd graag naar de Roggewoning: ·men wordt er 
go.eJ ontvangen· en kan van een prettige wedstrijd verzekerd 
zijn, }laar het· toepad is niet zonder gevaar; pas op je 
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fietsbanden. 1s Morgens thuis had ik drie lekken in•mijn 
voorband gedicht~ Nog méér lekken,·n.l. vier vond ·va.c die 
middag in- het doel van Keeá Bogisch. lle co,llegianen dicht
ten die ·ga.ten op lofwaardige wijze'.;, de 1ieide eerste keren 
royaal bijgestaan door onze mensen •. Zo zijn !Ie! Va.c be
hoort tot de sterken in de afdeling l. H. Toch wisten . · 
Kuypers en Vollebregt ·twee goedé link'sé' treffers te plaat
sen. Ja, zelfs zouden met-vinniger' sch9ten de onzen met 
rust een groter. voorsprong dan 2-0 hebben gehad, indien 
•••• Och ja, indien •••• Ne_en, laten wij geen oorza,ken. 
zoeken: er werd toch heus niet onaardig gespeeld. Ma.ar 
-de Vac-lui waren vaklui, die het niet cadeau wensten te 
geven: In de tweede helft mochten wij tegen de storm op
tornen. Dat was zwaar werk.' En. nu bleek, dat bijna alle 
spelers nog niet voldoende _technisch bekwaam zijn oni de· 
bal laag.te houden en te plaatsen: een moeilijke o:pgaaf. 
Vac. scoorde twee keer·vrij fortuinlijk (zie boven) en 
twee keer zeer fraai. Onze Paul en Ap werkten zich wel- , 
iswaar op prijzenswaardige wijze tot nabij de vijandelij
ke keepe~, maar zij faa1den op het beslissende moment. 

Een volgende keer fietsen ,wij weer even opgewekt naar 
de Roggewoning. · · . . P.~ ----... -~ .. --.. -.. ~----.. -------------.. ,~_....., __ :-_• -VARIA. . • · . 

Joop ·vw. îlassem _is weer ~p de be'en. Hij maakt he::\. 
goed, maar ·s••• mag het eerste halfjaar niet roken,waar--• 
door hij bij vrienden-rokers in aanzien is gestegan. 
Houd ze in de gaten, Joop! En•• proficiat! 

Ook Broeder He=icmi zal_- weldra· de legerstede verla
ten en,hoopt na de· Paasvacàntie zijn bezigheden weer te. 

· · mqgen hervatten. Onze gelukwensen?° . 
- Frans v. 1ruxemburg. hing op Zondag 14 Maart j. l •. een 
bruine shawl op· do afrastering van het tweede terrein. 
Na afloop van de wedstrijd ~as deze verdwenen. De eer
lijke vinder wordt vriendelijk verzocht dit•nutiig ge
b~iksvoorwerp te rètourneren. Adres: Copernicusstraat 
56. . . . . . ----------------·-------------------
V IJ F T I G K E .R E N · JAN DE ROOS. 

Donderdag l.l. was het de vijftigste keêr in succes
sie, ·dat Jan de Roos van het B-elftal de ouderlijke wo
ning verliet •om zich naar de training te begeven. Wij 
bedoelen de indoortraining in de gymnastiekzaar. In het 



2 ó : 24- -----~----------------~----------vorig seizoen wàe Ja.ri. alle dertig avonden pre sent en ook , 
het · gekon:.en, dat 

dit jaar ontbrak hij niet ~én keer.- Zo is 
Jan nu Gouden Jan is. ' · 

Hij kan.het goed ·verdragen,als de leidèr · van zijn elf-: tal critiek heeft op .zijn spel, Nu echter moet'hij het kUiinen verdragen, dat hij in het zonnetje en· in de bloemetjes· gezet wordt. ; . :Bravo, Jan·! J'j,j weet. b_oe het hoort. Als Lens je roept,' ben je present. Moge het. zo nog jaren blijven. . . 
Wij vierden met 17 spelers en 3 leideni middels een niéu• we bal, e~ii sigaretje en_ een warm applaus •••••• en een ka-. 'potte ·-ruitf . ,. ... , 

P.J. --------------------~-----------------· VAN 0 V E R .z. E E. 
Soerabaja, l.Maart· 141 Hartel:jk dank voor de Lensrevue, die ik nu per luchtpost ontving. Ik lees· ons clubblad altijd met vreugde. Nu ontvang ik het slechts een week later dan dé Lensers in Dèn Haag. Vroeger was het 2 maanden onderV1eg. Hèt volgend jaar hoop ik weer met het blauwe shirt aan • in het Zuiderpark rohd te-huppelen. Op 17 Ma8rt zijn hier sportwedstrijden we'gens het 2~jarig bestaan van het Artillerie. Bataljon van de, Mariniers, voetballen,. 100 m., 4xl00 m, estafètte e~ gewichtsheffen. net zal een zware dobber worden. · · " Ha.rtel:ijke groeten van . .-: 

\ 
KOOS Vk"l. ZON, 

· ''- Pladj oe , 7-3- 1 48 • . Tegenover mij zit :Bep Boortman. Straks gaat hij weer met het bootje naar Palembang. Wij.hebben vanmorgen samen gefietst.en foto's gemaakt, maar nà. het eten was het gaan regenen. Om half vijf moet i~ tegen een militair elftal spelen: het wordt oen modderballet, want er is ve.eLwater gevallen. Ik ontving al drie revues, waar ik e:ig blij mee ben, want je voelt zo toch ook bij de Lensfamilie te horen. 1 .Veel gr'oeten van- Uw. vriend 
RU ROODENRIJS. 

~.s. Ru héeft natuurlijk zov:eêl geschreven, ~ter voor miJ geen l'ltj.mte over blijft. Ik heb trouwe~s weinig tijd, want om 6 uur~moet ik op •wacht. . Tot de volgende keer. 
t BEP BOORrMAN. 
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. "L E N S Z A K A G E N D A. . . . 
- Donderdag 1 Aprils· B. · en c. in de Herschelstraat •. •. 

,,_, .Zaterdag 3 Ap~Ji: Lens F-G,-Pup.A-:_Pup,B, - · . : : ' 
• Zondag · 4 April: LeI).s 1-2-Comb,-B-C-D, . 

• .. -Maandag • 5 Aprils Als van ouds. wèer club_! . 
.. . ------- ----------------------- .. '. 

U I T. S L A G E. N V A N 
" Cromv-liet l - Lens l 
· Lens 2 - Delfia 2 
Lens 6 , - D.e 'Jagers 4 . 
LensJl - R.K.A.v.v.' 
Lens E - ... V,V,P" 
Lens G ·. - West landia 

27· EN 29 
5-5 ' 
0-0 

·0-2 
8-0. 

r 1-1 
3-2 
2-0 

MA A R T, 

. ' 
' 
.• LeDSJ!UP, A - Lenspup, B _________ :--"':' _________ .:.._ ____________ .......;~· 

·· V A N D 0 .. E L •• :T 0 T D 0 E L~ .•.. 
· • Dat het ·eera.te in de bekerontmoeting tegen .de derde 
klasser Cromvlie-1; een goede beur.t maakte~ is wel zeker, 

,. Een C:romvliet.:.b~zc:ie~r ve:rlcla.arde na af-loop: Die jongens' 
, · (en dà.t 'was Lens 1) vercp.~:r:i,dE!n de, nederlàag niet ~n was . 

; één van hun besteispelers. in de t~ecle helft .niet ·uitga-., .. 
. · vallen, dàn had ;ik: het nog niet geweten. De ûitslag, 5-3 . 

voor Cromvlie_t, klinkt overtuigender, dan· hij in wèrke-: 
7 , lijkhe;i.d ·was, Het,laatste doelpunt immers, volgde pal ;!?P. · 
. de depr:i,merende 4e goal, die• in klassieke buitenspe;J.poei- · 

-:-.~·tie werçl gesooórd.'Het was prettig .te zien, dat _._ons elf-· 
... tal een vglkomen gelijkwaardige t_egenpaxi;ij v<_>rmde, die 
., .. zijn tegenst,uµer handen vol .werk bezorgde.· Cromvliet 
.;d~lpuni;~ :P.a;-~ep. kwart?-er ·spelen,-he"Fgeen een afstraf-
' fing ~as van een w,eifelj.~ in, onze, overigens keurig spe-
: lende, ,e.chterhoèii.e. Ali)fè~--apoedig·zorgde Cà.s· Sclicilper-

oort. voor de, gelijkmakl;lr en dezelfde speler deed zelfs. . . . . . ' .. 



·::g22,: __________________ -""."~-----------------
1~2 noteren. Nog voor de rust deponeerde Cromvliet de ge
lijjkmaker in onze touwen. Na de.hervatting scoorde onze mid
-Voor 'zij"n derde goal, door bij een scrimmage voor de Crom--

v.liet-veáte heel handig de bal in het enige onbewaakte hoek· 
je te mikken, De voorsprong werd keurig verdealgd. Zelfw 
zag de voorhoede kans zich nog e~ige fraaie kansen te schep~ 
pen, waarbij het d,oe 1 echter iets te hoog werd gezocht~ .In 
dE{z~ periode had . .Joop )Vill~ms liet ö~gE:luk 'bij een val zijn 
duim te breken. Van harte·spoedig herstel; .Joop! Zijri uit
val.len betekende voor onz·e plo9g een _merkbare verzwakking. 
Bovendien ging de grotere vermoeidheid van onze spelers een 
duchtig woordje meespreken. H~t laatste kwartier domineer
de Cromviiet en de'snelle rechtsbinnen iörgde met een goed 
schot voor'de gelijkmaker. Ongelukkigerwijze zag de scheids
rechter even daarrta·een duidelijke buitenspelpositie over, 
het hoofd, waardoor de gastheren gemakke'lijk aan het vier

"dé' ·doelpunt kwamen. Het viel hun vervolgens niet 'moêilijk 
van de"teleurstelling der onzen gebruik te maken om ook 
no. 5 achter Wim Huijsmáns te plaatsen. Al met.al een pret
tige wedstrijd, waarin alle spel.ers zich ten volle gaven en 
een goede indruk achterlieten. 

Van LenS 2 - Delfia '2 vernamen •wij· alleen de -uit~lag, 
0-0. Het wédstrijdrapport kwam niet in ons bezit en verde
re besprekingen kunnen_we aan deze ontmoeting dus niet wij-~. ' 

:·• LenS 6 verloor van· jagers 4 met 2-0: .. lie· tègenstandërá .. 
doelpunt~en in beide wèdstrijdlielften éénmaal en ons ,jong-· 
ste elftal dankte het in hoofdzaak aan ~ékranige achter" 
hoéde, met invaller-keeper van Hirtum aan het hoofd, dat 
de score tot 2 doelpunten bepèrkt bleef,'De bewoners van 
Ockenbu;rgh waren onze jongens n.l'. in vele opzichten de 
baas. In de voorhoede zorgde vooral Leo Nfessen nog wel eens 
voór opluchting, maar het maken van doelpunten was ook hem 
niët mogelijk.. · ~ 
~---.;..__------------------------·--"'.J_..hl~-
P R O G R ,A M M A . SENIORES . . ZONDAG · 4 · APRIL •. 

2.00 uur Lens· l Soa l terrein 1, lokaal 1 
2.30 uur R.K.w.v.v. 1-- LenS 2·•te=ein Noordweg,.Waterin

, . 

12;00 uur Lens comb.A -· LeriS 
P Ïl. 0.G RAM MA JUNIORES 

2.30 uur Oosterboys - Le~ F 
3.45 uur Oosterboys - Lens G 

gen 5 min.vanaf Leijwèg. 
comb.B · terrein l,lokaal 1 

ZATERDAG AJ?RIL. 
terrein Van Thuyllstraat 
nabij V,U.C,-stadion, 
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--------------------------------~------~-----------~ 
. · 2.00 uur Le:nSpup" A - D.H.B,R.K. -, 

2. 00 uur LenSpup. B - Quick Steps, · 
P R O G RA MM A · JUNIORES ZONDAG 4 APRIL. 

··, 1,15 uur LenS D Centra •· terre.Îlt 2, lokaal 2. 
, l ' l;;?, 00 uur LenS B _ - G, D,A. • :- terrein. 2, lokaal 2 • 

· 2,30 \lur Q,Steps, - LenS C · terrein Nijkerklaan, 
.. ,_. .. ------------------------------------------
•DE E.e.a. BLÁAST.APP.EL~- I '·_'· 

- '•EERSTE ELFTAL:.W,Huysnans, A.Hoefnagel,-H,Helmich, L,de · 
. Boer·, ·A.Koppell~, ·Ha Kops,' J /!lüstefeld, J .Walsteyn, C. · ·· · ••' 

SchilpE:lroort, H,Overbeek_, F,v • -Niel. ,Res; J,v,Melzen, J,-
Roozenburg,· H.Naastepad. Leider:· Dh:r,,- W,P:i:'aalder~ .. - . -, 

TWEEDE EIFTAL: ··J.Frijters, J;i,Westing,-A.v.Huff;el, Ph,de 
• Hee:r,, A,Bogiscp., S~Kroon, Ant.v,Huffel, W,Verheggen, F, 
,v.Lµxemburg, H,v.d,Burg, C,v,Luxemburg. Res:. A,Versteegh, 
.L,Borsboom, Leiders "Dhr_, H.Janssen, Samenkomst 1,30. uur· 

· Capitol :thèat~r. •,·•::,· · · • . · 1 •--

COMBINJ\TIE Ar .J,v,Me:i_ze11, J,v,Ven:r,ooy, H.v,d,Boogaardt, . 
.. .,_ G,Luyckx, L,Ullers, J,Bontje,-_A,Blok, J,Bom; H;v,Rijn, 
' · J. Goemans; .V/~·Hugens. 

1 ' • . • • ' T j " 

, 

COMBINATIB B: W,Hillenaar, H,de_n Drijver, C,Bie:r,huizen, 
B,Vink; J,Roozenburg, G,v,d,Steen, R,Wüstefeld, c·.v.d •. 
Zalm, H,Houkea, H,Naastepa_d, c:·A1. ' 

Rese:r,vea voor· ken B: A, Wamelink, A:Wagem'a.ns; Ch,Demeyer, 
W,Klünnen, · .. cc·· . .- • · / ... • ,-. ·· • · · · . · · · · .. 

,._ - ' -,.r.- ·. ' 
Ondanks de nederlaag- t(!gen Crom'vliet"zijn wij toch 

niet somber gestem(' voor· het verdere. v'erloop van de be
_., kercompetitie, Het ·spel was zeé:r,' goe·á. E:lil iedere. speler .... 

,-~ gaf zich ten volle; Zo' spelende ·zál Zo_nfu/.g ,het, verdiend~ 
resultaat worden behaald·, waarvan ·s.o.A •. het i,l?,cl).toffer; 

~·. zal woo;:dene: , · ;<' • ·, i t' · , 

. Ook he:!;· tweede eiftal gaat )lëkèren. De strijd .is' hier 
volgens het afvalsysteem. Daarom is het dan ook noodza-

- ·-kelijk, dat iedere .wedstrijd géwonnen wordt. Zondag- a.s. 
·. kan dit,tegèµ_R.K.w.v,v,, zeker,bereik1; wörd!a>n• .. ·· ·, 

Vo9r.,:Le komende wedstrijdjm, promc;,,t:1,e' of degradatie, 
zullen de_· twee oa~didate,n, hoeyrei ;in gewijzigd!.! àamenstel-
ling in 'n friendly-game. elkaar bestrijden. , ECO. 

---------~---~--~---~----~-------~~----~~_:.;.~~-
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U I T H E T J U N I O R E N K A M P. 

Slechts .2 competitiewedstrijden stonden op het Paaspro
gramma n.l. Lens G - Westlandia en LenS B - R.K.A.v.v •• In 
deze wedstrijden werden -f:ot ons genoegen "echte" Paaseieren 

-gelegd·. 4 Punten uit de ;-2 zege van G en de 8-0 overwin
ning van B; Bravo, lui!! Ook stónd er een vriendschappelij-

' ke wedstrijd genoteerd tussen LenS E en V.V. P. die beide 
op· dë 4dè "plaats staä.n in de 4de klasse afd. I + K. Ook d~
ze wedstrijd bracht een Lens-overwinning n.l. 7-1! ! De pu
pillen hebben onderling eens uitgemaakt wie de baas is, De 
A-pupillen zegevierden hier met 2-0 over de pupillen-B.Een 
revanche-wedstrijd ha.ligt ecbter in de lucht! LenS-~ won zo
als reeds gemeld met 3-2 van Westlandia, Een paar fouten in 
onze achterhoede en gemiste kansen in de voorhoede lever• 
de_n de' Westlanders ondánks LenS-overwicht ·een 2-'0 voorsprong 
op .met de pauze. Hierna, had Lens het windvoordeel en werd 
'de druk op de Naaldwijkse-veste steeds J:,.eviger. Toch duurde 
het nog geruime tijd eer Lens kon tegenscoren, T.ussen haitl!:
jes een mooi doelpunt van Van Laarhoven!l Even hierna maak
tè dezelfde speler g:;J.:i.jk 2-2. Hevîg-gepruts in alHï linïes 
liet het winnende doelp~ _lang wachten: Toch werd dit doel
punt nog 5 min. voor het einde gemaakt door onze Siem Bruyn, 
Een verdiende ove:rwinning, maar. behaald in een z_éér slech-. 
te'wedétrijd."LenS-E. deed het tegen v.v.P. een.stuk be
ter~ hoëwel ook hier·de beginperiode wemelde van fouten en 
foutjes. Gelukkig werd dit langzamerhand beter en vooral 
to·en Lens in de gaten ging krijgen, dat v.v.P. in alle op
zichten "de mindere" was, kwamen onze jongens los. Er werd 
vaak héél ,aardig samengesp·eeld, maar af en toe was het ook 
Ol!l .te huilen\ Vóór het vijándel~jke doel zijn onze jongens 
veei te soetsappig. Een beetje mer vaart er in (zoals Kor
tekaas.bijv. een paar keer liet zien) en ook gevaarlijker 
tegenstallliers worden overwónnen!... . ·· . . 

In de vriendschappelijke wedstrijden krijgt -vooral LenS;-G 
een harde kluif aan Oosterboys. O'boys behoort tot de kop
lqpers in a.fd• 4 I, dus de . afd. , .. waàrin Lens· E spe e 1 t • Op 
een óveiwinning of gelijkspel ,rekenen wij dus helemaal niet, 
màar wèl op een zo klein mogelijke. neder.laag, Do11t dus eens 
extra. .je bes·t.! r,. Lens-,.:i;: en Qosterboys uit. ·afd. 4.J, zullen 
.!'l~a~ waarschijnlijk niet·.veel .ontlopen. In· 'ieder geval een 
ápllllliiei:îde wedstrijd, z~ls altijd tegen onze wit-blauwe 
spO;t'tbróeders_l 

' .l~,,.-
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Samenkomst voor LEmS-F. + Léns~-G Om 2;15. rnr op .het Oos-
terboys-terrein .ian de. Vàn Thuyllstraát, nabij het Vue-
terrein_. Geen enkele wegblijver, hoor!!! 
H.H.-LEIDERS.- _ . . . ✓ 
Ook voor vriendschappelijke wedstrijden dient een ruil~ 
formulier te worden ingeleve:ç-d alsmede een kort verslagje! .,. - . -- , A.v.H~ ____ ,.., ________ ------------------------------
JUN I O RE s, . 
. Nu midden in de vacantie is het voor de -studenten on-. 

. 1 ' ' ' . ~ 

der ons. geen geschikt uu:: om over de studie en de exa.imns 
te praten. De vacantie en vrij te· zijn trekken ons aan 
en bevallen e>ns uitermate._ W:).j hebben nu wat meer· ti'jd 
om aan. OllZ e sport te denken.· Aç:coord ! Laten we -de vaca.ri.;. 1_ 
tie nuttig besteden, genieten wij van de vrijheid en van 

· de buite.:nlucht •• ~ •• tenminste indien wij door ijver te , 
tone~ onze ontspanning hebben ver,liend. Mogen wij dit o
ver ons zelf getuigen, dan juicl:len !'ij in koor: Leve dé 
Vacantie ! ! ! ' J · · ----------·-----~-------------,;,.--------
LENS B. - R.K.A.V,V.i 8 ~ o., _ _ , 

Laten wij eerst opmerken, dat. het .gastenelftal ·a.rrë·
invallers telde voor spelers die- in het· gostrafte Leid~ 

· sendamse A~elftal. moesten uitkomen • .).faar te
0

rstond· hierna 
mag ons tèam een pluim op .de :hoed.-worden gestoken,. V(lor
al in de tweede helft ·van de •strijd werden tal van aan-. 
vallen opgezet, die. de ·goede A.V. V •. :..verdediging voor las·• 
tige puzzlee 'zetten. Ons eerste doelpunt kwam na. 11 m:in u
ten door het rechterbeen van·de oerlinkse ~aul. En de e-

' ven· linkse Rinus deed 'het hem na de pauze middels een· 
hard schot in de hoek ·eveneens reclits :ga,. Een goede "recla
me voor:tweebenigheid! Toen kwam· Àlb.ert los! _Hij verr!cht
te op grandioze wijze de'hattrick . .-en zette .ook• zijn mak-

. kers aan het werk, die·nóg een drietal __ doelpunten fabriek-
- ., ten. ..;* , 
.. Hoe ieder speelde! W:el, _Bogiséh deed het weinige werk 
_goed; maar trapt te zeer heJMlwaarts µit. Rietbroek mis- _ 

·te nog~al eens en"was-.maar :nauwelijks voldoende. Rille-, 
na!l:F voldeed :beter. In d.~ mid.denlizµe speelde Evert een 
zeer nuttig partijtje.'_ Van Veen koint, er- al: aardig_· in .en 
neemt geen risico. Henk van Niel was wèl voldoende, maar 
hij houdt de bal te lang bij zich. De buitenspelers wis
selden goede en minder goede momenten met elkaar af,. Jan 
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de Roos· zagen wij wel' eens beter. De besten in de aanvals- .• 

· linie vonden wij Paul en vooral Albert. Deze twee hebben 
vooral ·de overwinning behaald •. 

; 

Dit eiftal- ka,n nog goede resultaten behalen, als door 
allen grote zorg wordt besteed aan snel en zuiver spelen 
van de .bal. · _ · . ·p. J. 

-----------------------------------------------' V A-R I A. 
... _,, 

. 
,\ 

-·- Aangenaam verrast waren wij door hét ·koninklijk gebaar . . . .j. 
van een onzer donateurs, die uit liefde voor het jeugdwerk , 
ons een briefje van tien gulden deed overhandigen ten be- : 
hoeve van de juniorafdeling. Er zal geen cent van ·verloren •· 
gaan. Hartelijk d.ank! · '· · • · ' 
- Inderdaad, Daan, vreemd keken wij op·, toen wij ·van jou 'j 
een brief uit het ziekenh1.1;_s ontvingeµ. Wat doe· je ook te • 
vallen, als je· naar- dé Stille Omgang wilt gaan! Dat hoort i 

· e;r heus ·niet bij.. Wij wensen je spoedige ·beterschap• Het ;, 
beste met de papkuur !' t 
. Joop Willems wil ook' graag in deze -rubriek. Nu, hij kr!jgt 
zijn zin, want hij .:mag inet een gebroken duim een paar da-· 'l 
gen onder dokters hoede blijven. Dûmbs up, Joop! 

• ~- ·t 

--------------------------------------~-------------- > VAN 0 V E R . Z ·E E. • 
lalèmbang, 16-3- 118•. . 

Zondag _1.1. 4ebben Ru' en ik weer'. een ).euke dag ge~akt. j 
Binnenkort ziet U onze gezamenli•jke foto op, de clubavond." .;:. 

· De ·Lensrevue heb ik nu binnen enige dagen en ik stu'ur haar ~ 
gelijk door .naar Ru;"die heeft ze dan de volgende dag, 
· · Ik maak het opperbest en verwacht aan het e.ind van dit 

jaar weer thuis te zijn en bij "l<ins weer een lustig par-, 
tijtje te. trappen. • · . · · , , · 

· Wij µijgen kledi;ig, v_oedsel enz. voldoende en op zijn f 
·tijd, maar v:oor de ·gewone Europea?-ll is het leven hier bar ,f 
duür; · · .,., 
·· ·-vérder de groeten aan ~lle Lensers,-. '• -~ 

,. . . BBP BOORTMAN. 

·, ·"- ,. '• · .'.Lau. ~aling,. ·12-3_; 148. 

Ja~er dat i.k rtiet bij ··ae ~mp;i.oènswedstrijd ko~ zi-jn 
en ook niet heb kunnen ineef'uiven. Maar ja·, dienst ,,;is tU'enst, 
als je hier de mens:en ziet', die :uit het republikeins gebied; 
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komen, dan besef je dat onze hulp hier hard nodig is, 
De stakkerds zitten ,onder de' zweren en lijden ·aan honger
oedeem. Wij 'liggen in een groot dal met. rondom hoge ber
gen. Overdag snikheet, van 2-4 uur rusten. Deze post is 
nog pas 14 dagen Hollands; dus nog geen licht, geen·can-

. tine, geen drinkwatlélT. Steeds· kou9-è ·thee! Het is hier te 
warm' om te voetballen en het,veld is half zo groot als 
het Lensterrein, en bij iedere stap moet je oppassen,dat 

, je je· nek niet breekt. "The Ramblers" kunnen we '1l1issen, 
want met een guitaar en.een stelletje etensblikjes waar-

1op met vork en lepel getrommeld wordt,,maken wij _even
veel lawaai. - Alle Lens-vrienden een Zalig Pasen! 

; . ' 

TON VAJ! LUXEMllURG. ------------------~------.;;;._.,. ______________ _ . ' . 
A D R E S S ·E N VAN VRIENDEN IN DEN VREEMDE. 
B,J ,Bom, ·sold, le kl, 21082600?. . .. . 

'D-cie - I - 4 R-,I,_' i\'/,Brigade., 

J ,Bon, Caixa Postal 37 · Ponta Grossa 
Paraná·- Brasil, 

Sold, A.J, Boortman · · 171122003. 
Comp, A,Á,T, Veldpostkant. Palembang 

Sumatra, 

Dpl.Sold. A.HÓppenbrouwers, 250714015 
Staf - III - 5 - R,r., X-Brigade, 

VeJdpostkant ,"' Soeraba.ja.-
1 · 

P,G, Hopp'enbrouwers, . ·\ 
' ' 

I 
Rio Canario Camp 

Suite 10-12 , Cura9ao, 

Dpl.Korp. A,v,Luxemburg, 260912061• 
Mortierpeleton 5-;10 R.I'~ 

. ' Veldpostkant~ Medan, 

Huzaar J,M,v,d,Poorl, 281ÓÎiÖÓ; • 
2-2 Reg, Huzaren van Boreel 

Veldpostkant. Batavia. 
R,Roodenrljs . 

. • •. Plàdjoe 108 ·.·" · 
SUIDB.tra" 

' ' . 
' _, 

'' ' 



:g!g~-.,...--------=-~------.;..;_--~~-~~-~------------------
Korp-. c.J. Visser, 260909203 • · ' · 

4-4-3 R.I. . 
Veldpostkantoor Bandoeng'; 

Korp. J • J. Walet.éyn, 250616ooi · . 
Subs. Cie· K,L. II 

Veldpostkantocir Bandoeng,, 

Dpl"Sold. Th,v,Wijk, 250327131 
4-III Reg. Grenadiers , 

C-Div. 7 Dec. ·· , 

. ' ye1dpostkantoor Batavia • 

J,P.J,v,Zon, . '' 
:Marinier III 40250 

Ma.rbri"g. Brandweer -··~~ ... ,-,t ..... 

• ,. Marinepostkantoor,Soe:rabaja. 

A.,A.J,ZUydwijk, Sold.Spec, 270327005 
0 Comp, l - 4 R:I. 

w,-Brigade 
Veldpostkantopr Batavia. 

A. ten Dam, Gren. NS 260628006 Inl.Dst, 
4e hat. Reg. Grenadiers; 
Bat.Staf IIe divisie 

Veldpostka11toor 'So.erabaja. 
,. ' . ' 

' . ' ' 

'' 

Bovenstaande adressen plaatsen wij op maarmalen herhaald 
verzoek ter wille.van diegenen onder ons, die lust hebben 
ónze vrienden in den vreemde eens. een brie~ te schrijven. 
Zij stellen het ongetwijfeld op hoge prijs, ., .. 

Maar ook voor de. betrokkenen zelf, die wij' tegemvoordig 
op kOrte termijn 'bereiken, zal hét aangenaam zijn te weten 
waar hun makkere zich bevinden. '., · . 

De porto op onze brie~n naar de militairen bedraagt 
10 cent tot 20 gram •. Voor dé burgers in ·Indië.30 cent.Voor 
de andere adressen verschillend,-voor luchtpost of,zeemail, 

l,{limmen wij in de pen,! ·. · ' ·. ·: 

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

=••z~•=••=::Wz=z••••*~=••~•=-••---•-=-•••••c~••••••••••z=• .. ; - ~ . . '. 
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Donderdag 8 April: .E. en .c; naar de Herschelstraat, · 
Zaterdag 10. il.pril: Lens D-E-F-G-pup,:B, •· · 
Zondag 11 April: Lens -1-2-4-5-ó-A-B-C, 
Maandag 12 April: Rendez'-vous op de club!. \ . . . . ' 
___________________________________________ , _____ _ 
C U M ' 'G R A N O S ;\: L I S, . . , 

Frater S,Ro:mbouj;s, d~EI in onderwijr·kringen /:j-t'ote ve:r:
maardhèid bezit om zijn veeltallige belangrijke publica-· 
ties, wijdt in Ons Eigen Blàd een-achttal kleeke kolommen 
aan een boek, dat iiok in onze c:j.ubbibliotheek een plaats 
heeft gekregen, n.L "Mysterieuze Krachten in de Sport" 
van Joris van den :Berg, ' · '. · · · 

Nu bezit de schrijver van di.t boek een grote liefde 
voor de sport en bes'chikt over een vlotte pen, zodat het ' geen verbazing behoeft, dat sportliefhebbers aan Jor:i,s 
van de11 :Berg hun hart kunnen ophalen, Wie bijvoorbeeld be_.:. 
gint met "Te midden de:r: Kampioene:r,", leest het boek ste,1-. 
lig uit en heeft er plezier yan, "Mysterieuze Krachten" 
heeft voorzover ons bekend ~at minder aantrekkingskracht 
op het lezend puèliek uitgeoefend, Maar Frater Rombouts 
heeft het g:elezen en geeft er zîjn oordeel over als peda-
gogisch vakman, · • . ; · . , J 

Hoezeer "vaJekmldige critiek kan ·verschillen met het oor
deel van het publiek, ondervond ik eens na éen bezoek aan 
lliligentia, waar zekere Poolse pianoku..'1Stenaar een par-:
tijtje muziek weggaf; dat het talrijke auditorium in ver-, 
rukking bracht:. eindeloos applaus," . bïsseringen en bloe
men! ! ! !· De · andere, avonà in de krant echter werd de arme· 
man 'l!o totaal· afgemaakt, dat de spa.anders zelfs niet heel 
bleven, Volgens de criticus deugde er absoluut 'niets van! 

,· 
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Sinds die tijd heb ik minder neiging tot applauclimeren en 
neem ik de:critieken met een J,:orre+tje zout. 1 

• ·zo komt het, dat ik het boek van Joris van den Berg le
zend nu en dan een knip9ogje nl¾'.r m~zelf 'ga:f( vanwege_ de steI 
ke stukjes. staal)im -anderzijds aan .de critiek--van Frater 

. Rombouts met ~nige voorzichtigh~id-begon, omdat ik bij hem 
niet veel sportliefde vèronde:i:iit elde •. Maar dit laatste was 
:fuis, want hij wenst niet gerekend te worden. t<;>t hen, die de 
sport schuwen en haten en beschoüwen als minde:t"Waardig ge
doe. o.f een jongensbevlieging."" Integendeel, zegt hij, sport, 
heeft· waaxde voor de opvoeding van jeugd en volk, sport is 
goed, is noodzakelijk •. Ze komt het _lichaam, en.daarmee de 
ziel, ten goede en vormt een tegenwicht voor geestelijke 
inspanning; de sport kan een voortreffelijk middel zijn om 
allerlei deugden aan te kweken. . ·· 

Frater Rombouts bestrijdt Lotsy en Van dèn, Berg, als ]].ij 
.te lezen krijgt "dat de man die lid wordt -van een club, zijn 
m~tale en innerlijke.krachten ook heeft te richten op zijn 
Spc;>rt Il • , ' 

Wij staan in deze aan de kant van·beide sportschrijvers, 
· nu zij .. het beperkénde woordje "ook" niet vergate..'l neer te ' . . 

schrijven. Het is trouwens onze persoonlijke ervaring, dat 
het.je eigen sportvreugde ten goede komt, als je vóór de 
wedstrijd door innerlijke oven7eg~ngen en besprekingen met 
de makkers je in de sfger van de komende strijd brengt, 

En als clubleiders kun,,en wij wénig prijs stellen op le
den, d;i.e eerst over hun spel gaan denken, als de scheids-, 

. ·rechter hen binnen de lijne!} roept en na het eindsignaal er 
sÎechts op bedacht schijnen te zijn zo gauw mogelijk weg te 
komen, om alles wat sport betreft angstvallig te vermijden 
tot het aanvangsuur van de volgende wedstrijd. · 

·waar 1,ot sy echter verderop beweert;· dat het voetballen 
voor.·de internationaal het karakter van "spel" heeft v.erlo
·ren, moeten wij deze uitlating betreuren. Hier wordt o.i. 
een overdreven waarde gehecht aar. de betekenis va-n de inter-, 
nationale ontmoetingen. Spel m9et spel blijven! En kan toch 
wel met de nodige ernst worden bedreven, een ernst die he
lemaal niet in strijd behoeft te zijn met het plezier,waar
voor - zoals wij verder lezen - vroeger werd gevoetbald. 
Ook nu hebben wij plezier in ons partijtje vóetbal, ook nu 
voelen wij .ons, in ons sporttenue niet gewichtiger dan een 
a..,der, en in onze kring ontmoet men ijverige_voetballers, 
die ook vlijtig studeren en naarstig arbeiden. bla~ spelen 



r 

----------------·--~·-----------------------245-
z.g. voor zijn plezier en er dan een water-en-mellf-partijtje 
van maken, is voor de anderen niet acceptabel. Laat zo'n 
"plezierige" voetballer zelf een bal kopen en op zolder 
gaan shott.en. Wij houden slecil:lts van het spel, als alle 
spelers tenminste trachten er iets behoorlijks van-te ma
ken. ,Alleen dàn kan de sport zijn - zoals z.H.de Paus zegt 
een·tègengif tegen wekelijkheid en.gemakzucht~ 

·Hèt-:ligt niet op onze weg-het interessanté"artikel van· 
Frater s.Rombouts noch oo)i:,_het: besproken boek in hun ·ge
heel weer te geven-:,, 'Wi:j ·stellen ons echter voq;r __ Rombouts' 
critiek in Van den.· :Bergs boek te deponeren. Men kan dan··· 
beide le:;en. , .. , 

Het zou on~ niet·- verbazen, als nog eens bleek, dat hun 
o.: -l 

meningen helemaal niet. zover van elkander liggen. . , ·. ·· · 
En stellig zijn beiden voorstanders van wat Frater. 

Rombouts schrijft-, ·dat de voordelen '.van ge~ onde· sport· 
slechts zijn te verwezenlijken, als men.zelf aan sport 
doet. Doch dat het kijk.en naar sport alleen maar in staat 
zou zijn om holle ·hoofden op hol te brengen, zal Rombouts 
wel niet .zo absoluut bedoeld hebben te zeggen, · 
-----------------------------------------------BE~-
A F S C H R IJ V I N G E N. . · ·-,;.. 

. Wekelijks worden op de· omslag van de Lensrevue de adres
sen van'Eco en Juco secretariaat gepubliceerd. Bij herha
ling is ook medegedeeld, dat event. afschrijvingen v6ór 
Vrijdagavond aan deze adressen opgegeven moeten worden~ 
.Beide heren Secr. zijn ·niet télefonisch ·aangesloten.Het . / 

ware inderdaad gemakkelijker, wanneer dit wèl het geval 
~as. Sommige (en dat worden er steeds meer!) vernuftelin
gen wete·n wel raad. Zij bellen de voorzitter of secreta
ris even op, dan is 't vÓor elkaar: Uat deze heri3n met de 
wetenschap, dat· Jan of Piet niet ,meés-peelt moeten doen, 
is niet erg duidelijk.· Er is maar'':één conclusie: Yen ver
onderstelt, dat de voorzitter en secretaris wel zo vrien
delijk"zullen zijn, op hun stalen ros te klimmen en,de 
boo~schap te brengen aan het adres, waar, dezè zijn moet. 
Dit is vrel zeer simpel gedacht. Beide heren hebben veel 
voor ,Lens over, maar 'l'Oor boodschappeajongen ·ienen zij 
zich niet! Men knopei het dus weer eens goed in het oor: 
Afschrijvingen alleen aan het Eco en Juco-secretariaat en 
onvoorziene omstandigheden daargelaten v66r Vrijdagavond • 

. ; W.PRAALDER, voorzitter. 

/ , 
,/ 
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VA Il IA. 
::-- De zieke ·naan van ·Lensrevue no·. 31 is na.tuurlijk :baan Hu
gens. De vrienden zullen dit ëegrepen hebben. · 
- En Joop Willems zagen wij weer.bij dè wedstrijd van het 
eerste, helaas nog aan de ka..,t; vanwaar hij met een Napoleon-
tische houding de strijd gade. sloeg, .. 
- Veteranen,• die in de komende maanden weer eens ·achter dé 
bal willen hollen, gelieven dit op te geven a.à.n1 G.v.d. 

'Ste.en, Witte de Withstraat 20 A. ·' · · ·. 

-------------------------------------------~---~---
U I T S L A G E N VP!:'/ 3 'EN 4 APRILs 
Lens l -soa l 1-1 ffuns D -centra 6-1 
R,K.WVV l -Lens 2 2:.3 ïOosterboys-Lens F - 0-3 
Lenacomb.A-Lenscomb.B l-2 iOosterboys•Lens G. 12..;o 
Lens B . -G,D.11,. 3~3 jLenspup. A-D,H,B.R,K. _ 3-1 
Q~Steps -Lens C 3-3 iLenspup, B-Q.Steps 1-5 -::;.----------~~-------~·,:_ ___ ,:. ________ ... ______ ~---------:~------
V·AN DOEL· TOT. D o·E L. 

· Het .resultaat van de tweede bekerwedstrijd, waar:ï,n ·het 
eerst~ mocht uitkomen, was niet in overeenstemming met. de 
verwachtingen, die na de strijd va."l 2e Paasdag gekoesterd 
werden, Behalve de elf groen-witte tegenstanders was er ech
ter nog één die zièh duchtig: dee,d. gelden n.l. de orkaan
achtige wind. •. Deze deed aan de spelopbouw zoveel afbreuk, 
dat het wel-leek, alsof onze spelers daarbij hun totale 

· energie moesten verbruiké!]-, Over de wedstrijd zelf ,valt ·wei.; 
nig te verte'llen, In de eerste helft hadden de onza:ide wind 
schuin tegen, '.waardoor Soa veelal. in h.et offeiisief'was~Ook 

. hun afwerking was l,Jlaa.r ..!!iatigjes en het duurde tot· even voo.r 
r.ust, voo:i:dat er een .doelpunt viel. Hierbij werd door één · 
va:á onze verdedige:i;:s neig de behulpzame voet .geboden,want 
via diens-geleen,de-s.choen verdween <\e bal langs de verbluf
te Wim Huysma.ns in de'touwen, Na de rust scheen Lens beste 
plannen te hebben,want reeds.Da 2 minuten scoorde Frans van 
Niel de gelijkmaker, Het bijna voortdurende Lens-overwicht, 
dat dS?,rna ·oniatond (9 'èornera ! ) bleef zonder· ge\rolg,daar 
het vereiste doorzettingsvermogen ontbrak, Het wa:s ontmoe
digend te zien, hèe,. aanval •na aanval op niets uitliep, Te
gen het einde werkte Soa.z:j.chnog wat los en voor de .kooi 
vari. Wi.m spande het nog even i;educht. -Vlak voor het eindsig-

"naalkwam er nog een kansrijke LenS-aanval, maarhet•harde 
, schot was te ·11recht\raardig" op de keepèr gerièht, • : .; 
• Het tweede speelde zich in de volgen.de ronde van de H.V.B.-

• 
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beker dool- een kleine 3-2 zege ·op° R;I~.rr.v.·v. 'De eerst!!" 
helft hadè.en onze bi'am~wi.tten de storm in de rug, ma.ar 

· voornaoelijk do9r kort .s·pel werd dé,meerá.erheid n:i.Eit tót 
uitdruk!<ir>.g gè.bracht, · De weesjongens· deden het beter.Bij 
één van hun weinige i;egénaanvàÏleh ~erd de 'bal achté:t" ". 
'Blok gedeponeèrd, Toch 1.-wanl nóg voor de .rust de gelijJ{ma-~ . l . • • ... ker: Le,nS kreeg een pe~al ty en..__Hans v ,d, Burg realisèerde deze 'Ji:ans op behèerstecwijze. . . . . . ' ... .. . . 

Na de herv0.tting· was het mat de ·veldméerdèrlieid gedaan. 
De' achterhoede èn specia.a.i de 'keeper stoµden echt~r hun. · 
mànnétjè en de voorlloede o;,ereerde; nu er meer _ruimte was, 
ook effectiever, ~a èen'mooie 'àanval zorgde Frans ~an Lu
xemburg voor 1-2, Enige..tijd'hier::1a kregen. ook de g;i.s:the
ren een penalt'y, die de .partijen weer:op ge),ijke voet ·• · 
brach•t; De reservè:1 lieten liet er eéhter niet _oij zitten 
en Wim Verh~ggen smaàkte het, genoegen de -vi·jandel;i.jke kee
per voor dé derde maal te verschaJ,ken, Hierna volgden nog 
enige kansen om de score te verhogen, doch een "[i_erde. 
goal leverde het niet op, · · · · ' · 

·. 'l'woe LènS-combinaties, waarva.~ l!. _in ·hoofdzaák h;t der
. de en B het vierde elftal vertegenwoordigden, bestreden 

e.lkaar om. voor· d'e komende be:Ïangrijkè_ wedst1:ijdèn in vorm .. 
' te blijven, Jammer genoeg wàreI?, tl.e elftall~n door meerde-. 

re oorzaken nogal gehavend. Bovendien maakte de wind ook 
hHi;r goed spel ze!Jr moeïlijk, ·net werd een prettig .partij
tje ,waarin B een moeizame 2-J 9ver.vinning behaalde. . 

. ' • ? . 
~ ..,. . - . • ' ... ' J. V. V ~ , .... -----------------------.-------------------------4--··--

P R O G R A M M A SENIORES ZONDAG · 11 APRIL. 
2.- u. Spoorwijk 1- - Lens· 1 terre.in Vredenburghweg 75, 

· ' · bij de spoorbaan~ · 
· -12.-- u. Lens 2 - D,H.B.R,K,l, terr.ei..'1. l lokaal 1 •. 

2.30 u. Q.Steps 2 - Lens 4 · .• Terrein Nijkerklaan. 
; 2.--u.·Lens 5 '. -.H,D,V.4. ter'reinl lokaal 1. 

12 .-- ·ü. Lens 6 .:.. Lens· A · .... terrein 2 lokaal 2. 
P R O G R A V. 11: A JillTTOHES ZATERDAG 10 . APRIL. 

3,45 u, Velo Lens D, Wateringen~ Smnenkomst 2.45 uur, 
hoek Vreeswijkstr,-Leijweg,Zö mo- ·,., 

, .gelijk _per· fiets. · . 
2,30 u, Lens .E -· Valkeniers (vr~) terrein 1 ·lokaal 2, . 

'3.-- u, K,R,V,c,·- Lens F, Vr.edenburgh'.veg.'Samenk,2,15'u, 
onder viaduct Vaillantlaan, Liefst per fiets, 

/ 
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i~-:-- u. Lenspup.B - D.H.B.R,K, terrein 2 lokaal 2 

p R o• G R A M !11 A J1JNIOllES ZONDAG 11 APBIL~ . 
12r"" u •. G.D,A. - Lens B, Sportterrein Ocl<a:ibu:rgh eind Laan, 

. ' · . · · v..Meerdervoort {bij Kijkduin). •· 
1.- u, Wit Blauw R.K. "'. Lens c, ~an Thuyllstraat: . . 

------~------------------------------~------------- i; 

'DE E~c.o: BLAAST APPÈL, 
EERSTE ELFI'AL: W.Huysmans, A,Hoefnagei, J,Willems,' L.de 1 
~oer; A.Koppelle, H,Kops, J,'ól'Üste:f'eld, J.Walsteyn, C,Schil~ 
P.eroort, H.Overbeek, F.v,Niel. Res: H,Helmich, H,v.Rij!l• ·l 
Leider: Dhr. W.Praalder. · • 
Tï/EEDE ELFrAL: J.v.Melzen, Ph,de Heer, A,v,Hu:f':f'el, J,v.Wes-l 
ting, A,Bogisch, J,Hop, F,v.Luxembu:rg, W.Verheggen, Ant.v.; 

1 ··H;u:f':f'el, J,Goemans, S.Kroon, Res: A.WàmeÏink,. C,Al.' Leider;.'. 
llhr, H,Janssen, .? · · . : 
VIERDE ELFTAL: W.Hillenaar, C,Bierhuizen, H.den Drijver, .,. 
B,Vink, J.Roozenburg, G.v.d.Steen,· R,1:7üste:f'eld, H,Naasté- Î 
'pad, c.v.d.Zalm, H,v.d.Burg, c.v,Luxemburg. _Res: H,Houkes, : 
J.Bom, A,Versteegh. Leider: Dhr. N.Schouten, i 

VIJFDE ELFTAL: Ch,Demeyer, A.Wagema"ls, W,Jqünnen, G,Luyckx,l 
F.v.Deelen; L,Borsboom, J,Bon, .A,tTame.link, L,v,d,Wal, L,del 
\Jeert, C,Al. . . ' 
ZESDE ELFrAL: J ,Heere, A,Bosma, L,Bosma, ?!.DuJ,laart, A,.v ,d,· 
Bol, L,Dullaart, J,Sinjorgo, •. H.v.Hirtuin,. B,Bes, P,Bakker, 
LJHessen, ·, · 

De eerste blamvwitten treden áa'l voor de .derde wedst.-ijd 
in de K.N,V,B,-competitie en gaan-op bezoek bij Spoorwijk,, 
' Door diverse omstandigheden moesten·zonélag j,l, enige 
invallers· worden opgesteld, maar nu wij vrijwel volledig 
aan de start kunnen verschijnen is .succes niet u;i.tges,loten,. 
Wfj durven daarom een kleine·overwinning te voorspellen, 

Het tweede elftal speelt thuis een vriendly-ga.me tegen 
een oude tegenstander, D.H.B.R,K, Hieraan zullen de Heer 
c:s. hun handen vol hebben, 

Alles wat Lenig en Snel is, verwachten wij Zondag a, s, ; 
om 14;30 uur aan de Nijkerklaan om daar ons 4e ,;,l:f'tal aan 
te moedigen in'•de promotie-wedstrijd tegen Quick Steps 2, , 
degradant van de le klas. • 

Jongelui, speelt voor wat je waard bent en tracht.de 
kroon op het werk te zetten van een goed seizoen! Heel· 
blauwwit rekent op jullie. Als er gespeeld wordt als in de,. 



-----------------_____________ ...,,; --------•--- .. -250-----------uitw~dstrijden tegen V,D;S/ 3 en El.Zwart 3 in, q,e afgelo
pen competitie, .dan ·,is een overwin..·üng ons deel, wat te
yens een waardig gesch<fuk zou zi j,1., voor éle leider, die 
Zondag a, s. verjaart. · }; . • 

Het Se elftal speelt thuis, ook al vr:Lendschappelijk 
en wel tegen 13:,D. v. 5, terydj1-·het zesde elftal in èen 
9nderlinge krachtmeting hèt A-elftal zal proberen te klop-
·pe'n. ·· , · . . . .E C 0 

. . ' ~ . # • -
____________ ., __________________________________________ _ 
U' I T H E T JU 1·f-I O R E !ï K 'A i·1 P. 
Toen Zomdagav'ond Dhr, Visser·even bij mij langs kwam,nadat 
hij in het afgelopen week-end liefl'!t 3 wedstrijden als lei
der op zijn naam had staan, ontviel hem de. opmerki:1g: "Er 
was dit keer werkelijk geen lol aan, 11 En inderdaad, het 
stormweer en de gure wi.nd stelden leiders en spelers voor 

.. een onaangensme taak. Van goed voetbal was dan ·ook geen 
sprake, zodat wij deze keer niet uitvoerig op de ve=ich
tingen van onze jongens zullen ing2.an, De tweè vriend
·schappelijke wedstrijden tegen Oosterboys leverde een o
,verwinning en een nederlaag op •. LenS-F wist mei 3-0 te 
winnen maar ons G, had tegen.de a,s. kampioen(?) van afd, 
4I geen ke.ns en ging met ·12-0 ten- onder,· LenS-E en LenS-G 
houden evenwel t.z.t •. ·nog een wedstrijd tegen O 'boys te 
goed. Dat zal dan wel sp;wn_ençl.er worden!! Vier van de zes 
punten kwamen in de LenS-pot ui -b- de competi tievredstrijden. 
LenS-C moest. met een gelijkspel' tegen Q.Steps genoE!gen . 
nemen~(3-3), In de laatste minuut van de wEldstrijd kreeg 
LenS op de rand van het strafschopgebied een v!ije schop 
tegen zich toegewezen omdat •• ..... Dit cadeautje werd 
dankbaar door Q,St. geaccepteerd ~n Pellekoor~'mocht de 
gelijkmaker uit het net vissen. Het z~r zwakke Centra 
kreeg dit keer met 6-1 klop van.LenS-D. LenS:..B deelde de 
buit met G,D,A. en"gaat het a.s. Zondag tegen de Loosduin-
se oÎub_ nog ee:ns proberen,_ : ', 

P'A SF O T 0 1 S !!! ! ! 
All_!! junioren vsn het B,-C.-D.-E,-F, en G,-elftal alsme
de alle -pup;i.llen geboren in .de jaren 1935 en 1936 dienen 

' zo spoedig mogelijk een nieuwe goedgelijkende pasfót'b in 
·te lev-eren bij· ,de Heer A,v ,Huffel, Sneeu,-.balstrá.at os. 
Deze"foto zal drie jaren gèldig bli;jven, De foto's ~oe
ten gelijktijdig aan de bond worden opgezonden •. Zorgt ~ 
~ ~dig voor!!! ' 
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. ·' Reeds eerdei° 1ng;,1everde 'pasfoto Is· zijn• ongeldig'ge.;.,oi
den zoda,t iedere'.en naar de fo1;ograaf., moet, wapdelen ! Op de , 
achterzijde ·van g,e föto ~ potlood'verneläen~ Naam,voorlet-
terB en geb·oortedatüm~ · , ,, 

H.H.LEilYlIBS. {· 
De jeugd.leiderscursus zal waarschijnlijlj: aanvangen op 2} 
April-a.s,. .. . ~- , . .. 

Nadere mededelingen volgen. ·Ik v<:irzoek U deze avond, 
voor deze zeer belangrijke èursus, vrij te houden, en bij 
event. verhindering beric'ht, te zenden~ · 
ROOSTER VOOR A.S. 
LenS-pup. B , 
Lens d 
,Lens f 
LenS e 
LenS g 
LenS b . 
LenS C 

J , 

ZATERDAG EN ZuNDAG: 
Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr,. 

J,van·Melzen. 
W,Vil.sser, 
J>. Juff ernans. 
A,v~Huffel, · 
J ~ Goemaris • 
P,Juffermans. 
w.v{sser.·· 

\, 

I 

U wordt verzocht event, in Uw bezit zijnde competitiekaar
ten bij genoemde leiders te.bezorgen, 

De pupillenwedstrijd Lens A·-.Q~Steyps is uitgesteld. 
Hiervoor in de plaats Lens B - LenS·Ä, __ • ___ f ________ _______________ • ___ -----~-------A.v.H~ __ 
PAASVOETBALTOD1lNOOI, , '. . 

Elk jaar is .het voetb,a:ltournóoi door de Haagse scholen 
in de Paasvacantie te houden, een attractie ;voor onze •jon
gens, 

De eerste prijs in de afdeling voor· de lagere school 
werd veroverd -door de. Engelb.ewaar.dersschool van de Weimar
straat, Dit elftal bestaat in hoofdzaak uit Lensjuniores en
pupillen. In de Ulo:-afdeling ging Joop v~n Zuilen c.s. met 
de eretitel strijken, terwijl de tweede prijs tereèht kwam 
bij de Herschelstraàtschool, waartoe eveneens verscheidene 
Lensers hun bijdrage leverden. 

Onze gelukwensen dus aan beide elftallen, de ·: ervraarde 
Broéders en Lens. 

" . / . ss::=-====:=!=~===~•asi=a::===~=•=====;i;=:è;_1a:=_=•-==ra=a:~==1::===s=c===-===== 
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LE N S 1 Z A KA G'E N D A: 
Donderdag. 15 Aprih' 7 u. ll en C maken deze keer iets min-

Zaterdag 
Zondag .. 
Maa.Ildag 

17 April: 
18 Aprih 

. 19 April: 

der' lawàai. · 
Lens E-,G-~p.A-Pup.Jl •. : 
41 Lensers naar Holland-llelgië. 
Club! -·------·--------------·----~-------

0 F -F I C I E E -L~
H OLLAND ll E L.G I.E 10 APRIL 19494· 

. . ... . 

Zitplaatsen: c.~lleen, H..Helmich, A.Hcie:fnagel,, H.Houkes, 
W.Huijsmans; A.v.d.Kley, Jac.v.d.Kley, ·w.Praalder, c.Rött
gering, JanRunderkamp, N.Schouten, 1,Ullers, J.v.Venrooy, 
J.Willems, w.wes_terhout,. G.C.Vroegh. · 
~ ~ - " . ~ ' 

Staanplaatsen: R.Becker, B.Bes, -A.]llok, C.Bogisc.h, J.Bom,. 
A.Boogmans, Jflloortman Sr., F.v.Deelen, Çh.Demeyer, G.v. 
Deelen Sr., J;Goemans, F.Hoefnagel, A.v.Huffel, S.Kroon,. 
P.J.de Leeuw, H.Naastepad, P.Pellekoorn, J,Roozenbuxg, 
J.Sinjorgo,'- J.Ç.::\tarrenburg S_r., A. V:ersteegh,. J. Vester • 

.i[Q!!genskaarten: Adr.Duy'vestein, W.Gelauff, L,Haring. 
•' - .. ' ,, 

Afhalen van de ,kaarten: Donderdag 15 April 1948 tussen 
7.30 en 9.30 uur ~ij H,Houkes, 2e Schuytstraat 60, 

,UitdrukkelijJ{ wordt er op gewezen, dat d.ege~n die een 
kaart ontvangen hiervan perSoonlijk gebruik moeten maken. 
Overdxagen van kaarten is derhalve niet teegestaàn. De.op 
Donderdag a,s •. niet afgehaalde kaarten worden opnieuw toe-.. . . , . 
geweze,,n. 

' --------~--------~------------~------·---------------
' 

,. 
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UIT S LAGE ,N VAN '10 en 11 APRIL. 
Spoorwijk 1. Lens l l..;2 Velo· - Lens D. 0-1 
Duincligt 3 Lens 3 1-2 Lens E Valkeniers 11-0 
Q;Step's 2 ·- Lens ~ 4-1 K.R.v.c. ~ Lens F 5 ... 2 
Len13 __ 6:. Lens A 1-2 Lens G - Bl •. Zwart 3:-1 

·-· Lens ·B 
,. 

~.D.A; 3-0 Pup. A ,;. Pup. B 4-1 
W.Bl. R.K. - Lens C 2-5 Pup •. B .. - D.H.B.R.K. 4-0 --,-.------------------------------------------------------
V A lf D 0 E L T 0 T D 0 E L • 

. De. eerste overv,inning in de bekercompetitie· kwaDi Zondag 
j".l,. binnen, I:ïet 2-1 ~lee{ Lens l in de meerderheid tegen 
Spoorwijk. Overtuigend waren, de cijfers derhalve niet en 
ook het spel miste deze eigènschap. Voo;r de rust hadden· de 
onzen de wind schuin in het ,yoord,eel. Dit resulteerde in 
ee~ vrij regelmatig veldoverwicht, hetgeen óok bleek uit· 
de corne,rverhouding,. s· tegen 3·. De productiviteit ontbrak 
echter; Lens 'bracht het niet verder dan.enige kopballen 
van Jan Walsteijn en een góed schot van Joop Wüstefeld.De 
rÜststa.ncf was dubbelblank •. Na de hervatting do·elpuntte 
Spoorwijk al in de 4e minuut. Een omzetting in onze _ploeg 
bracht vervolgens een beter verband en de strijd ging ge
lijk qp. Wim Huijsmans _moest eerst nog enige malen zijn ta
lenten tonen alvorens,Aad Koppelle doorbrák en keµrig in
schoot •. Het spel werd hierná levendiger en Henny Overbeek • 
smaàkte het genoegen' de stand op 1-2 te brengen. Tegen h,et 
einde nog enige gevaarlijke"aanvallen van Spoorwijk, maar 
onze doelwachter waakte! 

, Het derde elftal was ter elfder ure opgerÓepen om via 
een-beslissingswedstrijd met Duindigt 3 uit te.maken wie 
uiteindelijk de onderste plaats i~ 2 E zou bezetten, Het 
BMT-teri"ein was de plaats van handeling,. În het begin van 

. de strijd pàkte de geelzwarte tegenstanders fel aan en na 
enigé mifr1i.ten spelen hadden zij reeds succes ook, door het 
gebruikmaken van een weifeling in de. LenS-verdediging, De 
bewoners van de Buurtweg bleven ook na dit doelpunt nog 
het meest in het offensief, waarbij het windvoordeel,dat 
zij bezaten,'ook een bélangrijke. factor was. Toch paste· 
ons _elftal zich_ hoe langer hoé beter aan,· Na een kwartier
tje wogen de partijen·tegen elkaar op en de LenS-atta~ues 
bleken niet van gevaar ontbloot. Bij een doorbraak·zette . 
Helik van Rijn, die deze wedstrijd wel bijzonder in vorm. , 
was, prachtig door en mèt een ferm schot werd de·gelijkma-, 
ker geproduceerd, Na de rust ha~ Len? het windvo9rdeel en 
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daarmee ook een zeer duidelijk overwicht. Gevaarlijke .si
tuaties ontatonden·er genoeg voor het Duindigtdoel en het 
gelukte -Huug Haukes na ee~ ;kwartier dan ook het ne~ ·te 
doén trillen. Nóg enige :frá.àfe kansen deden zich voor. 
Henk van Rijn losté een hard vliegend schot, dat echter 
rákelings over de qoellat··ging. Ook Duindigt brak nog eni
ge keren gevaarli•jk door, ·doch zij konden keeper ·Blok 
niet méer verschalken. z·o behield Llins•j door die 'kleine 
2-1 zege ·een plaats ïn de 'tweede klas •. 
. Het vierde begon de kleine, maar zeer belangrijke ·wed

. strijdenreeks, die de'nogal uitgebreide naam hee:ft van 
promotie-degradatie compétitie, Het resultaat was teleur
stellend, '\'/ant Quick .!3teps/ 2 bleef' ,met 4-l in de meerà.er
heid. De overwinning van.de.roodwfttenwas verdiend, hoe
wel de. ttitslag rijkelijk hoog uitviel, 'Het_ver~9hil.in 

· veldspel was niet groot, maar het. el:ftal der 'gastheren, • 
· met veel géroutinee:rdé .kr.achten, · trad veeÎ beslister. op 

en wist daardoor de geboden kinsen ook veelal _in doelyun
ten om te zetten. Direct na .het begin bel·ee:fde qns' doel 
al moeili'jke ogenblikken, maar.na enige tijd kon Lens· · 

. -zich wat loswerken~ Zo kreeg'Iïàns~v.d. Burg op een ·gege
ven ogenblik een goede kans, maar het harde schot was 
iets te hoog_gericht. Kort _voór de 'pauze had Quick st·eps 
succes en de rust brak aan mët 1-0 voor de, thuisclub. Na 
de thee bleek Quick Steps' over groter.uithoudingsvermogen 

, te beschikken. Toch hield onze achterhoede voorlopig nog 
stand, speciaá.l Henk den Drijver zette de · ,ro9dwitte aan
vallers- herhaaldelijk de voet dwars. · Nadat de gastheren 
voor 2-0 had.den gezorgd," kregen onze jongens· nog en:ige
aardige ká.nsen, die echt.er zonder resultaat bleven. Eerst 
.;nadat de stand tot 3-0 was opgevoerd, zag Kees. v.d,Zalm· 

" ká.ns de eer te redden.,Even voor het einde we:rd de stand 
op 4-1 gebracht" In de resterende we_cj.strijden z_al het dus 
aanpakken worden! . . . .. · , · · 

LenS 6 speelde' een vriendsohàppelijke ·:,.,.edstrijd tegèp. 
het- A-el:ftal; waarin het. :laatstgenoemde met. 2-1 de zege . 
behaalde, De "gastspeler" Willy _Hegge bezorgde het ze03de 
een voorsprong, waarna één ·der achterspelers van de seni-

.oren zo in het nauw kwam; dat de gelijkmaker door hem _ 
werd gescoord. Vlak voor het einde bracht Bouwmeester de 
overwinning aan de zijde van de juniqren, 

\ 

. .. 
J.v.v. 
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-255- · ,. · . · .. -;'.'--~------~~-~~-~~~---~-~---------------v ARIA,. · ···· J1e Hellr Ju:f'fermane, di_e · reeds zoveel nieuwe ,wereldburgers uit de grote Lensfamilie_indeze rubriek mocht aankondîgen, 
viel dezer dagen de grote eer te beurt zelf in de 'vaderstand 
te. worden verheven. Op 7 April werden Dhr. en,Mevr. Juffer
mans verblijd met de gebo<;>rte van een zoon;• Leo. Van ganser harte· biedén we namens alle blauwwitten· ortze -.gelukwensen 
aan en we hÖpen, dat Leo. voorspoedig op moge groeien. Wat LenS betreft voegen we er nog de wens aan toe·, dat op de 

·jonge wereldburger zijn vaders genegenheid èn toewijd~ng 
voor ons '.blauw-wit moge overgaan. Dan is LenS :vÇ>Qr· lange jaren gedekt! . · . · · · ·•- · ·· . 
- De spelers van het eerste -' en mogeli,jk van andere s_enior.enelftallen ..: die Zat"brdagmiddag· lust gevoelen een 'balle
tje te komen trappen, zijn van Jiarte welkom.- '°". · . 

Mevr. v.d. Kleij; de echtgenote van onse oud-voorzitter 
is opnieuw in het ·ziekenhuis opgenomen. Ze verblijft aldaar 
op z_aal 260. Onze :t>este wensen_ voor een algeheel herstel! --------------.----------P R O G R A M M A JUNIORES ZATERDAG 17 APRIL. 3.-- uur: LenS E - Wilhélmus • 
3.- uur: Westlandia - Lens G 
2.3o·uur: Lenspup. A - G~D.A. · 
2.- uur: G.D.A. - Lenspup. B. . . • --------------.. --·-------------------------. . ' . . - . . , U I .T H '.E T J U N I O RE N K A MP. 

De wedstrijd K.R,v.c. - Lens F eindigde in een 5-2 overwinning voor eerstgenoemde club; die op deze wijze revanche wist te nemen voor de zware nederlaag op ons terrein. Ons 
elftal heeft helaas een'4tal onsportieve spelers, die zonder biikk;m of blozen hun. makkers· in de steek laten. 

N-.Rom'ijn, H.den T·suling en Jan de Roos bleven zonder be-
kende reden weg en J 0 Keuls kwam Vrijdagavond tot de verrassende ontdekking, dat hij zich had ·opgegetren voor de Zater'

dagmiddag-padVinderij ! ! ! . Hier past .maar:e~n kort maar krachtig w:o\l,rd: _FOEI!!!! Over de wedstrijd: nog het volgende: K.R.v.c. begint'met een hevig offensief, hetgeen onze ach-
. ter hoede kè:iiiie lijk van "de kook bracht, al thans werft het zeer spoedig met háar medewerking 2-0: Vijf.min. voor de pàuze maakte H.Hakèt het ·de keeper zo- moeilijk, .dat deze de .bal liet glippen 2-1. Kort }µerna-kon Jos Jager van pech spre
ken, .toeri éen uitste!end schot van de onderkant. van de lat 
weer iri het veld terugstoot~,Na de rust werd een korte aar-

\ 
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zeling· van Lammers afgestrll-f't 3-1. i!ieèr wist Raket de 'ach,-

.. terstand• te verkleinen 3..:2. De ·geli·jkma;lrnr_hing in d!! 
lucht, maar nu had L:v,d.'îlal geen' geluk, toen hij een· bal. 
liet glippen 4-2. Even later wisten ûe rood.broeken nog 
,een keer te doelpunten,· 5-2. Een enerverende mi·dstrijd•· · 
wer.d gespeeld tussen Velo en Lehs d. Vó'ór de pauze wist · 
de zeer sterke Velo-áchterhóède alle Lens-aanvallen af 
te slaan o-o. Even 'na, de. rust 'trof een kei-hard' schot,· . 

, ' ·1. --van Ton Heijdra va11 ongevE!er•30 m. roos 0-1. Nog geen mi-
nuut hierna gebeurde hetzelfde maar een doelpunt Jileef • 
uit, omdat de lat voor Velo· redding bracht, Kort hïerqp 

"wer.d weer een_}r.9,~e_l af'.~i:vuurd, · ~ie wederom door dè''•deklat 
retour werd gezonden, •Zo bleef de stand 1~-o· en h.'wá.rii .:Cé:ïS 
tot de overtuiging, dat het Ve10:.materi8.,?.'l ·uit het: "goede 
hou,t II gesneden blijh.-t te. zijn~ De. Juco zal tenminstè ook 

· tracliten zulke bovenlatten te bemachtigen! 
Lens G begon met een zwakke start tegen Illau1v Zwart, 

dat spoedig wist te doelpunten 0-1. Ons elftal kwam er -· ;, 
gelukkig langzaJmtrhand beter irt, Nada·~· eeh ·paar ·kansen · 
onbenut bleven. kreeg va,, Tilburg (die héél hard•gewerkt _ 

_ heeft) de beloning voor zijn d~zetten, Hij doelpuntte 
'heel mooi• 1-1. l<a ·de paµze kon LenS in de aanval blij
ven, doordat de achterhoède geen kans meer weggaf. Vooral 
Ge:ràrd · vàn Gein .,. die soms àls een zware · tank zijn· tegen
at anders als kegels omver wierp - had er plezier in! Tot 
grote vreugde van de.-" 1-ijn-menseh"- kon de ijverige· Lin~ · • 
neriwèever met een hard· en ·onverwacht schot· Lens G· aan de 

· 1e.iding helpen ·2-1/ Even later kon ook d,e flrÜyn de keepèr 
het __ na.kijken geven, Zo kon de populaire scheidsrechter ✓ 
Dhr. E.Hansen· bij het' einde aantekenen, dat LenS met· 3-1 
gewonnen had. Il:ravo ! .· 

Ook Lens-c ··wist te winne11 tégen .Wit )3_lau;v R,K,. L~atst
genoemde club had een veel sterker elftal, zodat een aan- · 
merkelijk ander rtsultaa.t werd geboekt' dan bij de thuis·· 
wedstrijd, toen onze jongens J!let 14-0 wonnen, Nu werd het 
een 5-'3 overwinning in een prettige' nedstr.ijd. Lens-E· · 
speelde een vriendschappelijke wèdstrijd te1sen Valkeniêrs·. 
Onze. jongens waren een stuk sterker· en ko:!den op hun ge
mak 11, ••• doelpunten bij 'elkaar trommele..7. tervrijl keeper 

, W,Gelauff, die slechts' _2 ballen kreeg~ geen fout- ma.akte, 
Ook onze· pupillen· wisten weer een Overwinning te boeken 
op·D,H,Il,R,K. D<i! 2de pupillen-ronde· is_ nu weer voorbij." 
Onze A-pupillen wonnen alle wedstrijden en de B-plpeg -- ' 

' 
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kreeg slechts l x klop, doordat si.j onvolledig in het veld, 
moest·, komen. Met .spanning zien wij de 3de _ronde tegemoet 1 .; 

M E D E D E L I N G. . .. . . . , 
De gestaakte wedstrijd LenS-F - Qu,ick Steps wordt .. als uit-· 
gespeeld beschouwd. · , 
JUNIOREN, denken jullie om .dè foto's? 

Zie vorige LenS-revue. ~ i 
: t . ' ' 

LEIDERS. Aangesteld tot leider van LenS-,E 
Dhr. J.Walsteijn Jr, 

· • · · . · . · A v H ·---..:------~-~--------~---------~-~~ . •• ;ç • 

G • .D.A. - LE N S. B; 2 ~- 0, .. · . , , · . 
Na het gelijke spel (3-3), dat Jan de ~oos c,s. op ei-; 

gen terrein tegen de Loosduiners _ wisten t~ bevechten, ·is de 
· uitslag in de returnmatch een, teleurstelling geworden. Wel_ 
ging de rust_ met nog bla.~ke stand in, maar het windvoordeel 
dat G,D,A, daarna kreeg, deed vermoeden, dat Lens de kous; 
op de kop zou krijgen, Inderdaad moest Bogisch drie keer 
het hoofd buigen. Ook in deze wedstrijd was de aanvalslinie 
het zwakst; Ruygrok was.de enige die op peil bleef en spe-; 
ciaal aan Van Zuilen keer op keer de bal goed aangaf. De · : 
middenlinie en beidè backs speelden aanzienlijk beter; De _; 
rechtsback wist zelfs enige keren tot bij de Loosduinse kee
per door te dringen. De wedstrijd. werd door Dhr. Van der 
Meer, leider van G,D,A. zeer__/4'oed,en gestreng geieid~p J. --------------------------------·--------------~-··· .. 
LEIDÊR VAlf MELZEN VERTELTs, 

Met vastberaden gezichten ba'traden elf B-p1 pillen het 
veld·met de bedoeling om de "smaad" van de vorige week uit, 
•te wissen. En zij hebben keurig gespeeld, De voorhoede was 
inderdaad een stor_mlinie, tal van schoten belandden echter• 
tegen lat en pa;t.en, Het was bijna om.te wanhopen, Eerst na,, 
de ri;,.st kwamen de do'llpunten, Jacques de Roos begon er

0

mee; 
t.oen hij zijn run met een 13terk schot besloot, Jantje Ve~. 
meulen vond het zo leuk, dat hij uit een doelworsteling · 
Ng 2 fabriceerde en Van Rooyen voegde er nog een tweetal , 
doelpunten aan toe.Intussen zaten de anderen ook niet stil'. 

!!!!.:.!i.:L:Yi:!!i!:!!-h!::L!!!~!!-'!!?!!1 .. 12!!!!!2!?_:!:!:,_h~!!!!~:...---------, 
·F ·o T o's. In mijn bezit is een foto van Lens 1-A-B-E-pu
pillen. Zij zijn alle van goede, deels van zeer goede. kwa-:. 
lit-eit, Liefhebbers kunnen zij bij mij. beste),len tegen betà-
ling van 20 c. Briefkaart-formaat ad. 55 c, P.J. 
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Donderdag 22-_Ap.ril:.-B -en C in de Herschelstraat. . .. · 

,-. Zate:rdàg ·24 April: .Lenspup.A---Pup.ll-Combinatîe. · · · · ·· . · 
Zonda,g '25 Ap:i;il: Lehs 1-2-4-Comb.-B-c. 
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UITSLAGEN VAN 

- Lens E - Wilhelmus 
West landia ..: · Lens .G · 
Lenspup. A - .. G .D .A. 
G

0
D.A. . Lenspup~ B. 

3-2 
1-1 
2-,.1. 
·r'-2, . 

jl. ----------------------·..::.------------"""'------

VARIA,.. , ··. . 
- Vrijdag 16 April .1 .• 1. was· voor Jan Roozenburg, .al zo
vele jaren een van onze trouwe· leden, een gewichtige· • 

· dag. Hij 'op-ende op dïe datum in de Weimarstraat 394 e~n. 
,--•zaak in lederwaren en sportartikelen._ Als d<i toekomst 

voor ·de zaak e_veri ·schitterend wordt als .het uiterlij-k' 
van heden, dan· zal de jeugdige ,eigenaa:r: er nog veel ge- · 
noegen van_ beleven. Wij wensen onze ,Jan, Roozenbm::g van 
harte veel succes! ·. ,. · . 
,,. Donateur Huub Alsem gaat, wel' nièt Lens, m= toch 

~ Den Haag Verlaten om zich in het bloeiende Eindhoven te 
\ · vestigen. Voor een passend afscheid nodigt bij Lens uit 

voor een gezelli-g µurtje in "Alsem, Apeldoornsèlaan, op 
a.s. Zaterdagavond 24 April. Heer Alsem, het moge U in 
Phi 1 ipsstad goed gaan! . . ·· · 

'.a ·:~ - Welke Junior heeft schoen,~ die hem te klein Z;Ï-jn 
',. geworden? Hij geve. éven' een seintje• . · · · 
·!''..... . . ,. . -------------------------~--------------------

, 
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p R 0. G R A M M A SENIORES .ZONDAG 25 APRIL. 
2.--: u.· _Wassenaar 1. - Lens ·1 terr.Kerkehout Wassenaar 
2.30 u. Wi;ppolder l - Lens ·2. . ~ terr.Nassaulaan,Delfi:. 
2.36 u. L_ens 4 . V.D.V, ;; . terrein 1, lçkaal ,1;. 
2.30 _).l •. i'ens-comb •. , - ,Qost~r.b.oyJl.,. ·térre.in 2., ,lokaal· 2,· • ·. 

-_ .. ( . -_ •. .,. .:··_.._-,. ~ !-~ . .. :...· ,- • -~---: 

P R O ·G RA M M"A · •JUN,IORES'· ZATERDAG 2-4 ·APRIL, · 
. ' 2.,30 u. Lenspup. 'B G;D.S. · • . terrein ]:, lokaal 2. • 

2.-- .u.· V.,V .P; - Lerispup .• A . • terrein ·Rava-V. V .P. 
3 • ..,..- u-. ·combinatie - Herschelsii:r::•' te=ein ·2; loka,al ·2. ·-

p R ·o. G R .Á M .1! A JUN:CORES ZONDAG .25 · ·APRIL. 
2.30 u. Gr.Willem .II-,Vac.-· Lens C ·· ·samenkomst ·1.30 u.· Turf".:· 

' • ' • C ,,_,. '. • • ~ - ' • ' ' • 

~ . 1 · ; " • •.• '- .• markt. , 
12.:.. u, 'Lens- B - Oosterboyá"'· · ·, (vrJendschappel;i.jk) • . : 

- . . ' . , ,. , .. "'. . . . . . -- . . . ... . ----: -------.... ------t-"'."'•------·'-----------
DE E.e.a. BLAAST A P P :E: L. . . 
EERSTE ELFTAL: W.Huysl!lails, A.Hoefn;i.ge;t; •. L.a,e Boer~ J .Walste_yn, 
J,Willems, H,:KÖps~ ·J.Wüstefeld, A,Koppelle, C,Schilperoort, 
H,Overbeek, F~v.Nîel. Res:•A:B1ok, H,Helmich,, A.Haasjes. · . 
Leider: ·,v,Praalder •. Samenkomst Viaduct Rijksstraatweg bij 
!~lot 1,15 uur. · · · 

i ·---~·~·-·· •• 

TWÉEDE ELFTAL: J,Frijfers, Pli,de Heer, A.v,Huffel, -,Jac.~ Y •.• 

Westiniso. ,A..Bogi·sch,s J ,Hop, :i\nt ;v.Huffel, ·-W.·Verhe·ggen:, F.v:."' · 
Lu.xëmburg, N,N., S.Kroon: Rès: J, v, Luxemburg, A.,.Wa.111elink. .. : · 
Leider: H,J,,.nssen·,,. Samenkomi;t:- Holland.se Spoor 1,15 uur.· 

, ,, .. \ ' .. -- . . -..... . . . . 
VIERDE ELFTAL: W,Hillenaar, .H.Houkes, .. R.den Drijver., B,Vink~ 
J,R.oozenburg, G, v .,t.Steen, c .•.. Bierhi:tizen, H,Naastepad, C.v:,d. 
Salm, H,v.d,Burg, R.Wüstefeld. Res: .c.v,Luxemburg, } ... Ver- · 
steegh, J ,Bom. Leider;· N,S.chouten.: · · 

• 0 . • ' ' • .,__ 

· CÓMBINATIE:. J,v.Melzen;, A.Bosma, W.Klünnen, Ch.;Demeijer, 
.A.v.,d.Bol, L,Dullaart, J,Sinjorgo, H,v,Hirtum, B.,Bes, R,_. 
Becker, L.Borsbooin~ Resi .P .Ba.klcer, L,Bosma,. H. Vos~ -,:·, · . 

. Met -~~g ·2 wedstrijden voor• de 
0

boeg gaat · ons eerste' v,eèr' · 
, verder inet de, strijd om de bëke:r~ .. - " . '. - . , ,, _ . 

De derde· klasser· -Wassenaar·, staat· nog ongeslagen· samen met 
Crolllvlie.t .aan de ,kop. : : · · ·. 

Aan de speiers van. het eerste :Laten wij het nu over om ·., 
dit opgesla,gen record te breken. Hoewel dit geen gema~elij"'. · 
ke ópgaye is, zijn wij toch va.ri mening, dat dê z.e~e bega~'!,<).'., 
zal kulinen worden, mi.ts ,dan.-ëchter zo wordt gespeeld als J;i."; 



_;..~.:.-~~~~..:.;.; __ ~ ___ :..._~_-::._:_· . ;--~ •• _-t~- -~ :,- :~-- ._, ~.-:· -~'.=:~-.:.-.;.~--~E_g~~~- :- ~: ~~:,. . 
. de eerste wedstrijd ,tegen Crómv],iet, Een beet je meer tem-':·,,,.: · · · 
po en open spel, dit zij11 de wape·ns· waarmee gestreden·moet .. · · 
worden.,·•· · __ · y.- .-. _ • _ ;: ·•. __ , ••• ~ :::; -~ •• .·.·.! . : •. • -. · •· l' 

. , .... ,. 
Ook het tweède heeft.deze keer een zeer zware tegèn- ,. •. 

s_tander n.l.- Wi:ppolder l, vorig"jaar· nog iri de 4e klas van -
de K.N.V.B •• Hoewel een gelijksp:el vdldo,ende •ïi•omin de··'· .. ·-
volgende rop.de te komen·, verwáéh'êen _wij toch, dat· onze re.:.<:' 
serves be.ide .puriteri naar •Den Haag inée, zullen brengen.,.· , .,. . 

. . De onge lukldgè staz'.t van he,t: vil'Îrde -in de 'i,irpmètie-:-êóm:.. ' , 
petitie zal voor· ·dit. elftal een ies, zijn voor dé verdere · .,'._ 
wedstrijden; Wil hèt gewenste ·-resultaat--bèreikt -k:imnen ', ' 

' ' . , . . '. . " , - . . ~. ·.· . ' . .,· ' ., '• ' . 
-worden, dan zal er veel hóger tempo in het spel moeten··. • . .' :: 
worden gelegéi'.. Qeeft de tegens'tanders geen·" gelegeajlé'id -:til!ll i : 
spel té ontploÓi.én, _Vecht vanàf het.begiil/'dan zal he{ '·. :·:> 

. --- . . • - - . - _,. ~-·· -~ .. , . •. ;o. --~ ·, . • .. _. ~ ' " ,., . ' ,. - ,.,. - . '··. ,. 
succès,verzekerd zijn.. .;, ... · ,·. ,,, .. · · .:..,·c0,<· ••·_.' 

Eén combinatie·-elftaî b:ijgt het derde van Oosterboy-s '·.: ,. 
QP bezoek •. In dit vriendschappelïjk" partijtje tr.e'edt na.:..( .. ,, 
tuurlijk het Léns.:.è:1::.r.ta1··a1s ovér.vinnaar•uit hét s.trijd,-.::.: ..... 
p~;k.~ / é. ~::, " ·:!:, -·, .. -- ~ -~-.:~- ~~.-)._ -L ~- -· \;-~~\.\·\".:;~., ··:f ··,~-;,}:.7:::E:b:~O: :.:~ :-.'·.~. >·j . . 
:---, '• -~-. -~--:---~ ... --~:-----:--,----~-:-~---~--;·~::---""'.~-:.-:~~"7:-:-' ', .. ,~ :~. 
U r T H E T ' J IT N ·I 0. R E N KA .M P • , · 0 .,•. • , • ,.,, •• ,, ••. •-' -·· • 

MEDEDELINGElfr Tot nadere aankondiging is ·het ve.naf hedèn ,;,,,. 
niet .meêr toegestaan, dat ,junioren én pupill~n benëden de :,:.' .. 
leeftijd .van 15 jaar op .Za.terdagwiddág een bailètje kotnen' 
trappen> Indien. er; dus .wedstrij d,en worden ·v.astgè'ste id_ :voor , . ', 

. . • • ' 1-. • • -- -~ • . ,.. •• . . . ,- - ~-. . • 

pupillen of ,4de -klassers; moeten •de spelers zich direct·. ·. ·. 
na de wedstrijd verkledenj Deze ··spelers worden é-cht"èr wè'l ' •.. 
op· WoensdagIJ1idda;g ·ieniracht 1en :kunnen ·na,t:uurJijk 's · Zàte·r-· · ,,,:_' 
dags "als supporters" .aiuiwezig-z':i.jn •bij .êventueél. 'irä.stgé·•;: ;• . 

- . . ' ,- ; . . .~ . ',. ' -- ~- ' . ' ' . ',.:-- ·~ -stelde wedstrijden. De leiders· worden verzoèht er·op.·toe . ..:,·.:----• 
te zien, 'dat aan. bov'enstaahdé regêling strikt' á.e • hand wö:rêit '·: 

' ._,' . . ' .. ~- ' . •;,. . " ' - ··- )•. ~~. gehouden,.· _ ,.,.,·-'"".' .. _ : "'·~';,.·, _-. _._ ____ _ -,:_ ..... ·:"'--.:· :-.- - ·::··.~ t ·· -
· · 2, Nieuwè jiîn:i.Oren (12-i5 'jaar) ;krijgen a.s.·'Z~terdag ge:.:-.,;.; 
• legen.heid tÓt, het spelen van:een-l!test··wedstrijd" (zie op-- · • 

stelli!l'g Combinätie)~ ~ ~~·..:. ,~ · .. __,;t;;:~-:':'. ·":···"\:~c,.·.~·~~ .:·~-.;;;:··'':·- ~, .. .-:.:~ 1·:-:_. 
· - -'· '' ,.. ·- •fc '·_'l, ~- · ,.~. ~· ~•.-"•• ,_,, ~ ...... _~ 

3 •. LEIJJERSCURSUS: Aànvang' 7 Mei' "Pcimóiia" . 7. 30 ·uûr.· Vóór ... · ·;· 
de pauze · spreekt .Ir Hops ter ovet· "Welke ·waarde' heeft· ciè ;'· · .. -'·. 
i.oetbalsport voor onze jeugd?" De 2de à.vond is' op'·tijd'·én ''.•,:; 
plaàt s voormeld vastgesteld op 14 Me·i a.s. Vóór de;':J?auzé :· · 

. wordt dan als onderwerp behandéld: · "Het j,n;_:i.oren-voetbaÎ -' · .. 
. , . ' ' • ' - ' ' - ., • ' ' .: ' - .•. ·al' '·-• 

en'dë óveiri·ge jeugd,bewegingen. 11 ''.Nà de pauze ·worden de•'.·: •.• 
spélregèl,s. door Dhr, ·Bµrgwal ''onder hand~n" ",~enpmen.<Be- .. , 

,· 

r 



~~=--·--'--------..;...-----,-~-------------~ 
langhebbendenworden verzocht deze avonden te reserveren. 
4. Jongens, denken jullie om de pasfoto's-? Op acl:).:ten:ijde 
met potlood vermelden: naam, voorletters en ge boor.te jaar 
en-:- dátum •. Inleveren bij: Dhf~ A.v.Huffel, Sneeuwbalstr.98. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA. L~nS-C ombinatie. -Ui t,;enodigil worden . ~1-
le nieuwe junioren van 12 to,t, 15 jaar die nog niet in eèp. · 
wep.strijd zïjn uitgekomen, alsmede: W.Gelauff, "H; en· L.F.a- . 
ket; G.v.Gein, H.de Bakker, W:.Visser, E.Löwenstein .en. K;Wal
laart. De spelers moeten er.oJl. rekenen,' dat zij een ha:J.ve 
wedstrijd meespelen. Naar wiJ.vernemen ,telt de Herschel- . 
opstelling "enige" verdachte ·namen o.a.: de Roos_, ·Laarhoven, · 
Westing, Kortekaas, ·van.Rijn (en dan natuurlijk ook Polders),· 
v.Aarem, Wesfendorp en Vloemans. Wij ln:mnen het ·dus rustig 
op een LenS-overwinning houden in de o·vertuiging~ 'dat wij 
niet mis kunnen .gokken!!! Leiders H.H.Walsteijn Jr~ en v. .• 
Huffel. · · · · 

' ' ' 

WAT GESPEELD. WERD •• ; •• Westlándia - LenS-G leverdé een ge- 1 
lijkspel op, 1-1. De opkomst was buitengewoon goed, want de .. 
leider kon met 13 spelers de reis naa,r Naaldwijk .aanvangen., : · 

. Over het behaalde resultaat was Dhr. J.Goèmans echter min- . 
der te spreken. Ons G. was in het veld niet alleen stèrker·, 
maar was over alle linies dé- Westlanders <l,e baas!! Er ·li..g· · 
over de gehele ploeg een zekere matheid, er 'werd. te veel ,: · 
gepingeld en ontzettend slecht geplaatst~ zodat de Westlan
dia-ke~per slechts•één ·keer verschalkt kon worden. Jongens,' 
dat.gaat een volgende keer beter, hoor!! 1.fot opgestroopte 
mouwen deed Zaterdag Dhr. J.Walsteijn Jr. zijn entrée als 
juniorenleider bij LenS-E. ·onze jongens speelden tegen Wil
helmus en boekte een 3-2 overwinning •. Onze leider vertelt 
J;üerover: He.t begin. van de weds.trijd was enigszins aarze
lend, waardoor de tegenpartij .. dan .ook. uit een -corner _de. 
score kon openeµ. Langzamerhand wisten de onzen ftChte~ de 

.. overhand te verkrijgen1 zodat 2 goede voorzetten van Vloe-. 
mans door onze middenvoor Kor:t'3kaas 9p keurige wijze benut· 
konden ".'orden •. De .2de helft· keI!lllerkte zi'?h weder' ~.<?or een 
LenS-overwicht. Herhaa;l.delijk, verkeerde het vijandelijke · 
doel in gevaar. Na. goed doorzetten deed Ha.ket tenslotte. 
Nî 3 noteren. 10 Minuten voor .tijd' kon Wilhelmus nog doel
punten, maar doÓr het-flinke· standhouden van onze verdedi
ging kwam in de stand geen wijziging meer. • 
WAT KOMEN G~ • • •• ~. • Op de 2de. Pinkste~g zullen 2 .onzer 
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eiftallen (waarschiji;tl:j;jk. B. · en C~) naar .Voorschoten tre~ · . 
ken.om· daar tegen R.K.V.V.L.V. nederlaagwedstrijêl.en,te' --
SP e·len .'_ . · · \ · · : · · · · · · - " •- -· · · . . . ",~ ,_, . . .. ; , . ' , . ": ., , . ; ' . 
· LenS;..c •. krijgt a,,s; _ Zondag een zware opga.va aan· Gr·.w. 

II-Vac. Wij rekenen ·op. een ove:rwinning,.,·daar ·anders ·de. - ,; -~ 
2cie plaats wel eens in gèdrang zoµ kunneri ~OJlleri! ! !.LenS-13 · 
krijgt een oefenwedst'.\'ijd te·gen 0os'terbqys~·· Zoals ·gebrui"- ":· : _ 
kelijk i'al wel'.weer een s.pannende wedstrijd tegemoet ge- _ •. 
z~_en kunnen· worden. . _ .,,- _ . . - , _ - .. 

Om:e pupillen ,gaan aan de 2de _we~strij<l;_ in !l,e 3d,e 'ren-;-.;.'.. 
de be girtnen en Vffel hun, w_orden even· goede: re sul tat en ver-,.-• •. 
wàcht; als in de eerste 2 ronden. Zet dus 'je-.bêste peentj"?,. ··--." -. ' . b r' ,. j ~ • voor; oys ._. . ___ , ! . ', _ 

. ·,._ --~-· ~ .. .,,. ·-A"v.H~· ··".• .·--------~------:-:,----'."'"-:-::"""'.-":"""-~-----7~--=-----~- ;-.,' ,. 
N E D E R L A N D Z W E D E, N. . - • : '.'·/. ; , ' 

Aanvragen van plaatskaarten voor de· "wedsti-ijd Nedér-'- ·. ', . 
land - Zweden kunnen worden ingediend b.ij de heer' H.Hqu:._.. .. 
kes, · 2e ·Schuytstraat 60. Men hoµde'_ ,er we 1- rekening me~; 

· dat ·de wedstri,jd gespeeld wordt' op Woensdag 9 Juni in_ Am.;. 
ster<läin. De prijzen varieren vah f. 7 .~ tót f _ 1.50" Jon.:. .. '·• gensrangf0.75,-··· :·. ·-~,.- .. • · •, ··_,, ·.· ·:. 

· ·• .De aanvragen moeten ui ter lijk l 11!ei. worden ingediend •. · . ': . - . . ..,., . ' . . . . . ~ .. ' . - ,. . -~-·-:------~-----------:------~~--~7_---7~--v A-N OV E _R'- Z ·E E._-. . ·;,,. -. _ •. ,·. -_, ,., -'.'.·,; ... ,, 
· .. · ·. ·• .-• Grissee·;. 7 April 194a.. .. · 

Hoëwel. ik .biij ben viekelijk:S( m~~ · het viel e.n weé' van·~~,..;-: 
ze club op de. hoogte. tei ·blijveii.-via de. Lensrevuè, stelde · ••.
ik Uw. persoonlijk oriefje.·toch'hog meer op ·prijs. Na .het , ,, , 
volgend jaaz: hoop _ik weer-·voor· Lens onder de lat tè st~an~ ·, 
:'t Is_ l:rler elke dag voetballen geblazen" In ons bat'àl'jons-: .. -: '.· · 

' elftal s.;aoben-we het· s~:S,·'-systeèm''.gevolgd.; Dé ·volewijcker ·-:: 
Baseiaar speeldE! ·een ·meest"érlijk:è 'stopperi:ipil~- ·Tégen de · · ·_·,·~ 
Mariniers (van· Koos van Zon? 'Red.) verloren· wij •driemaal.:-! ; 
Maar bij .. de ·.athletiekwedstrijdèn. werden wij winnàar met· -, : 
2 tegen 1, Wij speelden ·voor ';1000' toeschouwêrs,. grptendee:i:s· . 
inwone~ van Grissee, •die inzake de• ·sporbop o'J1Ze:• hand . · · _ 
zijn en dit met .handgeklap· en gejuich lie_ten merken; 'Ik -·--,:, · · · 
groet alle vrienden'..en_,belronden in LenS:;; , ~- · ·-· ·· • 

, .,( •.i. ::.·1-•.1"',-.,,:_·:~---- .. ~: ....... .,._~+, .• 'î<;:'•-_TQNNY,TEN D.lÛ.q._·::-;'"-;_ 
Gr.en. _ le klas 2606. 28006 ,. ,_ ·, · •• '?• ·, ... -,-._ ' '. _-. ·. , ' ·• , · , , ' '' < 
4e, Bat-. Regt. Grenadiers., Ini;;, Dst~;,_,_. ,f,,, ·, .. ·' · 

:V.eldpostk ... Soro-abaja ...... . . .. ,. 
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REGEL 15. :il E I N.W O R P. 

Wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, 
hetzi"j over de grond, hetzij ,door- de lucht,· moet een speler 
van de tegenpartij van degene, die de'bal het laatst heeft 
aangeraakt, de bal in willekeurige richt:i,p.g inwerpen van . .' 
het punt van de zijlijn, waar de bal buiten het speelv:eld . 

; 

.. ~-

geraakte. · ·. . • . ··• . . .. 
De inwerper moet op het ogenblik, dat hij de bal loslaat, . , 

met het gezicht naar net speelveld gekeerd, met een deel 
van elke voet op of achter de zijlijn staan. . . . 

De inwerper·moet beide handen gebruiken en moet de bal 
boven het hoofd los laten. · , 

De bal is'iri heli spel, onmiddellijk nadat hij is inge
worpen; de inwerper mag de bal,niet o~:ûeuw aanraken,voor
dat deze door een andere spelei- is aangeraakt of. gespeeld: 

Een doelpunt kan· ni~t rechts:treeks uit een :l;nworp· wor-
den gemaakt. · · 

Indien een bal niet op de juiste wijze 1s ingevrorpen, 
moet de bal door de tegenpartij worden ingeworpen. 

Indien de inwerper de bal opnieuw· aanraakt, voordat hij 
is aangeraakt of gespeeld .door een andere speler, moet een 
indirecte vrij~ trap worden·genomen door een speler ·van de 
tegenpsn-tij, op de plaats,.waà.r de overtreding is geschied. 

Tijdens ue inworp kan geen enkele speler in•strafbare 
buitenspelpositie staan, vanzelfsprekend wel weer,nadat de 
bal· opnieuw is aangeraakt of gespeeld. · 

· De grenrechter· zal bepa·len', waar en door welke_ partij 
de bal behoort te worden ingeworpen. . 

Bovenstaande - behoudens een kleine toèvoeging - trof~ 
fen wij aan in "De Regels van het Voei;balspel", uitgave 
van de N.V.B.. . . '• 

Wij mepen dat het wederom actueel ~s! Ook bij ons! 

--------------------------~-------------
G.D.A. - P U P·I L LE N B. ·i-2. 
De E-Pupillen hadden zich de hele week.al voorbereid om 
thans tegen G.D.A. iets te laten zien,waarvan Loosduinen 
zou daveren. Neen,· een penalty benutten vond Van Rooien be7 
neden zijn waardigheid,want ·11 de" G.1l.A.speler kon er niets 
aan' doen.Daarom deed onze vriend het even later beter en 
maakte 1-0.Bravo~meènde Comèl,dat doe ik ook.En het werd· 
2-0. Jac.de Roos had aan beide doelpunten een groot aandeel. 
:Maar in de tw~ede helft was he~ vooral onze verdediging, 
die actief optrad en dit heel goed _deed •. Toch wist G.D.A. 
één keer te doelpunten, J.v.M. 
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. Jaar;gang 1947-.194~ :· : · •.: Nî 35 · .. ·· · · .. 27 A_pril 1948, 
;;.:~-; ~~===;=,==~=~~~~-~=~-=~===~=~~:;.~~.:-:-_~=~~=;_=====~==~=;,;=;;?=-;;c=~-=:::::= 
::.L-E·_N S' : Zc:A.:'.f<:,A n ·E· N D 'A, ·. . . · • ·.;.: . -.... ~ - . 

.. ~• Dond.e:rdag 29, Ap:r:i,1_: VCJQF het lä.~tst B __ contra C Jn de ·He:t--
.,i·; .. ' .· ~ ·:_.~·._:,..,~,-;;:·tf) .. ~:'r,-•·~-.s_ohe_ls:traatt.:•;._ ., ... : ... --. ~-ç;. _ _. ,•-· · ~~> .. 
-., ., ., .. ·_ ,- · . · .. · .• · ·, De Juoo vë:r'gà.dert ~ - · •. -, 
~:,, Zat·érd!l&' .. - l. 1iei; ·.·Lens D-ll'-Pup,A:..fy]l.B. . ' · ·, . 

:<:;.i Zonda/i."' :· 2 Mei! · Li:,µ's l'.""4.,.6-comb. A-B~ ; • ' · 
-~·, d.!a.àndag. 3 1H_ef:· , : Club! • , . -, . . ' - • · · :_.- · 

- .~;,i.1fr.;ijd~g: 7- ~i:; , L~.;iders'cilr~us in_ Pomona~ Ir ~öpstêr ; 
;,i,a' · .- .. over "Welke waarde .. Jeeft ·de voetbal-•. 
·;:t .- , , , . :.' . - sport yoot: onze jeugd•?" Aa.nvang 7~30: 

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

- .. , . . - " , . - .,..,___ ' -
' ------~~~~~-':"-";',----".'".,_---:-~~":"~-~~---------~--:-'--:"' 

.!: .. • .. -.~ ... <-ic C R I T I I: K~., -- ;, i r .. 
,_.,,; . Holland-Belgi\kwprd, dit jaar officieel 'door: fl-1- Lè~ers 
,• 'ii: be~ocht, Dat ga,;f in onze krin&' 41 blijde gezichten,,Helaas 
-~•-·· kon •de secreta:±iá;rniet .alle gogadigden te·;reden ~tellén0 ·, 

.:: De meeste pech,;ogels slikten htin teièui-s·tell:i'.ng.zon_d.~r mor-:· 
-; 1 ±en. Maar enige v:oo'-"al jongere J:.1.efhebbers konden 'het min-· 
•~~ der goed. v'er}croppen en .trokken· dusdanig va.n leer·,. da_t men, 

er van schrikken ·zou, ·Neen,, _meenden zij, -d.é- distributie 
, .was .niet ee:i::lijk.·geschied. 

1
Een van hun argumente~ .. luidde 

",. aldU;s • Het zijn alti.id dezelfde' die eeri kàart krijgen. 
--:;-,.,. Liever dan, dez_e ~hsinuatie stilzwijgend' voorbij te gaan,· 

. .;, ·beµ ·_ik even '&";.ian s1).uffel<,,n· in,de vorige jaargang van· _de 
:, Lens:revue nàar dEi 0 ruµnen. vän hen die ih 1947 Hóllahd-Bè'lgië 
. ·-· bijwoqnden. E~:daarrvond ïk, in '.Ng·. 34 dat :1_8 ·Lensers op 7 -

-··s April naar .Amsterdam trokken, Van· dit :aantal waren er zeg
··_ ge -én scllrijv;e 3 (drie}, diê ook' di_t· jaar bij Fortuna in. 
, de .gratie stonden;_ e_n deze<drie• ~taan g.ag_ en nacht" ,voor·,··· 
:" _de club klaarJ: Jay' ja. het -~-zijn alti.id •dezelfde!!!'.;•: / •· ·. ,_ 
•· Over critiek. gesprokëri! · ~ · · ·,, P.J • 

... ; ,,• 'f ' --~ 



:g§.'2,: _ __:. ______ ~----------------------------u .I T s L A G E N . V A N 24 EN 25 / A P R I L: 
Wasse~ 1-;Lèna,l 3-2 : Gr,Willem II .Vá:c,c,-Lens. C 1.-2 
Wippolder 1-Lens 2 6-2 Î Lensoomb,-Weimarstraat 4-0 
Lens 4 -v.n, v.2 1--0 i .V.V.E~ · - Lenspup. A ;. 0-4 
LenscÓmb~ :-Oostèrboys . 1.,.5 .! Lenspµp,:B.., (l:,D,S. ·, 0-1 
Lens :B . ~Posterboys_ 2-2 ! .. ·- . . --·------·-----------·--------- ·-----------. ... -.· 
V A N • D 0 E L Tl 0 T D .0 E L, . 

· 'Ook Waësenaar, ..rl.e .goed:. geplaatste \ie:rde kl~sser, kon . 
. slèc;hts met' zèer gering cijferverschil ~ eerste weerstaan, 
· Het vèrtóonde spel echter ,éf<i:i µibt dezelfde voldoening als 
. in de wedst;rijd tegen Cromv,J:iê:t :j Yçpr de l."jlst' had Was se~ 
windvoordeel. en.was meestal'in.het offensief.:Onzé kéeper 
•. -· . ~" c, .• t ' ·' ' . 
kre·eg ·gelegenheid enige fraain :i;edd:i,ngèln te, verrichten.,. 
Voorál daar, .onze achterhoede. riieit altijd even geJ.ukkig ope
reerde. Ook LenS zat. niet stil •eh het binnentrio voelde· de' 
vijandelijke doelwaé:hte:i;en!g~ k~ren/aan de tand, :Bij:een 
van de vele corners oJt ons doel .. ontstond middels een koP
bal d_e .eerste goal. Zel!r spóedigi .hierop ·benutte Henny Over
beek .e.è.n goede voorzet.:van;I(oppelle (L-1). Nog,voor de .rust 
capituleerde onze achterhoede evenwel voor de .tweede maal, 
De hervatting hield tevens in1wind mee. Frans van Niel .kreeg 
de .eerst.e kans·~ maar benuttè. die niet, Joop W-tlstefeld _,.deed 
het -even later be,t.er, Een .gçede voorzet, een .kopstoot ·van' 
Cas· Schilperoort en onze blàuw--witten stonden weer gelijk, 

· Na ~nige geva,ar lijke. momenten voor ons doel probeerden de
zèlfde spéle:rs het kunsts~ukje te her.halen, Inderdaad doel
puntte Schilperoort opnieuw, maax de scheidsrechter· gaf bui
tenspel,· :Bij het vorderen van de wedstrijd: ·werd het spelpeil 
er niet beter op, Het was- dan ook geen wonder·dat Wassenaar 
het getreuzel nog eens wisp . ä:r .. te . straffen eil op dez.e mani.er 
.e.en kleine overwinning wist te behalE;n, .In ieder geval een 
eervol resultaat, dat echt er nog eervoller had kunnen zijn'! 

: Het tweede ,moest in de tweede. ronde van de H, V,:B,-beker 
Wippolder bestrijden,, Lange· t_ij.d' konden:• çinze· reserves :tegen 
deze. hoger geklassèérde" tege·nstanders de_ ba,lanè, in cevénwicht 
houden, Wippolde:r_ nftill: een 2,:,0 voorsprong,_ maar nog ,in- de. 
eerste helft .. wist Silio1 Kroon een mooie. voorzet :van Tonny. 
van Huffel. van.de '.jJliste'afwerking :te..voorzien.-Toen ·1aatst
genooindè <:jpe.ler· kort'ha ,de hervatting de gelijkmaker -in de" 
tou,~n joeg;y. wari er nog van ~;t;tes mogelijk, Wel· maakte; Wip
polder vrij: spoed'ig. 3-2, maar 'het .. psychlogïsch ogenblik,dát 

.. in bijna iedere wedstrijd' aanbreekt, kwam direct hierna .•. 
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-Een;tweemaal ,door onze .voorhoode ingeschoten: bal-werd. béi-=· · /ia· k;ren ~i 0J:1re
0

glementá.ire 'wijze gekéerd.; De énige m, : • .. 
· .,die. echter deze i:rvertredirigen":!i,oodzakelijk moët zien,bleef . 

·. :ip. 'gebreke'ê'n'liet;· niettegenstà.ande·_~eft:i.ge:'protesten; ,·· · 
' ~ ' ' .. , - . . . . '" . rustig doorspelen. .Deze episoqe ,on'!;moedigde onze spelers •.· 

ziclitbaa:r én. de tegenstand zakté dneén. Zonder v.eel' moéi,.'
.,te gelukte het 'aldus ,de ]?elft;.~ren\hu~'. dçelpunte~antaf.'· 

· ... te .. Y:e:r;dubqelen. e~. !i!Og?e~~e ~:ó\l}m9g ,e~~:,@.::ote; .!>~e~iaj:ng ', . 
:t;e behalen. · ·. L · • . •·· .:,.> · .• ... ," ·: . · , · , · . 

Hét · vierde ,vèrio],gde ,de P;en· D;' competitiè ~n·_inocht· · · 
dit keer• een beter resultaät .boeke'ii. Jie: eérste hei:t't -ha~
den onze· jongens de storm ·s-cliÛ.in rtiee 'en kónde'n dus ·vèélal • . . • 1 --~-. • . . ' l,. - ' .. aanva'llend' optreden~. Jret bleek echter moeilijk tè •ziJU de · 
bal. onder controle ·te' k±ijgen)e'n te 'houden, zodat aii:n 'de' 

. àfwerking veel ,óntbra.k, Het d11urde a:an ook <tót 5 minuten :• 
voór de rust, 'voorda:t; ;Hans.jv ;d, .Burg handig dé keep~r' oio-: 
speelde ell. beheerstdnschoot.·Ev'en later kreeg Hans or -.. 

· nieuw: een pràcht ige kans·, maai-· hoewe],, hij · de .bal keurig.; ·' 
vrtjspeel<l,e, .was zijn schot tEt.1109g gêricht. De kere·n;4at. 
onze acht('Jrhoede.• in het geweer 111oest komen,. bleek het. W'.e'l; 
dat deze linie zich ni'?t .zond~r mèe:i(gewpn.'l<,n 'gaf• Dit .was 
een gunstig téken. voor het tweede spelgèdeelte, waarin im
mers V.D.V, het winà.voo:rdeèI 'mocht. genieten, ·iret eerste ..• 

.> kwartier· na: de hervatting" oefenden "de tegenstanders ind~r
.. daad ·e.en fl:i,rtke :druk uit~ Er pntitonden wel enige 'ha64e,;_ . 
lijke .ài tuaties · voór • onze ves'tê', maar met vereende krach;;. , , , . - - •. _- , - l ' , ten ~rd •het. doel màagd.elijk. gehouden, Na 'die tijd verslap-
te de druk, Mede dop:i:- he:ll ui'tàtekende werk van onze' mid- .. 

,denspalers. BJm 1Vink en.Jan Roê>zenburg werd het· spel, ver
plaatst. eh' kre~g .de vop;rhoede''inqg enige. behoorlijke sco-· 
ringskansen. Het .was en ·lllè~;tevenwel 1-0, juist genoeg 
,om beide punten te . behouden."'~ . .. , •. ·' ·· · 

'. ·• D~ Lenà:..ócmbinatie; die "t~en 0osterboys ,:i,n het ·veld·· 
trad, zag geen kans .deze ploeg ·te wee'rstaan. Bij d1:t rust··· 

;. hadde'ri de· tels"!ns tanders een v:oo'rsp'rorig van 4--0. Borsbóom 
redde daarna:de eer; ,vaá,:i-na'.oök ae. giistèn nog éénmaal doèl-

. ~~:~e~=--~---~-~~.:.~~~~~~~l~~~~~~~--~~~~~i~Y ~ V •-· · 
• p R O G. R•·A. !,!· M .A .-· Sl!:ITT:ORES '. ZONDAG ' 2 . lÎIEI: .•. - ,. 1• 1 

2.- u, Lens ·l - V,V.P.:·~ 
1 

te=ein,l,lokaal 1 
2,30 \l, · Lens 4 - Westerkwartie,::- · · terrein 2 lokaal 2 r2.~ u~- Lans~6, ·- s"v·.H.·:5 -~- ··\ ~ -terrein Quick'iokaal_ 1 

12.30 u. Lenséomb,- lïesterkv,a;tiér · terrein 1 lokaal 2 
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p R O G 11.: Ä.' li M. A -JUNIORES .. ZATERDAG 1 ME:I: • . 
.. 3.- u:. Lens· F - Gr.Willem,.II Vac. · t·errein. 1 lokaal 2 
3.- u. Valke.niers-'-Lens D Samenkomst 2.;15"U• Rijsw~sè'"pl; · ... 
2 •. 30 u. Lensp~p. <A-Oo~terboys . . . _ terrein 2 ló)l;aal 2 
3 ....... u._ Oóstërboys-1.énspup •. B ; Samenkomst 1.50 u" Capitol 

' '". ·/ ·•'::,, . . . . . ,. . 
P R O G'R A M.-M A JUMIORES ZONDAG 2, MEI:' .... 
12.-:":-: u~·-Lens·-_A - Graaf' "!'lillem II-.Vac. terrein 2 lokaal 2 
1:15 u. 'Le'ns .R ;,- .Graaf Willem II-Vac, terrein~:2 lokaal 2 ------~;,__ ____ _:__:._~,:_--~~~~-:-----:----~--------~-~-

D E E.e.a. B LA A s T 'A p p È L, . 
EERSTÉ'ELFTAL: W,HuysII!ans/I,,Hoefnagel, H,HelJnj,ch, J.Wal'."' 
steyn, .J~Willems, H,Kops, 3.Wüstefeld, H.Over~f?ek, .An;!;•!• 
Huffel, A,Koppelle, F,v.Niel., Il.es:' L,à.e Boer, A.'Bogischj 
J .Frijters~ Leide;r: ,Dhr. W.Praalder. · ' · · · · · 

VIERDE ELFTAL:W• -Hillen,aar, H.-den Drijver, C.Al, B. Vin)c(:, J• 
Roozenburg, G.v.d.Steen, R,ffüstefeld, H,Naastepa.d, ·,c.v.d •. 
Zalm, H.v.d.Burg, C,Bierhuizèn,·Res: J,v,Wesi;ing,· A.Haàsjes. 
Leider: Dhr, N,Schouten. -. · · 1 ' . 

ZESDE ÈLFTAL1 if.v'.Hir'ttim, A:,Eosma, L·.Duilaart, M.:Liickel, /; . 
• A.v.d.B_ol, .M.Dullaà.:I't,' J,Sinjorgo, L,Bosma, lr-,Ber, P.Ba:ic-:. 
kèr,. L,Niessen, ,1).esf:J',Heere, H,Vos •. : ·_ , · · · · · · .... 

COMBINATIE1 J.v.Melzen, Á.Wagenaa;r:, W.-Kl~eri,. G;Luyckx:, ; 
F,v.Deelen, R.Becker; A. Versteegli, J 0 :Bon, L,v.d. Wal, L,dfl . . . . ' . . 
Weerj;, L,Borsboom.- Res:Ch.Demeyer·, A.Wamelink, Leider:· 1,-de 
V!_eért. .' -. , .'. · •·. ·· ·. , . · .· . . · , · · 

· ri"' laatste bekerwedstrijd , .kan ons eerste Zondag zèker 
een overwinning bezorgen;., De resultaten in deze kleine com-. 
petitiè waren niet·,wat wij ervan _verwacht hadden. Toont à.è
ze wedstrijd nog eens.wat jullie werkelijk waard bent en 
jenkt _aan het gezegde:. Eind. ·goed_, al· goed, ·. . ' . ' ' 

Lens. 4 _krijgt een sterk el(è'a.1 van Westerkwartier op bè
zoef, A;I.is.clit "maar" 'n vri~1idschappelijk partijtjé,toch· 
ve3"1V1J.clltén Wij\ dat iedere speler dpet; wat van hem verlangd 

··.kan worden.· Er kan nog. zoveel verbeterd worden en· dit kan 
juist nu gebeuren, Let eens speciaal op het sàmenspel en 
het goecj. afgeven và.n de bal! 

Het zesde· gaat· d:an.:-einde.:J.;j,_j_k de laatst'e competitiewed-1 
strijd spelen~ ]}esluit-de conipetftïe• goed, spelers. · 

Voor_'een combinatie is een wedi;;itrijd vastgesteld tegen 
Westerkwa;,::tier. Ho_ewel hier. óver ae· uitslag niets, ·te vóor
spellen valt,·, rekenen wij toch minstens ·op een gelijkspél. 

; ' . ' 

-. 
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·< OP 23 MEI a.s. zal wederom ,het· Qu_icli: st·eps veteranen,, . 
... . toi,iwnooi ·gespeeld word'en. De v:eterane:ó., . die hieraan .. weri'7- · 

sen deel te nemen gel:iaren dit voor 15 Mei a~s~ op 0 te· ge-'-. 
vèn _aan de secretaris"van de Elftal;o __ onüniásiej' Witte de·, 

lWithstraat.20 a. .. · .. · ··• •· · ., -~. L; . '·, -\, ·· · • ·· ·. · ·----~--------~------~--....... i~~~~.1.:.\ .. ...:~:..;.,.,;'-:f;.;.-..:~~~!J..tQ.!Q4~, '""' 
·UIT 'H•ET .JUNIOR·'É"N-K'A"MP;. . . . .• 

.. Vol bel~gstelliilg zijil_ vtj,j,_j.l.,,.Zate:t'da.g .eens èen kijk
je gaan nemen op het. LenS-,.terrein, waar, onze_ n_ieuwelingen, 
een 11 test-,wedstrijd11 speèlden tegen ·•-!]Je We:i.ma.rstraà.t 11 ~ .' 

., Vàn onze wàndeling h_ebben wif .geen· spijt· ·gehad, _want niet , 
· alleen wis~ onze combi~á.t~e· ni~'t kli~~~cfe .c'i.j;t'.ers, te w,:in..;. · 
nen (4-0) · niaar· dé 7' niêuwelii;i1Ï!alh. k):mnen. ongetwijfeld aar::, • 
dige spelers worden" ïni'ts 0 dë. t·rà.i.ning goed gevolgd wordt •. 
A,p.µé Toonen dil;!' zich als· . .Jl:eeper aandfêndè, hield zijn;- .. ; · 
doel·schoon en•indien in de toekomst'nog een·paa.r,puntjês 
(uittrappen' én klem•va·st vallgeri) ·verbeterd.worden, zal ' 
onsj°uniore:Ó.corps ·vteer een solide· doelman foéér•tellen·;, ,. 
Eddi van Eijden {spreek uit1 })de~) äls 'L'.echtf3h?lf;·en lfico ' 
de Leeuw•• àls. rechtsbinnen kunriell zich e~:ó.eens··omhoog· vi4M 
ken •. Mét zo mogelijk iét~ meer. we·dstrijçif,v,uur · kom.en ;cl!iz·áfi 
jongens er "ook best!! Een opvallende figutÜ' in ons n:i,éu-.. 
welingenkamp wri.s_Joop Tèul'liss~ •. ·Een stevige boy,'die·•a1a. • .. 
spi.l een voortdurend struikelblok:betekende voor' de "~. · . 

.. andelijkeff aanval; Af en tde miste hij wei- eens èen, bal'.Le-. · 

J 
·tje, u1aar met 'tràihing is _dit ,euvel sp'oedig opgélost.)iook 
:&,ed_enbregt .e_n.Kees van der Akker (link~half en rechts--·· 

·.buiten) moeten nog wat _wedstrijd,.:routin,,' krijgen. ·zij de-• 
. deri m.i. reed13 :aardige dingen," zodat· óok bij deze jongelui 

>' de zaak wel vqor elkaar komt •. ;Na de pauze kwàm Leo Vogt- · •: 
màn de geleà.eren versterken. Dit kleine mannetje had'·.zêér 
veel vechtlust en hij wist d:tkwijls dÊr geroutiheerci.è Wei~ 

· mar-a"chterhoedè V'oor···puzzles' te ·plaatsen. Goed· zo!!! ;:A:I · _.,. 
· ,me-t al, een geslaagde "test-.weast:t:ij d" waarbij,:.echte:ii dient 
te war-den. opgeme:r;kt 1 dat· het' 's6hoólelftal bèneden : èl.e. vér-

· wachting bleef. ·KwàJh •dit omdat' ä.Üeen. Hans Kortekaas' nief·•· 
een· óiiwillige spier sukkelt??? Iie· •èompeti tie-Wedstrijd' •,_ · 

· Gr. W,II'-VAC~'- LENS-C- leVerdè éeîi''kleine overwinnihg· ai; vó'o:t~ 
\' · onze blauv.:•wi-tten.'(1-'2)~ ·Een ~edstr:i.jd;appö;t ontb:rák,.,' _-·, 

zodat wij gèen vers'lag•·kunnen· puolièerén. In '':i.ede:f·gevä.l': 
·is het• àltijd een kunst om'1bp•:cfè ·Rogli?wöning' d~ pÜnt1ês ,,, 
binp.en·te slepen:. ·Jle CVaè-érs zijn. ef·'oolé'··do:J. op!f-': ·,' ,·,:; 

:;..._. ;_ .-:;..._ ... .,: .. ~- · .. · · ·I"':~·1_.,.. __ . -, •. •.,\•.,:;__; '• ·- · 
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PRbGRAMláAT De competitie is nu pra,ctisch afgeV(erkt.Nog een 
paar restantjes en wij. kunnen de bàlans 'opmaken.__ Deze week, 

.·staatèr _.dan ook maar slechts één w_edstrijd genoteerd n·.1. 
:Valkeniers""'.LenS-D. Wij rek~nen op de vo~le buit~ jongens!!!. 
D,r;i vriendschappelijke wedstrijden _worden deze keer .gespeeld . 
tegen Oosterboys (voor'pup_illen A.· en ll.) eniGr~W~II"'-Vac •· 
(voor A..-B.- en F.--elft!;i.l)., Dit ájn s:tuk vpor stuk zware op-

.• gaven,' zodat wij uiterst· nieuwsgierig zijn, hóë · onze jon- .:r 
, g(rns:het er a! zu11é:r\ brëngen. Ook •LenS-C .heE;:f't een wedstrijd, 

_:i:egen VA.C tegoed waS:Z'schijnlijk_ op •~ondag- 9 Me:!:. ·: A. v ~H.·' 
---------~---------------------------------------------- ~ 
NEDERLAND-ZWEDEN EN DE DLY.MPISCHE DA.G~. ··:,.:;.;· : .. , . :1 
. . Ter aan'!'llling van 'on_s bericht van vorilse vieE;k d.ie,11,e nog/. 
_dat het aanvangsuur van Nederland-Z_)Viiden is gesteld'.;op 12 ' 
uur d.i. 7 uur 1 s avonds. Ter herhaling nog:' a:e·.datum is· J 
Woensdag, 9 Juni_, de prijzen van f 1 .- tot f 1.50, jongens- ~.: 
rang 75 cent, a,anvragen uiterlijlj: l Mei bij Dhr. H.Hóukes, . 

1 
2~ Schuijtsti-aat 60. , _ , . . .,f 
De OlYJl!!lische dag vindt plj>.ats ·op Zpn.dag 20_ Juni, ~nvang \ 

.-.13,30 uur. Kaarten kunnen aangevras1gd;v.orden l).an bovenge-. 
noemd,adres, vóór 8 Mei a.s •• •De prijzën,z.ijn f 5,-, f 4,-
.f. l,_':, f 2, .... f 1.-, .. · · , 
=-'""="""~---.. ---... ------~-------...-•-----~-------------------- .. 
V.1 A N . 0 V E R-' Z E E. , --: .: . . . . . . '· 

; • Sinds 'L April woont er een eigen zoon in ons· huis en voel 
. , .• . : • . ' ·, ; Cura9ao, April 1948, • l 

. ik.mij ais vader ·geweldig trotf:l' op Johannes Petrus !.!ariad' . 
. . . De Lensrevue ontving en lees ik trouw. Jaiilll!er dat hat '.-
ererste · ge·en j,càmpioen is gewo;à.e.ni volgeind jaar ·beter! Hie:r . 
l:iegitit. in Mei de niemve. compe;titie. Ik. spei,l rechtsbuiten. , 

.. Op• l ûctober 1949 g_a ik met verlof naar Holland, Ik: hoop 
dé!.!i• bij •jullie weer van de partij te zijn.• , , 

. < ·)Jet· groeten,· 
'. _PIET HOPPEU:ll_ROUWER 

~- •. • ·:13ung. 98 Groot· ICwartier~ , · 
... .... : . · 9.P. r.1a~· ~ .-.,. . 

._ =~==::;r·.c=~-===;==:_.~-~~=:===:n,;=::s~;~=-=er:==i========~~==_f--.==~==== 
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LENS' ZA'KA:GENDAr·,;..· .. ,::-'' •· 
Donderdag 6 'ME!i1. C Eln een Cpmbinatie naa.r Voorsch_otE!n. 

, Zaterd?,g _ 8 Mei: Lens E-~Pup.A-,.Pup.ll •. 
· Zondag ... ,9 ·1,Iei: ,Lènà 2-4-A--G •. Moed_erdag! · · . 
. . Maandag . io Mei:. ClubJ ~ · 

• _ • . · ✓:'. · • _- '.i 1l en C trainen :vair' 7-8 .u,ur. op het te=ein 
, Woensdag ,12 ·Mei: ·8 u.·llestuursvergadering. t.h.y •. Dlir', H. 

,,.. . ... . Hollkes~ 2e; Scbuytstra;i.t .60, . . • ______________ .. ___ _._.,..__ --------~--·------
4 .EN 5 M E I: . , . : . - ·J. · . /- . • ' ,. ' 

llij de vreugtl,e die oná allen vervult in deze dagèn van 
herinnering 'aan "li.erwdnnen ·vrijheid past·· ob.s' stëllig ,één 
goede gedachte aan he:iÎ., cl.i!3 -voor •het-•-i?,eaal van die :vrij

'hèid' hun leven gaven. Onder hèn zijn 'ook· Leiisêrs, .eens on-···,..:.·. . . . ' .. . .. , . . 
ze Kameraden, op het speelveld,, onzè · mà.kkers in de.· club, 
Nu :iµstèn-"!'iiJ. in liet "gra:f, Te jong nog·moesten zij'reeds 

. uit het li,ven scheiden •. Vergeten 'wij hen niët! Zij zu.1-
:j.en ;i.n,!)nzf!,ged!l-(?~tE!.z~jn_.~n,_;ïn.~ns ~~bè~~- · __ ; .. _. , : .. --~-------------------""'!---------·---~-. ~----,;... __ _ 

::o E · .· T R. A I 'N I N G. '· .. :-> ~ , . . ,,,, :; __ -\., 
· · ,Nu de zomer na een he:ftig o:f:fensie:f in Maart in. het de

:fensie:f geel.rongen' we:td en. belaagd door· gure' Wi'ndvlagen, 
,. sc.Bibere 1llchten en malse -regen- en zel:fs hagelbuitjes .. · 

· s~huèhterei' pogingen aanwendt, d_e leiding tf! _hèrnemen,gaan 
dè gèdachte~ der Technischë Commissie weer in· de richting 
van de vèldtraining. Hoezeer wij ervan overtuigd zijn, 
.dá.t in de wintermaanden de :indoor-training.voor conditie 
en- spierbundels· onontbeerlijk: is, toëh · gaat ons hart uit 
naar de zomerse veldtraining. Is-het Vf!rbl.ijf' in_·ons mooie 
Zuiderpa:rk op een heerlijkè · zçme:ravond nie~ reeds ,een ge
not op zich? Daarnaast echter hee:ft men de gelegenheid het 



_________ ,. _________ ,.. ___________ _ 
aangename met het nuttige te verenigen i·.c. voetballers kwe· 
·ken. Leert men fietsen.op een fiets, zeilen in een zeilboot 
enz., waar anders zou.men dan voetballen kunnen leren dan 
op het voetbalveld? U zou het absurd vinden, indien ~emand 
eerstgenoemde vaardighé.den bij dé Ronde van Nederland of 

.. • bij'·de races··van d'e Kaagwm,k_wi1d-e aanlerën; Dat voelt ie
der direct aan. Zoudt U, .waarde voetbalvriend, het voetbal
len willen leren bij de competitiewedstrijden? 
· Neen toch! Dan moet U .in val.'!!), technisch vaardig in het 

- veld verschijnen. ' · · - ' · · · ·" · · · · . · · 
Ons aller vriend Aad Koppelle heeft zich weer geheel be

langeloos met een aantal flinke assistenten beschikbaar ge
steld, om dÈl zomertraining te leiden. Dinsdagavond zal dè 

, avond zijn. Reserveert die• avond :vast. Van die leden, welke 
op Dinsdag· !ibS!)luut.' ( dus om gewichtige redenen) verhinderd 
zijn, ontvangt• de Sacretaris gaarne per omgaahd:schrijven 
bericht op welke av;ond het hun beter schikt.· Wij• ztillen 
trachten ook voor hen een trainingsavonp. in te richten. Om
t~ent begin en tijdstip der training hoort U·nadër. · 

· . · W.Pr .. -----------------------------------. . 
U I T S L A G E N V' A .N 1 EN 2 M E I. 
Lens 1 - v.v.P. 1 2-5 • Lens B -·Gr.W.II/Vac. 0-4 
Lena 4 - Westerkw. 2.:..5' j Valkeniers-r Lens D 2-12 
Lens 6 - S.V.H~ 6 4-l f, Lens F - -Gr.W.II/Vac. 1-5 
LensComb. - Westerkw. 2-4 i Lenspup.A·- ,0os;terboys 10-0 
Lens A - Gr.w.rr./Vac. 0-5 ; --·--------~-----------------~-V A N • D 0 E L T 0 T ... · D b E .L. . 

De gelegenheid oin ·de. bs1lans van gew'onnen èri. verloren wed
strijden· in deze bekercompeti t_ie aliiµog in evenwicht te bren 

·· gen,werd dpor het eerste elftal Zondag 1.1.. helaas niet àan
gegrepen. To.ch was dit -zeer goed mogelijk geweest; Het ram
melde, ec!J.ter geducht in onze ploeg, voorê-l in do tweede 
helft, al moeten we toegeven, dat· enige.noodzakelijke wij
ziging;en het onderling verband natuurlijk niet ·bevorderden. 
Na.een kort V~V.P.-ovérwicht, zochtein onze·b':i.àuw-witten al 
na korte tijd de weg naar het doel en To:l)IlY van Huffel liet 
dan ook na 8 minuten spelen reèds i-o aantekenen. Even la
ter doelpuntten de roodzwarten met ee.:1 kopbal. Ee_n handsbal 
van Aad Hoefµagel 'kwam ons · op een penalty te staan, maar 
Wim Huysmans zag kans 'het .ingeschoten schot te weerstaan. v.v.P. wilde toch.de leiuing _hebben en, inderdaad, na enige 
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fouten in de achterhoede ,gebeurde zulks., Ook onze voorhoe-
. de braçht enige· beleefdheidsvisit,e,s .aan de andere _kant, 

maar de vijandelijke doelma.?1, dreef de hoffelijkheid niet , 
zo ver, dat hij zich, gemakkEili

0

jk liet verschalken, Inval- 1 

ler Haasjfls, die door uityall,ep. van Hoefnagel het elftal 
1 • was k9men co111I Jcl;eren, zag vooli. de rust .toch. nog kàns een 
. . ,voor zet van v ,Niel in e.er,· dqelpunt om te- zetten, Na de her

vatting bieek ook Joop Willems wegens een bJ.essure vervan- · 
gen, eii wel door Philip de Heer, . Y, V ,P. was· in dit speige-.. 

, deelte grotendeel~ aan het woord.· Weer k:r:egen de heren- een' 
• strafschop toegewezen· en nu mo~!l_t onze keepe:i; vissen.Doo;

slap· spel onzerzijds kwamen onze tegenstanders al spoedig 
a_an het vierde doelpunt.· Zij zouden óok nog .een .vijfde , · 
goal _prociuèeren, maar ·voordien had Joop W'ûstef.eld .bepaald·· . 
pech';.-toet. hij .de .. bal hard tegen de paal joeg ,en de terug
springende bal juist in des keepers handen deponêerde, •Zo 

, eindigde dez,e, in sportieye !Jfeer .;gesp.eelde; wedstrijd met 
een grote, te grote, nederlaag._ - · ·· · · 
. ,Voór de competit_iè'kwa.Jn verder nog . het zesde il! i;ouw, . 

:Deze jongelieden,: hadden het vàste v.oornemen,. de wedstrijden
·reeks een ,vaardig besluit te geven, en wél is :hllll dit ge- ' 
.lukt! De tegenstanders S. V ,H •. 6 ,· was zo brutaal° de leiding 
te nemen, Dit voordeeltje gaf .hun niet 1·ang plezier,' want 
aanvoérder Ben Bes zórgde al spoedig voor 1-,,1.Nog vo'or de· 
rust belanddè een mooie -voorzet' van Leó lTie ssen uiteinde,
lijk bij Sinu'orgo ·en· 2-1 was d,i°·stand• Na ·de verkwikkende 
dronk 'k\'18.lll LehS pas· goed los. De veJ.e .aanvalsgolven luwdenT 
wat; to~n weer Bes de bal voo.r 'á.e '-d~rde maal in het ·s. V ,H. 7. 

" doel ~tad gewerkt., Sinjorgo wilde ,nu ook zijn tweede. doel-· · 
.. punt maken en zowaar, een doelwcxiite1iiig was de ollliliddellij.,;. 
·. ke !lanli,iiding om dit, plan, te: v:oÎvóere~, '4-,l J:uiddèn .d~s· 'de. 
-• cijfers van ·de:,e we-1 verdiende" ·owrm.:nn:l.ng i · ... ,. - ---"--·--:-- __ ,.. ; · 
·. . Enige vriendschappelijke wèdàtrijden v:ulq.en voorts, het - · 
.~ .programma aan., Zo s.t;reed het vierde:- tegèn èen sterke. \7es-. . 
~:·têrklvart'i.er'-comb.inàtie, Zoals al tijd' bracht· de.ze tegensta.'n.,,-

,, der .eep. p;ret:f;ige, techniscli goede 'ploeg in het :veld. In ·a:e · 
· wedstrijd: 'school voor ons elftal dus wel enige lering.Dat• ·. 

· men haar toepasse. . ' . ;_ • .. , . . , ... ., . · 
. Speèiaal· in•;cie ee~tè lu,'Îft ·\iiaren onze' ga_stèn beiá:ngrijlé

.. beter, De· ruststand was toèh slechts een ~l .achterstand~ ' , 
Hèt eerste kwart.ier llà de hértatting wiirt

1
oná élftá.i:_~én_-~

veldmeerderheid -te verkrijgen, die ,é chter niet in~kli::ikende 
\ 

' 
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munt.werd omgezet. Na die periode vloeiden de doelpunten 
weer rijkelijker, zij het, dat de roodwitten )let grote me
rendeel voor ~un rekening namen. Uitslag 5-2 voor Wester-
kwartier. , · , . · . 

Ook het vijfde speelde.tegen Westerkw. Bij de. rust werd 
een 2-Q achterst~nd genoteerd, In de. tweede hèlft wieten 
onze jongens deze weg te werken, maar ook hier droèg he.t 
einde de last, De. gasten vonden nog tweemaal he_t net· en 
zegevierd~n derhalve met 4-2 ,, . · _ • _ J. v. v:-- ·· -------------;---------------------------------p R O G R A M M A V O O R D O N D E R D A 'G M E I, 

. _ . HE!!:rnelvaartsdag · 
12 u, R,K, v. V,.L, - Lenscomb,') ·d l d t · 'd 1.15 u, R,K,V,V,L, - l;,ens C) ne_er a,i.gwe s riJ en, 

, 

Het terrei~ van R.K.V.V,L~ ligt aan de Zlslaan (Wilhelmi-. 
napark). Samenkomst 10.45 l:iij het ,Wacht je (blauwe .tram) •. 
Ook voor fietsers,· Halte te Voorschoten: Venedepark, Re-
tour 50 centen, · 
p ROG RAM MA SENIORES 'zoNDAG 9 ~IE:I. 
12,-:- u. Lenscomb, - s. V.H. l . te.rrein l. lokaal 1. 
2,30 u, Lens 4 - Q,Ste_ps 2 . terrein l lokaal l, 

P R O G-R A MM A .JUNIORES ZATERDAG 8 MEI, 
2.- u. Quick Steps - Lenspup, A Terr. Nijkerklaan. 
2.30 u, Lenspup. -B - D.H.B.R.K, terr,ein 2 lokaal 2, 
3,-- u, Wilhelmua .,. Lens E Samenkomst 2 ·u, Het W;:tchtje 

' per fiets of blauwe tram, 
3,- u, Bl, Zwart ... Lens G. Samenkomst' 1.50 Turfmarkt, , ,. 

P'R O G R A MM A. JUNIORES ZONDAG 
'1,15 u. Lens A - Valkeniers 
12.-- u, Lens C -.Gr.Willem +I/Vac• 

9 MEI:. 
terrein 2 
,terrein 2 

' lokaal 2, 
lokaal 2. 

~--:---..... ----------------------~-~-----------D E E.c.o B L A A s T ' A p p È L •. 
VIERDE ELFTAL: W,Hillenaai-, Ii:.Houk:es, H,den Drijver, .B,Vink; 
J,Roqzenburg, G,v,d.Steen, R,Wiistefeld,' H.Maastepad, O.v.d, 
Zalm, ll,v.d,llurg, O,v._Luxemburg, Res: C,Bie.rhuizèn,. A,Haas-· 
jes, W,Hegge,. 

COMBINATIE: J,v,Melzen.; Ph_.de',Heer, L.de' Boer, !,Walstey~,.· __ _ 
A,Bogisch, H,Kops, J,lfüstef'eld',~W,Vèrheggen, lnt,v,Huffel, .. , 
H,Overbeek, F,v,Niel, Rês: J,v,Westing, $.Kroon, Lei.dêr: · .. ·- 00 

Dhr. H,Janssen. · 
,;, ; . ' . 



. . . . . . . -~~ -------:...--------------------------------------Aller ogen zijn ·gericht op de wèJstrijd L.eIL s'.4 - Qui9k. 
Steps 2.· Hoe i;:al de· uitslag 'zijn? Aan een voorspelling dur
ven vn.J ons deze keer niet te wagen, maar dat de jonge';::is 
de smaad in de uitwedstrijd· geleden, , ongedaan willen ma-. · · 
,¼:en, staä_t vast. · · '.1 

. , • • • . , · 
Een comb. van 1 ê:h 2 spelen··een frienlly-game tegen , 

S.V.!!. 1, waar van de uitslag vermoedelijk een· gelij~spel oplevert. · ~' · • · • · .. , , ECO ... ---------------------------------------ME T,·, '2 E L F' T A'L LE N NAAR VOORSCHOTEN, 
Het combinatie elftal, dat Donderdag a.s·. om 12 uur te 

Voorschoten speelt\ ziet Elr !;!ls :volgt. uit; c.Bogisch, c •. 
-Hillenaar, A.Haasjes, J.v.Luxemb,U:rg, E·,ten Berge, ff,v. '. · 
Niel, J.v.Zuilen, Alb-.Ruygrok, J'..de Roos, P.Vollebregt·, . 
W.Hegge •. Reserves: J.v.d.Staak;''Ch.v,Veen, J,Kuypers~ • · ; 

Het C elftal wordt op het ter:i.-ein bekend gemaakt doC>r' 
de leiders, • 

,· ----------- ·-----------------------------.. ' " ./ ... ~ ~ ' V A R .I A. , • ·-r· ·.•. ,,. 
Gevonden na Quick Steps .2 - Lens 4 een· effen bruine·•.· 

sjaal. Bovendien in ons clubhuis èen wollen grijze: slip-
over, Te bevragen: Amàndelstraat 51. · ___ . · . . .. . 
- · De heer en-Mevrouw P,Hoppenbrouwers te Cura,;:ao.vonden·.: 
op 1 ~pril een zoon in de wieg, zodat .in hun bungalow. grote _ 
vreugde héerst. Va,n harte· ,onze gè'1u1.-wensen ! · · · · · · · · · 

· - Áad Hoppenbrouwers gaa:t· Holland eveneens ver.laten om· 
zich in de West op Cura,;:ao te, V'3Stigen. -Succes·met je sprè',1g over de oceaan, Aad! . · · . ·. · · · 

Ko6s Walsteyn en Bernard, Bom-hebben hun 'buik nu <lik ge~ •• 
gaten aan sambal en nasi goreng en komen weldra naar· huis ; terug, · - . · · ·· ~ ' · · . "_ ....... .. 
- - Zoals vele spelers reedä.vatèn~7 i~ René Roemers al sinds ' 
enige tijd aan het ziekbed gekluisterd, Volgens de laatste '" 
berichten .is zijn toestand" wat. vöorui tc;aandé; maar hij zal 
toch' nog-voorlopig rust moéten houden. Zij,· die een· vrij 
uurtje· hebben. speciaal de eerste "élftallers, kuiuien van, • 
hûzi belangste1.ling doen bJ:ïjken: Valkenboskade 29', 

Inmiddel~, sp_oedige betersch_áp, J:!ènê ! . ., · '··, , . _ ., . ---------:~--------------:...-----' -~~ J U N I O R E $ Ö P: G E 1 E T}·.,' , . . 
Volgen!! een Bondsbepaling moetén de vèreiligingen een 

pasfoto. inl~véreb van alle junio~es, die'het volgend seizoen , . l, 



;:g,z2,: ........ ________ ..;_-:--. -----------:------:---:-:.-- :; 
in de•· ~ompeti tie· willen uitkomen. Dat betekent; dat ook de , 
ou,dere juniorés aan ons secretariaat zo'n foto _behor~n te· ,j 
presenter.en. Dus alle spelers van het huidige B-C-D-E-F en l 
G, be.nevens de 'pupillen, _die in 1936 zijn .geboren. Vanzelf- 1 
sprekend verwachten wij ook een foto van de l}ieuwelingen, . ; 
indien zij, al t.h~s hun contèrfe itael nog_ 1:iet _inleverden. 

1 Men vermelde met· potlood op è.e achterZJ. Jde naam 1 _-voqr-: , .. 
letters·, 'geboortejaar 'en gebàortedà.tum. Inleveren b~j: _:• ·: ·. i 
Db;r. J.Walf!J:&!lYll, Soestd_:i,jksèkade 235. . ,- ....... :· ¼ -------.---------"""---------,..-~------------:- : ~ 

..;.V"-AN"---"O_VE-"R'---~ZEE_• ~· C ·! 
. Linggacljati,15-4-'48 

Zójuist heb ik weer_ de Lensrevue van A 't'ot Z doorgesnuf" j 
feld. Na 2 Mei behoeft :Mijnhe'er van Lu:x:emburg er geen meer 
te sturen +.ant op 20' Mei varen wij af. In Clieribon wÓrdt 
er eerst nog een pasar malam op touw gezet tot afscheid,· 

i d.i. een Indische Kèrmis. .. · .:. · 
· Aan voetballen kunnen wij:cle laatste weken. ons hart op-_ i 

halen. De rechtsbinnenplaats bèvalt mij goed. 
Ik kom weer gauw naar ons blauw-witte home. 

BEN BOM. ' ' 
Lan-balang, 20-4- 1 48 

•••••• : we doen nu ook aan sport, n.l. voetbal-, volleybal- -~ 
er" tafeltenniscompetitie. Het voetbal te1Te:i,n. is enigszins •; 
pespeelbaar gemaakt, wat "heel wat. zweetdruppels gekost heeft·.; 
Van de 3 wedstrijden wonnen we er 2 en verloren de andere. ·; 

I - - - , • 

Ik sta weer op de rechtsbackplaats juist als bij de juniores" 
wat mij bèst, beva,it; maar ik heb al twee pa~ kistjès kapot , 
getrapt (Den,k om onze belasting, centen, Ton!. Red.;), want · ! 

-voetbalschoene_n; heb ·ik niet meegenomen. J~et _gro_eten voor · .1 

bestuur en alle Lensvrienden. ·• · _ - TOli' v.LUXEMJ3URG~ · - J 
------~·:.·~------·~----·--------~--------- t 
U I .. T H E T _ J U N I O R E N- K A :M P. • -• ; - \ -_ . ' l 
BE~TGRIJKE MEDEDELING: Vanaf heden is (i.v,m. werkzaa~eden f 
btuten de_ stad van·de Hèer A.v.Huffel) benoemd tot jum.oren-, 
secretaris: De Heer·· J.Walsteyri Jr.,. Soestdij]j:sekade 235. Al.;,{ 
le correspondentie be.treffènde - juniorenaangelegenhep.en. moe- I 

_ ten dus voortaan gericht worden _aan q~ ~!l~_;:r:~als:!;'e~. Jr •. ·.; ... : . - ... ... •. ' ' .................. ,.... . . " . . -- . •î 
· PRO?R.1!!11MA. EN OPSTELLINGE}T: PI'l'ILLÈN: Versc_hii).lènde nieuwe ''J 
pupillen wachten nog .steeds .op hun eerste. wedst:rijd. Het ~ 
gebE!urt.b.eèl vaak dat,dez'l jongens zièh bij ·eeri'. verkeerd ·;•} 
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elftal melden en zodoende dan: niet la.ull1en worden opgesteld. 
Het ligt in de bedoeling de nieuwelingen.eerst op te ne
men in het pupillen~B-elftal~ Later worden hier de wat · 
meer "bedreven" spelers. · "uitgevist" en opgesteld in he1; 
. pupillim-A-el:(tal. De~ nieuweren moeten zich dus vqortaan 
melden bij' de Lens-pup.-B. Nu •zijn er momenteel zove~l jon-

. gens dat niet· iedére epeler ceen hele wedstrijd kan meedoen. 
Zelf13 best·aat de mogelijlql.eicl,_, dat, de. leider (Dhr. { .v. 
Melzen) een of meercl,ere · spelers moet .aanwijzen om de gehe

. _ le wedstrijd "reserve" te staan. !Iet ligt· ech't'er in de be-l . doel ing dat alle pupillen regelmatig spelen,· zij het dan 
ook maar voor een halve wedst,rijd. · · · 
NEDERLAAGVIEDSTRIJDÈN OP mlELVA.ARTSDAG, Hiervoor komen in 
aanmerking enige sp_e,lers vari' A; de, mees.te van B, · benevens 

. dié ïtan C .: Maar oo]!: dë spelers VBil ande'i'E>' elftallèri' zijn 
"als supporters van harte,welkom. Het is tevens een ~dig 
- en toch niet te .-lang - tripje bui ten de stad, zodat wij 

. er vas-J; op ·rekenen· dat. een .flink 8.8.ll-tal •"lijrunensen"• onze. 
jong_ens zullen aa,.nmoedigen. }l..K. V.V.L. v. is_ hiel.' gastvrou-

,· · we en onze jongens moeten vaµ. deze •club me.t· zo. lioog moge
lijke cijfers zien te winnen •. Verschillende andere· clubs 
zijn._ uitgenodigd om R.K.V. V.L. v. eveneens partij te geven 
en het elftal, dat kans ,ziet _de• thuisvl\,ib met de hoogste 
cijfers te slaan, .is .wi.=~• ·Jongens;' hier· vált .eer "!;e 
behalen; dus doet je best!!.! :: . 
LENS-E en LENS;.G k<imen a~ s; l:l,ate :rdag in' de competi t,:ie
wedstrij den uit tegen Wilhelmus en BI.Zwart. Voor beide 
ploegen is winst weggelegd, indien er voor gevochten ·wordt~ 

• . De spele"rs van Lens 'E-. en G weten dus wat hun te wachten . 
staat. Voor Lens-G i'E!kenen wij, op een uit~tekende opkomst. 
J?e eerste vastgestelde. wedstrijd kon door de slechte· op--· 

'·• komst geen doorgang vinden. De laatste tijd .is dit geluk
·kig beter ·geworden, zodat wij er niet aan twijfelen of 
alle jongens zijn present 1 ! LENS-F zal a.s •. Zaterdag· de 

, volgende spelers .- als reserve afstaan aan LenS-E en LenS-G1 
-. - Reserves. voor .E:zijn:-· H.Hàket•'.N.Romijn e:n G.Lanmers. . 

Reserves voor G. zijn: Htde·· Koniw, L.v .d. Wal en. Jos .Jager. 
·1Eirn-c komt a.s. Zondag weer in t veld tegen. Gr.W.II-VAC • 
. Het :ve:t-toonde. spel bi;j .de' laàtéte competitie~weastrijd te
gen VAC. bleef bene·den ae·Ye:rwachting i.v.m.·de harde .. • .· . 

. wj.ng.. -Wij hopen dat het deze kèer- minder· waait én rekenen , 
f'" dan wederom op eén Le:i.S'-oveX'IVinriiïig en ••• ; •• ·~ ·een· g6ede 

partij voetbal. \ 



_, 
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. WAT GESPEELD WEP.D: . 1 
1. en S. A. ·wiet voor de· rust het sterke Gr.W.II-Vac. op J 
uitstekénde wijze partij_ te geve.n~ Met Jan van Melzen aanr 
het hoofd was -onze· zeer goede verdediging een aanhoudend l 
struikelblok voor d7 Gr.W.II-V~c. 'voqrhoede,, Na en~ge behp 
lijke schoten van Piet van der Valk, welke Jammerlijk gee~ 
d.oelpuntèn _opleverden, kwam de rust met· de stand 0:-0. 

· De rust· had onze jongens blijkbaar geen goed gedaan~ We 
is~aar speelde Gr.W.II-Vac.· deze 2e helft .technisch _veel p 
ter, maar de 5 doelpunten welke zij ecoorden waartegenover 
wij geen enkel doelpunt plaatsten_, gaf toch een geheel an.,-

'i dere ïndruk w_eer dan de. eerste helft. • 
, Volgénde keer beter, lui~ . ' j 

Niettegcnstaande··2· ~gblijvers besloot .1~ en s •. D. haar 
laatste competitiewedstrijd: op waardige wijz·e dó,;,r me.t -12; 
over Valkeniers te zegevieren.· Reeds di:r_ect na de aftrap , 
·doelpuntte Urbanus tot zij,n· eigen verbazing. Nadat d,e stan 
op 0-6 gebracht was (3 ,goa,ls van Tom Heijdra .en 2 vanAllr:ie 

":Duijve:at.ein) kon. Valkeniers tegenscoren. . ,. . , 
-· Dezelfde.doelpuntenregen stroomde.in de 2de helft. Tom, 

. nam er wee;r 3 v_oo_r .zi_jn rekening, Adrie 2 en Wim van Steen 
die natuurlijk niet achter wilde_blijvén, maakte op keuri-

. ge wijze het dozijntje vol.. ' , 
· .Al met al ,een ·goede preistatie, jongens.•.· ' .-. , , , , , ,, 

·· 1. en s. F. moest met 4-1 het onderspit 'delven tegen Gr.w. 
· Vaè. In deze vriendschappelijke wedstrijd waren onze gaste 

door hun beter spel -verre· in d.e meerderheid. Toen qeze. mee 
d.erheid in doelpunten werd omgezet, was dat voór sommige ; 

' van onze spelers ·sohijnbaar aanleiding om eens flink te gà 
· kankeren. Dergelijke jongens - wie ,de schoen past trekke , 

hem-aan - beseffen blijkbaar niet, dat dit ·een zeer nadeli 
· ge invloed op het s·pelverloop heeft éri dat de spelers van' 

, ·· de tegenpartij wellicht met een onprettige· indruk na.àr hui 
zi•jn gegaan. G~rechtvaa.rdii?;d:e· critiek kan geleverd worden~ 
maar kankeren.v'Ooral tijdens de-wedstrijd is uit den boze~ 

.,. Zorgt er voor jGngens, da'i dit in de volgende wedstrijden: 
•· voortaan achterwege blijft. · · ·• i 

1 
, . H:H.JUNICRENLEIDERS: Aänvang _leiderscursus: Vrijdag 7 Meit 

a.·s. 7 ,30 ·uur in "Pomona" Molenstraat. · · • 
· · · · · · · · J.w. ·.\ 

- - . . . - . . . . : _ isse:i:=c::=====~====acza:111=-=•=-=~====::==:s:mz:_===~••a:ir••=•=:stca_::I! 
' ,, 
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L E N S'' Z A KA G E N D A, . 
Woensdag 12.iMei: 8 u,· Bestuurvergaderirtg, ten ·huize van·,,, · 

Dru::4 H,Houkes, 2e Schwtstraat 60, ·, \.·. 
Zaterdag _15 Mei: LeIIB Comb,-G,~Pup,A en Il, _ 
Maandag 17 Mei: Lens l-Comb,,-Jl-d._:-,Il,: · ·.~: ·. : < · ··· ··· ----·-
Dinsdag 18 Mei:. Veterér!len·treden aan!· . • , .. .. -- . . . ., ~ '· . ·: - ... . ' ~ ,. ~ ~' -

. . . ' . --------------------__,.,;_~-------------·----------· ----.-
· D È T: 'R A" I N I M G> . ·- ( l .· • /, '" . • . . ' 

\. \ ~, ·"CC- • ~ / f. ~ ' 

. ' ' t . 
_ . lfit de· gegevens, die mij tot op "heden ter be·schikking 
· staan, -lcan ik niet andérs, concrud~ren:· '-'- 't. Za1 bij de i;rai-
ning· op DinsdagavoI1d èen gezellig,e_ drukte wordèn." · '· 
k Geen. enkel bericht Yaii yerhin![ering! ~ 't· Kan, niet mooier, 
of •'•••• schuilt ook hier een àddertje Ïn het .. g:ras? .·.. • 

1 Bestuur ·en•Tech"Coilllll,. zullen voer· een primà. training .
zorgen. Men venvacht dan ook, dat.·ieder lid ook zijn steen
tje bij draagt, ten .einde de plal!IJ.en volledig 'te doen ,slá:... • 

. gen. Niemand onzer mene, dat. hij vol:leerd is,, Spiegelt U ··,
aan de'. ·grote· lJlom Lawton• die in

1 
zïjn _ lezen~ai:i.rdig boekje;: 

~Voetbal, techn±ek en 'j;actiek verk!aart, ,dat, l,j.j .. ook I1u·nog_ .. 
::steedir ,in zijn!vrij_~ _tj,jd. met --de ·bal· -fégen èen ·muur st;iat ✓-
te schietèn ·en te koppen, Deze .beroemde voetl5_áller schaamt 
'zich niet .. dit tè bekennen, Is_ 't .dan erg te v.ei:klaren,dat 

-;-velen van oris nóg "nèrgens" z~jn;;• __ Dît is gj'1en verwijt ,maar •: 
.,laat !t '))esef dat·we .?log veel mo~en ·1e:i:-en, ee:r:i··aa:nsporiilg. · 
.zijn de' geboden gelegenheid niet onbenut te .la'!;en; .: : ·. 
'"" ll'or;ig··ja.ar zette· de Tec)l.Commissie'alles op hareft',en; ' - :· 
,snaren, om een elftal' uit de 2~ kla._è afd1 Dei]. Haag kampioen 
'tè_laten worden; Dat -is P:~lukt-, dank. zij'- 't e:pergiek po- .. 
;gen- en de buïtengewo·on go,.,de clubgeest Yan ons 4e elftal,, 
O_iîs le e:i,:rt_al eindigd_e_ Nç. ~ •. :I.ammé~!- H(er, <:mtb:i:_alc ',.de, _fi-
.·~ ' I ' '' ., .. ., 

I 
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nishing touch. Wij zijn er van overtuigd, dat wij met 't , 
spelersmateriaal, waarover wij beschikken, k)mnen promove
ren, indiel'.l alles wordt ·gedaan,· Ol/1 de 'tiichniek te· perfecti- . 
oneren. Indien men de techniek goed behe·erst ,. dàn pas kan 
men .aan. tacj;iek en een of .ande:i:: :Systeem gaan denken. . . . . . ., <. . . . 

Dus, lui, de a.s. training moet en .. :;o;s1l sl,agen. ·we ·gaan 
eens fijn .de scherpe kantjes bijpolijsten·; ·:oan ·ku.Jtil.eir we met 
meer zelfvertrouwen de komende competitie te~e.~oet gaan •. , 

· .• . · • . · . . : W Pr ----------------------------------------!!..!.-::..L--. . . 

U I T S LA .G E N VAN 6, 8 EN 9 
R.K. V.V.L. - Lenscomb. 
R.K. V:.. V "L. ~ - · Lens C 
Lens 4 Q,.Steps 2. 
Lens A Valkeniers 
Wilhelmus - Lens .E 
.:BI.Zwart - Lens G 
Q,.Steps Lenspup. ·A 

' 

Lenspnp. B - D.Ij',]!~ R.K. ; 

,: ' 

MEI. 
_1;.,5_ 
1-6 
1-2 
7-'2 
4_-2_ 
1-·o 
·1-6 ·. 
1-2 · 

. -. --- . 

--~------------~---~~----------
P R O G R A M M A SENIORES MAANDAG 17 MEI 1948;· '· ··· ·· 
2.00 u. Rijswijk 1 - LénS l Terr. KRVC,Vredenburghweg~ 

· Z,30 u. tenScomb. · - R.V.c. Terrein l lokaal 1. 
VOOR. DINSDAG 18 · MEI 1948. 

6.3,O u. Lens-veteranen:- ~ •. L,D. 

· P R O G R A M MA JUNIORES ZATERDAG 15 MEI 1 8. 
3.15 u. ~enSqomb. • Gr. W.II VAO..: -terrein 2, ·1okaal 2.; 
3.00 u. LenS G - K.R.v.c. terrein:l,'lokaal 2, · 
2.30 u. LenSpÜ.p. A - G.D.S. / .. terrein 2, lokaal 2, 
2,30.u, V.V.P. · LenSptip, B. ierréin V.V,P, 
P R O G R A M ~~ A ,JUNIORES · MM.NDAG i7 ME!. 1948, 
1.15 u. LenS B - K.R.v.c. .·terrein 2, :lokaal 2.· 
12.- u. LenS C - Gr.W.II/VAC., . ·terrein 1, lokaal 2·, 
12 .- u. LenS D ·- LenScomb. terr,ein 2, lokaal 2. 

• 

___ ...._ ______________ ., ________ .....,. ____ _;,_.:_,.;,._ __ _ 
V A N . D O É L T O T , n.'o E L. . . .· 

Al was het aantal wedstr.ijde;n deze keer tot één beperkt,;:. 
de belangrijkheid van deze strijd was zeer groot •. :Het vier
de s.treed immers voo·r zijn promotiekans tegen Quick Steps 2. 
Voo:i:_ :a.e wedstrijd was de situatie zo, dat alle 3 tegenstan
ders ·.2 punten uit eve·nveel wedstrijden hadden verzameld, De, 
kruisen waren dus geheel gel:j.jk •. Uit het spelverloop bleek .· 
al ras, dat· ons elftal.er grote z~ în ha~ de geleden,neder-: . . . :. ': . . . "-· 



. ' 
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laag aan dé Nijkerklaan té wreken. Er bleek evenwel·een' 
belangrijkEjl· hinderpaal te .zijn om tot ··een goede .spelont
plooiïng te. komen en deze y,a,s de -scheidsrechter. Het ie 
niet onze gewoonte, de leiding in onze. wèdstrijden ernstig 
tè' becriticeren. ·We hebben de •grootste réspect voor• het · 
merendeel van deze heren, dfe_ •hun vrije tij/i· in hét·belang 

, van onze spelers ter beschikking stel'len. Maar zoals dè 
leiding was, ·werd, een elftal, ;dat· met grote krachtsinspari-. 
ning het tot :deze besiise.ende wedstrijden had gebracht, 

'onherstelbaar gèdu~eerd. ·Het wèdstrijdverloop kàn •kór'f; .wor
den beh:änneJ.d. -Bè:i.dè elftal:I,e.ri/cteden verw.oede pogingen: dEl ·:· 
vijandelijke achter,hoède,·té o.vermeesteren;· Op 'een.gègevlj!n 
ogenblik z't:i;tte 'Hàn's.v.d.Burg een bal in; die de keeper·van 

' ~ . • , ... , . . ' ' i 
.,de rood-witten had laten vallen; maar het ddelpunt· vond 
geen genade 'i.n de _ogen van <J,è rechtspreker. Tdbh nam Ler(S 
de leiding, tóen Hans ·opnieuw.doorbrak én hèt I1e~ deed. 
trillen. Nog voor de rust maakte Quick Steps geiijk. -Direct 
na de )lerv'atting kregen enige van onze voorhoedespelers · 
prachtige kansen opnieuw 'te dÓelen; niàar 'de, schoten waren . 
niét ef:fectie·f. Bij een' cornér op ons doél kt-ee·g Qui'ék · . 
Steps om: onnaspeurbare rèdenen een· penal !Y • toegewezen,wa~
uit ·hun tweede goàl ontstond. In' de ·resterende periode,die. 
zich kenmerkte door hard spel, .werd het .spel- eir, SJ?eciaa.l ·· 
ons spel..,. doodgefloten •• De ·stand. bleef derhalve 1-2 •. Bij.\. 
een verdiende. nederlaag leggen·'wij 'ons graag-, neer, 1I1?,ar ... 
dit ve'rloop verinoch'f; niemands sportieve i<ivoE!'l° :fo bevredi- ·. • 

·· gen.· · · · · ··. · · · 
. _ _ . . .· . ·J.v.V.--------------~-':'9------. ----:.--,----:-~--:-:----7--t-

D E E.e.a. BLAAS.'T A p p EL, . . . 
EERSTE' ELFTÁt/ ~.Huysmans.,, A_.H,~efnagel, 11.Helmi~h, J .:Wal-' " 
steyn, J~\7illems, H.Kcps, J,\Vüetefeld, A.ICoppellef C.Schii
peroort, H.Overbeek~ F.v:Hiel. 'Res:' J,Frijters, AnJ;,v.Huf.;.., 

,fél, A,Bogisch.· Leid.er:'.Dhr."W,Praalder~, ·.· .,. · '· .. 

COMBDiATIE; J. v.1,f~lze;n,' ).~Wagemans.,' \v .Klünnen, J. S,irij'orgo,· · 
1 F.v,Deelen, R.Becker,A. Veret'èegh, ll.,Wam.èliijk, L.v.d,Wal, ·· ·: 

_L.d.e '\\'e~rt·, L.Boreboom, . Res\· G\f.:O,emeyer, . J .Bon, B.-Bes" M •. 
LÜckel, Leidèr: Dm:-;" L.de"Weert. . . • t ' , ·· . · •.•. 

- . . ' " . . . ' " .. . . ' ' ~ . . 
VETERA1JEN: .J.Cast.ricum, L,Jànssen; H.Janssen, Th.Jànseen, 
H,v.d.Baogaardt, ·J;v. Venrooy, .H.Houkes, .C.Borl.tje-;/F.Hoef- · 
nagel, A.v..d •. Bent, P. v.Egl)lOI,J.d;·, Ç.v ,'j!:g;J16nd, P ,J.ui'ferma:ns,. : 
J ,Hoefnagel, L,Hoèfnagel. / J .llontje. . , '.; . , 0 

'j. • ' ·,. ~,. -· . • -, •. ' . ' ' • . t <, • . • • , 

Het eer,te bindt. 1faa~ag a.s,'-de · stri'jd aan tegeii RijswiJ1ê l 
, 



281- . . .. · .... ------------------------------------------~--:-~~ , in het door K.R~V~C. °ilitgèschreven tournooi onr,de '.'Rijsvdj.k"'." 
sche Naald". }toe d.e uitslag van deze strijd •zal zijn, is nog 
eén open vraag. Deze tegenstander is ons, mog bekend uit de· 
vorige competitie. Zonder twijfel belooft· dit een spannende 

yedstrijd te wordén. ·· . ' . . · · · • : , • 
Een combinatie-elftal treedt in het veld tegen R .• V .c •. 
De ,reteranén gaan eens .flink trainen voor het kÓinende, . 

veteranentournooi van Quick Steps. Wij doen hiêr een verzoek aan de Lensspelèrs om hun voetbal attributen Dinsçiagayond 
ter beschikking te stellen. · · ' \ . · •Ec·o. ------------------------:-------~-·-----. :-----~-u I T H E T J U N I O R E N K A_ MP. 
VARIA. P.v.d.Valk heeft sedert, Zondag 2 Mei, een::v.,:-eémd· 
shirt in zijn bezit. Laat qegenè, die niet hetzelfde· geval 
zit,zich even met hem in verbinding stellen. 

Voor het D ert E-elftal begint de veldtraining a.s. Don-
derdag 13 Mei van -7-8 uur. . , 

Het inleveren der foto's geschiedt nog niet zo vlot.Denk~ 
er deze week nog aan, jongens. Adres: Soestdijksekade 235. ----------~-~------------------------------------------PROGR.Alll!M Elr OPSTELLINGEN: De L.en S,-Comb., dat Zaterdag 
15 Mei tegen Gr.W.II;;,Vac. zal uitkomen, is samengesteld uit ·- . I -~ de Den El-elftallen en aangevuld met verscheidene nieuwelin-
gen: De opstelling luidt aldust A,Toonen', B.Helmich, F.Pol
ders, E.v.Eijdèn, J.Teunisse., J,v.Ri::ïn, S,Yloemans, ·M.de · 
Leeuw, T.Heijdra, L, Vogtman·, L.Haket ._ RESERVE 'S: H.Kortekaas, 
A.-Duijvestein, G,v.Renen, ·w.Gelauff. Nàar we vernomen heb;-, 
ben komt -Gr .w .II-Va9. met een .b·ehoorlijk sterk elftai. Des-. 
alni;,ttemin geloven· wë ,áat een gelijkspel toch ,zeker wel u:ï, t 
het vuur te slepen zal zijn. . ' · 
L.en S. G.·zal Zaterdag haar laatste competitie-wedstrijd 
spelen; en wei tegen K0 R.V.C. Het belooft e~n spannende pa:r-' 
tij te worden en wij rèkenen op>de i""olle buit, jongens. Dê 
IIBSERVE 1 S voor het Q-elftal zi;jn: ·H._de Xoning, L.v .• d.Wal, 
Jos.Jager, Op 2de Pinksterdag kan L. en.S. B. haar-krachten 
mete';: met K.R.v.c. en L. en s. c. met Gr.W.II-Vac •. , terwijl• 
het :b-elftal de strijd zal aanbinden tegen een L.èn s; Comb. • 
(E~eÏftal en nieuwelingen). De'opstêlling'van deze combina-
tie is, als .volgt: -W.Gelaµf:t'., J.Teunisse,' F.Polders, E.:v-, - . 
Eijderi, ~.v.Rijn, L.Vàgtman, ·s;V1oem1Jlls, D.Herfkens; H.Ko~ 
tekaiiä, C.Bon, L.Haket. RESERVE.'S: H.de Bakker, G.-v.Roon; ,· A.Strous. ,. C • • _ • • • • ·•· ·" ., •• , ~- • • 

Daar Gr.W.II-;-Vac. we~ns bijzond~rè- omstandigheden ZonJag j~l., 
niet tegen het .Q-elftal uit kon komen, is deze wedstrijd op- ·· " · 
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nieuw vastges.teld op 2de "Pinkst~rdag. · 1• ------~---~-----------'--- _____________ .;;,._..; __ 
\1AT GE.SPEELD WÉRD: De neá.erlaagw_edstrijden van het L~eh S,B.·' 
en C,;-elftal tegen fr.K.v:v.1,v,' te Voorsch·öten op Hemel- : 
vaartsdag, zijn een· volledig succes geworden,. Het B-elftal 
·was deze .dag wel bijzonder·goed1 Óp dreef. en het ,S_-deed 
niet voor haar onder. Tijdens de wedstrijd van het C. trok 
de_.grensrechter van R,K,v:v.1.v: sterk de aandacht.Niet 
zo zeer het,vlaggen, maar de. buitengewone··activitéit wel-. 
ke de man aan de· dag legde om de. bal nog bijtijds voor de .. 
sloot, welke langs het veld liep, .te pakken 'te krijgen,was. 
een lust voor het oog. We mocht-èh zelfs nog het ·moment· be- •. 
leven dat 'de goede man zich gekle,è_d 'en ·al te ·water begaf. . 

· om het leder weer in het veld t_; · retoilrne:r:en, Wel een z~er ..... 
bijzondere grensrechter. Wat deiu:ï,tsi.1::g~~'.'b"''f1reft:{1, \en--S,., 
B. - R,K.V,V,L,V, 6-1 en L.en s. c .• - R,K.v.v.1.v. 5-1), . 
kunnen we tevreden zijn, ,Afwachi;en jÓngens, Óf de prijs· · 

" ons. tpn" deel zai vàlien: • . • ': · ·" · . · · · · · . . ·· 
De -prestatie van het E-èlftal was _verleden Zaterdag 

niet .zó goed • .Ji'et warme ;éer en, mede twee· wegblijvers kan 
hier wèl àis· v'öörnäàinste oorzaak aangemerkt worden. De wed.; 
strijd werd dan ook met 4-2 door Wilhelmus verdiénd gewon-· 
• \ - /· f- ... . 

nen. _ . · _ . .,., ~, _ . - · '"· _· ·. , , ··· .. _ . 
Ofschoon het G.;." met 1-,0 vàn Blauw-Zwart;, verloor, kunnen " 

deze jongens tç,chÖp een g'Óeq.; gespee:j.de wedsirijd _terug:. 
zi-en. Ongetwijfeld had Bl,Zwart . .'vrouw:e Fortuna 'op de hand; 
daar bij een' ccirnér de bal" àngeÎukkige:t"ld'jze· vi'a een •knie ,. 
van een onz_er achüerspelers in het doe 1 verdween _en Bl,Zw, 
1-0 deed noteren. <Jnc],anks energîeke pogingen mocht het·on-
ze jongens niet gelukken de balans nog in .. eveI)wicht te bre= 
gen,.Volgende week meer suéces,. 'jongens. · · · .... ,_ · ·. 

· L. én S. Ai ·a.emohstreérde Zondag, teg!!'Q. '\'.'aiken:i.ers,· een 
partijtje v~_etba:J:, dat wij gedm;ende 'de gehele ëqmpetit:(ce • 
nog niet aansèhomrd hebben,. Met 7-2 lègde_n .de gasten het .. 
'loodje •. Een prolongatie l'[aard,.;.J,u:i; ... .;, . • •· · ., . •. 

L, en s •. D •. aäar,entegell ging pi.et 3-i:ten onder tegën " 
een Gr .• W,II-Vaé~.-Comb, l)e st.erÎde :Van .de. tegenstanders iÎi ,,;,, 
'aanmerking ,genoJµen, was deze u{t elag: niet à1_1bevre·digehd .,te_"',. 
noemén. In ieder .g:i;va~ is het ee~·goede oefenpartij g~-· ,, · 

weest ... ""~. ~ _ . .· . _ ... .. : ~: - :·-~. ~ :r.v1 • . ','. ---------------------------
QUICK fil'EPS - LENSPUPILLEN A.; 1.,-6: ·.; • .. ; . ., :, .• ·:• .. ·· ; · 

:. Gerrie D~ckE!rs zou zo, gràag weer· een!), een verslag v~11 
Z}Jll ,el.ftal in de Lensrevue zien, Wie zou zo'n verlangen 
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het bijzonder met de wedst:i;-ijd, -want Weste•rld"örp' cum suis . 
hadden er. zin· in,en speelden• een aàntrekkelijk'spelletje,.· 
waartegen de gastheren weliswaar kranig .weerstand bÓderi, 
maar toch niet geheel opgewassen_ bleken •. De doelpunten wa-
ren van degeiijk gehaltes onze stormlinie ·zorgde daar wel 

voor. Er was eén kopbal van'Tjeppie, een actief doorloper- ' 
tje van Nieltje en een keil)ard scho.t uit de slof van George. ·; 

·ne middenlinie zwoegde van 'je welste: Theo was eigenlijk· ~ 
oyeral, Hans gebruikte zijn hoofd; (keurige kopstoten, Hans!) 
'en als Henk miste, deed hij zelfs §it op sierlijke wijze. 
(Hm! Hm-!) Stoer als ;rotsen in de brandingstonden· de baçks 
klaar om elke aanval te weren •. Slechts weinige keren liereik
te de •bal Poter en -één keer maar verdween hij in óns net, 1 

een andere keer- tegen de paal. , . • . . . . . , . 
· Ja, zo.in prettige wedstrijd mag wel in de Lens.revue. Te
vreden, Gerrie? 

'~ 

-~-·-.-------~------"'!"-.! ______ ..., _____ ,.______________ i 

V A .R T A. 
... 

- Wij ontvingen-bericht van over:j.ijden van de~Heer_E.We-:
zenberg, bij onze _oude garde we:). bekend. Niet minder dan . , · 1 

drie zoons van de ontslapene hebben in Lens een voorname,· 
·rol gespeeld.op de velden en een leidende functie beklied. ,._ ' 
In die periode hield de heer Wezenbérgimmer zijn huis open 
voor vergaderingen en bijeenkomsten, waarbij hij, zich· een 
hartelijk en gul gastheer toonde. Nu hij -·77,jaar oud..; is 
overleden,· wille:(! wij hem in dankbaarheid ·gedeilken •. Hij 
rustte in vrede,·'. •.• • 

-~-----~--~--------~-----~---~-7.-----------~--------------~ v' A N O V E R Z E E. 
Pendopo, 28-4- '48 • 1 

,, 
' 

De foto 1s van Ru Roocfenrijs en mij zijn !nislukt, ·Pech g~
had! Ik fit nu in Pendqpo,. dat is 110 Km, \i'an.Ru. Toen wij· i 
,hier ;het ,kamp binne:ajl:w8J!!en, stond ·er een luit druk naar mij 1 
te rpepen vans Zo, 'Bep, ·oe~ jij daar.? Ik keek hem eens. goed· 1 
aan, ma_ar eerst toen hij zijn petje.afzette, zag.ik dat het î 
.~Soetiirmeer was, Nou, wat .hebben wij gebabbeld. Hij 'ligt , { 
nu.14 Km. verder in Talang Akar. · , _ t, 

Met .groeten, • · 
Jl.?f J.BOOJ!'I' MAN• 

1 ~ . • •• .., ' • ~ • : ' • .. ~ '"'·· - '. 
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· ·1 E N S' , Z .À KA• G E N D A. , ·, 
Donderdag 20 Mei: D en E trainen I op het terrein van 7 u. 

, . · tot •8,.15 u. . 
Zaterdag . 22 ·Mei~ Lens ,E-F-Comb•.-Pup,;,B, 
Zondag,. .. 23, Mei: De Vetrànen tournoo;i.en·. 

Verder Lens 1~2-3-4~B-Comb, 
Maandag ' 24 Mei: Club! . . . 

. '.· ... . : · · • . .' Träining' Lecll B en· c. · 
' ·--:-------.... ~-... -~~ - ' ~~--i: ' ---~----...;.--~, -
• AAN DE BRON VA..J;f LENS I PROMOTIE~. . . · . . .. 

' 

. . .• . 7~ ·• \ "Het Binnenhof vermeldde, ,dat, het •le·' elftal' van Lenig · 
·. en Sne], te 's Rage de laatste promotie-vred'stri.jd tège11 
H,P,D. heeft gewonnen, door welk ·fraai ·resultaat Lens 
promoveeri; naar>de 3e'klas K~N.V.B. 11 '; ', 

De lezer. van onze Lensr~vue wrijft zich de ogen ui.t en 
_;vraagt.zich af: .Droom, of waak ik? Zo •verging het niij ook 

na een emotionele slaap, Ik s9e.sde ,weg,· .toen mijn Önderbe- .:. 
wustzijn zich onle,dig hi,eld met. de pe;inevrucht yan onze · 
voorzitter,' die'in de votige 're'l(Ue ·.weè:f .. een lans brak voor. 
de komende training. 1fele• voetbal-veidslágeri warden •gele:- · 

J verd in mi.'in brein tot 't hele ·drqonigèval culmi~eerde in· 
· bovenstaand pérsbericnt. Eerst bij het ontwaken ontdekte' 
.. ik, dat. deze 1:>e langrijke. meded!l_~ing eerst· yolgend · j,aar 
i' werke lij;iiliè id ka,n worden. . •. ·• •· , •. . · f.,· · ,, · 
_ .. ·, Maar het• komt ervan!· !Iet ka:ri'niet anders •. Nog hamert .. 
, 't .in mijn kop: Geen enkel bericht van ·verhindering ~ •• ! !. 

·, Een unicum in de Lensgeschiedeni.s vas'.l 27 .jaar, Dat: "of 
,,schuilt. ook hier een addertj~ :iri Àet gras" is natmjrlijk 
.· een ondeug:endheidje, .d?-1; per ongelu}t u,it de· pen van de . 
· Heer Praalde'r• ;slipte, .: " .... \· ·•· · 

Lui van lilih, tweè, drie, vier; vijf .en Lens'zes, ·laàt . 
· het Bestuur zien,. ·dàt hét Zuiderparkgras vrij is 'van adder-. . '" . ~ . ' ·- . 
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tjee of welk kruipend gedierte opk, Een man, een mall, een 
woord, een woordJ. Koesteren ju}Jie·· je_ evenals de grote LaW-: 
ton of 1!atthews ,aan de br<in van alle. promotie: training, . 
Zonder goede training is promotie\een waanbeeld. 

Ik zal me niet- schuldig make-naan de gr.oot.s, opgezette · ... 
formule van ·een onzer. Haagse zustervè.rem.gihgen _uit de je 
klas: in 1953 in de 2e klas, Zà hoog grijp ik niet! .·· .· . 

Neen, 1t is heus ge.en ondè:tlBchatting van jullie krachten, 
die. -m-issçhiE!n -cik-&al eens advies .vragen aan die Lawton -
nog hoger·reiken, Maar ik knijp in beide handen en êén oog 
toe-, als de blauwwitten volgend jaar met de J,áatste schop 
in de 3e klas duikelen. . ' · ~ •· 

. . . . 
.Gunt het Bestuur ,die plezante gebeurtem.s. Het zal loon·· 

naar werken zijn én voor onze leider én voor jullie •. 
Kom, legt de krant neer, dooft je' sigaret, komt uit je 

luie stoel., rijgt je 13choene;n aan en 
SNE,LT NAAR ,JJE TRAINING! 

p .s. .. / ... 3 .v .d.K.,. 

Iïs"iemand wil wet~n,'wat H,P,D, betekent, dan wil ik dat 
wel-entre nous verklappen. Ik woon Frambozenstraat 45,. 

. . . ------------------------------· ___________ .... ________ . , 
U I T S L A G E N V A N 15 2 17 EN 18 . 
Rijswijk 1 · - Lens 1 1-3 : Lens D 
Lenscomb.- R,V,C, 6-3 ,. Lens_comb, 
Lens 6 · Vogel 2-1 : Lens G 
Lens B ·- K.R.v.c. . _0-2 Ï Lenspup,A 
Lens c - Gr.W,II/Vac. 3-0 ~ v.v.P. 

MEI, 
Lens E , 2-1 

_;. !}r.W .II/Vac, "1-0 
~ K,R, V,C, 5-,'9 
..! G,D,S/ 7-0 
- Lenspup, ~ 1-3 -:--~----------~--____;_---: .--------·---

v A.N, D 0 E L T 0 T D 0 ,E L, 
.. Het· eerste elftal trad aa.-i voor de eerste ronde van het 

R~j.s;,<ijk-))'~ldtour~ooi en hàd als tege':5tànder liet elftal 
van iRij,swijk. Zoals- altijd tegen deze partij een wedstrijd 
in,_i~ep, ._2!ee.r prettige s_feer, die bó~endien op buitengewoon 
)ru."ld:î,ge wijze werd geleid, De opstelling had êên wijzigj,ng. 
ondergaan,. omdat Henny Overbeek verstek liet ga.a."l, Lou de 
Boer.yiel in e~ deed het verdienstelijk, Jan Walsteijn was 
nu C!l? _de spilplaats tèrechtg~komen en moest .op deze belang
rijke pqsitie bègrijpélijkerwij.ze even wennen·, .Rijswijk . 
kreeg de eerste redelijke kansen en na een·kwartiert.je ge-· 
lukte, het de _heren .:i,nderdaad' de· ·leiding te nemei;i, Niet voor 
lang echter, want eenmagriifieke voorz;et van Joop Wüstèfeld 
werd door Cas Schilperoort onhoudbaar ingekopi:; Kort voor 
.rust voorkwam Wim Hu,ijSIJ\8-llS door een moedige· safe een Rijs
wijk-doelpunt. 0nmiddeliijk'na de hervatting schiet Aad Kop-



, . . ', , , , . . -2 86--------------.,-,,---------,.--------------~~-a..· -'"'"-'------pe ila oriliou,cl,baar in. D~:r~c:t hïerna _nog eiµgè fraaie• l:i_e11~-< :,, a.anvallén,' maar Willems en Schilperoort misten op ·een liaar ', ~. . . . ~ . : • _. 1. . . . ·_ ... ,. na, de roos l In het verdere vez,loop. lcreeg ook onze achter,- \ hoede· benauwdê• momenten te doorlev~n. W-tlstefÊll_d.zoi-gde even·'- wel vöór Ï1et' beke11de -veilige .. @voel door_ een ·yoorzet ,:van '· '• . Koppelle te benutten?c ln b,et re~1erende,•spelge,deeilte werd ., . deze voor.sprong met '·Slicces verdedigd; zodat deze faire en 1 · • _ J : · • • • ;_. ,- 1 ·' , . fraaie ·kamp e_en_ 3:""l zegepraal ·_oplev!lrde:. . :.;: •,:.' •-·· · . ' Het zesde.won in ee.n s'pam:ande kamp met .2-1 van een sterk . VÓgel,-elftal. De -acht.erhoedë verdiende yoor rust reeds een pluimpje, dooz: ëen flinke ilr~: te weers:ta;m.- Ruststand 0-0 • . Ben :f?es deed na, de thee ·al direct 1-0 :qoteren, èn al spoe- . , dig volgde Piet Bakker .dit goedé voorbeéld. Ondanks vele. , · ~vallen duurde· het' toch geruime tijd; voordat Vogel kan·s zag de achterst-and te verkleinen Kansèn op. ee]'.l gelij},cá!Jel gaf de achterhoede echte;rniet, zodat deze vlotte partij · een suècesrijk einde had;·· . ir -· · · ~ · · 
- ---- . · ·J.v. V.. . --------- ---------:---------~- .. P R O G R A -l,I M ·A SENIORES • ZONJJAG . 23 ' MEI. , 

2.30 uw Foreholte l;-LenS 1 terr. Voorhout (bij Leiden) l.l5 :uur Forehol te 2-LenS. 2 .' 11, • 11 11 

12.- -uur. Forellolte 3-LenS· 3 ,. 11 , • • 11 :· •.• 11 

2 • ..::. uux v.b.v. 2 -LenS 4 Friµtweg. 
12.- uur Q. Steps-Ve~en tournaoi Nijkerklaan. •' ••' . . •: . . ... 
P R O G R A M'M A JUNIORES ZATERDÁG 22 MEI.' 

Il • 

• Il •. 

2.30 uur Lens pup.B" Rava, ,.1;errein 2,.lokàal 2 •. 2,30 uur LenS E _ _.._ ·Rave . terrein l, 16kaal 2 ... 1 3·;15 uur LenS comb •. -· Valkeniers , tert-ein 2; lokaal 2. 3.30 uur. Lens F. .· . - Valkenüp's t.err!)in'l, loka!!,l 2 ,· _., ",(, . , . 
P R 0- G R A M M :A - JU1'IORES ZONDAG 23 MEI. ,. 
12.- uur Lerià B - Rava terrein 2, lokaal ·2. 
1.15. uur LenS comb-; - 1:9va _. /~ terrein 2; lokaal.2. 1 

. --~--:------------~':""~---.,....----:------------. . . D E . E.c·.o. B LA A s T A p p t L. ' ' 
EERSTE ELFTAL:. W.Huysmans, A.Ho~fnagel, H.Helmich; J·.Wal.steyn, J.Willems, H.Il:ops, J.vi'üs•tefeld, A,Koppelle~ c·.sohilpe:i::oort, H.Overbeek, ·F • v.Niel~. ~eider: Dhr. W.Praalder. '. ,. ' . . 
TWEEDE.ELFl':AL: J.Fr:i.j.ter's, Ph.de Heer, I,,de Boer,'J:.v.W'es.;. ti~, A.Bo,.gisch, P .Krol, A,.Kr_c;n,: W.Verp.eggeJ:J,, A:ht. v .Huffel, w_.liugens,C:Al •. /, ·_;·, '• ... - .. : •' .. ,_·\ . ·.: 

,.,,. . - . DERDE ELFl'AL: J .v.Melzen, A.Wagemana, W~Klünnep., A, Versteegh, 
'.• ' ~ ·-.~ ·-
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F.v.Deelen, S.Kroon, Á.Jllok, A.Wamelink, F.v.Luxemburg, R •. 
Becker, L.Boraboom. Res: Ch.Demeyer, J.Bon, J.Al. 

"Samenkomst voor alle ·elftallen 10.30 uur Stat'ion Hollandse 
' !' ~ Spoor;· 

Het terrein is te bereiken vanaf het station te Leiden per 
. . ! bus: Duur ·c.a. 10 minuten. ' 

• 
VIERDE ELFTAL: W~Hille.naar, ·H.Houkes, H.den Drijjr.êr,:f:s. Vink, 
J.Roozenburg, G.v·.d.Steen,. ;R.Wüstefeld, c.v.d.Zalm, ·l>.v.d •. 
Valk, H.v.d.Burg, c.v.Luxeimburg.- Res: A.Haasjes, W.Hegge, · 
J.v.Luxemburg. Leidér: ]}hr, N.Schouten, .- · 

VETERANEN~T0URNOOI QUICK 
12,..- uur - 12. 1.9' uur 
12.4o_uur - 12.50 uur 

STEPS. 
Lens 
Vios 
Lens 
Lens 

1.30 uur -·-1.40-uur 
2~10 uur - 2.20 uur 
2.40 uur-· 2.50 uur 
3 .40 uur•~ 3 .5,0"llur- .. 

G:D~S., 
... 'H.B.s. . , 

-- .v.o.s. 
LenS 
v.v.P. 
K'.R. V "c" 
Lens .... 
Lens 

De volgende veteranen worden hiervoor .opgeroepen: O.v.d. 
Laan, L.Janssen, H,Janseen, j.Janssen, Th.Janssen, P,v.Eg
mond, c.v ,Egmond, J .Hoefnagel, L,Hoefnagel,/P .Juffermans, 
J.Bontje, C.Bontje, ll.v.Rijn; A"v.d.Bemt, W.Beerens, J.Crul, 
H. v ,d:.Boogaardt, J .Gqemans, J .v. Venrooy, J,Runderkamp, W. 
v,Westing, H.Jacobi, Leider: Dhr. H,Janssën./F.Hoefnag'èl 
De opstellingen voor de diverse wedstrijden-zullen onder
ling worden vasi:ge_steld. S.v.p. op tij~ aanwezig! 

,--
Onze drie hoogst_e elftallen treden Zondag a.s. aan voor 

de nederlaagwedstrijden uitgeschreven door 11 Forehol te" •. · 
Aangezien Rava reeds met 6 punten de leiding heeft 'met ·een 
doelgemiddelde van 13 voor en d tegen, 1rnl).en onze elftal
len hard moeten aanpakken om hier ~oven uit te komen. 

Hoewel officfee,l. nog nie~s °Qekend is omtrént de eventu- · 
ele aanvang van de wedstrijd V.D.V. 2 - Lens 4, heeft de 
EcÖ deze wedstrijd toch voorlopig in het progra11Illla opgep.o-· 
men. Mocht p.et aanvangsuur eventueel gewijzigd worden,· dan 
zullen de spelers per aanschrijving hiervan in kennis wor-
den gesteld. . · . 

De spelers van het vierde hebben·de'kans op_ promotie· nog 
in eigen hand. Quick Steps en y.n.v. hebben ieder 4 punten 
uit 4 wedstrij.den. Als Zondag a.s. van V.D. V. gewonnen wordt 
·staan de drie· ploegen dus weer gelijk.Pakt dus flink aan, 
spelers! En de LenS-familie mogen we zeker langs de lijn 

' . ~ ~ ~ 
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verwachten? ,·' . .,. . . , 
------------~--. ' ----~~.;-~------~-.----:~QQ.:_ ___ . 
V ·A R I K. . · ~ ·. ~ ... · · · · .. ·: . 

Vóór de wedstrijd Rijswijk i.:, LenS, Lwerden ·er e:rüge :, 
spéecll,es afgestpken. 'De voprzi~ter van Rijswijk; zei hier
in o.m., dat het hem zeer verheugde LenS als tegenstander 
te hebben. Het was, naar zijn mening, ·een wa:arbçrg voor·· 
een prettige en.-sportieve atri·jd,.•Het speet hem alleen, •. _ 
dat René Roemers z_ijn eiftai bij d.êze gelegenheid niet kon 
aanvoeren,. want hij had René ·1èren kennen als eeri robuste, 
doch uiterst fair spelende teg'enstand~r,: di·e"'Doven.diéh. ge
kenmerkt_ werd door een zeer besc:ha.afd. optreden. Hij wenste 
hem het al·lerbeste toe met betrekkinlî t_ot een· sp'oedig her
stel. Het was voor dê omstande_rs na:tuurlijk.,buitengewoon · · 
prettig deze sympathieke woorde'n te vernemen:; w,aarvoor zij 
dan ook bij monde van D~. Praalder hartelijk.da!'.k zèg-· 
den. We s·luiten ons nogmaals gaarne bij de gesproken· woor-. 
den aan, René! ' · • ·· · 

-·~.. t . ~ -:-------------~---------------------------------
U ·1 T Jf E' T J U N I O R E N K A M P. 
'Programma én Opstellingen: Een,·combfnaH.é van hé·t· G-,EJ.:ftal · 
en de Pup,A Jcr-ijgt a.s. Z"!,terdag· Valkeniers op_ bezoek:-. ·_ 
Hier volgt de opstelling' J.Struijk, A.v;Gijn, G.v.Westing, 
P.Decker, .J.Boortmán, J,lÜjsbergen, A~v.Arem, .G.Deckërs, 
E.v.Laarl,oven, Tj".11estendorp, P.Kranenburg. Res·: L.v.Zee-· ... 
land, S.de Bru;i..jn,' A';Linneweever. ,· ·• • .. ·, • --.--. · : . 
Evenals de Pup.B en het E-Elftal op a.s. ·Zaterdag, _kómen 
het B-Elftal en een Lens comb. · a •. s. Zondag in het veld. om 
met Rava de. degen te kruisen. De ops_tell.ing van deze LenS
cçmb. luidt: P.Pellekorn, J.Admiraal, G.Lamj G.v.Reenen, 
T.Heijdra; W.T.ettero·, J.de Bakker, W.v.d.Sfeen, G.Overde
vest, J.Jagerman, M,Gelauff. Rese J.Téunisse, T,Schippers. 

WÀT GESPEI:LD WERD: Op magnifieke yr.Ljze beëindigde ·het G-, 
Elftal d,e competitie doór . .-K.R. V,C, ine-t 5-0 .in het zand te, 
doen bijten •. We lpmnen ni~t. !llldei-s dan tevreden zijn.> Ook· 
de LenS-comb. bracht het in de :vriend.schappelijke wedstrijd 
tegen Gr.W.II-Vac. ,tot een goed,eindê. 1!èt een 1-0, neder
laag werden de gasten naar huis gestuurd. Deze overwin-. 
ning was net ,op het kll.ntj~. af, ,da.ar ev:·en: voor het' einde' 
L.Haket uit een voorze_t het enigste ·a:oeipunt wist te sco-"o 
ren. De .jongens van het B-Elftal, dat met. 2-0 van het zeer 
sterke K.R.V.C. verloor; kunnerl:op een goed gèspeelde•wéd-· 
strijd· terugzien. Vooral 'aan het· 1Îehoorlijkè spel der ach- · 
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=~2:.:.._: __ ~_..::_ ... ~.:.. ___ . ___________ ._.:_ • .:..:;.~·.::~~.2--:__:_ ___ ~·--· . , 
terhoed~ is -het· tè danken,· dat. de n~derlaag .{;,t 2-0 b-èperkt 
is gE1bleven •. · . ·. , ~ " , . ,, . ! · J W • + ' ' . . . ----:------~-------------.---:-~---.... ----------;-------~ 
1,ENSPllPILLEN A - G·.D.s.; 1~0. ,; . . ' 

Direct na cj.e aftrap een hevig, Q_nafgebroken .-LenSoîfen- - J 
sief: Re,eds na ,enige minuten ·kwam Gerrie vrij . voor de kjee~ 
per te staan. Il'laar, de keeper verwerkte het schot. f:raai tot , 
corner. Maar LenS ·kwam terug., Gerrie passeerde· enige tegen.- I 
standers, gaf.·de bal over aa·n Arthur,die Tjebbe in staat t 
stelde nummer 1- te scoren. Hierna noteerden'we enige goede • 
schoten va,n Tjêbbe,Arthur, .N"iel en Gerrie. Dit laatste schot, 
bl_eèk de keèper :te machtig. Vlak voor ife rust proîiteerde ; 
Niel heel handig van een misverstand tussen dè-G.D,S.-back , 
en keeper (3-0l. Met deze stand kVTam de rust. _Na de rust , 

~ kwamen de goals van· de v-0eten van Tjebbe (2), Ger_xie en •· 
Arthur. Met de stand. 7-0 kwam het ein,de. l!iaar là.át,ik niet ~ 
eindigen zonder de achterhoede een pluim te geven. Het back-\ 
s-Îel Vester-Kroft was een niet te omzeilen klip, te:r;-wijl .• · 
Theo Luyckx en Hans Zets. ~e voorhoede goed ass~steèrden. 

LE N. S E::.. K.R.V.C.; ·0-2~ l . 
Deze wedstrijd werd door de gast.en met_ geestqri:ft aange- · 

vangen, well:e zi.ch speciaal in d',' ·buurt yan ons doel Uitté 
in grote doortastendheid, waardoor zij. t\Vslê goede· doelpun- • i 
ten J<;onden doèn noteren •. Geen minuut echter gaven onze• 

jongens de moed op en zij zetten menige goede aanva;L'_op. , 
Vooral in de tweede helft kreeg.de verdediging van. K;R~v.c. • 
het bënauwd en kon slechts met Jrunst en vliegwerk doorboring l 
voorkomen. En toen.een keer Lens succes had met ·een ver • 
schot,.stondIÎe Roos·buitensuèl. Het bleef 0-2: · 

De meeste bezoeker!\ speeÎden z':'er enthousiast en ·wisten ,i ' ' ' \ . . ' de bal•beter te ruimen, da,n de onzen. Eij ons wordt eensdeels 
teveel geaaid en voor het overige o'~ui ver gepl~tst. ·::i,,at ·· : ' 
verlhaart, yoor dit elft.al zo. menige -nederlaag bij vaak >voor- : 
komende me_erderheid i_n het vèld.; Dus ••••••• •. •. we .:wet'en · 'waarin we 'te oefe'i1en 'hèbbep.." . . /4 

P.J; 
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1 E· }! S I Z. A K A G E N D A, · 
Donderdag 27 l'Ieï: H.Sacramentsdag. Geen training.· 
Zaterdag 29.l'Iei: LenS E-F-G.-Pup. A:-0 Pup, B. 
2lonruig · 30 Mei: Lens 1_.:. 4 - Comb.- c.D • 

. Ma,andag · 31 Mei: Club. 
1 , 7 uur: Training Ben C, 

-. 
E N I G E ME J) E D E 1 I lf G E N.· ~,. , 
l. De training voor de Senioren begint· op Dinsclag a ~uni 

. . . . -
om 7 u~. ,,. . ·. . . . . r - 1 .' 

2. Ieder~. Zaterdagmiddag kunnen liefhébbers _op het veld · .. 
terecht, Om 5 uur is de pret echter a:t'gelopen. P)lr: v • . , 
Hemmen Jre.n ,dan 90k bijtijds vertrekken. · . . ..... 

3, Ons- j;errein is opengésteld op. Woensdag-' en Zcterdagmid-' 
dag. AnQ.ere vierkdagén worden;-de · leden verzocht hèt ve1.d 
niet te gebruiken, ook niet in. vacantiès. ' . . 

4. Zoals reeds in de zakagend.11 is· vermeld. ·,;à er Dohderdag 
a.s. geen training in verbend. mét het feëBt van het H. 
Ss.cramiint, .· ........ .-.. : .. '.' ·· ··.·.·· 

·-"7-+--~-~-----------.:... _____ .. _ ..... ~-~--~.-.:.-.::~--~-~-:_;:---~----~"": 
DAT, ... r S GEN•IETEN.·. · 

De RuB Botwinnik is werelbpioèn schake
1
n geworden •.. 

VolgenB een krantenbericht is hij :ui,;t 'het béhaa:).de. resÛl
te.at tevreden.· Hoe i_s 't mogelijk! ·zou er we1 Óo_it, iemand 
ontevreden zijn· ·geweest op het momerit. dat hij primus,o!ll-· 
nium - de eerste van' ·allen·.; wèrd?. ·. . . , 
, In datzelfde beri.cht gee:ff cie ke;riiv:erse wereldkt\!Ilpióen 

alSiVOlgt zijn mening over\o~é hl.tionale. karopioen, Dr. · .. 
. ~wc~.:, •• • • . ~;• .-•! •:<, • • f:,•'.• ,~~•\"'.-'.>~/ •·• .. ~•,:.,:~,~ _I,: • 
1., Euwe· speel:de· .c·enedéli 'zijn: kwfuen; > 
2. hij hèeft zich blijkbllàr 9nvÖJ,doo~~ voorber~id; 
,. tijdenB het Bpèl ging hij experimëhteren; · 
4, wanneer een partij wat leng duurde, begon hij fouten te . . . 

.. 
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maken. 
!nde-rdaad een ve'rnietigend oordeel! 
,•Euwe, de sportieve, heeft volgens llotwinnik dus ditmn.a.1 

als sportman gefaald!, Gefaald door onvoldoende training, 
waardoor hij technisch en tacti_sch tekortschoot en geen 
voldoende uithoudingsvermogen bezat. - ', 

Het is een algemeen bekend feit. dat : Euwe altijd over
stelpt is met journe.listiekwerk; 09k tijdens dit tournooi 
was dat het geval. "Het is dus ·zo goed als zeker, dat hij -
ook niet gecor.oentreeli heeft gespeeld. 

uwe!s resultaat in dit tournooi? Nummer laatst! 
Geen trro.ning, geen voorbereiding: geen concentratie, 

geen uithoudingsvermogen, geen succes. Wel technische en 
tactische, tekortkomingen, fouten, nederlagen, teleurstel-
ling. -

Een schip op strand,.een bàken in zee! 
Wat voor een schaker geldt, is eveneens van toepassing 

op elke andere sportbeoèfenc".ar, dus ook op een voetbal
ler. Trnini ••••• 

Mam, ik:was helemaal niet van plan een betoog te houden 
over het nut en de. noodzakeiijkheid VC>.n training. Vermits 
ik van oordeel ben, de.t onze spelers geen "vreemdelingen 
in Jeruzalem" zijn. ' · _ 

Veeleer wilde ik.het eens hebben over de manier van trai
nexl JITeen, niet over het a:f te werken oefenprogramma; dat 
kan ik gerust aan Aad Koppelle overlii.ten. Ook geen "tech
nische tips", maar doodeenvoudig óver de manier, wcarop 
men nan de tr&ining moet deeln~men, om ·de.ervan het meest 
vruchtbare resultaat te verkrijgen. 

Het eerst noodzakelijke is; sfeer scheppen. En dat is al
leen mogelijk bij regelmatige opkomst7 Men moet een trai
n;ingscampagne beschouwen als ·een e!)oeà:cursus. Geen, les mag 
men missen. Tussen hai:ikje: tei·mt komen werkt buitengewoon 
storend! 

Ièdei;: die ee'n cursus volgt, .moet studeren~ ·Toch zijn er 
voetballers, die jcar-in jaar-uit ter tre.ining verschijnen, 
mca:r nog geen moment werkelijk getraind, gestudeerd hebben. 
Dezulken kunnen.beter thuisblijven. 

De deelnemers aan de training-"moeten°naar het veld komen 
· met de vaste wil in technisch en tactisch opzicht vorderin
gen te maJcen. En·dat kan men alleen doór serieuze oefening, 
de studie. Les nemen èn studeren! · 

1k heb spelers gekend,,d~e ti?dens het trainingsuurtje' 
' . 
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. hun koffèr pdctén en boos ·weglilpen,· omdct de ·tr.ainer zich 
nief'persóonlijk met hén bemoeide •. "Dat is geen trainen"., 

. moppèrden ze~ Een cbso;i,1;1-ut verkeerd inzicllt ,.· Trnin,eh is: . 
zelf oefenen,· zelf doen. Het is ··voer een trainè:r;- ten enen
iiiäîë ondoénlijk," in de, enkele bèsohikbare uren' a:ij.e spe
lers priv:w.tles te geven. Dat moet men toch.begr:l,jpè;n! Eén 
trainer moet volstaan met · het hoe en wnarom van e_eri bèpn.ÖJ. -
de oefening Üit""t'e leggen eh door demonstrht:i.1'). te verdui.! 
delijken. Verder zal hij zoveel mOgèlijk de groepsgewijze-. 
uitvoering gadeslaan en de· fouten c.e.ngeven. Meer ·mag men 

. niet van bem. verlo.nge_n, omdat er o.1 tijd spelers zijn, o.o. • 
. de keepérá, die· hij apo.rt ond.erho.nden moet nemen, .Dat·. is .· 
geen kwest:i;e Vll.n voorkeur, ma.ar absolutëïiëiod.zo.keiijlilieid; • 

· Het is dus zaak, de uitlegên d.emqnstratie và.n. de.trai
ner lile,t de grootste oplettend.heid. te volgen. Daq.rna lll{lg 
menni~t tevred~n zijn alvor~ns men de oefening feilloos· 
kan uitvoeren. Men móet · dus erris'tig. oefenèn - ook· zond.er 

. hef ivtlkend oog van de tre.iner. - ~ elkc.ar t~·t.- ernstige ·" 
oefening aanzetten. , • . 

RegelmD.t ige opkomst,. grote oplettend.h?.id. en .serieuze 
,• oefening makeh de training'.tot eèri'l'eest;·;V:tiiagj; eens aan, 

de oudere spelers; :ian áe vetercii.en, · wat hun mo!Jiste tijd 
in :r,~nS is geweest. Verrewe15 de meesten z;'1lle11: ó.n~woorden, 
de.t de Ockenburgse periode· de fijnst.e was, Nietari.t de . 
kwaliteit 1fan de' i;ri:üning toen beter was, muár uitsluitend 
omdat de training toen "beter ~erd..bezocht en er met méer 
o.il;imo_ Vferd gétraind dan in· L?. ter jé:re)1. Dc,.t is het geheim 
ve.n het· Ockéliburgse succes 0 bij ·,de l).erinnering ,ym.arnan de 

. ;toen=lige deelnemers nu nog ·gen_ieten," · •. • . 
Wanneer we nu eens d~ze afspraàk maken: alleen de spe- i 

lers', die op de t=ipingsmronderi les.hebben o:f moeten wer
ke:n~ ·hebben. een geldige red.en v_opr ver.zuim; ~ overige 
spelers houd.en.of m.?ken die avond-vrij ~•komen onv.oor-
wncrdelijk ter training.,~ èrnstige oefening! . 

. Alleen d.nn •f's er 'äpr::-.ke 'Vnn 'sfe1')r; o.lleen d(ln zn+• men 
prettig en vruèhtb=r oefenen. , · ' . , . '. . · ' . 

. LenSers, gno. t z6.; trc.inen: _en _ièniet en.•.•,••: en 1vÓrd.;t , . .- ' 
kampioen! · ·. ~. ·1• • •· • · · ,, -

.• : • Helleen" 
a-·====~==c====-===i====---==-==;:r:ie::==-9=;;=========::===.:==c== 

U I T S L A G E lI V A }:- 22· èn ,23 . M E· -I. 
Foreholte- 1 ... Lens 1 1-5 : ·. ForehQ-lt~ 3,. - Lens .3 
Foreholte 2 - L~:rïs-•~- 2-2 : . v.~n.v.; 2 .. -:- ._Le"ns 4 

_1,3, 
0-:-2 
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Lens vet. - v •. c.s. · 0-1 s Lens b • - Rlwa 1-3 
LenS vet. - Q.Steps · 0-2 : Lens comb. C en D-Rava 7-0 
Lens vet.'- v.v.P. 3-0 1 Lens E - En.va' 0-2 
LenS vet. - K.R. V .c. 0-1·: Lens COJ\lb. - Valkenïers 8-1 
Lens vet.- - G.D.s. o-o : Lens F - Valkeniers -;-o 
Lens vet; -/H.B.s. 0-0 : J;enS Pupillen B- Rava 1-4 
--~--------------------~~~------------------. . 
VAN. DOEL TOT D'O EL. 

Om met het belangrijkste- te beginnenZ 
het 'vierde liet r:ich de kleine kana op promotie niet ont
glippen. v.D.V.2 werd op eigen terrein met 2-0 geklopt. 
Hierdoor eindigden alle drie gegadigden met 4 punten. Op
nieuw is er nu een.(halve) co~petitie nodig, om uit te ·ma
ken, me volgend: jaar in de eerste klas uit mag komen. Over 
de ,vedstrijd het volgende: De eerste aanvallen waren voor 
LenS en de keeper van v.D.v. kan al spóedig zijn handen 
warmen aan een hard schot van Hans v.d.Burg. ,De V.D,V.-ers 
zochten hierna met gevaarlijke aanvallen de - voor hun goe
dè richti~ Ze vonden echter onze achterhoede in puike 
coli,ditie, zodat g~de kansen bijna niet. geboden werden. 
Aan de andere kan-li bleek het beter te· lukken. Rudi Wüste-... · 
veld plaatste een corner haarscherp voor de doelmond. Er 
ontstond een scrimmage, tengevolge waarvan de bal in het -
doel verdw9.!!n. Wei trápte een V.D.v.-epeler het·leer weer 
onmiddellijk het veld in, maar op aanwijzing van de neu-
trale·grensrechter'ga.f de fluitist goal. . 

Na de rust deed V.D.v. verwoede pogingen de.zo belang
rijke gelijkmaker te scoren •. Maa.r ook nu stond de achter
hoede pal en speciaal Huug Iioukes was voor hen een onover
komelijk struikelblok. Maar ook onze voorhoede deed nog 
van zich spreken en zo gebeurde het, dc.t i!!én van de V0 D0 V.
bàcks in arren moede de bal met de.hand uit het doèl sloeg. 
Pèná.lty! Hans v.d. Burg schoot in, doch de scheidsrechter 
liet de schop 'overnamen, omda,t de keeper bewogen bad. -o.i. 
een foutieve beslissing van dei overigens .. keurig leidende 
scheidsrechter. De overgenomen strafschop werd naast ge-· 
schoten. Toch werd de verdiende tweedé goal nog gemaakt • 

. Invaller Hai:-.a;jes. gaf kprt voor het einde;1 een prachtige ' 
voorzet af, welke Hans· op dei goede wij ze afwerkte. · · ~ · 

Drie elftallen togen naar Voorhout om aldaar deel te· 
nemen aan de.nederlaag wedstrijden van Foreholte. Er.werd 
gestàrt met de wetenschap, dat Rava alreeds 6 punten met 
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een doelpuntenstand van_13-0 had behaald. Deze_prestatie 
wist Lens ,niet te vebeteren en evenmin te ·evenaren. Het -
iyerden 5 punten met een score_ van 10-4. Het derde .startte 
en won van Foreholte 3 met 3-1. Frans van Luxemburg was 
in hoof'dz/18,k aansprakelijk voor onzè score. Het lag min 
of meer in de lijn, dat. de combinatie, die in het veld 
verscheen en nogal)1etèrogeen .van samenstelling was, .niet 
tot groot spel kwam. Na·deze wedstrijd moest het tweede 
zijn krachten meten met het. tweede van de gastheren;·· 

' 

Voor de rust had. L~nS de_ teuge:I.s in handen en zorgde· in _ /. 
die periode voor een 2-0 voorsprong. In de tmiede helft
bleken meerdere spelers nogal'vermoeid. Bovendien liet 
Forehol~e een belangrijk beter spelletje zie~. Het_was 
dus niet verwon!lerlijk, dat het onze prettige gastheren 
gelukte ook tweemaal het LenSnet te vinden en derhalve· 
een gelijkspel uit het vuur te slepen. Daarna volgde de 
hoofdontmoeting tussen de bei<Îe ·•eerste elftallen. Het wa~ 
al ras merkbaar, dat Foreholte een afdelL1g lager speei_de. 
In de eerste_nelft gayen onze:jongens een gqed spel ten 
beste. en zij drukten dit uit i.11 drie go_ede doelpunten; 
waaraan het gehele _binnentrio een: aandeel ha:l.. M~:-de he:r:
vatting was lièt-·spel veel. minde_r·. De betrekkelijk geringe 
tegenstand stimuleèrde de onzen nie'f; tot grote krachts- ' 
inspa~ing. wa.a:rdoor het gahe_e_l een vrij lauwe vertoning · 
werd. Nada,t Overbeek voor 4-0 had gezorgd, gelukte het 
aan de Voorhouters een tegenpunt te maken. Frans van N:l.e·l .\ 
droeg er alsnog zorg voor, dat, de eindstand 5-1 in ons • 
voordèel luidde. : 

! J.-v .• v. . . - . ---·--~--------~----------~------------
P R O G R A M 1{ A SENIORES Z01T])AG 30 MEI, -· _; • 
12.- uur Lens 1 .'':••t;::. D.H •. L: 1. Terrein K.R.v.c. Vreden-

- - -- - - ): , . . . burgweg. 
12,- uur Lens. 4 - 1Q.Steps 2 Terrein :e.M.T. Fruit,reg 
2.30 uur Lens Comb.A -· LenS.Comb,B. Terrein l,lokaal 1. 

P R O G R A M M A · JUNIORES· ZATERDAG 2c l.'IEI; 
2.30.uur ... I:ens E - ,v.v.p~• , Terrein l,lokaal 2. 
3.15 uur. Lens F ' - ;-.K.R:v;_ç,-_ Terrein 2,lokaal 2, 
3.30 uur·. Lens G · •" - Oosterboys II I lokaal'2, 

. • ,r J f -
2.30 uur, Lens pup.A -.~va ___ • Terrein 2,lokaal 2 " 
2.30 uur. s.v.T. -.Lens pup.'B ·:.• _ v;Thuyllstr ... 

•- ~ tegenover v.u.c. 1 -



• -_2a·i;.:___ • . . . 
~~ ---------:------~----~---~-

p ROG RAM MA JUNIORES·ZONDAG 30 MEI· 
2.30 uur. Lens.c - Lens D. Terrein 2; lokáal 2. _ _,.:. _____________ ---------~------------------
D E E.c.o. · ·.13 L A À- f} T ·A P pn; L. -
EERSTE ELFTAL. _W ,Huysmans ,A.Hoe :fnagel, _-H,Helmich .. , J. W~l
steyn, J.Willems, H.Kops, J.Wüste:feld, A.Koppelle, C.Scl?,il
peroort', H,Overbe·ek; F.v.Niel, RES: L.de Boer, J.Frijters. 
Leider: · Dhr. W,Pra.alder, -- · ' 

. , 

·' VIERDE ELFTALa. W.Hillenaar, H.Houkes, H.den Drijver, B,Vink,; 
J.Roozenburg, G,v.d.Steeil, .A.Haasjes, C,v.d.Zalin, P.v.d. 
Valk, H.v.d.Burg, R.Wüste:feld • .:@§: Ch.Demèye:r, -:f.v.LUXem -
burg, W,Hegge1, Leider, Dhr. N,Schouten,. · .. · . · . 

COMBINATIE A. J;v.Melzen, A;,Wa.gemans, W .• Klünnen, J.Sinjor-
go; F.v.Deelen; L0 Bosma., A.Krol, A.Wamelink, L.v,d,Wal, 
L. de Weert, L,Nieasen, · · 

\_ co':""INATIE B. H Hirt A d B 1 'S .Kr J B" M fil.D .·ve um. 1 .v • • o , • _ oon, • on, • 
, Lückal, R.Becker, J,Al,. A,Bosma., il.Bes, C.Al, L.B_g,rsbooin. 

~~:·L. ep M,Dulla.a.rt, P.Ba.kker. · 

• Vóor 'dé halve fine:Le voor de "Rijswijkse'lîa.ail.d:" 'treedt het 
eerste a.a.n tegen een oude·rivaaî uit de eompet~tie, Beide 

·wedstrijden werden destijds ven D0 H.L. verloren;Het wordt 
dus.tijd, dat er nu een overwinning wordt behacld, 1 

.• Aangezien in ·à.e promotie-degradatie competit.;i:e van het 
vi13rde de drie e•l:ftallen met hetzel:fde aantal puhte;ii '.ein:-
digden, :moeten er nog drie besl:i,ssingswedstrijden w.orden 
gespeeld. De spelers '\van. het vierde hebben, de laatste ·wed-· 
strîjd tegen Quick Steps 2 nog vers. in het. geheugen. Zij 
weten, ,dát een overwinning in het·bèreik ligti doch dat 
hiervoqr dan ook gestreden Dioet worden. Een grote scha,re 
supporters is· natuurlijk aanwezig om c.\ie j origens van het • 
vierde aan te moedigén, ~ 

E.-C .o. . , ' . . ~ . . . ' =========~===~======================================== - ' . ~ 

UIT HE-T JUNIOR.ENKAMP. 

.. 
~· 

. ' 

VARIA: Nadrukkelijk vrordén dé 'jongens, die de foto no_g niet 
hebben- in~leverd, er nogmaals op gerrezen, dat de inleve-:
ringatermijn llO langzamerhand. verstrijkt. 'Indien' de :foto' 
nie~ ti:;i.dig b'ij de Bond aanwezig .is, is het .aan petrokkene 
niet t~geataan het volgend .seizoen in comp_etitie:-wedatrij- l 
den'uit te komen. Dus, jongens, vreet wat Je te d·oen staat·., • 

/ 



-----~-----------------------~·----:-_ _:g96: 
Inleveren bij het Jun.Secretariaat: Soestdijksohekade 235. 
Training: De opkomst van de D •. en E elftallen op de trai
ning van Donderdagavond laat nogal te wensen over. We. ho-,, 
pen dat volgende week de belangstelling groter zal zijn. 

Wil GESPEELD WERD: De L. en s. Comb., waarin enige Pup;A, 
spelers waren opgesteld, behaalden Zaterdag j.l. een 8-1 
overwinning .. op Valkeniers. Ook he.t F.elfta;J. liet zien niet 
onbetuigd en won met~3-0 vm de club van de zelfde naam •. 
De Pup.:B~ en het E;elftal konden het· tegen Ra.va· niet bol-· 
werken. Een volgende keerriemen we revanche,jongens. 

. . 

Over"de. wedstrijden van Zondag j.l •. was de Heer Visser al
lerminst te spreken. Laten we toch goed voor ogen houden;'-• 
dat het zgn. "kakelen" niet bevordelijk'is voor het goede 
verloop Vllll een wiedatrijd. Niet alleen het. spel, maar ook . 
de stemming, zowel van spelers en leider, leidt er onder.· 
Jullie moeten begrijpen, dti.t voor de leider,. die zijn Zon
dagmiddog beschikbno.r stelt, het geen pretje is fü•.t gekakel 
van het begin .. tot het einde der ,:,redstrijd aan te horen" Wij 
vertrouw'en dat (:)en herhaling van· het gepeurde van Zondag · 
voortaan achterirege zal bliJ"ven. · w "V" d ' . ~---=-===i=-==---=-----=====-=-===c----------=-=----------
H E T . V E .T E R A N E N /T O U R N .0 0 I . 
Zestien voormalige grootmachten uit de Lens-gelederen had
den zich Zondagmiddag aan de Nijkerklaan verzameld om slag 

, te leveren· tegen 6 verschillende tegenstanders.- Zes wed
strijden, dat klinkt heel. zwaar, maar de wetenschap, dat 
de totale tijdsduur er van 60 minuten bedroeg, stelt de 
zaak wel in een ander daglicht. Dat was· trouv1ens de scha"' 

·duwzijde van de - overigens zeer geanimeerde T krachtme
tingen: de,tijdsdû.l.ir van 10_ minuten ,ms tekort. De uits,la-" 
gen gaven zodóende dikwijls een .zeer onvoldoende-beeld van 

_ de verhouding der krachten in het veld. In de eerste wed.:. 
strijd tegen v~cys. waren'dè LenSers, bijv, 9 minuten in de 
aanval, zonder succes. overigens. Eén viin de zeer weinige 
aanvallen van de tegenstan:lers was wel raak en de eerste 
nederlaag was binnen. Tegen Q.U:ick · Steps verloren we· daa.r
na m~t 2-0, geflatteerd maar verdiend. De derde beur;t was. 
de ·beste, zelfs van !).et hele tournóoi. v.v.P. tms de te-: 
genstander en ·de _LenSnanvo.llên 'sneden. dóor de rood-"zworle 
achtei;hoede als _het warme mes door de boter. Henk Janssen 
gleed er een p=r maal ouderwet·s doorlieeh ·en met 3-0 vms 
de ·eerste ove.r;vinning bevochten, • 



.. ~.21:: . . ' . ~ ' 
~ .. -----:-------~-~-~-~~~:~~~:-~-:-:--~~~-~-

---van ·K.·R.;V~c. ·verlórèn we met 1-0 in een zeer gelij_kopgaan
.de· wedstrijd. De beide laatste wedstrijden eindigden in 

/ 

·0-0~ ,, ·•.,, :·' ·.,:· . . . 
Tegenstanders, waren G."D~S,. BIJ, If;B.S. ! . . 

Vooral. de laatste wedstrijd was aardig om te zien. tenS 
doelpllhtte hierin zm~aar, ma,ar de .schei~srechtér had een 
"handigheidje" geconstateerd en annuleerde met streng'ge
zïcht ·deze: _goal. · · ~ -- • 

· Het was een-prettige middag,· die echter wel stijve 
spiertjes tqt gevolg zal hebben. .. 
Bij informatie bleek, dat wij niet in, de· prijzen vielen; 

'•/ - / 

---~===-=--~-=~-~---~-==~---==--=---------~-~-=~-=-~=- .. 
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DE LENSREVUE 
Weekqlad~ van d€· Haagse R.K.Sportvereniging Len±g- -err ·Snel;'. 
Opgericht 18 Dec, 192_0. .Alg.Se"cretariaat :" G'asiaan 54·.Te11 · 

. · ~- 39.83.75; 
Terreinen: Zu:i,derpark, ingang _vreeswijkstraaf. · 

---•-.-.. •-•.--... --... --~~--~----~~-"'1.,.:.;_ __ .,____.~ ... -"""!------- . 
· ,· RedacitiEJ:. P~JufferDJ?lls ~ri. J .'v. VenroÖy • · 

,.. . '· Redactie-,-adres:· Amandelstraat 51 · · ' 
Admini~tr.atie-acl.r<;1s: J,J,v.Luxémburg, Copernicusstraat 56-. . --... --~--·----...;.,... ___ , ______ ":"" ___________ _ . 
Jaargang' i947Le1948 No. 40 . . l ,Juni 1948. 
==. ===~=== "========-=== . = . =;::.. ~====::::t= . ====· ==:-:1===:r==· . . . ' - . . " . ' .,:, ,, 
L E N S 1 Z A. K A G E N D A. 
Donderdag 3 :3'uni: D en E_trainen om 7 uur, 

7·, 15 Lens .comb, - D,S. V ;. 
,Zaterdag· 5 Juni= Lens D-E-F-G-Pup,A-Pup,B, 
Zondag 6 Juni: ·•1-•2-Comb,-Vetéra.nen-Ä--13-c, 

1 1.!l/.andag 7 Jun;ii Club, · ,· ' 
·-· ··-·. . . " / ·1 u, B en· c :tra:tn:ën.' ·. . .. " 

Dinsdag 8. Juni: 7 u~ Seniores, tréden·aan voor de ·t~äi~ 
.-_· I .. ~ng-""_ ,._ -.· _,,_'' ·- ., .-·. ,. . . - .-•.-·•~-

Woensdag . 9 ,Juni· 5.6 Lensers ·náár Holland-Z:wecl,en, _ .... _ .. _., ________ _; __ -· ---:w~--~.•------~--.:...---~-----~~-....:...----. ~--
. •O F F I C I E E ·L, , .' . 

In verband 'met zijn onj"µist optrede,n in de wedstrijd : 
D~H,L, l - Le!)?' 1 1 . ·ziei; het ~estuur zi.ch genoodzaäkt. J, · 
Wûstefeld vcor 1 wedstrijd _van Lenl?• 1 te schorsen •... , · 

-'~, l '- . . ._ ~ • . ,, ' -

Het. Bestuur hoopt; dat de spelers er zorg voor zullen dra
gen, dat" eeJ?. dergelijke onpr"ttige maatregel in de toe-
komst niet verder nodig zal zijn; · ' 

,-

HOLLAND z·w EDEN, 9 JUNI 1948, 
Zitplaatsen f 5,50. · .: .. • · ·· '- , ✓ ' 

.,'K.;J3ontje, J.Eij].sma,. J,Hoppenbrouwers, J .• Naethtiys Jr.,· 
• H, Vink, . . ·. . 
. 'Zitplaatsen[ 3,75.··, · -. -

•. , R.Eecker, A.Hoef:nag,al, J .~oefna.ge;i.,; H,H9ukes, Ii:,Janssen, 
, Jac.v. d-Kley, P.dè Leeuw, H.Overbeek, AsPraa:td<;1r, J,:itoo-'-
• zenburg, W.Schüler, A.Versteegh, J,Wal:sieyn Sr., J,Wäl-

steyn Jr._, L.de ,Weert, W,Westerhout, ·1 · ·.: · . · .. • 
Zitplaatsen f 2.50. • • · · · ' ' ', · • 

· ·W.A .• v-.GP-.in; M,Gelau~f Sr., H,J,Helmich,. J,Helniich, F,v •. 
·, .... 

" 



~0- . --~-------------------------------------
Niel, J.Goem~s, A:v.Huffel,' L.de Boer, 
Staanplaatsen; - · . . 
W.v.Blyswijk, S.de Bruyn, H.den Drijver, L.Dullaart, M. 
Dullaart, E.v.Eyden, lii.Gelauff, Ph.de Heer, W.Hegge, W •. 
Hillenaar., F.Hoefnagel, Nio.Hcrefnagel, Ant.v.Huffe.l, J. 
Kuypers, W.IClünnen, F.v.Luxemburg, J.v.!Eelzen, A.Nieuwen- · 
huizen, Ja:n de Roos, .J.Struyk, J.Teunisée, B.Vink, Tj.Wes-,. ' ., ' ... 

tendorp. 
Jongenskaarten. 
T.Hijdra, G.Lam,, G.Larrmers, Alb. R~grok. 

Afhalen van de kaa,rten: Donderdag, 3 Juni 1948, tussen, · 
B en 9 uur bij H.Houkes, 2e Schuytstraat 60., · 

• , > ••• 

De kaarten zijn voor persoonlijk gebruik. Niet afgeha.i,1-
de kaarten worden opnieuw t.oegewezen. · ________ --'! _____________________________ _ 

TRAIN I ~ G. 

"De bui ten training 1948 moet slagen 11
, dat i,;i onze leus en 

ik verwacht dat alle voetballers van LenS een handje wil
~en helpen om dit doel te verwezenlijken. Want een goed 
geslaagde training betekènt pre.ctisch een prima seizoen 
met goede plaatsen op de ranglijst en eventueel meerdere 
kampioenschappen en promoties. En dat willen we toch al-, 
. ' lemaal, bestuur, spelers en supporters. 

Het bestuur heeft mij haar volledige medewerking toe
gezegd, dus nu is het woord aan d.e spelers. In de eerste 
plaats.moeten jullie meehelpen zo geregeld mogelijk de . 
training te bezoeken en slechts da~ verstek te latén gaan 
als dat beslist onvermijdelijk is. Slechts die afschrij
vingen voor de training kunnen worden· geaccepteerd, die ~
ook geldig zouden zijn voor een verhindering voor ~en wèd
strijd, Want met je wegblijven bij een.training dupeer je 
net zo goed je. clubgenoten als bij een wedstrijd. De trai
ning zal er n.l. op gericht zijn om zoveel mogelijk de · 
oefeningen in groepjes te doen, waarbij de groepjes bij•· 
voorkeur worden s_amengesteld uit spelers van dezelfde li-· 
nie en elftal. Op deze manier geraaJcje op elkaar inge:.. 
speeld en wordt de ·ware ·ploeggeést geboren. · 

Nu ligt het niet in de bedoeling.om al direct bij de 
eerste training oefeningen als svtitchen .e.d. te geven, 
want voordat we daaraan toe zijn moeten we eerst· de èen-



. ' . r . .. -3G0-------------------------------------------- • , • • . • 1 \ - ... 

voudige grondoeginaelen van het voetbalspel volledig on-
der de knie hebben. Onder: eenVoudige gr'ondbeginselen '.be-• 
doel ik vooral, dat we le;ren een bal te: stoppen, te. schie-,
ten, te· plaatsen, te koppen en er mee kunnen dribbelen. In 
één woord, dat we d!l bal voll;dig onder controle. krijgen 
en ons ·vertrouwd .voelen inet · de· bal •. Pasl hierhä gaan· we ·aan 
tactiek denken, dUs .gaánwe kijkel'.l 'WUt \,;e met dé bal wil-
lé:h en' er het beste mee zoudèn kunnen d'oen. . 

• De oeîeningen .zulien· zoyeel ,mpgelij)l: tèh_ doel hebben 
om 'juliie het zelf -te laten doen; Dus élven zeggen zó én· 

. zo moet het en __ dan ma"-r proberen •. Juist: hierom' is. hèt )10 
verheugend, dat _het ·pestuw::_,h_eef,t toegezegd zoveeI'mcge
li"jk ballen voor dè training ter beschikking te zullen-

: ) . ' • . ~ • : 1 ·• ' • 

stellen. Hierdoor zal het mogelijk worden; dat j-,.llie geen 
moment behoeven te vrachten op,een bal; ~aar voortdurend 

,.7 ' ' . ' ' ' ' in actie kunnen zijn. Sl<àchts .zo l,:,er je voei;ballen en 
hiet à.oor uitil'luitend· 'kijken en .luister'en hoe hèt moet .• · 
Je moet er daarom ook niet tegen opzieri om een bepaalge 
oefening tot vervelems toe uit· te. voeren, neÎ; zo lang tpt.,-· 
dat je zelf' voelt dat je de oefèning onder de knie hebt. J 

0m èen voorbeeid. t_ei noemen, ind:i,en'je· érg veel moeite h,:,bt 
met je verkeerde _been te schîetèn, · dsn zal .zu.J.k13 alleen 
te verhelpèn zijn door elk vrij. ogenblikje iie. ben~tten 

• . - . •. ,.•f .· • •'" 
door b.v. met een medespeler .steeds maà.r naar elkaar.toe 
met het· verkeerde been de .bal, te_" schieten. Op z;i.chzelf na
tuurlijk een vervele;ide' oefening, maar.• toch de enigé ma-

1 nier\ oni het . te leren, · . · . 1 
•· •.· •• • • 1 · . ·. . · . 

Zoals jullie, .wel_ zult v'?eien zal er;· op de training het 
eEln. en ander van je vmr~_en gläl.".:f ~• . ~k p-oop. E:Çhter, dat · 
er 1n: Lens geen slappelingen. Zl.Jn, die om die reden weg 
zulie:n blijven. Als hei op- een training 1 een beetje te hard 
gaat, zodat je het niet bij eynt b,ouden'; dan kun je dat 
gerust even zeggen·_ en :er zal fieke-r ·reke;jiing nieê' wördên' '. .. 
gehouden. In geen geval is het te tol,,ireren.!'Jll er maar.· ... 

• ·'· • • 1 • , 

stiekum tussen uit te knijpen. Ik zal er echter-naar.stre,-
ven, dat de train,ing_v'oor iedereen, die 1.gÓregeld komt, ... 

. is te volgen. .. . · . . " · .. '. ~ •. , _ . .. 
· Elke aanwijzing en·opmerking, die een verbetering der 

training beoogt is van harte V(élkom én goede. 2'.aad zal nini-"' 
mer in de wind worden geslagellc• · .. · ·-1 : - .. · · . ·· -

' · Het is wellicht :tot slot• nog p.~ttig,enkelEl puntjes te 
"·'-'••: .r•. ~. ~~ ~ - ,-,.·.> ... ,. ··- .... \ - .•1 .. ·,>· <.. -

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

,i 
- , __ ~. 



• 'i01".' / ....._---------~---------------------------
h:oemen,' waarà.an. sp;,'ci~al aan:dacht moet worden best-eed: 

1.) 

2.) 

3.) 

-4.) 

5~) 

6.) 

,, ., Je 

.. Eet .vooral niet te veel voordat je naar de training 
komt. Het beste is, dat je na de training eet, want 
van èen volle maag heb je vee 1 last; ' · · 
Om uiterlijk 7 uux word, je op het veld verwacht. 'Pre-
cies 'om 7.15 uur begint de trainir,g: · · · 
Als je eerder kan komen• ga dan vast een paar oefenin
gen doen, waarmee je veel Il)Oeïte hebt. Dus !!!aar niet 

. klakkeloos op het doel gaàn schieten. 
Eventuele telaatkomers komen zich èven bij mij ·mel
den, evenals diegenèn, die onverhoopt vroegeir weg moe
ten. 
Het is tijdeno de training niet toegestaan om zonder 
kennisgeving naar de,tent te gaan. Je zou dat in een 
wedstrijd ook niet doen, dus dan ook nie·t tijdens de 
training. ' · 
Blijf tijdens de training zoveel mogelijk in bewe-• 
ging en geef je voor dé volle 100;0. Dus geen lijn-
trekkerij, want daar bederf je het voor Jezelf mee, 
maar vooral voor je clubgenoten, q.ie hierdoor wel- _ ·, 
licht worden beïnvloed.· : , -' 
Als jullie tot slot je beste· humeur en goede wil me-c
brengt, dán.ben .ik overt.uigd dat deze training zal -
slagen en dat we in het komende seizoen de rijpe. 
vruchten kunnem- plukken. Denk er om het gaat in· de 
eerste 'plaats om -het omhoog brengen '.van onze club en 
in de tweede plaats om de gezondheid van je"eige:i\. 
body en het plezier dat, goed voetballen je kan ver-

. schaffen. · 

-----=------------------~T_KQ_PPm~.!.~--
u IT s LAGEN VAN 22 EN :,0 MEI. ! 
LenS l.' D.H.L. 1 0-5 
Lens 4 •: Quick Steps~'2 , 3-2 
Lens 5 .. LenS. 6. 2'.'"4 
LcnS E _., v.v.P. 6-0 
LenS F K.R.v.c. • 0-10 ' ' 
Lens G óosterboys 4-2 ' ' . 
Lens C LenS D . 2-2 
LenSpup,, A Rava - 3-2 ----------------------------·-----



J , ·- .. . . ;;:,02_. -------------~----~~-~....;;....;..; --
v A N . D O E L T O T. · D o: E L ~ 1--:-:-::-;-::-:-:--7 - -
Rust er een fatum op de .ontmoetingen van het eerste elf-, 
!!!:1 _tegen •n:H.L. ?..,Eve1ial s de beide com~·etit:!,e.weèl,st:r:ijden, 
ging ook deze stJ:_ijd in het .R~j_swijk--;Naald:t;qurnooi. verlo
ren. En lieten de vorige y.ede:(l,age:q nog· d,e _moge-lijkµeid ~ 
open het mi'n of meer verdiend zijn. er ,fan :!!13,n een bespre
king te onderwerpen, deze ongezouten 5-0 n_ederla:ag -maak-,, · 
te verdere discûssie overbodig; Ons elft.àï had een vol
s~agen off-d.ay err-s:teld,e zicli,maar loo~ tewèer tegen de 
fel spelende Delftse Leeuwen..:, Het ,gelukte de groengebroeb· 
ten voor de rust _al een 3-.o v_oorsprong :te nemen; hetgeen· 
door slap ingrijpen van onze achterhoede trouwens niet 
al_ te lastig was. Hiertegenover zette LenS maar .weinige • , 
kansrijke aanvallen, alhoewel meerdere 'spelers toch ruim_; . ·. • . ~ ' ., . • 1 -

schoots in de gelegenheid)ry;a_nien .de O weg te werken.· Er, 
werd echter onzuiver geschoten,. term.ji enige ·keren de 
D.H.L.-keeper zijn ·goede klasse, demoná~eerde·,. Ook'de twee
de. helft bood niet veel beters. In het :begin leek een her-
stel waarschijnlijk. Toen echter ook TI:touwe ;Fortuna.van · 
Lens afkerig bleek, was het vpor D.H.L) een koud kunstje . . . . . l 
het spel weer te verplaatsen en nog tw~emaal te_ doeJpun-
ten. Jammer~ deze slechte.beurt, voor~ na de.goede wed
strijd, 14 dagen geleden, op_.hetzelfde_ 

1
te=cin,,gespe"eld. 

Het vierde_ begon de halve na~competitié voor de pro
motieiiîet een overwinning op Q,uick Step's .2. Hét. werd een 
benauwde 3-2 ci_verwinn:j,ng, waarbij da lijnmensen geduren
de de laatste minuten al maarxhun traaglopend horloge 
raadpleegden •. Niettemin, de puntjes kwamen btnnen · en dé 
overwinning was ten volle verdie~'ld. In :de eerste helft 

' . wees alles er op, dat". LenS ,deze keer' een_ davere1,dEl_ zege ~ 
zou behalen; Àanval op aanvaÎgoifdë_ op' het" doel va~ de· . ' . ~ . 
rood-witte tegenstanders ,en het duurde•:dan ook niet lang, 
of Pfet v.d. Valk besloo.t een vlotte ?,a.ll.vai met een mag
nifieke treffer. De rennen van <ie.snelle Haas-0 stichtte, 
keer op keer de groots~e verwa=ing .ih p.e. vijandelijke . ,' 

J acht·erhoede -en spoedig na de eerste treffer zprgde de 
goed. naar binnen gel!;omèn Rudi Wûstefèld!, voor 2-0. Na een 
goed.è voorzet V?Jl Rudi deponei:,rde ·!faas jes de ·bal: voor:· de·.: 
derde maal achter. dil -Quick Steps-keeper:; .. Voeg·hier nog • · 
bij, dat 2 doelpunten. gi,annuleérd moesten worden; dan is · 
de, grote. LenSmeerderheid ·WC<lè •·vold-oende 'aangegeven';"'"Na · de ·• ·• 

I ., ..... ~.•~ t • 



-303- _ ----------------------------------hervatting hadden onze jongens voorlopig nog het initia
tief en vergroting van de yoorspr(!ng z.~t î_n <j,e _l'tg,ht.,. Bij 
één van de . .' sporadische tegenaanvallen. van ,de rood"l'.litten 
werd er onoordeelkundig teruggespeeld en I!ll. e_nig geharre
war verdween· de bal in het LenS-doel (3-1). 

0

Il"eze e_pisode -
· veranderde het strijdbeeld. Wel-had- Hans .'V.d.~1lurg nog· . ·. î· 

., .. - ·• ..,_ 1· 

bijna oucces, maar de ingeschoten bal stoot via de binnen- ' 
kant van de paa·i',.weer het ve1.d in. Het spel wer.d zeriuviach'- ' 
t;i.ger en een slappe ·reactie van de achterhoede gaf Q.uick ·, 
Steps de kans de stand op 3-2· te brengen~ De tegenstanders 

. 
· voe'lden de mogelijkheid van een. beter resultaat en kwamen ,.. 

geducht opzetten. Met veree:tfr!~ krachten·werd echter de· ·; 
d.ruk weerstaan en de kostbare ·-7oörsprong behouden. Tulede i 
door d_e ke=ige leiding werd de wedstrijjd in de bestei' ver-
stándl1ouding gespeeld, · · · 

De ·Lens-combinaties speelden' een pittig onderling par
tijtje. Comb~b, hoofdzakelijk gerecruteerd uit het 'zesg.e, _ 
elftal, wist A, m·et veel' spelers van LenS 5, ve_rdiend met 

4-2 tè kloppen. L=~~-~-~~~~-=~-_::._:=::~_:~]~_-____ J .• v •V.· _ ., 

P R O G R A M M A SENIORES DONDERDAG 3 JUNI. --
7.lJ u~ LenScomb. - D.s.v. 

P R O G R 'A M M A SENIORES ZONDAG 6 JUNI. 
2.30 u. LenS 1-- Aeolus l terr:.. Q.uick Stèps. 

, -1.15 u. LenS 2 - Vogel 2 terrein l,lokaal 1. 
12 • .,. u. KRVG--vet. - LenS-vet, Ct_errein K.R.v.c. 
2.30 u;.. Lenscomb. •"". Vogel Cvredenb=ghweg. 

. " 

P R' 0 G R 'A M ,M A JUNIORES. ZATERDAG 5 Jlf.NI. 
3.15 u. LenS D Oosterboys _ ,te=ein.2,lokaal 2; 

2.30 u. ,Lens E· · s.v.T. te=èin-1,lokaal 2. 
3,30 u. LenS .F ·- LènS G . terrein ·1;1okaal 4.· 
2.45 u. Oosterboys LenSpup.A Samenk. 1.45 Capitol. 
2~30 u. LeµS~up. B D.H.B.R.K. · terrein 2,lokaal 2~ 

':: 

P R 'o G RAM M A' J1JNIORÊS ZONDÀG 6 JU1'Ti 
12.- u, LenS,A - K.R.v.c. te=ein l,lokaal 2. · 
12.--.u: Lens B - s.v.T •. · terrein 2.,lokaal 2. 
1.15 u. LenS _C -'K.R.V.C.. terrein 2,iokaal 2.' ' - ,. 

. . ~ . 

--!'.-~-------------------------;_"-:"~--------:--.-"'":~--:. 
I .. ;· -

' 



' 

.. ' . '. , . ' 1 . ' 

_________ ..:___,..._ _ _:::_ __ ~~J _____ -i--_--~---~---7c;2:: 
DE E.c.o B LA As T A P P t L. l , · 
EERSTE ELFTAL: W.Huysmans, A.~oefnagel, 

1 

H.~~lJnioh, J .Vli}
lems, J.Walsteyn, H.Kops,, Ant., v.Huffel 1 -A.J,oppelle, c. 

Sohilperoort, H.Overbeek, F.;v ._Niel. RES:: J .v.Melzen, L. 

de Boer,. LEIDER:-:Dhr. W.Praalderf -,'._' · 1 . . ·: _ . 

TWEEDE ELFTAL: J .Frij:t3ra, L.de Boer, P.Krol, Pli.de Heer, 
A.'llogisoh, W.Hugens, A.Krol,, L.v.d,Wal,I W.Verheggen, F. 

v.Luxemburg, C.Al. RES: __ ,.': 1 

CO~I!~ATIE t~gen Vo~:i:_:__ W.Hillenaar, Jiv.Westin~, n.4en 
DriJver, B. Vink, J .Roozenburg,_., S.Kroon,, J..Al, H.N.._aste
pad, c.v.d.2alm, H.v.d.Burg, c.v.Luxembu:rg, RES: ;w.Klün-

nen, Ch.Demeyer. , _" j ~ : '. 

VETERANEN: C .v .d .Laan, · L,J anasen, R.Janss,en, J .Janssen, · 
Tb,.Janssen, P;Juffe:rmans, J.Hoefnagel, ·t.Hoefnagel, F. 

Hoefnagel, _J.Goemans, c.Bontjè, J.Bontj'.e, P.v.Egmond, • 
c.v.Egmond; · , · j _ 
COMBINATIE voor DONDERDAG 3 JUNI: J.v.Mèlzèn, H.v.d.Boo-, 

gaard, L.Hcefnagel, F .• Hoefnagel, L. Ulle~s,' J,Bontje; A. 
Blok, A.Wamelink, H.Janasen, P.v-.Egmond!, c.v.Egmond: 
RES: B.Bes, Ch.Demeyer, J.Sinjorgo, P 0 llakker. · 

' ' ' • ' 1 
Het Quiok Steps Bark: tpur~ooi is we,er zo~ls gewoon"". 

lijk ate:rk bezet. Oru;, eerste, d4t de s-!irijd 'op moet ~e-, 
men tegen Aeolus,• .kan hier nog• eens bewijzen, dat het tot. 

de sterkste Vierdeklassers behoort •.. In !een strijd van . 
2x30 minuten zal moeten worden uitgemaëkt, welk elftal 
de volgende z·ondag· in de demi-finale.rok uitkomen.· '·' 

; • • , ' 1 . 

In p;Laa:ts van de oorspronlj:e;tijk vM1tgestelde wed'
strij.d Lens l - Dèoos l voor de beslissing van de 3e 
plaats in het K.R.v.c. tourncioi om de YredesnB2,ld, zul
len nu de veteranen de· kleuren vari LeriS hoog houden. __:___.:._ ____ __:_ ___ ~-~-~----~J---~-~-__:_-
UIT HET , JU :l" I O·R Ê,:!.\''K A M·E, 

.,- 1 ~ • 

PROGRAï.lMA:_ A.s. Zaterdag en Zondag komen .al onze junioren
elftaJ.len weer in het veld. _Zo krijgt het -~elftal op be
zoek Oosterboys; die meestaL nogal·sterke tegenst~nders 
zijn.~ gaat het·'tegen S.V.T,-,e(?ns proberen en het! en. 
G elftal zullen elkaar bekampen. Wij voorspellen een o-, 

verwinning voor G, tenzij F uit de slof zal schieten. - -
/ 1 

! 
1 

/ 



-;;o~- . . ---:..&--------------------------------------. . ,. ' ", '. 
Laatst_é,-enoemd e.lftal "al dan eèrst moeten beginnen met .de_ " 
zaak flink aan te pakken en de·nodige op- en aanmerkingen 
achterwege te laten. Het·zal ons'benieuwen. Aan K.R.V.c.· ., 
~ullen' de jongens van het· A en B wel hun handen vol _hebben. : 
Het 'beloven tweë spannende-en goede oefenpartijen te wor- · ; 

- den •. Hèt B heeft Zondag s.v.T. te·gast. Deze ploeg is dit 
seizoen lrampioen van de 2de klasse geworden. W~l eert klai--
se lager dan ons_ elftal, maar toch mogen wij ze niet on'-. t 
dersclu3:ttenc. . _ ;, -~:-

Veel succes, jongens, 

WAT GESPEEIJl WERDe 

. /. 
De Vl,ldstrijden.van Zaterdag·j.l~ zijn bijna-alle i~ ons. 
voordeel géëi:rÎdigd,. Alleen het F" kreeg van K.R,V ,C;; .. ee~ 
10-0 nederlaag te slikken. lHettegenstaandè deze ve.r~n:ï,
ging een sterk elftal in het veld b:racht, had 9-eze .11:i, t:{l.ag 
toch wel zeker tot de helf-t beperkt kunnen blij\ièn:·Hei .. , . 
Een ,Gen de Pup,A deden het beter. De jongens van het·· ~ 
ëerstgenoemde elftal lietèi:1 de keeper van V. V .P. liefst ··5 
maal het leder uit het net vissen. Oosterboys was voor-·· 
L en S G. nog een bekend tegensta.'lder uit de competitië _-
van dit seizoen_. Deze' keer wàs de ze«9 aàn'o'r.s'. In dë'.zë· ... 
door· ohze jongens gO<'ld gespeelde wed.strijd, wa_s de 4-2 o
'VerwinIÏing zeer zeker verdiend, Verder s ieolde het C_ en D 
elftal een prettig cinder·ling part.ijtje, dat als ·resultaat 
een 2-2 gelijkspel opleverde. Een fraaie prestatie van ons 
D,_lUjn compliment, jcmgens_.' _ . - •. - . •;. w.< 
--------~----------------------~------------.. , 
VAR I A, , . 
-, Bete-r Dekker werd-heden in hef Katholieke Ziekenhuis 
opgenoji'en. Spoedig beterschap, Pete;r:! . , _ 

Aad Bogisch zond ons uit .Amsterdam een vri<'lnd<'llijke 
groet. -: , · . . 
-- )Coós Wallaart repatrieert in nc(time fiets':;_iompen,iroet

. 
. •·r 

• •.w 

-• .. 

balpompen, enz. Honorarium: een Muwgurnmetje. 

:Sen Vink draàgt. ~P zij; ~form nu d;ie s~~P~, ·w~;;.· ·~ 
door hij speciaal bij de dames in aanzie~ steeg. 

--: · tenS 4 · is· edelmoe.dig en dus :tevreden met' een magere·_ 
ovërwinning. ' 

¼J ·, 
' -, 
·' ... ,, 

====;;:::::====;:=======m=i======·=:===~:::::===~==~=======·=======• .· . -{ 
':.( 

• > 
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:LE N s• -z A KA G'Ê<N n"A~---·---?-- .. : .• : .....•. ~: · .·i • ·_:·, --~ \ 
•D~nde~~- 1~ Juni: ,;Den E train~n ~m· 7 uur. · ; ··• ···--·-··-· ··.· ····' 
'.:za_~erd.ag :12. Juni:_ Lens D-E-Jt-G-:--Pup.A.-Pup.B., 
:,zondag 13. Juni:· Lens 1-4-Como;-:..B;·. , - . • . "· • - ··-•' 
~- • .. ' < , 
Maandag · • 14 Juni: Cl\lb ! . . . 

';' ·.·; . Ben ê trainèn1 om fuur."· 
-D{~efa;li''' -15 J,:mi: 2'e Tiá.in.ïngsavond van. de 'seniorén; .• ~ ': .~.......,:_.;,....;..__..;....._...,._. ,, ·--.:.:..:..-=--~~------..;.:.. ____ . - ; 

, •• • • • - , • I ~ • • • • - t • . + .-. /.. 1, 

':VA -R I A. · ' ·' ' : '·• ' '.. ,. • ' · " ._c . . • ' . . .; . _, ' : . .' - . . -•"' 'ë . .,_. -• .... -,, :, :" . _.,. : . . . .,-.;o 

.:.:..:_ De :heer: èn inevrojiw.;Jan ~uyi;_en.:..Keráten werden verblijd · 
''inet·. d_e .geboorte. vair e~n. doèht e;'_, J\!IRJAM. Wij vèrheugen ons 
"'11).et de· ,ci~deri!' en wensen heri vaJi harte geluk. · i. . ·· •· · 
,~·•i .·.:--,.·' .·-r ·- .. ·•,,·_.·•····-, .... """'.·•.\ ... ,,_.· __ : -~:··_i.-~ __ :·•'---,_-_ ... 
~.a De ,iAJ,gem_eti!,> Ve:r:gadering-·zal plaats .vinden 9p _Vrijdag 9 ._· ·· 
. Juli ·a .• s: •. in Café .De Kroon, pPui 10. In verband hiermee -• 
"wqrden ~e ~iverse sec~ta:risl:ien ·verzq cht : hun ·ver~iag u,i.:.. :. -
.,terlijk 15 :Juni ,bij Dhr ·A.v.d.Kleij in. :te d;ienen. · :. · .. 

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

- Eén· van onze Indiëgangers is ·weer'· in de oud_erlijlfé'wo"'- . 
::ning weergekeerd: n.l •. Koos -Walstêijn, J/!1,f hé,teJ1 _'\{o_o'ii'. ,van·: , . 
;.harte.welkom in het /Vaderland ·en ook .. in de,:L'!ii:îSkring-,. We · 
,:hopen je spo_edig bij' Lens··te ontmoet.en -réció,s( ,·, .: ... _'.:, ·, ·: · 
:; · ·• ~ ----,._ _ i ·· · ·' • f ·' r,_,. , t 

·-' Peter DekkezC,komt _heden gezond: en:·we1· .-· zonder appendix -• 
:"uit hêt ziekenhuis., Kalm aan nu,. ·Peter! .Proficiat! • · 
;J' ' . ~~------:-~..::-~..:--.:.: ... ::.:__:.,...; __________ .:,~:.:._~-

;u 1 T s L A'G•E:N··. ~.'À.'it 3-5-EN 6 Ju N. 1. · • · 
0 LenSèomb-. · ,::, .. ···, n.s. v.. . • · 1-0 .1,., .. "'LenS t· ,:.·:-. - -... A1;<:>ius ·. '·· ; •' 1·0 ., '• 
~i,.s''2 ·: ·· · - · - ,,,. ·. ,yq,gey;l. ·2.· · ·· , , - " 1-2 • 
.-1.Ii;v.ç.,.;,-vèt-.,.., . ~s.-v:e'ï. · ~ 2-, 
::LeriSconi'IH''·'' :. ... .: '. -.,_VQ~:); • ~- . 7•0 .. ,, . 
:IlenS"A' ,.. .;. .. ·K • .!1,;V.é/ ' ' 3-11 _,, 

... ·:· ~ . 

... 

\ 
· .... 

' ... 

,, 



:2,91-.~------------------.:-----------
' LenS ll 

LenS è '' 
wnS D 
1ei:is E ·· 
~enS.F 
Oosterboys 
LenSpup. ll. .,, " --

.... ~ 

s.v.·T.. . · 2-0' 
K.R. V:~C. . , '· ,5,-2 
Oosterboys 5-2 
s.v.T,,., 4;..2 
.Lens ,G ... - 4-1 
, Le:i;S]!up, A,. . 3.,.2 
, D,.H.ll,ll.,K, '· · .. 5:"0 

' . ' 
/ 

... -------·-:-:--~-----------. .:.---
V A."N-. D.0.'E"L. T.O.T-· DOEL-.-: ······•· •.••·-···· 

...... · Het eerste elftal speelde, in het kader van •hèt ·Q,uick 
Steps-lla:rktournoói, tegen Aeolus uit f!otterdam. De· wedstrijd .. 
was nog maar kort aan de gang, to.en we a:i, kpnden .vaststel
len, dat het voor onze jongens·niet moeilijk moest zijn 
deze tegénat~der~. hun ml op te leggen. Toch was de eind
uitslag .maar een ·mager~ 1~0- overwinning, waaruit '.blijkt; . 
dat de aanvallen hoe yerdienstelijk dikwijls ook opgezet, 
te ·slordig werden afgewerkt, Wel bleef hierdoor dé· spàn-

, ning er de hele. wedstrijd in •. Zelfs dachten wé"' dat. h~t 
~---4-~öl""s "é.:iJ.ige. minuten v.oor hèt. e i'Ylile zou ·geJ:ukke:n;·-de ~gelijk

maker te scoren, ·doch .de vrije :kans wérd gemis"!;, 'DE! ~çliter
,:hoede hield dus het. doel .vqor• doorboring gevrijwaard,· j;ets 
''dat in het .afgelopen seizoen ·maar zelden éerder·voorkwam •. 

·· Ze kreeg hiermee ·1qon ·naar werken • .Speciaal Aad Hoefnagel' 
greep vele malen doeltreffend in en ruimde gce!l. Hermmi. 
·Helmicli begon.vrij ,zwak, maar stond;voorà.1. in de .:tweede . 
helft•; ook zijn mannetje. Wim Huijsmans had .het· niet druk, 
·maar toch kreeg hij enige lasti'ge ballen •te vêrwerkèn, ·wat 
hem goed afging,' al hielden we voor de rust ~énin~l. ons • ·' 
hart vast, toen·hij !le bal trapte 1:nplaats·van ving• Iri de 
illiddenlinie viel.Henk Kops al gauw uit µa een hara.e :botsing 
met een.Aec;,lus-man, .hetgeen onze ·Henk een fiinke .hoofdwond 
bezorgde. Jan WaJ.steijn gaf op de spi·lplaa.t,s een ·goede par-

. tij weg. Met h~t. hoofd· zowel0 a:1S, met de voetel). tmdc:irbra.k 
ltj.j keer ·op keer een l,lott.e-rdamse· .. aanval en .zijn passeà naar 
de voorhoede !'ll!,reiuiieèstàl,óp. maat •. De kanthalves waren. 

... :Î.jvè:d.g en· succesvo:/,, al _was het wegwerken vall L.ou de. ,lloer 
doorgaans slecht •. In. de voorhoed~ (yiel het~ ons op, dat •na 
de rust de reclite:t'Vleugel veelal verwaarloosd werd. Een 
tactische -:fout, t!l meer·omdat de ':rechtsbui~n t·oen·met wind 
mee kon voorzElttei,. Verder had,c!en--.tÎl-e voai,.hoedespe:iers het 
zuivere schot thui,13 gelaten.' Henk van Rijnf die .:na·het uit
V:~llen van. Kops· hEi!:t elftal was _kqmen .c'ompleteren, smaa:kte 



·-------~ ____ .:,_ __ _;_~_--2os-
het gen~gen het enige LenSdoëlpunt te maken. Dit gebekde S·minuten voor de rust mét eèn kÓpballetjé uit een voor-zet van ·rechts. . .· ·· · . ._ '. , · - · · -Het tweede speelde eenvlot'partijtje tegen Vogel 2. LenSwas bijna voortdurend,. in de meerderheid, de activi'" tèit van de Vogelaars-:vÖorhoede bepàalde zich tot uitvallen. De rust brak aan met een 3-1 · stand in het voordeel van onze rese;r:ves; Wini Verhegge~ (2x) en Frans van Luxemburg doelpuntten.,..JTa de ·rust scoorden Jan de Roos. en Wim Verheggen (gx) en ook Vogels' linksback hielp _ons e\)_n hand--- je.- De eindstand luidde 7-2. . . · Een LenScombinatie speelde 'riog tegen een Vogel-dito. De èlf tegenstanders waren mere~dee~s ,:y-eteranen• Zij kon--· den ,de hitte valt de strijd· niet'. meer -~_rwerken en leden een v:tij duidelijlte _7-0 nederl_~• , 1 ' ·. _ • ·· J.v.V. --------:---~-------:--,--::-:,-----------------.. -p R O G R A M M A • SENIORES ZONDAC . 13 · J1.J}.1T. 1.00 u. Lens .·l ,- v.v.P. 1, •" .•. t_err. Q.Steps,Nijkerklaan. 2~00 u. Lens 4 - v.n.v._2 ter:r. :s.H •. T., Fru:i.tweg. • 2.00 u. Lens 2-:- Vita Nost.ra 1, te=ein 1, lokaai 1. 12.30_ u:. Lens 5 - Vita Nostra 2 terrein 1, lokaal 2. · 2.00 u. Lens 6 -.R..K,J.S.P. · ,;. térrein 2, lokaal 2. 

P R 0. G R A M M A . JUNIORES Zl!TDRDAG 12 . J1JNI. 3 .oo u. I:enS D - ·D.H.L. . ' ·-· lokaal 3. J 3.30 u; Lens E· - D.H.L. .:t, lokaal 3.- " ., 4.00 u. LenS F - Lens G • ' lokaal 2,' · '· 2 .30 u. ~P•. ~ .".'. Pup., :B 1
_, lokaal 2,:. ,· ! 

P R O G .R A M M A ' JllNIORES ZONDAG 13 • JUNI .• · 12;00 u •. R.K.A. v. v •. ::-.}enS :B, .' sSamenkomst 11 u •.. Het 

• 

. . - ; Wachtji;¼ ·bij Ma}ieveld,. 

. 

____ _.;. ___________ ....... ~ .... --------.... ---------D E ·E,c.o: · :s i A A s T Ai, P È L. -- .· 
EERSTE ELFl'AL: f.Huysmans, A.Ifoefnagel, H.Helniioh, ':r.Wil:.. lems, J.Walsteij:11, H,Kops,,J.Wüai;efeld, ,l..Koppelle, c. , Schilperoort, H._Overbeek, F. _va.n.•;~,_iel~ RES:. ~.Frijters; , L0 de E,oe:i:, .Ant._van Huffel, A,:Bog:j:s·ch. Leider: Dhr. J·.v. : Venrooy •. ;. , f .fr.~ . . -=-

. . 

1 . - ' ~ ... '. ,; ,f '' \. - . "t " TWEEDE ELFTAL: J.v.Melzen, A.Krol, s.Kroon, Jac.v.Westing, , P.Krol, W.Hugens, J,Al, C.:Bierhuizen, W~Verheggen, F.v. Lu;x:.emburg, C.Al. RES: A.Wamelink, ·· L.Niessen. Leider: Dhr. w.verheggen. -



:iQ2-__________ . -~---------------------------
VIERDE ELFTAL: W.Hillena.a:r, H,Houkes, H,den Drijver, B. 
Vink; J,Roozenburg, G.v.d.Steen, A.Haasjes, C,v.d.Zalm, 
P.v.d.Valk, H.v,d.Burg, R.Wiistef'eld. RES: H,Naastepad, 
Ch,Demeijer, C,van Luxejllburg. Leider: N,Schouten, · 

~ . . ' - - ' . 
VIJFDE ELJ1TAL: J,v.Melzen, A,v.d.Bol, D.v,d.Bol,'R,Recker, 
F .v.Deelen, L0Borsboom, J 0Sinjorgo, L/v .d,Wal, L.de Weert, · 
A,Wamelink, L,Niessen, Leider; Dhr. L.de Weert. • 

ZESD;J ELFl'AL; J,Heere, A,Dullaart, A.Wagemans, P,Bakker, 
Lückel, F,Dullaart, J .Knijf'f, A.Bosma, L,B·osma, B.Bes, J, 
Eon. RES: J .Al. ·• . 

Hét èerste is doorgedrongen-tot. de demi-finale van ]].et 
Bark-tournooi, Dit bè1ekent _voor Zondag a.s. 2 wedstrij- _ 
den, om 1 uur en om 3 uur. De wedstrijd tegén v.v.P~ zal 

--- • - J 

uitmaken, of de echte, dan wel de. su=ogaat-finale wo~dt 
bereikt, Aan onze spèlers, om te bewijzen, dat we tegen. 
V .v .P. een beter resultaat , kunnen bévechten à.an enige we-, · 
ken geleden ·in het Zu,ide;rpark. Er zal dan goed ·moeten wor-
den aangepakt. · . · 

~ · Het vierde speelt de beslissende match; tegen V.D.V... • 
'Alleen een overwinning bezorgt ons de promotie, dtUJX V.D.v; 
door een beter doelgeaj.ddelde aan een gelijk spel genoeg 
heeft. We weten, dat het kan! Laat zie_n, dat ook hier geldt: 
Driémaal is scheepsrecht! 

2, 5 en 6 spelen tegen ons onbe~ende tegenstanders. 
Voorspellingen blijven derhalve achterwege, maar we rek~ ... 
nen op goede resultaten;-

. . ECO. . ----------------------------------· 
U I T H E T JU N I O R 'E N K A MP. ~ 
PROGRJJ.'IMA: LènS B. zal a.s,,Zondag de competitie besluiten 
door R.K,A.V.V. met een-bezoek te vereren, Ofschoon er voor 
beide partijen niets meer op,het ,spel staat',. dienen. wij 
toch: te bedenken, da.t een overwinning een moói besluit, van. 
de ,c,ompetitie .zal zijn, De r'\'serves voor he_t n. zijn: . .t .da' 
Bakker en J,Admiraal, Verder komt a.s. Zaterdag D.H.L, pij . s 
ons op bezoek, Jongens van het n·_en E elftal, maakt er een 
goede oefenpartij van, wanf binnenkort·o~ganiseert D.H,L. 
een tournooi, waaraan verscheidene t_enS-elftallen, ó,a •. 
ook het~ en! elftal,,deel zullen nèmen, Daar de jongens 
van het"]; de nederlaag tegen het :E danig dvrars zit, wordt 
op verzoek van deze jongens ·het E elftal uitgedaagd een 
revanc~e-wedstrijd te spelen. De uitslag is vocr·ons moei-. 

\ 

, 
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: •··1i;jk te raden, .maar met een. beetjï,i minder pech dan verle-
. den week za.l het Q wel e én g~_l_ijk_spel .u_i t het. vu.ui: J!;un"" 

nen slepen. · . · · , ·. ~ _ . · .• . . 
wxr GESPE&LD WERDr. Een prestatie ·1e've:i:de·n al onze junioren · 

· door in alle wedstrijden zegèvîerenû uit de"strijd te ko
men. 'Zo bonden het .A en C K.R.v.c. aan ._de zegekar. Blijk
baar hierdoor geinspireerd besloten _de !jongens, van het· 

: ;!!,.elital het goede, voorbe,eld te volgen; Ook het ]2 ·en ! 
-1 elftal hadden ·Zaterdag de smaak te pakken. Vooral het E 

speelde een partijtje dat het aankijken waard was. Er':-" 
werd vlot .ge1;1peeld en ook het combineren is de _laatste · 

:~~el verbeterd•i, ......... - ... _,;.,,~----------......k!.:.._ 
;,•.,;· 

K-0 P P E N B I N N E N S H ,U I s. , .. 
Wat z9uden ·de •moeders er van zeggen,. als een. tri,epje . ~ 

Lensers in ·Moeders· salon een balletje ,kwamen Koppen???· 
Maar in lokaal 1· van ons LenShuis gebeurt het blijkbaar 
wel. Reeds drie ·keer ·ié een ruit ,,g-esn:euveîd. En .de schul
digeif vergetèn naar de 'schade .t.e 4nforme-;en. Wij spreken 
nu af nooit een bal in de kleedlokalen mee te nemen. 

---.!...."-----------~---------------- .. . . . -- . . . . - -,. '. 

K~R. v.c.-VETERANEN - LEN~VETERA11EN; 2-3. • , 
10 oude. Lensers en een .g!lleende K.R.v.c.-er,· die onze 

ontbrekende ,elfde man verv:i.ng, bQnden de strijd aan tegen 
de sympathieke Rijswijker& •. Overc het algemeen waren·onze 
oude heren in goede 0 vorni~. ,.Speciaal te roemen· 'viel de sa
menwerking tussen de vier linies_. Zo b.v •. ontving de kee-. ,. 
'per de meeste ballen van zijn eigen ,àchterspelers. In dè 
voorhoede ·vlotte het spel als in onze beste dagen. Kas. 
Bontje rende ,langs dé lijn als ,een veulen en. zijn voor
zetten waren afgemeten •. Onze àchutter Janssen echter zocht 
het telkens op een verkeerde plahts. Van Westing deed . 
het·beter•en scoorde twee. keer, fuoen de gastheren even-· 
·eens een tweetal doelpunten hadd~n gefabriceerd - die~ 
Kees· v.d.; Zàlm was .een ouderwètse -·, trok, Goenians naar 
yoren en smaak_te· het geno,egen ,e·ep. derde goàltje te fo}!:ken. 
Weldra kwam: het, einde van deze prettige ,wedàtrijd •. 

- ----·· . ------·---· -··-· _. _·, . ;. . -. , ... ~' ~~--'Pa.-•..,J,..._ --~------~.:.,.. .. 
OOSTERBOYS LENSPUP. A; 3-2. _ . 

Een aardige,: deels vlotte ,wedstrijd, 'waarin Ooster- _ 
boys de minste kansen kreeg; maar de weinige J,ca.nsen be-



·• . -.;11- ·. . , \ · 
. ~------------------------------------------ > 
nutte, door, flink doorzetten, terwij]: onz-e Jongens ;te- '. Î 
veel in. de brèedi;e S!leeldeiÎ.en telkens· weer met de baÏ :i.îï" .. /J 
de windhoek bleven tobbe~· -:. ·:r,· · . : t · , '. , · . ~ 

Jammer voor P_e1ter, die in het ziekenhuis voor ~J:Jn , .. , ."" ! 
elf.tal lag ,te prevelen. Er W"?rd ec~ter met -ee:rye~_lo~e~~ :.; : J. 

.-· ... . ,,- p J . . . 
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LENS' 
Donderdag 
Zaterd~, 
Zond:3~" 

•Maandag 
Dinsdag 

; 

ZAKAGENDA. 
17 Juni 7 uur Training D·enE. 
19 Juni : Lens E-F,-G--Pup.À . . 
?O Juni : Lens B - c. ·; 

· Olympische dag! 
· 21 Juni 7 uur training B en c. _,.. 

22 Juni- : De. Senioren'trainen. 
' . ' --~------'-~-----'~---

-· ·' 

OFFICIEEL. ••· ,. 
De Heren Secreta.riss-eii. van· de· verschillende colmllissies wor
den nog èens herinnerd aan öris'verzoek hun jaarverslag spoe-

. - . . . ' ., 
dig in te zenden aan het .Algemeen Secreta.ria.at.·· . . , • 
De Algemene Vergadering nadert snel,. Nog'enige weRén en.het · 

. is 9 Juli. · , . A,v.d,Kleij. ·, . 
•· C ,lt ' 

Gaslaan 54. ', 
------------.... ----------'-------~-------, 

.. DE OLYMPISCÉE DAG. , . , . . , 
Donderdagavond a,s. tussen 8 .en 9 uur kunnen qe volgende 
heren'. bij de heer-H.Holikes, 2e Schuytstraat 60-hun'entree-, 
bewijzen yerkrijgen. -: • . · _ · 
A,. 13 plaatsen van f 3,-: H.v.Rijn 2; N.Schouten 2; ,\'!.Praal-· 
de:r 2; K.Bontje 2;· W.vab. Boheemen 2; C.Halleen l; L.Ul;i.ers 2. 

. _· . . ... ·' . :_ ., . .- .... ,, . 

B. 9 plaatsen'vanf 2,-:· H.Janssen 2; H.Prins l; J.Willems 2; 
A.Koppelle 2'; H.Naastepad 2. , . c · -· . .' . · ; · • 

c. 24 pla.a-ësen vàn f l,-: .M.Gelauff 2, J.Goemans l; A.v.' 
·Huffel l; w.schüler 2; w.~ijsmans ~; L.Deijnen 2; c.Rött
gering 2; :g;.Bontje' 3; J.Mal.ta 2; .A.te Mey 2; H.Naastèpad-3; 

, v.Looyen 2. - · ·· · ' ____ ,... _____ _ --~----~------------------,--'-~-, , . ' 
:- . . 

·~...,._ .. ~ ·- '~- _ ... -· ~-· ,_· .; 
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~31::..3:..~-----~----~-- -~-~---~~~---.'. VARIA. 
- . A.s .• Donderdag· 17!' Juni herdenken de heer en Mevrouw van' 
Tiggelen de· dag, dat. zij vóór 40 jaar in het huwelijk traden. 
Wij wensen de heer. van• Tiggelen; d_iè als onze incasseerder .. 
bij vele Le,ns~rs geen onbeke,nde is,, en zijn ega van harte 
geluk. Nog vele· jaren -worden hun toegewe..'1.st. '.' •· . 

.. • -·-- ' • . .. . > • • ·,,t·. ,. . , • : , 
Op 2 ppeenV9lgènde Zondagen wisten onze voprt:rèkkers een . 

mooie ·prijs te veroveren,' n.l.· een derde prijs in hef. tour
nooi om de Rijswijkse naald, een hërinnering aan de Vrede' · 
van Rijswijk, die in 1697 een eindk maakte aan de negenja
rige oorlog·,. en eèn tweede prijs in het Barktournoo± van 

• r . ~ - • . 
. Q)lick steps,·· Hulde! , , · , · · 

. . '· . . ., 

~-·En Lens B en C verwierven in Voórschote~ een 2e en ·een 
le prijs - fraaie ~edailles·, in verdtenstelijk; gespèélde 
wedstrijden. · 

- Joop ;~n Wassem·en Fientje Behr berichtten ons, dat zij 
op Zaterdag _26 Juni à.s. in de St .Jeroenkerk in het huwelijk 

, hopen t.e treden.· îTij w~n13e'n het gelukkige bruidspaar· van . 
hart.e geluk en goede• wind in de zeilen. Gelegenheid. tot ge
lukwèJlse_n na de H,Mis'' in de· Pastorie. 

•- .-- ' 
UITSLAGEN VAN-
Lens l - v.v.P •. 1 

. Lens 4 :.. v.D.'V. 2 
,. 

LenS 6 - R-X•J.'.$.P.' -~ 1 

Lens veteranen - D.s.v. 
Q.uiok steps .... Lens A · 
R,K,A,v,v. ·_ Lens B · 
Lens D :.. D,H.:i:,. 
Lens E - D,H.L, 
Lens F·- Lens G 

·Pupillen A- Pupillen B . ,,, . 

12, 13 en·14 JUNI 

• 

'' '! 

. ,. . 3...:4 
1.:..3 
2-7 
5-2 

' 2:..0 , 
l-3 

;,•4:..3 
' 1-0 

·3-1 
,·.. .·: ·3-0 
'! ~ ----,---'-·· -----i----------~--'---~------~-'--'~-

·v A N D O E L . T Ó T Ii ·o E ri. 
. . De wedstrijd, die· het>eerste elftal in het QJ,iick'Steps 

Bárktournooi tegen·:v.v,P. moest spelen, bleek tevens de fi
nale te zijn, daar de beide·Rótterda.tnsè ploegen niet opk:wa

·men. De kamp dxoeg' het stempel vàn het weer, dat ·nu eènnia:ar 
voor voe,tbal ongeschikt' was. Henk ;Kops had van zijn blessure 
nog zoveel hinder, dat meespelen niet. mogelijk was, De áan
gèwezen,reserves w~reri, op a,ê keeper :na; niét• aan~ezig, voor 



',l •. 1 -

,- • ~ ' ·•, : . ,- . . • s. -~ 
éen deel zonder voorafgaande kennisgeving. Het .zullen na:...·.· 
tuurlijk zeer grondige redenen zijn geweest, die deze he-
ren genoodzaakt hebben hun makkërs .in de steek te laten:·,· 
let's anders durf ik tenminste van een behoorlijk lid niet -
te .vercmderstellËm·. Wim Huijsmans verwissel.de zijn plaats 
onder de lat voor de recht~buitênplaats .en Koos Frijters 
nam de kee_perstaak op zich; "Jammer genoeg stak. laatstge-· · 
noemde niet in zijn,'beste vorm; Wel v:errichtte hij enige 
zeer fraaie redá.~en, màai'. hêt: ingrijpen· bij doelworste.:. ·
lingen ,was te slap, s;peciaal ge~ien .de t!3genpartij •• Ook : , 
Wim, die er op de vreemde 'plaats ,van trachtte te maken·, ·wat 
hij kon, voelde er zich uit de ,áaro: van· de "zaak niet thuis., 

,. . - .,, .. • . • f· .• ,. ' • 

Met deze, nodeloos verzwakte plo!ê)g werd niettemin aardig . 
strijd'geleverd en al vrij spoedig had a.a.nvoerder·Aat·Koppel-

• le ïnet een goed .hara··schot succes. To. een periode váîi, cveld
meerderheîd van Lens, volgde een plótselinge . .v.v.P.-uitval. 
De linksbuiten -had een vrij veld efri met :een goed geplaats·t 

· schot werd onze uftilopende keeper ,g~siagên,._ .Hierna· yonde:ii. 
enige. harde schuive;-s van de.v;:v.P.-vciorwaartsën ·geen ge:.. · 

, nade bij onze doelman, maàr bij ,een hoge bal ontstond er : · \ 
· · verwarring tussen onze keeper en linksba,;,k, wa:àrdoor V. V,.P. 

gemakkelijk kon doelpunten. Henny Overbe'ék bracht· na goed _ 
doorzetten de partijen weer op gel:Î.jke''voêt en Cas 'Schil- · 
peroort had pech, toen een goede goal. van -hem !lao;- de ·_- '.'; . 
scheidsrechter werd 'afgekeurd. 1Ha à._e rust drt"kte de warmte 

· haar stempel zeer duidelijk op het :vertoonde spel. En aan
gezien de roodzwarten wat feller op de bal zaten, ,mren il,e· _ 
moeilijke momenten voor onze veste het talrijkst. Tot 8 min. 

. ' -_ voor het einde bleef de stand 2-2 •. Toen gelukte het v.v,P • 
. er 3-2 van te maken: I,en$ gaf zich niet gewonnen. Van de·
aftrap á.f'werkte Joop Wi;J.Iems - zich. l~s ettelijke tegen-: .. 
standers, een mooie voorzet ·volgde en met· een: waarlijk mag
nifieke kopstoot scoordê Joop Vlll.stefeld. Nog -\,as de plot--: ; . 
selinge doelpuntenstroom niet.gestuit. Een goed ingesclioten 
bal_ van een ;v. v.P.-voÓrwa~t;_ w~rd door Wim_ Huijsmans· uit _ _-

•. · het doel geslagen, ·ne . penalty werd onhoudbaar l?enut en. dus · 
· ·won v.v.:P. ·met 4-3 wedstri-;jd_èp.",'bark. : _. • :· '•-': ·· ·" .· < ' ' 

.OP het l).M.T • .ctér;réin siaà.gde h<!/t · vierde el'. helaas niet -in'. 
tde kroon op het werk ~e 'ziatten::·.v.n. v.- 2 wist. de êtrijd•.met 

3~1 te, winn<'>IJ-• De ·algem!'ne ,indl;'~ was,dat· ori-ze spelers na · 
de vele 'goede·feurten van de laátst"' tijd; nu e·en zekerè -. 

. ' ~ - , ' . . . ·- - _ .... t.~ . . - ' . ' ·, . • ' . 
loomheid niet van .. zich af konden zetten. v.n,v. had in'ie-
der g<'>val het grootste deel va~ 'de wedstrijd het initiat':i.ef •. - .,_ . -- .. . . . . '., . ' ... - - . _,, ~ 



,, 
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Voor de rust v;i.el ,er slechts één doelpunt, waar· v;1>. V .. · · 
· bovendien nog vrij goedkoop aan .kwam. Toen na de hel'V!>tting 

onze tegenata.nders het meest in de a.a.nv~l bleven en bij 
een goed genomen corner de· stand op 2-0. brachten, was d~ 
wedstrijd- practisch verloren. Houke.s t~ok nog naár voren en· 
het gelukte hem inderdaad de voorhoede meer îevèn in té bla
zen. Toch.maakte V.D.V. eerst wg 3-0, voordat Houkes met 
een prachtig ,schot de eer redde en zo voor de eindstand zoré 
droeg. · · . · . . · 
Het zesde verloor van een· zeèr sterke tegenpartij met 7-2. 
De aanvoerder schreef, dat het een goed "Lehrspiel" :voor 
zijn ploeg was geweest. In het komende seizoen hopen we . 

. de ,vruchten er va.n te plukken. · . · · . 
~ J.v.v •. 

----------~-- 'è--------·-----
p R · 0 G' R A M .M A JUNIOR]S . ZATERDAG 12_ __ JUNI: 
2.30 uur: Lens G - Pupillen A 

----·--· 

3--- uur: Lens E - Lens F. .'· 
·• ' 

P R O GRAM MA JUNIORES ZONDAG 20 JUNI:. 
1.15 uur: LeliS B :.. Lens c. 
~ ' -. • • • .,. • • ; ---------------------------,--

. U I T . H E T J U N I O R E N K A 11 P_. 
Varia: Sinds de tra:i,ni.ngsavond van Donderdag j.l. mist 
T.Urbanus· zijn khakiebroek en hemd. Da.ar een vergissing 
niet is uitgesloten, worden de jongens; die deze training 
bezochten, vriendelijk verzocht 'nog even· hun koffer na te 
snuffelen. · ~ .. 
Nieuwe foto's: ,De jongens, die hun nieuwe foto nog niet 
hebben ingeleverd, worden-alsnog dringénd verzocht.deze zo 
spoedig mogelijk in te leverén bij het békende adres; Soest-
dijksekade 235. · 

Wil GESPEELD WERD: . . ·' ';' 
Het B elftal besloot Zondág j.l. de competitie op keurige 

--wij ,:e door R,K.A, V.V.· met: 3-l te slaan. Het !, dat enige 
spelers aan het 4e elftal moest afstaan, leed een 2~0 'Ileèier
laag tegen Q,Uick St,eps. In deze wedstrijd was Quick · steps 
ontegenzeggelijk veel. ste'.rkèr en het was· voor onze jongens 
een prestatie de_ score :tót 2~0 te beperken. De weqstrijden 
van het Den E tegen D.H.L. bracht voor het eerstgenoemde 
elftal eën 4-3 overwinning op~ terwijl E met 1-0 de meer-
d,e;re bleef. , _ - f . · , · 
Daar binnen+ 14 dagen het seizóen gesloten zàl worden, - ' 
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zijn voor a:.s •. zaterdag en Zondag enige onder.Iingè we~-
strijden vastgesteld,··.,,.;: , ' · _, ., ·. ' ·' 
--~---'----~---~-- --------~----
R.K.A.v.v: ~ Lens B ,:i-,3 °· _ _ _ , : ,,_.,, _ 

Precies 11 ·man wist met hun leider de weg naar· Lèid~ 
sendam te vinden, , waa:r· de wil.rmt'é niet minder was dan over-

,-

. al elders. De wedstrijd. stond •op niet al tè hoog peil.:_· 
. Et' werden,nog al.wat fÓuten·gemaakt, maar dé drie dÓiü- , 

punten' vergoedden veel. Na 9 minuten gaf invaller Jan· de. 
Bakker een zuive;e voorzet, die· Paultje' niet vérgat oor-' 
reet te benutten. Nog vóór _de rust had Jan de RÓos de'·vol
doening zijn grotè aotiviteit'beloond tè zien ~et een twee
de doelpunt •. In de_ tweede hel:ft speelden onze jongem als 
elf individuelèn, waa:rpij weinig_:resultaat .te boeken_vait •. 
Slechts- één keer kon Paul de- 'bal. nog juist' aan à.e gÓede. · -· . 
zijde vá.n de paal plaatsen. Ma.a.rj de Leidsend~erS" stondén 
ook i,i_~~-te ~lapen en plaatsten de bal over Rinus;- die· een 
tiental -meters vó.Sr het doe+. stond. Di_t werd voor een jel!-g~ 
dig bezoekér aanleiding de keeper een !liga:ret te·beloven; 
als hij wèer een ba.i liet g~. Even later z8€en WJ Kees 

, Hillenaar de, keeperstrui aanschieten, maar de sigaret be
hoefde·_ niet te wo:rden. :µ.itgereikt, want het bleef' 1-3, 
waarmee B het seizoen ·waàrdig besloot. In. de teht hadden· 
we het, nog even over ·de warmte, de oorzè:ak ·van het si'ome 
spel, maar eenmaal op het zadel scheen de warmte · ge\veken, ·· 

-want als 1!oeskops op de baan stopf een achttal· Len.Sers. ;_,. 
weg ill de richting huiswaa:rts ., . . -_ · 

"'!""-- . P.J. " ,.,._.·,,.,.,,,. 
... , ~ ,;... __,. 

Hier volgen .de e~dst~den: van de oom.petitie-elftallen;. 
'4e Klas Jl van de K,N.v:B. · · :·,·. ·•·- · 

Alplria 1. 
L en S 1-, 
D,H.L. l ·· -
0liveo l 
Westlandia l 
A:rchipè;L .l 
Duno_l 
kra,nenburg l · 
de.Jagers l 
•s-Gravenzande 

_ gesp. gew •. gel-. _ ver 1. · pnt. voor-t.êg~n' 
. ~ '18 11 4 . 3 . 26 . . . . 4~~0, ·• 

-18 8 · 4 , 6 20 63.,.55 · ' . y . ' " • 
· 18 · · 9 - 2 7 20 .. 35-35 > . ,_ 

18 9 - ' 1. 8 19 · 51.,;39 
'18 . 8 • ; 3. 7 19 46-37_. 
18 8 3' . . 7 19 43-'-52 
18 · 6 5 . 7 '.·17 42-"-33 
18 · 6 · -4,, _, s· 16 31-35· 
18, ·5· 4 9 14 30-47 

1_ 18 4 2 12 10 33-60 



' 
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A;fd. Den Haag 2e Klas D: 

.,.. __ 
. ~-. , • 

gesp. gew. ge_l. verl. ,pnt. voor-tegen ,, 

Te Werve 2 16 ll 3 2' 25 44-16 
... 

-n.s.o. 2 16 ,,11 l ,4 .• 23 . 32-20 ' ·' 
DÈüfia 2 .. · 16 7 4 5 ·16 ·. 15-13 
H,M,S,H. 2· i6 7 l 8 15 31-27 

-~ 
., . ' Lens 2 16 6 3 7 15 27-29 ' , 4;• 

Vogel 2 ' 16 6 3 7 13 , 31-23 
Voorburg .2 i6 3 6 . 

7 12 . 21-31 
- 0liveo 2 16 4 3 9 11 19-41 · ' . 

La.akkwart ie; 6 16 4 2 10 10; · 16-36 
;,, 

' 
2e Klas E: ,t 

Rijswijk 3 18 12 3 3 27 39-17 , ,i 

G.D.A.-3 18 '10 3 5 23 42-31 's,'ác.' ' 
, Archipel ·3 18 8 5 5. 21 28-25 • __ ; ,;>;" •\~ 

Westland.ia 3 18 7 4 7 18 31-30 
Velo 3 18 7 4 7 18 26-29 • 
Terlaak 3 18 7 2 9 16 . 31-31 
Concordia 3 18. 7 3 . 8 .. 15 23"37 -
Westerkwartier 3 18 , 7 ·' - 11 14 44-37 
LenS 3 19 7 l ll ·15 35-43 
Duindigt 3 , . 19 4 5 ' 10 13 30-47 i 

2e Klas F: '' 
Lens 4 

•, .. 16 . 10 
. 

4 2. 24 37-18 · Y· .. 
D.H.L. 3 , :16 .·· 6 . .-7 3 19 30-20 .. ·'c;:C_ ', .~ 
Toneg;i.do . 3 16 8 2 6 18 28-22· .. ,, . 
H.;p.v.s.

0
3 16 7 4 , 5 18 25-29 ~.!". 

Bl.Zrtart ·3 16 4 
,. 

8 4 ·16 ,35-,-25 . .' 
v.n.s. 3 16 6 3 7 15 24-26 
Spoorwijk 3 16 5 3., 8, 13 23.:.20 -~ . . 
W.I,K. 3 16 3 5 8 11 23-34 
Kranenburg 3 16 4: ' 2 10 lÖ 21-42 .. 

======::.:===;===;;= -===. ,= .. =====:= ,=======- = .-- = ·-=· =- ======== 

' 

,. 

' ,. 
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_DE -ALGEME"NE VERGA1)"ERING, , 
_ • · · , De ,jaar1ijkse alg.· _vergadering is· dè unieke· gel~gen

•..... heid, waarop Bestuur,, Commissies en leden te zamen komen, 
.. 'om· het' wel en.wee van· de verên,igihg te bespreken. ":!Jaar 

kunnen het· beleid van Best1,1ur en Commiss·ies worden ge
toetst en zo· ·nodig gezond bêëri tiseerd,' piannen voor de 
toekomst ontvóuwd. en gereèhtvaardi gde wensen naaj:' voren 
gebracht'; ' , .. ·• · . ·. - · · 

, . 

' . 
,',. Dit maajct dè i,.;v. tot. een _gewichtige gébeurtenis in 

h~t •verenigingsleven. Het .Bestuur bereidt <J.e A.V. , met 
zorg voor, maar dit mogén wij o_ok van de· lede:ri ei!ien, Een 

._.., • lid, dat älleen ~e:te:·de.pr'ésence geeft; omdat artikél' 
. ng zoveel van· het Huish, Regr;· hem verpliêht, · en dan ge-
. zellig zijn, sigaret je rokend passief' de besprekingen : · , 
volgt, . is geén goed lid. Moeten we dan op de A.V. alle

.··, maal 1t woord voerèn~ ·De hemel. beware ons! Neen, •iede;r -' 
lid moet zich vooráf' erop be zinnen:' Wat ga ik op de A.V.· 
doen? En dan denken we 't eerst aan verkiezing van Be- · 

· · stuurs- en Commissieied~n. Kritie1t·" op· de elf'taloornmissie. ,· 
bijv. plenty. Kómt meer voór, hoor) 't ·Moge ten rechte 

' . · of' ten onreèhte zijn, maar .de ·A. v; biedt. U de .gelégen
heid, vqor deze f'umtie die wensen naar voren te brengen; 

. .,.... , . die volgens _Uw meriing: naar eer. en ·geweten het verenigings-
be lang hei; best zullen dic,nen: . ·- ,_ - ~ ...• 

· 0Yerweegt dus wie U als·. oàndidaten naar voren-zult 
brengen, bespr_eekt dit Jllet Uw medeleden en dient Uw voor
s~ ellen ti.jdig in. Dus· n_iet. zoals vorig ·je.ar een candi

_,.,:..,..;. daatste lling staande d_e vergadering. Dit getuigt niet van· 
de nodige ernst. . ... ' . - · . • ' · . · _ . : - . ,' . 

, 

· ·. Het Bestuur moest aangevuld_ wo:tden·-met enige jongere 
-leden, die t.i,._~. 4,t werk der •oûde;i-en_ kunnen· óve~n':'menj _ . 

/.- :-,. 

. '' 1 
.,. ~ . -· 



.. 

- ~ ---- .. ··•'•"·· .. ··-- - .,_ . ·--------- ---------------------------. -
· • en dit nu door hun ·jeugdigJenthousiasme stir.iuiérëh. Wie 

' ,. ' ... . ·' .,. .. " 

, . 1::rengt ze haar voren? . · ·_, 
. ·Een· grotè. 'massa onverschilligen; die· denken, dat - ze na 

' ·betalirig~'Vari' ·4trii IJ\inimale contributie hun plicht deden en 
verder allè mÖge lijké eisen kunnen stellen, . is fnuikend 
voor een club.-Verènigingàleven vr~agt ,offers. Niet alleer 
van altijd dezelfde bereidwillige leden, maar van allen. 
Nu eens van'die èri dan weer een ander~· Op zijn tijd moe-

' ten wij. allen· partipuliere ·11 bélangen" zo mogelijk onder
geschikt maken aan het clubbelang. Dat is . ."tEalamwork" .Een 
moderne, veel gebruikte, téi-m, dië voor een voetbalver. 
toepasselijk is. . · . · · · : · . 

• 

. • 9 JULI~ Onthoudt de datum en prep~~ee=:t U op de ~• v. 
_________ . __ _:::_ ________ , ______ .. __ ._ W~PR!ALDER._ 

MOORD! .. , .. ·. _. 
Het is meer.dan ergedîjk" te ziàn hoe· onze·ballen door 

de.spelers worden mishandeld. Spijkers; die hun yen_ijni
ge koppen .enige milimeters··buiten het leer van de schoen

. zool steken, graven diepè voren in de balwand, die na eni-
ge -wedstrijd vol rafels en vellen ha.'lgt. . 

. Spelers van alle verenigingen; n'e!!mt nu hamer en leest 

. en slaat de spijkers op hun kop. · · 
--------------· ------ ---------------" _P,.{~---
L E 'N s z A K A G Elf- D A~ •.. 
Donderdag 24 Juni: 7 u._,,Training Il en. 'E .• 
Zaterdag · 26 Juni: LenS b en' Comb. in ~et GDA-JUN.tournooj 
Zondag 27 Juni: Bekereiridstrijd van de afd., den Haag 01 

· · · · · ons terrein.' 
Maandag 28 Juni: .7 u~ 'i.'raining B eh c. Clubavond. 
Dinsdag 29 Juni: 7 u.· Tràining Senioren. . 

... · · · Bestüursvérgad'ering t-,.h.v; Dhr, C.Mil-
v· _. ·- teiibtirg, · A.leXanderstraat 5 ., 

Vr~jd~g 9 .Juli: Algemene Ledenvergadering. 
------------~---------~--------------_;;..-~---=-~~---

· U I T .S L A G E -N: 
. LenS E" LenS F: , 
LenS G - Pupill.Eln A . 
LenS B - LenS C 

' . 
. -•l-1 ·· . 
'• 4-5 
·. ,5-,2 ' 

.. 

-·-----------~:,..__~-·---,,---.:..:. . ....: ______ , __ _ 
VARIA, :_,..· ... 
- . D,e, R.Mià in de_ St'. 'Jeroenskerk, tijdens '.welke Joop van 
Wassing en ·Fientje' Behr op 25 Juni in het huwelijk' .hope~ 



,: '/. -·--~"!"~.~-~~~~~'":"...;":-;-:-~--:--:--:-.:..":-:--;::-.~.:------.-_· ~.-.--:·:--~-~--:--·-.7":."":.~=2= ~ . 
- ,. te treden, vangt: aan, '21!1: ),0 -q.ur.":Wij verzuimden de vorige 

,wee_k dit te vermel.de:n. _.-- - '·,, :_ .. , :, .. _ · • , · .. · , ·: -
• , .- ." René Roemers d:ie re.eds enige .tijd _ziek was, werd ter 

' ~ • ·/ - . -.~ ,~ .... ,, _1· , 

- -obse:i,-vatie in de_ Ursula.,,-:t{liniek te. 1/lassenaar·:opgeJ:!omen •. 
Wij wensei;i. de patiènt spoedj,ge· bet.ersèhap> -·.. . ·. . 
. Op Dinsd9-g 6 J)1:l.i .(f~a.pp~n.:,v_r:im Huysmarui.,en Mej~ P.Kops 

· in het huwel:i.jk en we 1 onder .de .. H.Mis van 11 uur· in de · 
Parochiekerk v;;m de H.M_arthii.: Recëptie van 3'-4 uur; Car-. ~ . . . . . ' ' ' . _.... . . 

.. -,tesiusstraa.t 62. -Aan p.et bruidspaar .. en wederzijdsE>' f.ami.,. 
lie onze oprêohte gelukwensen.: ·___ ' · _ , ·_. -.. ,, . , · , 

A.s. Zondag 27 Juni spe;J.èn op ons te_;rrein ~ya'ën. DHB 
de bekerfinale A;fdelirig Den _Haag. I;,ens_leden en ,donateurs 

- • J ._. ' • -~~ 

. beh_ouden vr:ije, toegang. _-_- ': --- : _- - - - . _ >,' . · _ . , :·_ · · . 
- _Harry Gribnau, Druivenstraat à, heeft· :een paar goede 

• • voet balschoenen. te koop. voor. e e:6,_ Le:n,S ;t._i9-,; _die. Jll?.lê:t _ _40 kan 
gebruiken. _ _ _ ·_ _ · . · · -~---~-~--------------:-~----~~-~~~~--------~ 

. T R A ·r n : I N G. . _,:: ,, , . -- . :· .. ' ·;. 
1 , • ; Op het ogenblik, dat, we;~i_t, schrijvèn'/zijri' er 2 trai-

ningsavonden yoor _ de s_enioren achter de rug. Zij, · die aan
wezig waren, hebben· het. wiw,rschij_nlijk bèst naar hun zin 

,. • gehad~ wè hebben er têni:niristè _niets dan:goeij.s _ofer ge
hoord, en wat nog belang:i,-ijker is: zij'hebben er wat ge-.,.. l rd. ,' ~ ,, ---••. 

ee •... : .. , ..... _- ............ __ :,...1~--"-... ~-•~~; 
Eén ding viel orui eèhtér wat· tegen, en wel, het aan-

tal aanwe,zigen. _Een kleiri:é ·30 ·a:eèlnemers"klinkj; •vrij be
·_ho_orlijk, vooral als we d_è 'S"éJ-8:ngstelling· inYor;i.ge, jaren 
nog eens in de hërinneririg :terugroèpem •. 'Töch betek,mt het, 
dat van onze 6 elftallen -~t de. vorige. competitie meer 
dan :de_ helft niet verschijnt. Nu weten ·we wel, ij.a,t. er e.en 
aantal led_eri door za.kélijkea of studieredenen,· of· door 
11 ouderdom1.1· (als ·voetballer,, J1ereikt mén nu eenmaaLvrij 
gauw de pensioengerechtige, J.eeftijd) afvallen,. maä.r- dit 
aantal is we.rkelijk_niet .. zo,,groot:. .. Toen .onze voorzitter 

· -enige -wéke·n 'voor":"dé: àanväng.;van '.de .training een opw~kkend 
artikeltje liet verschijnen,. kon hij melden,. da;t er._ in 
het geheel geen berichten ;van verliindërirtg' v#(rén'inge_ko

" men._ Het merendeel van onzè -senioren. moet _dus in •staat 
, zijn de training ·te be zo.eken. . . . ,, . _. .. , ;-, 
t •·- •. .. -Uit- het. voorgäa:ride ·. zouden:.we,.de' c.onclusi13 Jrurg1ep._ trek-

ken, dat een gedeelte van dé• leden meent de oefeningen 
. •·, - : niet nodig te hebq,m; En d:i,t" is nu, :v:olgèn:s ·on<1,e be,schei• 

,:, _: dep. ,mening, w__el · enigsz_ins ;iezijden ge. werkelijkl:ieid; Zijn ' .... -. . ~ - "" . ~ 

r 



' 
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er onder.dia wegblijve~s geen éénbenigen. - .in de beteke-·: 
nis dan, die in de voetbalwereld hieraan .gehecht wordt? ;: 
Beschikken zij _allen Óver een· goede en -verre tráp; valt · ~ 
er aan hun koptechniek niets 'te· verbéteren? ·Hebben zij •.· 
al voldoende ·uithoudingsvermogen, óm_ een be;tangrijke wed-:
strij d naar behoren uit te spelen? Indien.dit zo. was, hoê 

_ ko~t he-t'dan, dàt de resultaten.in het' áfgelopen jaar niét 
beter waren? De algemene balans van de sen:ior-elftallen .'. · 
in het juist beëindigde seizoen è-aeft een negatief resul~ 
taat te zien. : · · . · ·• · · · · · · · ; 

Ook het voetbalspel.geeft dan alleen volledige voldoa.:: 
ning, als men mlèt zi·jn ontvangen talènten. woekert. En hoe 
anders kan• men d~e. ontwikke lel/-, dan doo~ ge_stage en_ ern-:, 
stige oefening? .. . . ' · ·_ . _ . , 
· Yfe hopen, dat .de komende weken de bezoekers· van de trai .. . ) . . . . 
ning·up dezelfde serieuze wijze· de prettigELl.\ê'SS!!Jl .. van __ _ 
Aat Koppelle en zijn· "hiilp.ers z11llen v9lgen en dat huw goe-

. de voorbeeld de lakse· sportrriakkers zal s:f;i.-!Jluleren ook hun' 
gaven te ontwikkelen_ tot heil van hun eigèn .. bódy en tet ; 
hoger, è ontwikkeling. va_n hunclÛb. ·• . :r.v"v ... _;,,, --------------~-----------------------~--------~-~----

'PROGRAMMÁ JUNIORES ZATERDAG 26 JUNI. . ,. .;_,· 
G.D.A.tournooi: terr.Loosduinen te bereiken met bus P. ' 
Lens COEB. ' - Lens D. . 
D.H.E.-LenS oomb.' 12.50·· ·: D.li~_L. ·- Lens D 3.40 
Lens comb.-Valkenièrs· 1.46: Lens ·D -;. Valkéniers 4.35 .· ,. 
Oosterboys-LenS comb. ·2.15- ·D.H.B. - LenS D , 5~ 10 
LenS comb.-G.D.A •. 2.50 = Len.S D - G

0

.D.uA. 5.45 .1 
U I T H E T - J U N I O 'R E N· K A M P. PROGRAMMA: E'.et . 
Le?l.S D. en een cor.:;,-elfoal gaan Zaterdag: a.s.,naar G.D.A. • 

. om deel te nemen aan llj9_t jaarJ,iJkse G,J?.A;-juniorentournogi 
·Zoals. jullie zien ,10rden er 4 we:l:strijden gespeeld per elf
tal.Alle wedstrijden duren 2x?i min. Per afd. zijn prijzen: 
boschikbaar gesteld.De winnaar v'an een afd. is het elft.ai 
dat het hoogst aantal punten·- behsalt .Bij geli,jk -aan-t'al zul:.. 
len strafschoppe:n: genomen worden.LenS .D· speelt de le wed.:., 
strijd om. 3 .40. De rés~ ·zijn:· J.Teunisse en ]). v:.Eijd.e!).. De,. 
LenScomb. start ··al om 12.50. De opstelling luidt aldus: , 
W.Gelauff, H.de Baldcer, _W.Rómijn, Jl,Hei·fkens, H.Kortekaa.?, 
A.Strous, de Jager, ,G. v .Roqn, C .Bon, lr.Haket, -L.Hà.ket. ., 
Ress _R.v.d.Wal, G,Lammers, _J.de Roos. Eventuele verhinde;
,ring moet uiterst Vri;jdagavond ae:1 het Jun.-secretariaat," 
,berioht worden, ,Voor ;i,lle· jongens, op_.tijd aanwezig. 
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========~==========- ===~~====~==· ======== .. =·============ 
LÊNS' ZAKA.GEND'A•J • 

' Donderdag 1 Juli: 7 u. D en E trainen ' 
8 ui Het bestuur vergadért ·t.b.v. Dhr. 

1 '• c.Mi.ltenburg, Alexanderstraat 5, 
Zaterd.ág . 3 Jul:i.: Lens F~G,:.Pup-A~Pu:i;i.B. ' 
Zondag 4 Juli: Lens 5'-k-:s-;c·, · .-.. 
M.aá.ndag· ·5-Jul;i: 7 u Lens Ben _c trainen.·•'. · . 

: . , ..... · .'· .. Club.. ·: 
Dinsdag' · 6 Juli: 7 u. Seniore:s. trii.inen •. 
Woensdag •,7 JtUi: 7 u. Vetera.I).en 
Zondag 11 Juli:·. JunioreJsportdag . 

·., 

•• , •• ,. ' .. • < - ' -------- --~------',-~---·------------ . 
ALGmENE VERGADERING. , .. 

. U i -t n o d i g i n ·g . 
tot ~et bijwonen van de Algemene Jaa:r-vergadering op. 

• . · Vrijdag 9 Juli 1948 .· :. · ·• · . . .. 
des avonds te .7.3ouur in Café:...Restaurant,"De Kroon"; . 
Spui. 10, Zalen 5 en 6. . , • 
Iedere Senior is. verpl_icht dez}f ja?,rvergadering bi,i te wo-
nen. Bij afwezigheid zonder voorkennis ve-rbeurt men een boe- \ 
t~ 'van. 25 cent volgens het Huishoudelijk 'Réglement •· Deze 
jaarvergadering is tevens toegankelijk voor alle donateurs 

· en de ·juniores, die 17 jaar geworden zijn. 
A G E N D·A: • · ·· , , 

· 1 •· Opening , 
2. N_otulen Jaarvergadering ).947 

~ · · 3.. Ingekomen .Stlikken en mEldedelihgen ' 
4 ., Jaa;i,ve],'.slagen . . . 
5. Béstuursverk;iezing. Periodie~ treden af de. 

·H.H.· P,Juffermans,, n.en Q,Milte~burg. Nog ,. 

·, ' 



-----------------·-----~ 
steeds is er in'het Bestuur een vacature, die 
niet werd aangevuld. · . 

6. Verkiezing commissies. , ,. . ' 
CaJJ.didaten voor Bestuur en Commissies,""alsmede voorstellen 
worden uiterlijk 6 Juli ,1948 ingewacht bij het Secretariaat 
GaslaaJJ. 54. 

I 
7; Eventueiè ;oorstellen. 
8, Rondvraag. 

· 9. Sluiting, 

,., 

Het Bestuur. 

----------~----------' --------·-----------
Jaarverslag van het secretari~t over het verenigingsjaar 
1947-1948, waarin yerkort opgenomen het verslag VaJJ. de Ju-
niórencommissie. · · .··' · · ' ~ 

Inleiding. 
Het achter ons liggend~ jaar geeft reden, tot tèvreden

heid. :Bezien we de technis.che prestaties, dan valt de goede 
r=gschîkking op van het eerSte elftal in de competitie van 
de 4e klas K.N. V ,B., n. 1. de' tweede plaats •. Daarnaast he~ 

,haal4e het vierde elftal het. kampioenschap in de 2e klas F 
vaJJ. de afdeling I s-Gravenhage; Jammer gene~ 'bleef het· in 
de promotie-competitie iets bij ~ijn tegenstander, V.D.v. 2, 
t,m echter. Deze prestaties wijzen er op, dat er nog een 
weinig aan ons kunnen ontbreekt •. Serieuze training kan vol~ 
gend jaar zeker ènige kampioenen opleveren • .Andere redenen 
tot t·evredenhe id zijn de , flinke vermeerdering van het ie.: 

._ dental, de gezonde financiële IJOs_itie · en een goeà. vereni
gingsle-ien, bereikt door samenwerking yo.n l;lestuur, actieve 

· en ondersteunende leden, · · · 
.Algemeen overzicht. •. 

. De .Alg. Verg. van Lenig en Snel vond plaats op Vrijdag. 
,,. 18 Juli 1947 .in café "Dmna.11 ~ waarbij 61 le·den, èn" donateurs 

aaw;ezig waren·. · 
Onze velden werden door-Dhr. A,Hemmen v66r de compe

titie in uitstekende conditie gebracht. Mede dank zij de 
hulp van de weergoden werd daardoor het competitie-program
ma eén vlot verloop ge'Viaa.rborgd. De 'training werd in eigen 
hand,gehouden. De senioren o·efendèn onder·leiding van ])hr. 
R.Roemers, terwijl bij 'de· junioren Dhr, ·A..v.Huffel de trai-

- ning verzorgde. Ook. nu weer .gaven de jongeren, wat opkomst 
<8l betreft, hun oudere sportma.kk~rs het goede voorbeeld, 



,, 

- . --~-
De Juniorencomm. organiseerde op 29 Juni haar jaar-

lijkse sportdag, die ook nu v,eer zeer goed slaagde, Ook de 
sportdag van de seniorer,i op 3',iugustus had eén prettig - "' . ./ ....... . 
verloop. 

· : Door enkele van ·onze, elftallen werden ·trips onderrio.::' 
men. Zo reisde het eerstè .e_li'tal llil,ar Haaksbe·rgen en hét 
vierde elftal naar Panningen, terwijl versc:hille'rtde elf
tallen naar Haarlem_ tràkkenJ/,1!1,,al,daar D,s.s.-H. _te bestrij-
den. ·. ,,. . . - - . t • ':t.. • ~ · ~ 

Op Zondag 21 September trof men de Leµis~familie 1s mor
gens. in de -kapel van Groenesteijn. Vele leden-en donateurs 
(trices) wo<;incien de H,Mis bij .en_ginge~ ter H.Ta.fel. .. 

In. 0ctober ,werd onze Gee,s;f; ,Adviseur. benoemd. tot Pas~ 
toor te lérseke (z). Pastoor. p;Buis ;, die ons steeds 'trouw 
ter zijde stond.op.de bestuursvergaderingen-en die ook.bij 
andere gelegenheden op'de bres stpnd:voor zijn dierbaar 
geworden Lens, missen wij node • . ; . 
· :be Pers- en P:rf,págandacollllll. · gaf ,weer als van ouds 

blijk van haar grote ~nnen·~ ·we memoreren o.m.· de tocht 
naar Duinrell op Zondag ·27 Ju:l:i, het st.Nicolaas:feest op '• 
Zondag 7 Decembèr en.bovenal liet uitmuntend geslaagde fa
•miliefeest op Vrijdag, 23 Ja.nu./3.ri in de Qude Doelen te Jielft, 
waar onder lèiding'van 'oh,r. _J,:\füijteri. _de opvoering plaats. 
vond van'het stuk "In.het witte Paard". Het werd een éola
tant succes, zm'lel voor de artistieke leid:uig als voor de, 
tonelisten. Ook de geestelij!fä verzorging werd niet uit· het 
oog verloren, getuige de deelname.aart de Stille ümgang op 

-. 

14 Maart • ' f , • I ,· '. ' •,., • . • l . ', , ; ' , i ' . 

Ook ~e bibliotheek verkreeg ~eer de nodige aanwinsten,<!>. 
dank zij de zorg vooral van Jlhx. P.Juffermans. 

In. de Le~srevµe van 9 Maa,;rt werd. de benoeming aange- · \ 
kondigd van kapelaan 1,Nijs :tot Geest .Adviseur van onze 
vereniging. lle; ihstal:),atie vond 1>+a.a.ts in de bestuuri::ver
gadering"'::van 30· .Maart; Jle hopen ·van ganser harte, dat hij 
als gee&telijk ·leidsman lange ja.ren in ons miq,den mag ver-

, .. t_çeit~n,. _.. ·· -~~ -·- ··. ·., .• , . · :, ·•.··, :-_.·. _; -,. . ---.-~: ,;.:·. ·. ' -- : . · 
Ledental, ' l ,i, : , : 

~ , ' l 

Het· secretariaa:t' noteerde:'01> 31. Mei 1947 229 leden. 
Per 31 Me.i 1948 •waren er 269 • ingeschreven. Een winst der-
halve van 40 leden, voorna.me1{jJ,c Junioren en :Pupillen.·'· 

Op 31 Mei"l947viaren er1geregistr~èrd 333.ondersteu
nende leden. Ee:p, jaar later bedroeg' )}et aantal ·305, een· 

! • ··~-",( ~ .. . ·-;,. 
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teruggang alzo van 28, hetgeen zijn hoofdoorzaak vindt in 

de tijdsomstandigheden. De Pers- en Propagandacommissie 

heeft ·het .zich .reeds tot taà.lê gesteld dit verschil weg te 

werken en bovendien nog tot uitbreiding van hèt getal te 

komen, onder het motto: Op naar de 400! Met medewerking 

vàn onze leden zal zij zonder twijfel slagen. · 

'Jlestuur f ' ·. , · 
Het college v.--as als· volgt samengesteld:. 

K$.p.D.Jluis, Geest.Adv.; W.Praalder, voorz.; P.Juffermans, 

2e voorz.; A.v.d-.Kley, secretaris, J .v.Venrooy, 2e secr.; 

H.Houkes, penningmeester; J .J.v.Lux3mburg, 2e penningm.; 

N. schouten en C ~Mil tenburg, ·commissarissen. 

In de vacature H.Kops werd niet voorzien. Er waren 10 be

stuursvergadering, ter.'lijl het dagelijks bestuur diverse 

malen bijeenkwam. 
Commissies. 

Uit het verslag van de Juniorencommissie lichten wij 

het volgende: De oorspronkelijke samenstelling.van de comm. 

was: Kap.D,Jluis, voorz.; P.J~ffe:rmá.ns, 2e voorz.;A.v.Huffel 
/ 

secretaris; J.Walsteijn, W,Visser, A,Speel_mans, J.Goemans, 

H.Vink en J.v.Wassem, leden. 
J.v.Melsen werd later aangewszen als leider van het pupil

len J3 elftal. In de loop van het jaar moesten H.Vink als 

lid en A-v.Eb.ffel als secretaris bedanken i:v.m. werkzaani;

heden. Laatstgenoemde bleef als lid van de comm.- a.àn, ter

wijl J.1i/alsteijn Jr. in zijn plas,ts tot secretaris werd be

noemd. J
0

• Wü.stefeld en Fr. v .'Luxemburg verlichtten • dikwij.ls als 

leider i,n scheidsrèchter de _taak van. de comm., terwij 1 ook 

• aan de Een,. Jlroeders van de school Herschelstraat veel 

_.dank verschuldigd. is 'Voor 'hun daadwerkelijke ·medewerking. 

Qp 31 Mei 194 7 telde onzo;, y-ereniging 113 juni9ren en 

pup:i,llen, Jlij het begin :van. ·het niéuwe verenigingsjaar was 

dit aantal tot 170 gestegen.·_Als gevolg hiervà.n k:onden i,r 

dit_ jaar 9 elftallen worden opgesteld t.w. 7 juniàr~ en 2 

pupillen-ploegen. Dit betekende een vooruitgang van 4 elf-
tallen. · · · · · · 

• Bij tournooien en nederlaa.g17edstrijden wérd .succesvol 

gestreden. Op het Ra.va-v.v.P. toû.rnbo'i bellaalde c'·een le 

prijs. Van G.D,A,. brachten'A en: C een 2e prijs mee, op het 
1 

D,S.-S.H.-tournooi hielpen d.e, beide juniorelftallen mede een 

vaantje, veroveren, '.de neder1$gwedstrijden van R,K.v.v.1. 

le~:rden een le en 2e prijs op.. · · · 
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De sportdag op 29 Juni had, mede door hulp van Dhr. 
J.v.Liempt en het bestuur, een z.eer goed verloop •. Niet 
minder dan 78 jongens namen er aan. deel. Ook de Feestavond 

in Delft werd door .onze jongereÄ goed bezocl;Lt. Dhr,Juffer
mans zorgde er bij die gelege?Jl:uiid voor, dat· de· jongens 
weer netjes thuis kwamen. De St .Nicplll-a!,lavond in Emma werd 
een groot succes, ·vooral ook doór de medewerking van broe
der Henricus. en J .v.Melzen, terwijl l)hr. N .schouten zich. 
bij die gelegenheid als· cineast :ontpopte. · . '' 

De veldtra:i,.ning mocht zien :Verheugen in een groot· aan
tal deelnemers. Bovendien vond vöor Ben C van medio•oc~- . 
tober tot eind April zaáltraining plaats,, di.e ook zeer in 
de smaak viel. . ·· 

. Ván de ·prestaties in de co)Îlpetitie kan in het kort 
het volgende vermeld worden:' · ; ' , 
Het A wist zich keurig in de middenmoot te hándhaven, Door-· 
dat enige van de beste spelè:fs .:spoedig; de gelederen van de 
senioren moesten .verste:r:ken, wè;r-d dit elftal aanzienlijk . 

• verzwakt. Dat het zich toch wiàt te hanqhaven, d?J]kt het 
vo,ornamelijk aan het goede opkomen en de prettige vers"j;and
houding van,de jongens. Ons B bracht het er niet -zo' goed 

af. Wat de sterkte betreft, :qad. dit elftal een betére . 
plaats moeten innemen·.· Dit elftal .had echter in zijn ge
lederen enige te zwakke sp!ë!lers voor. de 2e klas_se, die 
de prestaties drukten. Het C 4eèft een' goede competitie 
achter de rug. Hèt bezet een 13ervolle 2e plaats en moest 
slecllts in Oosterboys zijn meeI:dere erkennen, Ook Lens D 
eindigde op de 2e plaats. 1n dit elftal maakte~ verschil
lende spelers zichtbare vcirderingén. liet .E belandde op de 
4e plaats na een fe:).le- strijd m~t Ril.va, .Oosterboys en 
G.D.A •. Lens F was niet, zo. sterk', Soms ·werden zware neder
lagen geleden,· hoewel, de resultaten beter waren, dan van 
het D vorig jll.8.I', dat toen in dezelfde omstandigheden ver-' 
keerde• Het G heeft als'. jongste' ioot · ·áàtt · de· Lens-stam zich 
in_ deze .eomp. keurig gehouden, het bezette een eervolle 
plaats. Oo.k onze :pupille,n deden' van zich spreken en. ·ver--,> 
wie_rven bij hun tegenpa:r:tijen al spqedig het praedicaat: 
onverslaanbaar. · · · . : '.. ·. ~ 

De andere col[IJ]lissies zullen alsnog verslag van hiln 
werkzaamheden .. doen·. Een enkele 1opmérking· moge hier nog 
volgen. ' . .. < . . . . . . i, ' . • . ' 

' - -~• .. ' . . ,, -.',.. 

De elftalcommissie ·zag zich· ook. in het afgelo,pen sei-
~ •. :1 < • ' • ')l. 1· 

, . 

! 
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zoen weer voor moeilijke opgaven gesteld door het grote 
getal afschrijvingen. De leden, die' zich aan ongemotiveerd 

· afschrijven schuldig maken, brengen het goed ve;rloop van 
de competitie ernstig in gevaar. Huldigt dus het, principe 
alleen in uiterste noodzaak 'b.v. bij. ziekte; een bericht 
van verhindering te zenden. r ., 

De kascommissie heeft, blijkens haar rapport: met 

! 

' 

grote nauv,keurigheid haar werk verricht. t 
· De Reglementswijzigingscàmmissie is gereedgekomen met • 

haar conqept-reglement. 
Len&-revue. 

Ons clubblad verscheen iedere week regelmatig bij de '· 
Léns-famili~. De redacteuren, de heren P.Juffermans en J. 
v.Venrooy, alsmede het administratie~adres ·Dhr. v.Luxem
burg en familie, -zijn wij grote dank-verschuldigd. • 
Slot. · · · .. •· . . 
-- Bij het opmaken van dè b'ä:i.ans van het afgelopen jaar 
mogen wij in vele opzichten ·van positieye. winst spreken,· 
winst echter, die in de'nabije toekomst geconsolideerd 
dient te worden, vàoral ·op.technisch gebied. Goed gevolgde 
en regellllatig beoefende training, zal zeker tot dit doel 
leiden. · ,, . , 

DH jaarverslag mag.nièt besloten worden zonder een 
enkel dankwoord.' In, de eer~tè ple,ats de bestuûrsleden. en 
commissies, maàr ook cl.ie, leden, welkl!l met de leiders ·<ie 
vereniging dienden. Laten we met inspanning van-alle krach-! 
ten en met Gods hulp trachten mee te wèrken àán de verdere ,. 
opbloei van onze club. '- , 

-VARIA- .. ,, . .. 
- Naar wij vèrnemert·heeft René Roemer Vrijdag 1.1. een 

operatie ondergáan, waarvan wij gaarne een goeà verloop 
verwachten. . · · ·~ 
De patiént ligt in Ursulè., K'amèr 44. · 
-:- 1 ___ ----- • . .. • -------·=· -~--~--...,,,---~. 
P R O G R :A M M A SENIOREN ZONDAG 4 Juli 1948 
1.15 uur Lens 5 - Lens A 
Woensdag 7 Juli 1948 • 
7.15 uur Lens Veteranen. • .. ~ . 
Vijfde elftal: Ch.Demeijer, A.Wagemans, W.Klünnen, J.Bon, 
F.v.Deelen, R.Becker, A.Versteegh, A.\l'amelihk,' L.v.d.Wal,x) 
L.Borsboom~ Res.: B.Bes, J.Sinjorgo, P.Ba.kker, H.v.Hirtum. 
Leider: Dhr. L.de Weert. · x) L.de Weert 

t 

' 
; 
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Veteranen: H.Janssen, B.Janssen, Th.Janssen, J.Janssen, 
F.Hoefnagel; L.Hoefnagel., J ,Hoefnagel;LP.Juffermans, 
J;v.Vènroóy, J.Goèinans, H.v.d.Boogaard.t, L,U'llers, H.v. 
Rijn; c;v:.d.Laan, P.v.Egmond, 'C,v.E)smond, J,Bqhtje, .C.Bónt
je, c.;Hattillk, Vl.:Beerens, H.Jàèobi, w;v.Westil)g, A.·v.d. 

-Bemt, A,Nijlarid, J.v.Liempt, J,Castribum; c.v.Kempen, 
v. Waardeloo • · · • . ' 
.Het vijfde elftal, nu geheel compleet, gaat weer de strijd 
aanbinden tegen Lens A. Jle vorige wedstrijd werd met 5-1 
verloren. Wij verwachten; dat deze smadelijke nederla/;1€ 

· gewroken wordt t · · 
De vèteranen zuile~. een önderling9 ·wedstrijd spelen· àm 
de ledematen soepel te houdèn voor het te verwachten ve-
teranen-'tournooi van "De Jager$". · 

-------------·------------·---------------U .. IT HET·JU.NIORENKAMP. 
Foto's. De jongens; die bun fotc nog niet hebb.en ingele
verd, kunnen dit tot uiterlijkJ12 JU:li a1snog doen bij 

'het bekende adres: Soestdijksekade 235. Bij te latè inle-
. vering zal ·betrokkenen het sp~len van competitie,1edstrij
den, geheel of zekér.gedeeltelijk, ·doo~ de ·Bond verboden 
worden. rus jongens, tot uiterli,ik 12 Juli· is de inleve-' 
r~stermijn. . · . · ' 

, . . t. ~ ' 

WAT GESPEELD WERD, De Jongens van het D en van de Lens-
. compinatie, die Zaterdag j .1. ~n het {}.D:A.-töurnoo:i 

deelnrunen, konden het niet. tot 'de begeerde eerste of twee
de prijs brengen. Vooral het spel, wat het D elftal demon
streerde was niet vee], bij zenders. De comb., dat eigen- ' 

· · lijk het E elftal moest ve.rvangen, de.ed het niet slecht. 
Verscheidene spelers van het F_konden heel goed mee·en 
daaraan is het .. ook te) danken, dat we uiteindelijk nog .een 
zeer behoorlijke plaats be~_e1 hebben. 

Pro g ra in ma Juniores.Zondag 4 Juli 
Lens A - Lens 5 1.15 uur ...• }., •- .. 
Lens B ~ LenS C 12.~ uur 

f._Lo~ ram ma Juniores Zatera:àg 3·Juli ... •• ;< 

Pupillen A-:; .Lens F 3.30 uur /. 
Lens G - Pup:j.llen B 2.30; uur i · ' . ' 

Programma. Daar de tócht naar Delft ,geen doorgang kan vin-
den, zijn voor Zat:i:rdag en· Zond.ag weer enige onderlinge ' 
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wedstrijden vastgesteld, 

, 
MOORD · .. 
"Meneer, kijk eens.! Pas 'ii.ieuw ! " • 

. ..... 

Te zeggen, dat het huilen hem nader stond dan het lachen, ~ 
mag overdreven genoemd worden: 11,faar de teleur:;itelling was' ~ 
duidelijk op• zijn gezicht te lezen, toen hij me·zijn v:oet
balschoenen toonde: voor het eerst in de str~jd en .nu reeds', 
geschandaliseerd! Een lange ha.al van acht ,centimeter, nage- · 

, noeg door en döor gètuigde van:een: schromelijk v~rzuim . 
. van een tegenstander. Niet door valse opzet, maar door ~! 

schuldige nalatigheid werd de moord gepleegd op de. glinu;ien- , 
de nieuwe stiefeltjes en werd een schone jongensdxoom ruw 
verstoord. . ~ . :. , -,·· · ·-· _ 1 _ · ·

1
.'. ~ .,. ·, .' • ' 

Daarom, spelers van alle. verenigingen,· gordt U àan tot de 
strijd,'neemt leest en hamer en slaat de spijk~r ,óp de kop!~ 

·' 
::é.J. ,. -

. •' ·-------:--------::-·-~-~----
Lens E - Lens c . 5-2 , . 

De. weinig toeschouwers·, die bovenbedoelde wedstrijd 
bijwoonden, hebben kunnen constateren, dat er onder onze 
jeugd nog wel wa'j; goed13 schuilt. Er werd meermalen ver:-, 
nuftig gespeeld., Het eerst was C aan bod, dat zelfs kans 
zag met een 2-0 voorsprong de rust in te gaan •. Voora,J,. Jan 
de Bakker :wás schotvaardiger dan ooit• En.toen de.jongens 
de kleedtent opzochten voor een welverd:ï-ende rust, mocht 
de leider van C wel lachen. 

-, 

Maar :fn de tweede hel'ft wist :Paul· al gauw het net te , 
yinden, wat Han even, later •·r..adeed, zodat we 2'--2 noteerden, ; 
C sidàerde en :B kwam· steeds onstuimiger opzetten, zodat het 
helemà.al geen schande was, dat J?iet· Pell.ekoorn nog drie ; · 
keer vissen moest. En·toen dij! jongens de kleedtent opzoch.:. · 
ten om zich weer tot heer te vermommen, mocht de leider van • 

1 ' . ' .. 
:B wel lachen. · ' P,J. . , 

' ' ,, 
J 

·' ~ 

• • ., ,. 
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LE N 8 1 · • Z A KAGEN D•A, ., 
Woensdag 7 Juli:r •-7,15-u, Veter.anenwedstrijd_. 

· Allén present. . . · 
Donderdag 8-Juli: '7 •u.· D; .en .E·, trainen,-
V:.ijdag 9 Juli:· Ja.arvergádering, 
Zaterdag · 10 Juli: Lens. Comb, 

· Zondag 11: Jiili:-:Lens 2-4. · 
Maandag 12 Juli: 7 u, -B. en C, trainen•. 
Dinsdag · 13 Juli: Seniores trainen.: : 
Woensdag 14 Juli: 7•u, Veteranen - K,G,B, 
Zonà.ag· · is Juli: Sportdag-voor Ju.,iioraJ1, 

... -l>e.speciale .. aandacht. ;vo:r,çl:!; .. :n.o_g __ O:,,~!:'_ge\"llstigd·op de • • 
Algemene Ledenvergadering Vrijdag 9 Juli om 7:·,o uür· i~ 
".de Kroon", Spui 10, zaal 5 e.n 6.,_- · · . • :: 
. Ee_n s}Jeciale. aa.nmÓedi.ging tot alge~eien bezoek lij.kt · 

ons overbodig. Het is v:arizelf.sprekeJid·, a:at de .·opkóms·t 
in .deze _mooie vergadergelege:nl,eid all.e. vorige records . 

, met stukk!'n s l_aat i' Tot Vrijdagavm).d, ci,Üs ! ! · · · 
- ' ' ' '. . ·• . . -------------------------------------

·NUMM.ER HON°DE·RD,,_ .• , . . 
Laten wij_ erkennen, dat. nummer hprrderd niet steeds· bij · 

iedereen in goede geur staat. Toégegeven! Maar. hedeA. 
geldt het :r,ummer ;100 _van dil Lensrevu.El in de huidi,,~ ge
daante, Men z.al:zich p.erinne_reri, dat op 14 Aügustuf! 1946 
nummer. l verscheen yan de Lensrèvue iil. e·en gesta1ta ,die 

. weliswii.ar- ii,ail,Q.'l.•VOoroorlogse. niet tippen: kon; me.ar waar-' · 
in zij toch mElt_ yreugde werd .o~tvangeri. Het was immers . · 
met verdriet ,_in"het hart, dat onzEl t:r;-ol!-vie vriend ill' 1941 
in het _graf kl:-oop, dood ver;i<;:le.Îàl.rd "bij, manke aan pai>.ier ... 
doç,r_de bezettElr, maar toch.met:· de._innerlij_ke over'tu:i:ging 

·,:en. de- :uitges~:r;<?k?n beloft.e: ,r•~-~l:l.s.'z:u,l:t •gij me weer in le.-;: .. 
. . . 

- -...."t - ' ~--·· -~ 

.... ...... 
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ven vinden." De d_ag vim ops:inÏnding )twam en wederom ging 
de Lensrevue over stad en lan4 om overal het clubnieuws 
te melden • 

. Honderd keren sinds dien~ week na week zonder onder
breking konden wijd~ Lensrevue laten verschijnen. Wij 
weten dat zij bij. onze vele. vrienden een graag geziene 
gast is. In onze arbeid voor ons clubblad-werden wij op 
zeer gewaardeeréewijze bijgestaan door de secretarissen 
van de commïssies•middels hun bijdragen, en door de ad
J!linistratie, die op onnavolgbare wijze voor de verzending 
zorg heeft gedragen, terwijl Oudwijk's copiëerinrichting 
nagenoeg feilloos haar arbElid vez:richtte. · , 

Lezer, wij zetten ons werk voort; het is voor de club 
onmisbaar geworden. Wij zullen PIJ,S voldoende beloond ach
ten, indien ook in Uw huis .de.vraag.klinkt: "Is de Lens
revue er al?" Ja, zij is er nu, en-thans is het een num
mer met een· aparte gedachte uitgezonden. Voor 100 weke
lijks opeenvolgende nummers is veel zorg nodig geweest. 

, Dit exemplaar moge dientengevolge bij U in bijzondere 
geur staan. · · 
------------~~-- ________________ fili~!2~1m~-~--
JAARVERSLAG 
van de Elftali::ommissie van de R.K.S. v. "Lenig 'en Snel" tè 

· 
1 s-Gravenhage over het verenigingsjaar 1947-1948. 

Door de-. algemene ledenvergadering werd de Elftalcommis
sie als volgt samengesteld: H.Houkes, voorzitter, G.v.d~ 
Steen, secretaris, -H.Janssen,' Ph.de Heer,. leden. Tussen
tijdse· wijzigingen werden niet aangebracht. De wekelijkse 
bijeenk;ç,msten: y,erfüiri regelmatig• gehouden I s· :Maandags· op · 
de clubavond en ·verliepen steeds in. èèn goede verstand-. 
houding. Hoewel aanvankelijk 5. elftallen voor de deelzfe
ming aan de competitie. werden opgegeven, bleek reeds spöe
c'l.ig, dat. qol<: een zesdè elftal ·kon worden toegevoegd. On-

' da.nks het feit, dat .enïge leden in'militàire dienst moes
ten treden .en een viertal leden ih de loop van het vere
nigingsjaar door blessures werden.uitgeschakeld, kon het 
zesde elftal de· gehele competitie uitsp·elèh. 

Zoals in het jaarverslag over·het jaar 1946-1947 werd 
gememoreerd, had de· toen geldende-boè:teregeling t.o.v. 
het niet-'opkomen weinig effect. Op· de algemene vergade'
ring werd dan ook besloten dit .punt.te. wijzigen~ Voortaan 
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rerd -bij niet-Ópkomen de· b'etrokken speler voor é~n wéd.: · · 
1trijd geschorst, terwijl: bij ·nogmaals voorkomen de spe,- · 
.er- voor 4 wedstrijden op non:..ac:tief werd gesteld~ on.,. · · · 

lanlfs d.eze wijzigi:ri.g"wás 4et aantal· gevallen van •niet~--·. 
,pkomen 62 •. Het asnta:t afschrijvingen bedroeg 114. Over 
,et jaar ·1946-1947 wàren deze' ci;jfers 'respectievelijk 68' · 
,ii 150. Ho.ewel:. een licht.e verbetering valt waài: te. nemen:-:·: 
á;jn deze cijfers :nog .veel. te hoog voor een .goedè verè.- • · · 
liging. Het' voortdurend aanbrengen van wijzigingen •;in de.: 
,lftall!rn, i's ónder aridere);lier het g<;1Volg van en deze · ... ', .. 
lijzigingen .verminderen _de kracht _van on:o~ elftallen, ' .. ··.: . 
,aardöor vanzelfsprèkerni., de resultaten ,ged~t 'worden; . . . : 

_De indeling van on:ie' .e.lft?-llen was alsOvolgt:' ·• •· ~:: ·. · : 

Le elftal: 4e klasse,· !l-fdeling 1!-. van de: K:N.V.B. ·. ,. '. :.; 
ie, 3e: en 4e ~lftal: ·afd~ling :Pen Haag,-· 2e klasse;: res:- :·;; 
iectievelijk af'deling _D, E en. F.,:; ~; :. · ~ ' . .:: • .~ .·~-~: ~ ;: 

1-~~j:f~~;d:f~!f::~: Lar~et~!lg. ~;n ~~ag.'.; .:e (l'.ts'.~~.•~ _;'e~s-~e~·:•;Î'. 

Teneinde een' ,overzicht" te krijgen :\ran ,het :beschikbare,,., 
;pelersmatëriaal.: wr,rden· vÓor de coinpeti tie," ,wel~e voor: . '· <~ 
üle êlftalle~; 'behalve het -6e,· op 7'sèptember 1947 een -~ 
1anvàng nam/ vriendschäppélijke wèdstri.jden gespeeld., . :_ ;J' 
Iet le en 2e' ~lftal speeide ieder 4 maal, het :3e ejl'5e ·• 
ieder d}iema·a1 'en het 4e·,s1echts: 2:înà:àl.; -~ : •. ~:-:. · ; : ! .- t.:;. 

1Iet in de' compétitie beháalde. resultaat is in cijfers' l ;-

rit gedrukt' als volgt: · · · · ·"·0 ~ • -·· •.- ~· • · ,: : 
Totaal gespeeld 105 wedstrijden, waaruit 99 punten "wer- ' 

:!.en behaald. Dus e·en gemiddelde van o, 94. ·· .. , , . ·- ."., . · . 
•.Gewonnen.we.rden·.40 wedstr.iJ'den~.~ .. ·: • .. ,. ···~-· " ' 

,) .. '! < ',, ... ;- • ' 

V . 1 • 'l •· 46"·· . Il .,, •~ 
er oren · ~ •- . -~~ .. __ .,,. ~•-.,... w _ , _ • :·:-H , ... ". .... 

}el•ijkgespee'ld' wer'den' 19 wedstrijden.~~. ~. , · •. .. • , , .. ·' ' ... 
,De d~elcijfèrs waren voor. 204 t'ege~. 250. ~, .• : ·,.: ;. · ._: ";1 
De cijfers over 1946-1~47 waren: gesp. 90,. gew.· 29, , • 

gel. 16, verl. 45, punten 74, voor. 167; .tegen-216, gem.~ · 
D,Si ...... ~ .. ?,·-~-.., ~ ··.:·:.~~.-~~~----~-·:,, .. 1 ' . ;~ :~··:.;"·_,1··'°·.:~-:.·~~-"' .. ·-,-

Hoewel de•cijfers ·dus .een vooruitgang'.betekÊ,nen ·t·.o.v:~: 
tiet resultaat in 'de competitie'.1946~1947 moeten ,wij toch-·: ; 
opmerken,_· dat . niet· ·alle elftallen- aan ·onze. ve·rwachtingen· .. .; 
hebberi:Voldaan ..... .... ,.,~--._.,. ~~· .. · .. :··.,,. ·~. ~~-_ .... _. -:: ~- -~-1··. 

· 'Als 'wi'j nu. de ve=ichtingen van· onze· elftallen· af zon-''-'"•~ 
derlijk de' revue laten ,passere·n, dan komen<w.i.j natu,U,:, ;· ': 1 

lijt~et ee:'s.t'_b~j anzeiVf?rt:rekkers.' De· ee·rstê w~_d_s~tr~d •f: 
l 



• 
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was ai dire-~t- z"êér_-zvre.ar en he·t behaalde resultaat, een 
3-3 """gelijkspel tegen het sterke Archipel was. dan ook zeer 
behoorlijk. Na een nederlaag tegen D.H,L, volgden de eer
ste Överwinningeno' Speciaal de. wedstrijd tegen "De_ Jagers" 
was het aanzien waard, De 6-1 overwinning sprak dan ook 
voor ziclizélf, Jammer, dat' de _spelers niet steeds. met het
zelfde vuur'speelden en vooral na een behoorlijk _gespeel-. 
de wedstrijd volgde meerdere malen. e_en· nederlaag, De wed-· 
striJd tegen de kopploeg bracht een duidelijke 6-3 oyer
winning, waardoor de. le pl~ts werd veroverd, De 2e helft 
van de competitie.ving aan met de wedstrijd tegen D,H,L, · 
en wederom moesten de ·onzen een nederlaag incasseren,hoe
wel het spel beter was, doch er werd geen.profij~ getr9k
ken van cle geböden scorings-kansen; ll!et nog 5 wedstrij-
den te spelen"' was er nog een the·oretische kans· op de eer.;. 
ste plaats, Doch a8ll alle illusies·werd een eind· gemaakt 
door een klinkende 5-2 nederlaag tegen de leiders "ALPHIAu. 
Drie gelijke spelen volgden nog térwijl de competitie be
sloten werd met een B-3 overwinning op Archipel. Hierdoor 
kon de tweede plaats worden "qèreikt, De èijfers waren: 
gespeeld 18, gew, a, gel, 4~ verl, ·ó, punten 20, voor 65, · 
tegen 55, De doelptmten wèrdén gescoord door: A.Koppelle-, 
15, J.Walsteijn l}; ·H.Overb.eek 9, J,Wüstefeld' 9, F.v.Niel 
6, C,Schilperoort 4,· ·R.Roemers 1,. H,Kops 1, Ant. v.Huffel 
1, tegenpartij l,. Voor· deze wedstrijden waren 24 spelers 
nodig •. 

Hierna werd nog gespeeld om de K,!,.V,B,Beker, Van de 
5 wèdstrijden werd ·slechts l gewonnen eri l gelijkgespeeld. 
Verder kwam het le nog uit in· de ,vedstrijden om de "Rijs
wijkse Vredesnaa_ld", uitgeschreven door K,R. V,C. Hierin · 
werd de 3e prijs verove·rd, Tot. :c,lot ·behaalde het le nog 
de 2e prijs in hét tournooi 'om'· de "Q.uick""Steps-Bark"tour-'. nooi. "" ' . . • . . 

Teneind'e nu eindeJ:ijk eens •een· van onze· drie 2e klas
' :c,ers naar dele klasse te doen promoveren werd getracht" 
een elftal zo sterk mogelijk op te stellen, Vanzelfspre
kentl_kwam hiervoor het 2e elfta;t het meest. in_ aanmerking, 
doch al· direct bij het begin" der coinp_eti tie bleek, dat 
onze verwachtingen wederom te hoog· gespannen· waren. ·.De eer
ste · 2~ wedstrijden leverden eyen zoveel nederlÈigen, Daar9p 
volgde een overwinning, nog een nederlaag en toen plotse
ling 5 · opeenvolgende overwinningen,·'Deze toonde toch aan, · 
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dat onze resèrvés wel degelijk in staat waren een béhóoi
lijk resultaat te behalen. Helaas moèsi; echter· hei; elf-'·. 
tal diverse 1.wijzigingeri ondergaan; wat .aan 'het· gehe~l .. 1 

van het elftal geen goed dêed. Na deze overwinningen-:·.·• 
reeks volgde' dan ook geen ·zege meer, 4 Nederlagèn en 3 

· gelijke spelen waren het resultaat. Toc_h werd nog de 5è 
plaats berèih-t met de :vólgende cijfers: gesp. ló, •gew: ·., 
6, gel. 3, vèrl. 7, punten 15, voor 27 tegen 29• _Voor·: ' 

• deze 16- wedstrijden waren liefst. 39. spelers nodig. Dit-'_" 
komt _deels door het groot aantal'" afschrijvingen·voor dit' 
elftal en: deels door hèt feit, dat het elftàl diverse·-· 
spelèrs ~èiest afstaan aan' andere ei:f'tallen. ·- "··' · '·' .: 

. · - Het derde elftal startte beter dan het 'tweêdei. Nà. 5 •, 
wedstrijden met 4 overwinningen en 1 nederlá.ág, was de··" 
eerste plaats bereih-t. Daarmede bleek echter al>het· · 
kruit verschoten •. Er kwamen weliswaar nog ·2 overwinnin-··· 
gèn en 1 gelijkspel, doch· de •rest ,varen allenïaai neder
lagen~ Het elftal, dat hoofdzakelijk uit <oudere spelers 

~ bestond, legde niet· de -strijdlust aan ere d·2.g, die er van 
. verwacht werdo .. Sommige spelers waren er niet genoeg van· 

doordrongen, dat het spefon van· een wedstrijd niet. ge.; . 
heel: alleen voor eigen plezier was, doch dat daàx ook·
enig .clubbelang bij ·betrokken waso Het resultaat was de 
laatste plaats, gelijk met Duindigt 3. Een be sliss'ings
wedstrijd was dan ook noodzakelijk~ Gelukkig kon deze ·· 
in een 2-1 overwinning worden' omgezét, zodat het 3e .voor 

.. . • .,,1 

de 2e klasse behouden bleef. Het eindresultaat was: gesp.-
19, ·gew~ 7, gei. 1, verl.11, punten 15, voor33 tegen 

·43. Hiervoor waren 37 spelers nodig.·. · • 
De· laatste hoop .voor een kans op de ie plaats in de 

2e klasse was ons 4e elftal. -Dit elftal begon direct' 
met 2 overwinningen, een gelijkspel en een duidelijke .. 
-ó-3 zege op H.P.s.v. 3. Daarna volgden· 2· nederlagen,. 
waarvan ci.e eerste tegen Kranenburg 3 niet eens nodig- was. 
Daarna werd niet meer. verlóren. -Wel moesten: nog 3 pun.,. 
ten worden afge'staan door 3 gelijke spelen tegen Blauw 
Zwart 3, ·D.H_.L. 3 en H.P.S. V.· 3. Tegen ,de laatste uit~· 
sl;,.g 1-1 werd weliswäär een protest inge,fiend, -doch'·dit · 

·· protest werd. door de Bond afgéwezën. Vooral _de eindspurt' 
·was 'zeer goed. Het doelgemiddelde 'van de 1aàtste 5 wed-" .c 

strijden was· voor 18 en tegen 4, Ook dit jaar hebben de 
.. dóngens .Va..Yhet 4e. weer getoond, wat dóor sportieve sa...: 
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.. ~~-;,,~;ki~g. ~n '~Óed~- ,t:ea::n~é·st "ti ereikt. k~ wo·rden. 'i![ë'ri ·voo 
.:. beeld voor al onze elftallen. Zo werd •de le plaats be

naald met de volgènde cijfers: g;sp. 16, gew, 10, gel. 4 
verl. 2, punten 24, voór 31 en tegen· 18; . · 

Het is jammer.'êiat in de, ·promotiewedstrijden, welke voo: 
het eerst dit jaar in de ondera:fdeling moesten worden ge
speeld, niet dat resultaat·werd bereikt, wat. er van ver
wacht. werd. Na een gelijk aantal punten te hebb_en behaald 
als d'e beide andere ploegen V.D. V. 2 en Quick-Steps 2 wer
den er nogmaals 2 be'slissingswédstrijden gespeeld, waai-
ven er l gewonnen en 1 verloren-werd. V.D.V. 2 had beide 
wedstrijden gewonnen zodat 'dit el:ftal promoveerde.· Aan '. 
het resultaat in de competitie. hebben 29 spelers hun me-
dewerking verleend~· . · · 

Ook het 5e ,31:fte.l ·heeft ee:h goede'" competitie achter 
de rug. Het bezette de .4e plaats met de volgende cijfers: 
18-,..6-5-7-17, voor 25 tegen 34. Dit -resuitaa.t werd beréikt door 27 spelers. . · · , :-.'·. . . . . · .. 

. De benjamins kwamèn eerst op' 26 Octci~er 1947 'geheef on-
• voorbereid aan de start~· De rësultateri. waren dan-ook"iri 

het· begin bepaald slecht. Langzamerhand· werd ·het spel ·:ech
ter -beter met het gevolg, dat er drie overwinningen en 2 
gelijke spelen werden behaald. Hierdoor werd de Be.· plaats 
bereikt met een totaal aant~l elftallen van 10. De cij-·· · 
fers waren:, 18-3-2-13-8 ,; voor 19 tegen 5lr 'Hiervoor waren 
25 spelers nodig, die alle een pluim verdienen voór hun 
moedig volhouden. 
· In de bekerwedstrijden voor de afdeling Den Haag kon 

het door ons opgestelde elftal ~lcchts de 2e ronde b~rei
ken. 1/lïppolder ~ maakte aan alle illusies ·eeri.' einde,· door 
ons.elftal met een 6-2 nederlaag naa.r huis te sturen. 

Door het vlotte verloop ci:er· competitie-waren onze elf
tallen reeds vrij spoedig. uitgespeelè .• Dàor het vaststèi
len van vxiendschappelijke wedstrijden konden de spelers 

'hun hart nog dikwijls ophalen. . 
· De strijdlust van sommige spelers was, vooral na· een 

geleden nederlaag wel eens· niet zoals wij het van goede 
Lensers gewend zijn, toch was dé geest in alle eiftallen 
over het algemeen goed. Het Bondsbestuur heeft geen schor
singen behoeven op ·te.leggen, wei zijn er enige waárschu
wingen opgelegd, doch deze. waren zonderverdére nadelige : 
gevolgen •.. Ook werden er enige Rpelers door de scheidsi'ech-

• w ~ , • : • 
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ter het veld ui'tgestuü;..d.· Dit láatste' vooral is zÈÏer-·na::· ... 
delig voor de goede n"aam, ~e'lke Lens in' de voetbalwereld_ 
heeft. Wij hopen·, dat zulke· excessen in de _volgende. oom- - • 
'petitie uitblijven, Zelfbeheérsing is iets,· was.rover· ie- , 
derè speler moet besohikken én zelfs onder de· slechtste 
leiding Ji10et· men deze·-zelfbeheersing niet verliezen. , -

Ook: de_ ·veteranen lrnamen nog enige mal~n in het veld. 
o.a: tegen de K.R.v.c. veteranen, waart'egen· een 2-1 over.:. 
winning werd bey:ochte_n~ Tweemaal _we_rd· aangetreden t§gen ;· 
D.S. v., he:tgeet1 eveil_ zóveel overw,nnipg_en opleverde, -ter
wijl ook in het Quick-Steps veteranen tournooi goede re~ 
sult aten werden behaald zonder, echter voor· een prijs in 
aarunerking te komen~ - -:---.,.' · '.':< - · · : . •· :· · _- · ·. · . . .. 

•. <' d " - • - .. • 1. • ~ •_,{ • .~.... 0 '•• 

.. De-indoor-training werd oók dit jaar weer slecht be-
zocht. :De eerste avonde_n was het aantal opkomendèn·b~: ·, 
=edi~nd, maa,r -aj. spoèçl_i·g l;i.ep_ dit aantaL.terug·•:f;ót ·on
geveer 8 à 10 ,!llan, -s9ms yms_ de oplcpmst ·Ilog EJinder.,,Di_t- · ., 
is zeker niet aan 'de trainer onà lid. Aat Kop11el_le _te wij-,_ 
ten. Deze heeft elke Donderjl.agavond steeds _zijn,:b'3ste · + 
krachten gege'Vlln' om h_et ,ha.ndjevo1 ··:i:eden _:fit ,i;e llouden,· 
Eet1 :rroorq. yali hulde al3Il hem en aaµ de z,e troiiw':1 :Leden is 
hie;r: ze_ker op z_ijn plaa._t s·~ :· wi_llen wi:j: ;in de volgende oom-· 
petitie meer s)i.cces" be)lalen, 'dan zu:Llep. a,llep, de _-_t_rai":. : 
ningsavonden moete~ b:ezoekep., Voor. de ·veldtrainit1g, W'3l-
ke_ moI11enteel ,enige weken aan de_ gan:g i_s, is de; opkqmst :. , · 
bete;r:, mM-r nog p.i\)t_ bevr,edigênd, .·, _J .• · - · . •. ,;_ ., · 

Tot _slot. breng ik "ga_arne .dank aan allen; die 'm;i,j, ge;
durende ,dit V'3renigingsj?-ar hebbe-n bijgestaan i,n_ deze· _ 
voor· )l!ij vreemde werkza?Jllheden, -:specïE1al de. h_eer ·'fl_.Hou
kes, die mij in· da ve_le- móeilij~eden, steeds_ gaarne yan_ -
die_nst was~ _ • _ _ · _ . . . - .,. . __ : • 

"Ik moge- dan'·l:l'3sluiten met allè;spelers op -t~ vre)<l.i;en:,:' 
het komende seizoen met nog meer ·strijdlust te· beginnen 
eµ door sportieve :sameny,erkj_ng cmze 'verè:,iiging hoger.iop .. 
te brengen · . · · • • -... 

• Namens de Elf'_ti;i.lcommissie 
·- . "°t . . r ~ - . -- . . ·, · , · .. ·..: ,.. ._ ,~ · w.g. s.v.d.Steen, Secr • .... 

: · · • · · - : _ ' ' ~ • : • • 1 s'-'Gravenh ,a.ae ·. 9 Juli 1 ° !J:8 .-------~--:--------------~-------------~~~~----,---~,.~- .-
Een van o·nze .trouwe ~pelers leverd~ de . volg'!l;nde: ·bij dra-:- , 
ge• - ~ . . . ~ . .. . . ~ . .. .. ~ . . . . .. - ·- . ·,., 
S P·E·L ER _S p_·L I __ è ·H T. ·: " - ;.>·. ~ ·,\ ... _ 

"Ik speel voor Iii I n pleziei:; dus als ik I s Zondags maar 
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een ~dstrîjd'·speel,"virid'ik'dat v'oldóende~·w• . ~- ··•·· 
'Dat ä.enken'_heel wat leden van LenS; -Maar spelen ze wel.; 

zo• plëzierig?_ Ik geloof het niét•.'. ,, ·: · -·· · ' •-
'Hèreri, U speèlt wel •met '.plezier; -als- U ,terdege_ voetbal

len kunt. Speelt'.U· een wèdstrijd en wordt -U keer op keer--. 
gepasseerd en trápt u: geregeld niis of hèeft- U è~ri bal -·:· ;: 
voor het inkoppen en :raakt de' bal het hoofd wél;-•má.ár-bij ~
Uw thuiskomst s'èhreeliwt U om asperine vánviege··ae hoo~à.--' 
pijn, omdát ·u niet wist hoe· de bál ·goed, •te •koppen, zegt • 
U dan ook daarna "ik hèb toch plezierig· gevoetbáld"?. - · · 

-wat ·:zegt U, heeft U' gii'éri, aanleg• ç,m te, léréïC:voetbal- • 
leri! î !'.,'. ,- •. ,u:.1 : '.i,.:.~-:.../ :. -..,~_:_--l ·:. ..• _,_ ..;~:-~ : . _:....., f' 

Komt .U- dan wel op' dê' trcinin/i1'" ' ' .. ·· ., .. :-1•~;. ~ , · :·. •. 
, Oh, speelt U voor Uw plezier en vindt'.Ueeniriaàl öp~Zóri'-, 
,dag ·spelen•voldoendè? z'al ik u: daric eéns 1.ien: raad geven:• . · 
. "GE.AT TRÁI:NENEN·NÖG·EENS,TRAIIIBN.''•• .. ,;•_•·:. , •·,:~• .. ;. 

'U lé'ert'daar hoe U 'de bal inoet behandeleri:"koppén, ~-,·, 
sèhieten,, stoppen; irigoóién en dribbelen.· U "leert daár •-, 
elkaar •keririen~ , ·' ·'·' • ;_.J :· '•! '. ' ' · /: .. 

Uw spieren worden·1osgeniààkt. ~ .. ~:· .. -1 " >•. • :: 
Uw ui thóudingsverniogen wordt steed.s groter.. .. · "'· .. · 
Ik geloof, dat U ·dan' 's Zondags· nä-eéri.wédstrijd.kunt.·.; 

zeggèn, • !'het gaat stèeds beter met ine, ik'' heb ·wèrkelijk . ~ .· · 
met plezier gevoetbald,'· dank) z:i.,,j' de traih'ïng; Il . • • • 

·spelers 'als Kick- Smit;- Wilkes 'Éîn•·Rijvefrs' tràine·n; al· .. ; 
zijn"he.t geboren voetballers~· ómdat. zij' in' •conditie móeten· 
blijven. Wat moeten wij dan·welniet· dó~ óni in conditie 
te blijven? Lenf. moet. uit. de '4e 'klás' K.N~V.B; Wij" móeten 
jongere:- spe"lèrs hebben,'. die de plaats.'d-er .ouderen inne- ; 

· men ·en zij 'moet,m Lens naar de ,3e ·klas helpen brengen. · 
Maar hier is veél ·opoffering voor,.n6dig ... ;; ~.: ·,:· , •1 f.· · 

Komt U daarom Dinsdagavond •Yà.n 1 u• tot 9.30 ,trainen~,_,:· 
De .leden,die reeds op de· :voorgaande trainings·avo:ilûén 

aanwezig waren,kome:il met. plezier en .Onder de ·goede iel~ '. 
' ding .va,n Aat Koppelle is een' gezellige training.•.vèrzekerd. -

Eén goede raad.. _, . . :- . . • ·:~ - ; 

• 
' 1 
! 

.Eèt ·_voor. U naar ·de· tra1ning komt heel weinig,want na 
het ·eerste 'rondje' ·bèri't .. U' .a.'f'.:V:-án' .,.IÏ vó1.le inaá.g 'hëêft""if 'Kin-· 
der, want -'ook·met·"trainen,moet 00U···zich voor' de vol"le • 10o%, ,. ~ ~ 
geven. 'Dàa:rom.'spE:llers,kritiek. op .de Elftàlconifu.· moet ·er·· ·• ~ 
zijn,maàr werkt Gij zelf wel mede om .hun taak gemakkelijker ' 
te maken? Als zij geen goed spelèrsmatèri?,al hç~beI)., hoe · 
. r 
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kunnen zij dan iets bereiken? ~ 

Aan· U de taak en de plicht om ,door' training en nog · ~ .. 
eens training hen in staat te stellen· Lens met de sterkst • 
mogelijke elftallen in de volgende· competitie te laten l 
uitkomen, · · 

Lens in de 3e klas, dank zij de. training! 
. - . - - . u: ---------------------------------------:-

DE E.c.o. · B 1 .P.. AST .. 'A P P È 1. : 
P R O G R A M M ·A SENIORE:tr' ZONDAG ll. JULI '48. 
12.- u, -·1enS 2 ·-' Lens 4, !. · 

TWEÈDE ÈLFTÁLi. J~Frijters;·Ph,de Heer, P,Krol, J,Y.Wes- ·: 
ting, A"l3c;>gisch, .s.Kroon, · Ant. v~'_Hu'ffel, W. Vérheggent F. .,.. 
v,Luxemburg, W,Hugens; A,.Al, •• ; . ' 
VIERDE ELFrAL: ·W,Hillenaar, C,Bierhuizen, H,den Drij- · . i 
ver, :B.Vink,--J,.Rooze'n~~g, ·G.v~·d.Stee~,'- R.Wüstefeld, K. ,.·.1:,:· 
Naastepad, C~v.d,Zalm, H,v,d,Burg,' C,v.Luxemburg. Leider:·~ 
Dhr. 1'T.Scho.uten·.· - '· • ~ • ~ -:.; 
Res, voor 2 en 4: :A,Krol, ·A.Hiiasje13, 5.v.d~Valk, J,v,: , 
Mel zen. · · • · · . ' ' · ~ · · . : .. 

De uitdaging van het 4é eîftal tègen de résèrves vindt' · 
a.s. Zondag plaats. De uitslag is van geen betekenis, ; 
weî mogen wij veiwachten- dat de· tráiningscampagne hier l · 
reeds zijn vruchten mogen s>,fwerpen. : · ·· ·· • ·Î 
----------------------------------------------------. . 

UIT HET · j U lf IC REN KA lil P, . 
P R O G R A M M A .11lliIORES ZATERfücG 10 JULI 194S. 
LenS Comb, '-' ·1enS· (Jun.Weimarstraat} 2.30 uur. 

PROGRAJ,WiAÏ Dé LènS Comb~- van a.s. z;~erdag i~ als· v;olgt .• 
samengesteld: 1.v~d,Wal, N,Romijn, H,de Bakker, 1,Knijff, 
J ,Boortman, H,den Teuling, J .Jager, S.de Bruijn, }I,Hll.ket, '. 
A,Linnenweever, 'P,Kranenburg. Res: B.v,Gaalen, J,Over-
toom, J.Starrenburg. --. •· • ·. J .. 

t ~ ~ l J. 
WNr GESPEELD WERD: Het A, speelde een tamelijk, forss)_ doch, 
sportieve wedstrijd tegeii"-:LenS 5, Dat de einduitslag,bij · i 
een 3-3 gelijkspel gebleven is ·mag een wonder heten, . , 
daar aan beide zijden uiterst Itritieke momenten voor het 
doel oni;stonden, waaruit helaas .. niet gedoelpunt kon wor
den. Eij een van die situaties wist J,v.Luxemburg, in het 
door de keeper verlaten doel staande, nog net op dè lijn 
te rédden, terwijl daarna het andere ûoel aan een zekere 
doorboring ontsnapte toen Rodenrijs keihard tegen de paal. 
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JlOElÎe:rde. :r.let nu en dan een. beetje geluk en pech voor bei-

. ciè --partijën "alsmedé. door . een paar foutieve· besli-imingen 
van de seheidsrechter; helaas onëlergetekende himself,kwam 
het einde met de stand 3-3, dat dè verhouding juist weer- · 
gaf. 

De jongens'van het B. konden ook deze keer vreer een 
overwinning op het_ C.elftal behalen.M1:tar laatstgenoeiI!d 
elftal is niet te ontmoedigen, went de jongelui van dit 

- ël:ftafz:ï.Jn alweer: op r·evà.ncher belust,-- · · · · 
Het fu_,. dat tegen de Pup. ] .• .speeldi;,, ?(gn .Jl!et 5-0. __ 

Het leeftijdsverschil -in aa,rimerkip.g.genomen, behoeyen de 
.. jongens van de Pup. E. zich deze nederlaag niet. zo- .ze·er · 

aan te trekken als wel' de jongens• van he_t .:E' •. ~lft(ll_, qie 
· het tegen dé Pup. A. niet verder 'dan tot een 2-2 ,gelijk

spel konden brengen. Hier-v'o}gt het veFsiag dezer wed
strijd opgemaakt door de aanvoerder van de _Pup_. A. ~f?!=ds 
spoedig 1\::regen ·dé 'Pup.· A.- enige kensen 1 welke echter ·niet 
henu~ werden. Toch wist,Gerry, in tw:iijîelachtige positie, 
de score te doen openen. Uit een corner van Tjebbe .wi:st 
dezelfde speler er zelfs nog·2-0 van.te maken. Na.de ;rust 
was het echter gedaan met het overwicht der ·Pup • .A •. 2 goals ·van Romijn deden de eindstand op 2-2 brengen. Dat de wed-· 
strijd in _niet zuD: een sportieve 3feer -werd gespeeld, 

·, 

• 

aldus de e.anvoerder,' nemen we maa_r met een korreltje zout, ., 
.. _daar deze onderlingii wed:stri.jden meestal ,vinniger worden 

gespéèiêf' däri' ·ue normale ''ëolirpétîtiëvtedstr±jd:en. ·· ... · · · _ 

------------------------- --------·----------
VARIA: Wegens bijzondere Ö~s-t.~ighede;q ü,' ·d~. jl.l.l_ll.oren-
sportdag tot 18 Juli uitgesteld. · 

. Vaneen aantaJ_ joi;igs)lui zien we nog steeds de foto te-
. gemoet.· .•. 

UITSLAGE~:: 
LenS' 5 LenS A. '. 
•LenS F Pup. A. 

· · - LenS B -:- LenS C. 
·: · Lens G Pup. B. 

< 

f--3. 
2-2 
3-9 
5-0" 

--------. --- . --- . --.- ---- --.. --- ._. __ c:::z::=======:;:;==:::::======== 
.•. , .. 

·' 
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Woensdag' 1,4 -Juli 7 u •. ~ Vete:rwen :-- K,.G:È, :,• ,' -. 
, Dondérdag. 15 Juli 7 u;-',. ;:p .en E 'traineri . . ·':· ... _:_, 

Zaterdag-. 17 Juli • ·;-:·Geen voetbal óp h,et, hoofd.vel,d: '-
Zondag 18 Juli: .. · .' i ifu.iïbre:3spor;tdag,', '., ",, 
Maandag : 19 Ju],i · 7' u._: ~- ~n. _c trai1t,en. C.~ub; ;., 

, Dinsdag 20 Juli . 7· u, :' ·,Sèniores trainen,·. , ,: . ,.-: . ,:,_, .,. 
Woensdag . 21 Ju_i.i ' 8 ,u .• ; :~e~t11\û:averge,!lering, · Har,d,er- . : • 

· ·, , .· ·. · ,>' · .. :.- '. •. : vr.ijkstraat· aóo , , 
. 7'.39 u'., Lens comb·. A. ~n, B.·, . - . · .... , . 

,'ne :vete;an'eµ,: die. çl.eel~~~~. heb~e~ ~öegez~gd, W?r\ièn •' ,, 
Wo~:t1sd,ag ,14 Juli om. 7 uur :v:erwácht voor de ,wed.strijd te· 
gen'',e:;G,B.·. ·_ .. •._ .. ·.- . ,:,. ,_,.,,,.,... ' .· ,.--: 
:Qe ,eerste be~ty.~rsv.ei'gad~~ing iiii !l,eè 'Jáärveigade;ing' 'WP:riit 
op Woensdag 21 gehouden. Tijd -en. ll,dres: :zie· bevel\, '' · 

" • • A ' " ' " • 

••••--•• •u••••,. •••,•-•.,••,>••-••---• • • • • ' • 

, ,TA A~~~lQ@lpg~Q~-4.i- :.: ~ .. , 
7

~: /,-• , . - . _ ,. , 

Het is al 10 minuten over :8, als de . voórzi tt.er na , · 
e!Jn forse hamerslag ·de·.•bijeènkomst Qpeht met. dé groet ·der 
Christenen. ·Het is ae:· eerste gebeèl door hem•·te leiden ·, . 
l~fümvergadering·;: Hij ,vindt-het prett.ig; -het ,uitgelezen 
gezelschap welkc;,m, te lieten· en dringend, verzoekt hij nièt 
been te gaan zonder,zich ë~ns·echt vrij uitgèsproken te · 
hebben, Diverse,versla:'gen beèft men reeds in'de_ 2 laatst' 
verschenen. LenSrevues kunnen· lezen en raadplegen.· Sinds .. · 
verleden jÉ;ár leed de 'club .enige verliezen doop,'het ver
trek van'mi'litairën e'n Ru RoodenriJs naar Indië; Leo van 
Houtert ~ Zuid-Afrika, Ren~. Roemers naar Wurt.:. than,s 
ziek ofschoon herstellende - èn de tokobezetting Vink -
Ruygrok, . . 
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Intussen komt _kapelaá.n Nijs binnen en ,wordt op passen

de wijze begroet. Vanzelfsprekend steekt de heer Praalder 
ons kranige vierde elftal een pluim op de hoed,: alsmède 
het eerste, die toch een eervolle tweede plaats op de rang
lijst innemen, Hij wenst onze elftallen in het komende 
seizoen iets meer dan een ~~de, n. L een ~1_1_yerzettelijke 
wil oin te winnen. Daarbij zal eén ernstige training onmis-
baar zijn. • 

De heer J.van Venrooy lèest'de notulen voor van de 
vorige jaarvergadering, waarin wij menig stijlbloempje 
krijgen te bewonderen. ', 

Secretaris A.v.d,Kleij somt ·een lange rij ~an-namen 
op van l,eden, die bericht van verhindering zonden. Jammer 
_als je juist die enige verplichte vergadering niet bez·oe
ken kunt. Intussen tel· .ik de neuzen en kom tot ;5. En dan 
maak ik de opmerking voor mezelf, dat'er heel wat leden 
blijkbaar zelfs geen tijd vonden het bericht van hun ver
hindering te schrijven.·Of onze mensen het ook druk hebben! 

De Voorzitter vertelt, over de spéelte=einen, de 
voetbalverzekering, het ·nieuwe reglement, de a.s. sportda
gen voor juniores en seniores, de H.Mis in September, on
ze insignes; de Haaksbergenaren, de Lensbokaal, verworven 
prijzen, het komende tournooi. Zijn stem wordt,er moe van 
•• ,,, gelukkig bemerkt dit de kellner nog bijtijds. En in
eenii zijn er m!)er dorstigen. Maar nu komen de tongen ook 
los en over en weer vliegen vragen en antwoorden over de 
groene tafel, Het gaat over de 24 spelers van. het eerste 
elftal; over strenge, str:engere, 'strengste straffen voor 
wegblijvers, over kassaldo,·over een tientje van Henk Jans
se~, over het rapport van de P,P.,·over de post' diversen; 
O".'er een balans, die• er niet is, over de Rewijco, wier 
taak helaas nog niet werd afgemaakt, over candidaatstel-

, ling. Bij een en ander bleek het verlangen van de verga
dering om de zaken steeds beter te zien worden; 

· • Verkiezing en benoeming van bestuurs.:, en commissie
leden ontlokken enige discussie en hadden.het volgende 
resultaat; 
Bestuur: Herkozen wordt de heer P.Juffermans. Gekozen de 

. heren K.Helmich en L.de ·weerd,Jong l:i:Loed! 
Elftalcommissie. Gekozen de.her.en M.Gelauff Sr.', H.Houkes, 
F,.v.Mourik, F,,v.Niel'en H,Prins. Zeg maar, dat dit geen 
illuster gezelschap is ! . 
Juniorcommis§ie, Redactiecommissie en Reglementswijzigings-
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commissie worden in- bestaande samenstelling herbenóemd. 
Pers_; en_ Propagans!,_1!.commissie wint de heren H,Pri,ns en 
W.Hugens voor de scheidende {voor hoe lang?)• secreta:ris 
en penningvader. 
Kascommissie.· Geheel vernieuwd bestaat deze uit-de heren 
J.Frijters, A.Koppelle en H.Koster, 

Praeses Praalder vindt woorden van, lof voor zijn col
lega's bestuurderen en de leden van de commissies of zij 
al dan niet in hun functie terugki,ren, Hij staat even 
stil bij zijn afscheid aan de heer Miltenburg, d:i:e tal van· 
jaren . .Lens' factotem was. Applaus:! , ' 

Nog even iets over een mogelijke tijdelijke toeslag 
op de contributie van de seniores en ·dan is het woord aan 
de geestelijke adviseur, Kapelaan Nijs, Deze liçht zijn · 
eigen doopceel en voert ons viá Hageveld, waar de stopper 
spil nog middenhalf heettè, H.S.V. in Heiloo, Always For
ward in ·Hoorn, dwars door Den )faag naar het knusse -flatje 
op de Thorbeckel?,an, waar hij als patroon van zijn.paroèhie 
Sint Paulus -vond, die met kennis van zaken O"Tiîr de. sport , 
wist te spreken; _Van deze. heilige, ii, het woord, dat jè zo 
moet lopen, dat je de prijs krijgt. Maax ook: wát je.'doet, 
doe het in de naam _des Heren, dus' ook ·s'po:i;tbeoefenen.·. . 

. . • t ' - ' 
Langs de haring van 10 cent, die beter zwemt .en:. duikt dan., 
welk. mens ook en de gedresseerde chimpansee~ die· st·erker · 
bokst dan Joe Louis, verklaart spreker ·.ons· dat het goed : .' 
is de spierkracht als. een gave van God te ontwikkelen, · · 
Hiervoor dient de gedurige training: Men moet dit eêhter 
beheerst doen,. dus ook de wil vormen ·en sterken. Wij men.:. . 

. , l~ . . P . , . 

sen moeten ons totaal beheersen en ons trainen naast het ·· 
· sportveld hier op de· vergadering, op ons werk,. thuis, ' in· 
het godsdienstige. ''En nog wel· juist in die puntjes, welke 
ons· moeité kosten: misschien morgen- of avondgebed,"· op . 
tijd komen in dé H.Mis', kuisheid, ons humeur, Om een goed 
christelijk mens te zijn moet men -zich dagelijks trainen. 
Spreker hoopt · nog lang getuige te· mogen zijn van het goe
. de, waarover hij I,ens b·etreffe_nde in -Den Haag reeds vaak 
hoo:i;,de spreken •. En wie eens bij· hem wil aankomen, is har-· 
telijk welkom: Thorbeokelaa:n 78, tel. 390597; ' 

De heer P:.-aalder vertolkt de dank van de aandachtige 
vergadering voor·het met enthousiasme gesproken priester-. 
lijk woord, · ·' , 

En na een praatje over donateurs en adverteerders 
wordt de róndvraag geannonceerd, Wij krijgen te horen over 



' ' 

-3 4 2=-------··-------···· -----------------·----··- -----------' 
noodbruggen en vast omlijnde plannen die er niet waren, . :. 
over goede ballen, die geen vod mogen zijn, over nieuws
gierigheid naar het Concept reglement, over·waardering 

. voor hèt werk van bestuur en commissies ( alom krullende 
neuzen!!) ,.over de disharmo:z_lie in Lens tu:::sen geest en prac
tijk (Ha, ha, P ,P., werk aan de winkel i) , over zomers por·· 
ten ( Juli 1948, brrr ! ) , pver het warme hart waarme_e het 
scheidende bestuurslid zijn werk heeft ·gedaan. Tot slot 
beantwoordt voorzitter Praalder de vragenstellers, waar
bij blijkt dat de meesten 'in de roos geschoten hebben. ' 
Hij wekt allen op eenàgezind op ie maroheren om de club 
sterker en beter te ma,\ce~. Het gaat crescendo, zegt hij, 

·waarbij hij wijst op de dit jaar goed bezochte training, 
maar het moet nog veel ·beter, Niet .stil staan, maar voor·· 
waarts, naar de 3e klasse, · P.J. 
-····-----·--.. ·--··-----------------··-----------··----------
DE SPORTDAG VOOR DE JUNIORES! 

Wij weten dat ook.nu weer de Lens-junioressportdag. 
met spanning wordt tegemoetgezien, Het is eige.nlijk maar 
,goed, dat we de datum een week moesten opschorten, want 
vandaag 11 Juli, nu ik deze regels schrijf, zitten zelfs 
de warm gevederde vogeltjes te kleumen in een beschut 
hoekje, i!eliswaar zijn wij voor een. klein geruchtje niet 

· vervaard, maar zien toch graag. een zonnetje op onze jaar-
lijkse sportdag. · . , ' 

Het wordt ons achtste sp·ortfeest. In 1940 begonnen 
we met 38 athleten, ·verleden jaar waren er 78. In de vol
gende Lensrevue zullen we lezen of dit aantal a,s, Zondag 
geslagen wordt. Ik houd het er op; En met goede reden, want 
de juniorafdeling lijdt niet aan 'bloedarmoede. Ik wed met 
mezelf om een goede sigaar, dat .. er wel 90 zr.:11en zijn, Dat 
wordt voor de penningmeester een dure'dag; want ieder man
netje kost hem een fles limonade· en een koek, Wij zullen 
met, de heer Houkes geen medelijden hebben:. wij komen! 
Allemaal! Wie zijn die allemaal! ·· 
le, Groep A wordt gevormd door alle spelers van B, c, en D, 
2e,Groep B wordt gevormd door.alle spelers'van E,F en G, 
3e, Groep,C wordt gevormd door de pupillen. 
Nieuwelingen, die nog niet in·een eiftal werden geplaatst, 
zullen volgens hun leeftijd.in de groepen worden ingedeeld • . 

· Vóór je van huis gaat, controleer je ·of je sportspul
letjes in goede staat zijn, want indien mogelijk, dien ·je ' ' 
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in ons blauw en wit te verschijnen. In ieder g~y~! moeten 
de deelnemers voetbalschoenen dragen,, geen gyi)lpjes o.i.d. . . 

Omdat wij om half één willen beginnen.met het maken 
van een groepsfoto en onmiçidell:i,jk daarna de spelen aan·· 
vàngen, is het noodzakelij~, dat de deelnemers zièh tus
sen"half,twaalf en twaalf uur melden in"onze clubtent. 
Hier nemen zij bij een van de tafeltjes een kaart met een 
nummer erop in ontva.:ngs·t. Deze' kaart bevestigen .~rij op 
jullie shirt en )!lag 'niet verlore11 gaan. Let er dus goed 
op 

0

l l ! ,. · · · · " · 

Ei'., zullen heel wat mooie prijzen te verdienen zl.Jn. 
Om alle jongens gelijke kansen· te 'geven, worden de punten 
bij de· verschillende nummers behaald samengeteld. Er zal 
du:;1,/.lTote spanning zijn om ieders plaats in het ·t_ótaal~ 
klassement. · ' · 

Hieronder volgt het prógrs.mma: 
Gro.!!E.._!. · · ~ 

12.30 uur.. l~ voorrqnde hardlopen 80 ·m. 

3,-- uur 

3.-...: uur 

Gr~~.E_Q 
12,30 uur 

_.' 2. vèrspringen · 
, 3. do:elsohieten ·op. 13 m, 

4, -~ finale hardlopen, . 
Pauze (pupil.lenwedstrijd). 

, . "· . , 

5. hoogspringen 
ó·. baldribbe.len:. •. , 
1 ,· finale ha,rdlopen. 

:,•··• ' -~ "· 

1. balgooien . 
2, doelschieten . 
3, voorronde hard.lopen óO m. 

· 4, ·blokjes rapen · , 
Pauze (pupillenwedstrijd) . , 

5 • -} finale hardlopen 
6 , ·vèrsp'.ringen · . . 
7 '" finale hardlope:n; 

.'i-. blpkjèá rapen . 

\ 

.... : 

2, voorronde hardlopen 50 m, 
3 •. vóetbalwedstrij d 2 .ic 15 min. (onder de 

pa~ze van groepen A en B) 
· 4.. i finale hardlopen · 
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Wat je 
1. Bij 

met 

-----------H~----••-••-·•-----~~-~-----,--•--.. ~•-•••• -•---..... --·---, 

5. baldribbelen 
6. finale hardlopen,' , 

weten moet: 
doelschieten wordt het doel in 
de volgende te behalen punten: 

9 ·vakken verdeelÜ 
8 5 8 

'JO 3 10 
2 1 2. 

2. Bij hardlopen, blokjes rá.pen en. baldribbelen 'lorden 
de tijden genoteerd. , i 

. ·, 
• '• 

3. Bij. hoogspringen van groep A na. 1.15 m. a:fvalsystee:n t.e.DJ;. 
1.35 m. Yanaf L40 m. mag men 2 keer opnim~w spri_ngen. 

4. De deelnemers doen goed van huis een boterhammetje mee 
te nemen. , 

5. De algemene leiding van de spelen berust bij Dhr. J.v. 
Liempt. · 

· 6. De leiders van Groep Azijn de heren J.Walsteijn Sr, 
en J.v.Wassem; die van Groep~ de heren W.Yisser Sr. ·en 
J.Goemans; die van Groep C de heren,J.Walsteijn Jr. en 
J. van Melzen. · · 

( 

' 

7. Groep
0

A verkleedt zich in lokaal 1, Groep Bin lokaal 2,. 
Groep C in lokaal 3, · ' 

8. Kleed je ii.iet te dun jongens, vooral niet als het weer 
minder mooi is, dan wij wel zöud,en willen. 

Tot besluit mogen wij alle deelnemers opwekk~n mee te wer
ken tot een goede orde. Ons achtste Lensjunioressportfeest 
zal dan een groot suéces worden! · 

Yoor d~ P.P. en Juco 
P. Juf:färmans. 

---------------~-------------.... ----·----·------·-------
Vrienden van LenS' Juniores, 

Om een zo groot mogelijk aanta~prijzen beschikbaar 
te hebben voor de sportwedstrijden van a.s. Zondag doen 
wij. gaarne een beroep op al onze vrienden om eens even te 
snuffelen in hoekjes, kastjes of winkels, waar ongetwijfeld 
wel iets te vinden is. A.s. zaterdag zij~ wij op ons ter- '1 

rein en willen heel. graag Uw prijzen in ontvangst nemen. 
Zelfs a.s. Zondag h.7lllt U nog terecht, Of U stelt ze ons in ·" 
de loop van de week even ter hand. Dank! ; P.P. en Ju.co. 
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Ouders van Jo~g Lens, . 
Mogen wij U verwachten, als a.13. Z_ondag Uw jongen 
jaarlijkse.sportdag houdt en zijn kunnen meet met 
van zijn vrienden? U bent van harte welkom! · 

zijn 
die . 

, 
P.P. en Juco ---------------------··---· --~--------------------. . 

- BROEDERMOORD~-. . 
Aanleiding tot het derde deel van onze korte spijkertri-
-logie is het :pijnlijk. gezicht van een zeer verd:Î:enstelijk 
LenSlid. Met bevende vinger wees hij ll!e · op ·zijn gewonde 
linkerscheenbeen. "Als U weer eens over moord. schrijft, 
denk dán eens aan mij". Meer ·kon hlJ niet uitbrengen.De 
tanden op elka,ir verbeet, hij zijn pijn. en zocht hinkend d'e 
verkleedsalon op.Peinzend keek ik de stakkerd na' en dacht 
aan de tientallen voetl:)allers,die wekelijks worden gewond 
door U ,die nalatig bent in Uw zorg, voor Uw schoeisel.Komt, 
spelers van alle verenigingen,wilt gij moorden -Plegen; ' 
neemt dan hamer en leest en slaat de spijkers hard op hun koppen. ' · · •. · •· P.J.------------ .•·.----· -. - . ··- -· -----· ------ ..- --------DE E.c.o. B L AA s T A p p E L 
P;:ogramma voor Woensdag 21 Juli 1948- , 
7.30 uur Lens Comb. A - D.U.N.O., terrein r: 
7,30 uur Lens Comb. B - D.U.N.O-., tèrrein II.. ' ' ' 
Comb.A: P.F.rol 

1H.den Drijver . H:.Helmich 
R. W-ûstefeld I A.Bogisch. J .Roozenburg 

A.Haasjes, Ant.v.d.Hui"fel,W.Verheggen,H.v.d.Burg, C.Al. 
,••· r 

. Comb. B. W.Hillenaar 
C.Bierhuizen -G.v.d,Steen 

J.v.Luxemburg J.v.Westing . A.Kro'l 
F.LUJCemburg,H.Naastepad,C.v.d.Zalm, P.v.d.Valk,C.v,Luzem-,.. . . burg,. 
Res.: A.Wamelink,Ph.de Heer,J.v._Melzen, S.Kxoon_,F.v .Deelen, 

R,Becker. · . 
-Deze wedstr~jden zijn vastgesteld om een overzicht_te 
krijgen van- het spelersmateriaal voor de komende compe~ 
titie. We rekenen daarom op ee;ri. goede opkomst. Eco·<I --- ---------------- .. -·· ------------·-------------- . -VARIA-
Mevr.Roemers w~st ons met eert blij gezicht te vertellen van 
de goede vooruitgang in he~ verloop van de ziekte van haar 

' 

... 



:2~I=----·------·-··----------·------------------
zoon René. En onze voorzitter mocht zich bij een __ bezoek 
eveneens overtuigen van de goede vooruitgang, 

Was Koos Waisteijn het· èerste 'schaap, :l;hatls zijn er weder-• 
om twee over de 1:i;rug; h~l. Bernard Born .en Loek ZUÏdwijk. · 
Met de Kota- ~ar_oè 'zijn zij gèzoµd en wel in hei; v,aderland ; 
· teruggekeérd, Wel,kom! · · .. · · · · · · · 

Vim bevriende zijde. werd ons een briefjè van. f.- --25,- ter 
hand geste.ld voor de- a. s, juniorspbrtdàg. ve·e1 dank voof 
dit ,royaal geba!IX, · · · · ' 
H~•---------•-~-----.... ---: ·---•---------·•-----•-••----------------- ~ . . . 
VOLL~YB:AL _ . 
D;nsdag 27 Juli a •. s. vangt -om 8 uur 's avonds in de Grote ;' 
_.:;:;aal van ci.e B;s.agse. Dierentuin de. eerste Interland_ Volley- ; 
balwedstrijd in.Europa aan, en wel tussen Amerika en Ne·· 

-derland; .14_ sterke, Amerikaansè spelers komen naar Den" 
Haag. , PrograJJ!ma ~ ·. :., · · 
1._ 2e Arne.ploeg - A~M.V.J. (kampioe1?- 1948) 
2. Nederland - Amerika _ . r 

5. Demonstratié door be~de Amerikaanse· ploegen. ·, . . . . . , .--- . . - ,, . ' . ~ 

Toegang _f. ],,"7 . . . • . . 
Kaarten verkrijgbaar: Aan de zaal, verder Zoutmanstr. 43, 
Spakenburgsestraat 34," ·· · · '· _·: ··_·_._-_-:,.-· .· ·. · - •· ·_ 
;AN" 'oVERZEE·-~ ---~ -.. ~ ; .. ; · · · , · :""" - . - .-;~"':- :1-- ·-- \ 

Weliswáar verwaarloos ik p.e. club wat, maar vergèten 
kan ik ze Iiiet~. Trouwens :i,edere week ontvang ik de J:ienS
revue, waarvoor mijn dank. Hier is alles C..K,, niómente-,1 
iets onrustig. Mijn compliment voor het le. en 4e elftal. 
De tropische warnite ten spijt· voetballen we hier rustig 
door, meestal tegen-pittige watervlugge· inlanders, wij op 
~fchoenen, zij op- hun blote "sa,yahtrapp_erstl. _ 

1 "Moord", zoals U· he-t in de LenSre'v1.t'e uitärukt, behoeven ·, 
wij, niet te schreeuwen. Er,hang'}n•gèeri vèllèn aan.de bal, 
maar je schreeu,it wel à.1s je je voet,,m bijna hpot, trapt 
tegen die leren kogel, Volgend -jaar speel ik weer in L.enS, . . . 

Veel groeten van 
i ' ·'Ke'es Vis!3er, Korp, -

2óó90920, . 
· 4-:-.4 -,_3 R.I, 
· Banda.eng.-

.. --=--""':"---=-===-------===c-==--=----==-----=!""---=='."""= .... =:-=== ~ 
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DE LEN.SREVUE .. 
Weekblad van de Haagse R.K.'Spbrt'1'erenig:i:Dg Lenig. en Snel · 
Opgericht 18 Deq.1920 · Alg. ·secretariaat: Gaslaan 54,.Te~;-

·, ·. · ·· • . · i,•.·. ___ 39.03.75 
Terreinen: ·ZÛiderpark, ingang 'Vreeswijkstraat; 

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

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

.Redactie: l' .• Juf'fermans eh J. v. Venrooy . . 
· Redactie-adres:" Ainándélätraat 51; · , ... s ... , •·• • 

Admini.stratie-adrès: J;J;v.Luxemburg, Copernicusstr." 56·.· 
, . , ' .,. . '' ' ~· .• . . ' . . -_ . 

---------- --------. ______ , ______ """7'_ 

~a:~~! =~~!:;;~48 ~~=~::~ N~;~~! :,· ===== .i ==~~~=o =~u====~~s: 
L E N S 1 

: Z A K A G E N D A. , • [ 
Woen~dag 21 Juli: 7 .15 u. 2 Lens-comb. tegen Duno. . 

• ~: 8 u~ ·:sestuursvergadering, Harderwijk-. 
• , straàt 160. : . 

1 
_ • · 

Dond,erdag 22 Juli': 7 u. D en E :trainen. . >... . •t. . •.. 

. .. · 7 u. LenS. veteranen· op E.~r.T .terr.ein •. 

Zondag,. 25 Juli
0

:'.l u.,Sportdagsenioren.·· .. :,: ·,»,, ~~- .. 

Maandag· '"26' •Juli-t-·-1·· u, E en c· trainen. Club. 
Dinsdag. 27 Juli: 7 U• Senioren traî:ning. - . ·'· '-. . ·.· .· 
Zate;rg._ag .·3:J, Juli: _Optocht 700' jarig.bestaan.'s-Gravenhage . . -- . . . - .--.,, --- , . ..., .. 
-- .- - - - ~ -~ .,;;; -- - ' - - - - -

OFFICiëLE · MEDÉDELINGE}I • 
. ' 

Samenstelling Eestuur.-en Commissies. .. • . . .. 
Eesruur : Kap.L.J.Nijs, Geest.Adviseur; W. 

,., --~-. · Pra,aJ.cl.e'r, Voorzi:tter, tel. 11950_9; 
. A.v.d.Kleij,Secretaris,Gaslaa.n 54, 
·tel. 398375; H.Houke_s ,P.ennill,fill!J!lê_s
tèr; P • .Iuffermans, 2e Voorzitter; 
J. v. Venrooy ,' 2e Secr; .,· J~J ;v;Lu-. 

·• 
.. . .... 

Elftalcommissie 
~ . J 

- ..... ~ , ~ . 
·- ....... 

....... , ,/'. 

JunicrencÖmmissie' 
' .-. . ' -

• .. :i..emhürg, 2e 'PeIJ11ingm •. 1. N.Schouten; 
H.Helmièh; L.de Weert,, Commissa-• • 

.· .rissen. . .. i. . . . ._ . 
.: H.Hcukes, Voorzitter; F.v.Niel, 

.'' ·_se·cr'eta'.ris, Helmers· str.- 130; H •. 
'' Janssen,M.Gelau.ff, H~Prins, F.v. 

· Maurik, Lea.en~ 1 · . • · . • . ••.. 
: Geest.Adv~ L.J.Nijs, Voorzitter;,. 
· · P ~Juffeimans,' 2e ·Voorz.; .J .Walsteijn 

·· Jr. Seêr-:0. Soestdijk!Jekade 235, .. J ., 
Walsteijn Sr, W.Visser Sr.,J.v.Was-

. sem, A,Speelmans, leden: · 



::2i9-_______________ -:-------------------------------
Pers- en Propaganda"- . 

· . collllllissie: N .Schouten, W .Hillenaar, H.Prins, · 
·• ..•. · ·. . . '"- · .. A.Bogisclf, ·w.Hugens. · 
Redact'ie..:collllllissie: P .Juffermans en J. v .Venrooy. 
Kascommissie ·' • ··: J.Frijters; A.Koppelle en H.Koste·r. 

,..,.._ - - - . ' ---~-... -. ' . . ' ' . -· . . . ------------------------------------- -------. --------
A T T E N T. I El: •·. •· .. 
Op Zater9-ag 31 Juli wc,rdt . de grootse opto·cht -gehouden bij 
g~legenheid van het 700 jarig bestaan van onze stad, -Ook 
Le·nS heeft het voornemen te kennen gegeven aan dezo op
tocht deel te nemen. Onze leden, senioren: zowel als juni.:. 
oren en pupillen, kunnen deelnemen. Voorwaarde is, dat het 
LenStenue, waarin wordt deelgenomen, keurig in orde is. 
Ten einde een goed overzicht te'krijgen over het aantal · 

'déelnemers, gelièven zij zich· op te geven. Dit kan "ge·schie
den Zondag op de Sen,iorensportdag of v_6ór die tijd bij het 
secretariaat: Gaslaan 54, . telefoon 390375. Nadere medede-
lingen in de volgende aflevering. • . ------~--~---. ----------------------
V A R I A. " 

Van een milde gever ontvingen_wij nog·f 10.- voor de· 
'junioren-sportdag. Ze zijn goed besteed! Hartelijk dank. 

. , •~ '"' • •H~ > ~ 

- Bernard Bom zegt dank voor de belangstelling, die hij. 
mocht ondervinden bij zijn terugkeer uit_Indië. 

- Veteranen letten vóoral .op de· wedstrijd _van Donderdag 
a.s. tegen B.M;T~ · (zn.ë E.c_;o~)- • · . 

. -- ---------------------
L E N S 1 : ACHTSTE.' JUNIORESSPÓRTDAG ! 
Hoera! ik heb mijn sigaar gewonnen! Weet je nog van de 
weddenschap, dat __ er dit jaar wel 90 deelnemers aan ·de start 
zouden stàan?"_Welnu, groep ·A kw81!1.' met ·29 mensen, groep B 
met 30 en C spande de kroon met 32 athleten. We komen dus 
nog juist even boven· onze verwachting. Bovendien zagen wij 
er nog een tweetal, die een geidige reden hadden om aan 
de 'kant 'te'blijven staan.•De jongens hebben ons dus niet• 
teleurgesteld: Bovelidienhebben zij zich zó stipt gehou
den aan wat een· goede· orde· eist,' dat wij ook in dit opzicht 
weinig reden tot klagen hebben; ··En ten slotte heeft de gro
te strijdlust de·sportzin·viµi'dé·toeschouwers ten volle 
bevredigd. Speciaalbïj dé loopnummers werd met ijzeren 
energie gestreden. . · • •. .. . ••· ·, • 

· Een eresaluut dus voor de blauwwitte jeugd. 
1 • ' 



. --'------------ao---------~--;.._-:_ _______ _:2,22::,_,. ,..., 
•• . •-•-:-••..,.~"'!"-;"~."l•--.,~ •. -.•. •.._._:.r.;::.:;.;:,~,;··~ .. /-• 1.:. - •.,.r. - ~_,,,._,;,,~• .-.,_..-;..,_ ~ .... r: ·....,_..-...., .. •-·~ 

Erkenfe lijk', zijh ,we: g_çk :vqor:·a~: t>él~g'ii'telli'ng· ëli-e'· tl~:. .. 
ze jóngéna.';mocht'en. ondezyindeh ::va.n huiL.ouders en váu. l..!!::·-:: 
den '.uit c.de, sêniorésafdéling. En )1,ii;it h~ minst voor, de~.' '. 
spontaàn aángebàdèn hulp' voor eetr goed' 'verloop ·van dii ~: " 

•• <. • • 0 0 0 ~ ~ - ..... • • • • 0' A ,. • r_, 
nummers. -·• •·. ... .. . ·. • - r. . ,., ~ :•.;: •.. .,. ~, 

En het·weer?; öp" 13 Juli te· mi.cJ.4,.àrnac,ht' gingen'.de p.;,p·., 
en.de.Juóo"huiswàarts m~t - zoals de verilagsÓhrfj've:r:"-:i L 

meldt - .de hoop;,op~ een zomerse s1io;rtdag ';in deze -zachtë-••. ;. 

winter in J,uli 1948. En Zaterdags: lee]f het een:p:r:á.c~!ige ' 

dag te, zul],en worden, t'ot 's avond_s' dfl_~h~_melslui_zeh.~~c,h ;: 
openden en_ ons. somber stemden. l'('Iall.,r wr;i.1 ·:i,;s het -_toch nog . 
meegevallen'. Nie·ttèmin ·wa.s de bódem döor ·de regen,zo· zacht' 

geworden,. à.at de Jongens er wel \Vat hi:g~er van o'riclerv'.ön-::; 
den. Dit dient men w:el in het oog te houden bij :de beóor-=::
deling van de pres~;aties. . , ', • •~ · _ .. '" , -. 

Toen .' s avonds om half zevèn de la.at'ste ma:i. huiswtiárts· 
wandelde, mocht .hij tevrêden zijn over de achtste juni:_, '. 

oresspp:i;tdag. • En: o~getwijff).d. waren dit· ook._ de :deelné-< .. 
mers, van 'Wie er.velen met een·ieer mooie prijs, anderen-~ 
met ee;n 'meer bes~heiden dito ~un pogen ·beloond za'.gen. ·,: 

Wie ,Rnderstaande prestatie..;lijsten•:·m~t a_andacht · be;:rtu-__ 
deert,·zal misschien over de plaatsing-van enige. favorie=: 
ten minder verbaasd zijn.dan dit Zondag bij de uitreiking 

van de prijzen het· geval =was. Sommigen· staarden zich ~ · ·• 
blind op de result_a.ten bij_de loopnumlners. ·· ·. ·~•~·~·· .i. 

GROEP A;. ,. '100 M. ,Vèrspr. Doelsch. H.spr. Dr.· Pnt •. · 

1 G-.Overdevest • · 13,8 • 4.15 8 · 1.45 l5,2 114½ 
2 G.Admiraal • 14,.3 3,85 19 .. • 1,30 16,6 lllj· 
3 E,ten :Berge 14_· : '."'A-,25. 14 . 1,40 21 .1ó7,i 
4 P. Vollebregt 14 ·· 4;10 12 · 1,30 • 16,6 105. 
5 · J ._v" Zuilen ,14 4, 13 , 22. , 1, 30, '' ,22, 5 10# 
6 J .Al .. 14 4,30 ' .. 6 . · • 1,45 .. 18 ,,:-._99"f 

7 G.La;n , . . 14,8 3 ,80 . • 16 . 1,35 17 . · 99:a 
8 J.de Roos . _ .. 14:, ." 4,10 · • 14 · 1,20 

0
.;_'15,6.;. 99·_ 

9 M,Gelauff: ;,·. - 14.2 _ •.4,10 12·~ ·' 1;40' 18,5 '. 9.8'2' 
10 c.Hillenaar · 15,l · • 3,60 16 1,45 :·· :1.:7,2 '. 95, 
11 ·J'.-:B:eJjd.1:~ ,. . · - 13, 8 . 3, 65 . , , 20 . 1, 30, ' 25, l · 92.~ 

. • . '"'- ' - ·- ' ' . '"~ el.~ . 1,._ ' . ' ', ., 

12 'l'[.'l:ei;terc;,'.:;~ • -· 15 , . 3,90 .. •. 18 · " 1;25 · · 17;·--. 92-z 

~}~ .. ~:_i1_::;;:1 .\~,:.:_·;;);_~.·.:_-~_-~:.·_;:,:._ ..• :;_:~~:/~ ;r:~ · 0 ~: :.·.:·.-~ .-.'~; 
-•-"'•- ..,.~ ---J. ~ . j~"' .. 1:·:...-:i •,l:.;•,• ,. ' t~- " ,,,. . .._ ~ j 

. ' . - '!' "- ~' : ,,. .... .,. .• ll: ..... 

••· ..:t, , ...... ;. ~: .. ~-~ .. _ .. "f ~ ·- ~ ~:. ,. ~ 
...... ·•.-~,.-·.· .. ·,.aJ, ... 7' --~--, ,.. ~ • .. , .. .... ... \,·7'· 

- - ~- - ~.,,, :...., ~..: ~ ... ,.f r·• .• _~_.;.,, ~- •. t .. 



/+221;;.··~s::..::~.:-~;..~~i..:L:.:.~~...:~1~~~~~..:.~~~~-~---~-~-~ .... 
G!iOEP:B.' ,;J •. '.;· .. aoM. ,Vèrsp±• -Doelsch. Bl.r •. Balg. Piint. 
1 · c.Bom.- .,., :.;·;c:·11~a.i•., 3~70, ,: ·;_ 12; ,~., 19:5 ,.11, 20. 133, 
2 J

0
de·Roóa:tc.::.: 11.7, (3.60, .. ; .•:.-iila:.,;.::19 .• 6'.;:8.25125'. .. 

3 A · .. · G' ' . •.-. "· '· 12·• ~. ·3 35·" · ·•~ 16· •·• · 19 ·8 11 25 116 ·" .v. em ~-~ ....... ~- · _..,_, -• · --:· ........... ~ .. ~ ...... J- •.: .• _ .:. · . , , 

4 J.v~Rijn _ 11 .• 2 3.50 , ._ 12 19.9 a.60 •. 111 , 
5 ~R~Herfkéns/'- ._12.a:·,3~·ao' .l, ,.!' .U·a: /1:.i 19.·.ff,;..9.3.0 1Q7 
6 B.lfäket~r'~:::··13-.·1 \3·.50 :~ · Sl6~ -;, ·20.~2' ·a.9o_ 106½ · 
7 s:v1óemafüi-~ 13.2• ~3~50 C'l',;:,.:··10 ~· 19.8 .. 10.20 103½ . 
a :w.Ge:fauf:f -~~ -12.6 :.3.30-:ë•;it..: 14•·; .·20 • , 9.901101 •-
9 G.v.Roon<. ~~-12.2· 3.45 ·. :;;' .12' ,:. 2()._2 8._65 · 10½ 
10 H~ltortékaás .11:9; 3~05 -~::. '.. 14· ·::::.:2Q.2- 9, ,'.;; 100 .• 
11 N.Römijn .; 12.5. 3.601•.:'.i: 16<c.i.:.21· •·~ ,7.:70, 96; , 
12~1~Fortinän •' -:12~3 · 3;50.::, ·~c• 10 . .:.:.:.;?2.6 --~•~5. ·2t. 
GROEP c: ,L ·:·60 M.:;.~ ~Bl'.rapertf ~-Baldr.'~'.' •_Puntèn.• -
l P.Dekker . . 9.4 . . 16 ,::.~i '·18.2: ''' :; 89 .: i' .. 
2· G,Deckers :::::_.-:9~2 r- :::· ·: ·Ï6.2r'.' ! ':i:6:3 :_ • · ::- sa½. 
3 Th/L ckx:. 9 ·, ·•·~" ', 16.ij."•:..i 19.3 / -:- a5· u.y' '·"'; ~ .>·•1- ', .•.. ·--- • • • 

4 Tj.Wèsténdorp 10 ··~ · ::.·-· ~15,3.'· -,19.2' · _.,_ 85_ 
5 · JDouw .- · ·_·9 8 ,.. __ ,_ ·-16 6_ '-'•27.:i:· · :69"" · · 

G1 . • ,>,. G, ,_ • .- il ,- , 2 
6 c.v.Bohèemen 10.80 .· _. :- 16.l · ": 29.4 ·• · 68 
7 '\'f

0
Kranenburg 9..6 . ,;;~ <17 ; ·,· . .; 22,3 .:. · 67~ 

a·J,Combé·' .. ·i0 17,1-·:'. ·20.3_ · '662-· 
9 W,v.Gein.' 9.2 16.2•,· 34.1 · · · 63' 
10 J,v.Velzen · ·- .. 9.9 •· • 16.2: · · · 32.'' • " '63 
11 A,Vester ·• ·a.5 .• . '17 .. ::; •,::30.2::;-- ·:·_ -60-/t _,, 
12 L,Deij:r"ièn '>, 10~2 .:: ' • ';,, 16,3' '. 30.1 57-;\-
·.~,"f" t ,:•---· - ,.:"'· .;.:: ·'": .. ; :::.,·: . 

----- ',.. ___ ";,,' ------"_•{ ___ , ____ ,. -- r· • •-.~ t~~~~~ --~~~.!.-
~ 'i ' :· ' • ,. ~ 

fENS •SENI0REN.;SP0RTDAG.'0P 25 JULI 19480 · .. · • · ~ van, dè-;E_CO. -:~ . · 
1
~ ~ ~. · 1·/ .. ·-: J. -~~ -- ~- > · } 

·op;25· Juli a:s. vindt: .wederom ·eeL grote sportcfag, voor,:se
riiores ''.plaats·..... ~ ·::,,, ): {d.; z. -,.., ✓ 

·op\ ondersta.é:ndé'. nummeri' zullè:ti?é•zij 'èlkaar bekampen •. '-, 
11; 10!) _nieter ~é.rdlopen.î :~~: 4. iIJ-iooien ,"~·:· : ;,· 

·2., vèrspringeri ' :·•-:' 5 •. hoogspringen · :t , . 
, 3-i ddéisè::hietën .:-" ~~·:.,,~-- t;.~,1, ., -···~::; Ll .... : _.:; 
, • :- Evënàls yorig jaar ''.~al oók snu w;er 'een zèsk:am'p. ·worden i 
g~organiseerd; ~zodat de· deelnemero om 'voor een :Prijs ,in ,; 
aanmerking te komen, alle nummers zullen moeten verwer
·ken.De plamsing in het totaal klassement beslist over 
de toekenning der.prijzen. 

In de pauze ongeveer om 3.00 uur zal een veteranen_-



________ ;...__ __________ .:,___::_ _______________ :22g::_.. 
' ' . . - -- . - -- . - ' . . . . 

wedstrijd. worden gespeeld, waartoe ·onderst,aän.de ,-h.~.:t'.~~ : ;,.: 
worden uitgenodigd. . · ." . .. · , 
2 gebroeders Bontje~ H.,v ,,à. .:.iloogaàrdt, J. Gciemïi.ns, · ', ' ·.·- • .· ,- · 
3 gebroeders. Hoefnàgsl, P .Ji.µ'.f~rnÎB:~, - : : : ; ·. '. •· · _- • 
4 gebroeders Janii~n,: Q.v;d,L~, c.v,KeDlpen; ·c.Hàttink;·''.;'. 

L,Ullers, .J.v.Ve=ooy, ·2 gel:lrÓedèrs-van Egmqnd, W,Wer;
ting, P.Pellekoorn, H,Ja!)olJi, _A~Nijland, .W,v.Gijn, -;r;_. .~ 
Boortman, H.Prins. · • - : , . . ... · .. _ , · . • . , ." . 

, Voor zover,,nodig .zullen !l,e deel!!emers 88Jll de sportdag 
hun spullen wel besch.ikb!lar Vlil),en stellen. . . . • ' 

De wedstrijdèn yangeµ uiterlijk om·1.- uur aan. • 
De deelnemers d:i,enen zic;h

1 
y6~r 12 • 30 ,uur aan' het wed-' 

strijdsecretariaat :\,n het_ Lerlhgni_e te me lden2 , Zij ,ontvan
gen dan het· ~elnemersn~er, dc.-!; __ duidflli,ik,,z~chfbaar. moe_t 
worden ge dragen. , • ,: · .. • . · • . 

Deelname alleen toegestaan in sportcostuum met voet-
·balschoE!nenci - .:- .. :-" ·" • ;,. t_,._ ... ".,, .... ~· 

. Wij rekenen op eeri' grote ·_deeJnámé en' ve~i toescnou-. '; ... ' ., ' . 
wers. ..i. ... • 

. Wie kunnen,er deelnemen:,.e,an dil zes]f?,DlP?, • • . ... 
·· I, Alle seniores; ook de nieuwe,_ leden, die· het vorig sei • 

. zoen nog niet voor LenS spee_lden, - " . . . .. -·.·;. -,,: . : 
2. Juniores van minstens 17 jaar, dus ook indien>dezê,' . 

reeds deelnamen a~ de juniores-sportdag, • '· · · ·· · -

Dá.t de Eco ook. rekert op ·de ~anwez;igheid -en _de, vrie'n-_ 
delijke· hulp van. dè_ leiders, die op d~ .. ;J:un:i,ores-sportdag 
hun diens ten op. zo .eminente )!ijze ye;r;ricJ].ttl_lll: spr~fkt 1:an-
zelf .. . · - .. · .. ! ~: . i l --- . -~ ._ ,- - _ . 

Tevens hoopt de .. Eco dat er nog milde :gevers zijn, die 
een prijs beschikbaar willen -stellen ,voor de.ze -sportdag·. 
Prijzen kunnen worden bezorgd- op h~t- Le:rillterrein a;s, Za
terdag, terwijl ook Zondag a.s.~ gaarne prijzen iri ontvac,gst 
woré!-en genomen, Eventueel kunnen ze ~ook worden bezorgd"· · 
aan het secretariaat _van de Eco, Helmersstraat 130. 
nmiDERDAG. 22 JULI ~-~-. .. . . . .• . 
7.15 uur B,M,T,-veteranen - LenS vetera?).en BMT-terrein, 
P.Juffermans, C,Hàttink, J.Goemans, 2 gebr, Bontje, H. 
v,d,Boogáardt, L,Ullers, gebrs. Jansen, gebrs,, Hoefnagel, 
C.v.d.Laan. . 
.AFSCHRIJVINGEN voor senioren dienen in het vervolg te wor
den gericht aan F,v"Niel, Helmersstraat 130, Den Haag, 



.... •- ............ ~ .... . 
_,;5,;- . -·. .. . . . . . . . . ' .... ··: ......... - ------~~-------~----------· ------------' -------------
u I T H E T J U N I O R E N .K A M P • · . . , •' . 
FOTO'S: I. Daar-er nog steeds jongens.zijn, die mene:1t dat 
alleen de jongste juniores eéri nieuwe foto van recën-f;e 
datum moeten inlevéren;. lateri wij' hieronder de namen· volgen: 

. , van diegènen, die noggeen .foto hebb,an i:rigelever!l-•. · · i 

C.v.d.Akker,"T.Ba:x:, M,v.d.Berg, C.Bom; J.Boortma,n, B.Bors-; 
boom, G,Deckers,. A.v.d.Geld, H.Haket, B.Herfkens, W,v.d. 

' Hoeven, A.v. d.Hoff ,. Ji.,Hoogduin, A. Jansen, C. v.Kempen, J .Ken
nis, H,Kortekaas,:·1.Kortekaás, J,Kuipernr. C.de Maat, W. • 
Nà.astepad, H.van Niel, G·,Overdevest; F.Polders,. C,:(leç.eman, 
J ,Reij sbergen, G. va.ri Roon, J. J. de Roos, J. van Rooyen, Alb. 
Ruygrok, J.v.Rijn, M,Seriieijn, J.Stàrrenburg, J.Steijn, 
A.Strous, B.v.Tilburg, A,Vester, s.-Vloemaris, L.P.v:,d.Wal, 
c.v.d.Wilk, J.Zetz. 

II. van J .Kuypers·, L.M.Knijff en j .:,,Boheemen, zien wij 
ook nog een foto tegemoet, daar de ingeleverde exemplaren 
niet door de Bond geaccepteerd worden. 

III, Mochten er ·eventueel-nog.jongens zijn die geen foto 
ingeleverd hebben en ook niet bij bovengenoemde namen ver
meld staan, dan dienen deze zich. ook een ni,auwe fo1:;o"aan 
te schaffen, · · 

IV. Ten laatste wijzen wij er nog eens nadrukkelijk op, 
dat· de foto's uiterli,ik 30 Juli in het bezit moet.en z;jn 
van de Jun.Secrete.ris, adres: Soes'tdijksekade 235, Indien 
de' foto's. tocl:î nog na 30· .Juli ingeleverd worden, lopen de · 
betrokkenen het risico van Bondswegë uitgesloten te .zul"· 
len worden aan het deelnemen van .. de competi t;iew-edstrijden 
in het a.s. seizoen, 

Dus'jongens;.irueveren voor 31 Juli en.dan komt verdi:,::..· 
de zaak op zi'jn pootjes. téreclit_.; 

JUCO. 
=;===============--===-----=----------------~==~-------- t 

....... 

' ~, ) • 
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1 ENS' - Z,A KA G.:C N DA.. '•· , 
Woensdag. 28.Juli: 7 u, Veterïmen ~ K,G,B.,' zonder-ta=t! 

. inet perziken? 
Donderdag 29, Juli: 7 u, D en· :C trainen. · 

Maandag 
Dinsd~ · 

7 u. Lens . 1 ~ Spoorne'gen. 
2 .Aug.: 7 u, B en C trainen, 
;.Aug,: 7 :U• Seniores trainen. 

- • 

" ·, ' .. ~ . - ' - . . ---------------------------------------. . . . . ' . . . . - . -
R E C T Ï .. F I C A T I E. , . 

· Wie in No. ,46 het verslag van P.J. over de'.Jaarvergaà.e:.. 
ring en i.n No; 47 de of:f:iciële mededelingen met aandaéht 

· heeft· gehien, bespeurde ,ongetvi.i.j:feld énige' .controverse 
.. tussen,.b,aide .téks:teri, ·.Vandaar de volgende rechtzetting: 
_In de E,co heeft ·de heer H.Janssen geen zitting, în-de 
Juc'o blïjft de· naam van de heer ;A.v.Huffel' gehandhaafd 
en _in~e P,l;',_die vàn de hee:i:-_C,va.n Kempen. . · -------.--------~---~--~----------"'=':"""-,----=---.----
D E S E N I .0 R E S S P ö. R. T D A G. · ·' · 
Zondag 25 Ju],i gp,:f eind~lijk een zomers weertj_e,: juîst 
iets voor 'wat a thletiek. De :seniores boften wel~· wat hun ~ . ' . . . ,, ' . ,.. '' ., " ,,: - , en de· organisatoren van: harte- gegund is.- Van de plassen · 
en modderspetten die de juniöres hadden besme'urd, was nu 
geen spoor te .zien. Het. was nu verruli:.elijk, in het .. Zuider
park te· .zijn en met ge:rechtva=digde verbazing mag men . 
z?,ch· afvragen waè.rom er slechts 24 kaJ)lpvecliters.aWJ. de 
·stárt verschenen, Enigen bleven aan de kant, · omdat zij 
zich niet fit voelden,. maar .die waren tenminste B.!j!'.lwezig. 
Een paar 'anderen hadden bericht va,n verhindering gege- · 
ven. Waar evenwel bevond~n zich, de. anderen? 1.fÓchte;i: Vfe, 
dan heus niet op 40 man rekenen? .. 



• 

_,; ,;,;_ . ,, . . -~,~-------------------------------------------
~och genoeg over de afwezigen! Zij die acte de présen

ce gaven, hebben met ons genoten· en hebben ons ,laten ge
nieten, Laten wij hieronder de résultaten neerschrijven, 
Zij zijn wel enige aandacht waard. 

100 m. ver?P• d,sch, ing. h,sp. Totaal 
;ent. meter .;eunten lll3~ meter ;eunten 

l A,Ha.a.sjes 24, • 5.01 8 17.50 1,65 · 1001j 
2 F,Bouwmeester 15 4,98 10 18 1.55 9}½ 
3 A,Blok 

.. 
17 5.90 a· 18,90 1.45 88 

4 c.v.Luxemburg 23 . 4,90 . 4 17 •. 1.50 86-Ïa' 
5 J, Vfûstefeld 22 5.13 4 16,10 1.50 1 86 
6 A,v,Huffel .11 4.5a • .14 17.90 1.45 79 
7 B, Vink 16 5.05 8 l?,65 1.40 78 
8 J. v, Luxemburg ;1;9-i .4.63 12 14.70 1.45 761 
9 A,Hoefnagel 19it '4,86 0 16.60 1.50 75-;',· 
10 H,Houkes 6 4.93 • 14 19.25 1,25 75 
11 J ,Roozenburg I 8 4,60 . 18 13. 1.50 69 
12 C,Al '10 '4. 70 12 .15. 1.40 65,:r 
13 J,Walsteyn ' 21. o. 2 16,60 1.50 61-fj-
14 J,v,Venrooy . 13l 4.45 12 13.60 1.40 · 56:.: 
15 F.v.Niel 13,,- • 4,p5 16 l2,40. 1.35 55-;;-
16 J,Roodenrijs ' 4,55 6 15,;!0 1.40 54i .. 72". 
17 A.Wamelink 18 4,58. 6 13.40 1.40 52 
18 P,.Krol 9 3.94 4J" 15,90 1~_40 42 
19 L,Niessen ' 5 4.20 10 ., 13.30 · 1.40 41-i 
20 L.de Wf!ert 4 3,8Q 14 '13,70. 1.25 37 
21 J,Linneweever 3.. ,J.20 8 14.10 1.30 35 
22 P,Bakker l~,r 4,18 8 14.10 1.30 28·1· 

. 23 W ,Hillenaar .. 7"i{ .4,49. 0 15.,··o. 28·;r 
24 N.Demkes 1·2· 3,78 8. 12.50·. 1,25 16ià" 

In de wedstrijd van veteranen.moesten enige jongeren 
worden opgesteld, wat voor de oude heren geen' beletsel 
was om ·onder de brillante leiding van Cas Halleen een wel~ 
vordiende 1-0 overwinning in de wacht·te slepen. Hiermee 

· verdiende de ruïne de· taalt;· door De Bakker van Rusten
burg aan de óverwinnaars in het vooruitzicht gesteld, Ik 
kán de lezers verzekeren dat ·het een juweel van een taart 
was'; inderdaad wàs, want hij is-· zojuist van de aardbodem 
verdwenen en in 20 grage magen terecht gekomen,' Keès van 
Kempen heeft eer van zijn' werk, En. zo ook de organisato-
ren van de Lenssenioressportdag. ·· · ' · 

P,J, 

' 



~---------------------~----~~-------=G~~=--V A R I A. . . .,,., . . 

, Onze diklte vrie:nd Henk Berkemeyer; die tijdens de 
junioressportdag bij.een zelfgekozen·oefening duikelde 
en in de armen van· de G.G.D. terecht kw8JJ1 is weer ;in 
geheelde .s}1!-at thuïs,' . ·· ·' , :~ 

., ' ~, ~ ,. ,. 
. .. . ·.·., ; •, ,. 

Ook Rene Roemers werd uit het Ziekenhuis ontslagen 
en mag hopen eerlang weer de oude: .:te worden. . 

-.- . 'Ben Vink verlàat. deze week de ·vadè\·landse bodem en 
vaart in 's koning·s rok naar Indonesië~; Goede reis, B!àn, 
en: töt, ziens J, . . . • ':" . '! . . . . ; ·. :· • z~ . . 

" . ', / . - .· ' ' ' • .1 . , - _,-~. '} 

· Op Dinsdag 3 Ai.gustus .zal. het feest ,zijn in Breuát
Eijsden, want onze oude vriend Piet v.d.Salm trouwt die 
dag me.t Mia Kreemers~- De H.:Mïs is om 10 uur in de H,Maf
tinuskerk-; Adres: Wilhelniinastraat 42, Breust-Eijsden. 

' . -- . . -• ,, ,,. 
·-• ... .M,Luckel,,J~Jagerman, F,Schippers, A,RuygTok, A. 
Riétbroek" zied.aar een, overgelukkig vijftal, ~dat; na ij-, 
verig studeren •in het bezit kwam van het. Mulo diploma,,. 
Jage_rm~ zelfs voor A en B. ~onze hartelijke gelukwensen. . . - . •. . -------------------------=----2----.... -~---------
D E r:.c.o. B L A A s T .• A p p il! L. . . . " 
Woensdag 28 Juli a.-s, T,15 uur Lens Veteranen-· K.G.B. · 

ld 
? .. -.· ~ . . •, - ' ' ... 

ve -d~-- , -.. ,·' . ~- ··-j. ,,.' •• 

Dond~dag.29 ~uli a.s. 7.15_ uur Lens_ comb,A - Spoorwe-
gen 1, .veld_? .i , 
Opstelling: P,Xrol/.•A,Hoefua;gel, J'.Wïllems, .A.,v,Huffel, 

•. J ,.. J·,Walsteyn:, H,Kop~,. J,Wiiátefeld, H,Ov:erbeek, 
-- '· :·• ,,A,Koppelle,• ir.v.p..Burg, F,v.Niel, <RE~serves: 

• .. · W,:li:illenaar·, ·-c.:Duzenkamp, A,Bogisch, H,den: 
. ... ~ ·' . , .. ~- . ... ' 

·' · · · ·Drijver,'- _,.. · : . ' · · · · · 
'• :;,· ·,.· ''1 

Aanschrijvingen voor Lens-veteranen apart verz_ariden, 
. . . \ 

' ... '· . ~ . ' ' . 
De H.H;Serµ.oren :worden _er '.o:p attent gema1!-kt, dat. opkomst 
voor deze selectiewedstrij-d.e;q de nog komende, dri:ngeiid 
.wordt gèwenst:. Van.'.deze datum ·menen wij de maatregel;. 
vastgeàt'eld op de AJ,g.Jaarvergadering voor. het niet op
komen zonder afschrijving met "geldige_ reden, te-· moeten 
toepasáen. · · • • . , ·· 
Adres sècretaris: Helmersst'raat 130.. '· · 

.·( ...... ;; --
·• ... .,. 

\ 



· L e n S -- D U N o. 
Van dl) beide wedst;rijden tegen Duno, Woensdagavond 

in het schone Zuiderpiµ-k gespeeld, kregen we slechts van 
· de A-comb. enige gegevens. De .uitslag van de comb,-B was 

:;-:;. 'A spselde hierna een prettig partijtje; waarin Duno 
in de eerste helft iets sterker was. Toch was er een fout 
in de Lens-achterhoede nodig om de zwartjes aan de lei-

/ ding te helpen. De rust en een kleine omzetting in de mid
denlinie waren voor A redenen om in de tweede helft de ba
kenà .te ·verzetten. Wim Verheggèn was weer de man, die de 
juis].e weg vond en de partijen op gelijke voet bracht •. 
Hierbij bleef het, zodat ook d~ tweede wedstrijd met een 

,. · gelijke stand eindigde. .. · 
#. J .v.v.' 

. .. ---------------------------.------.... ~-------
C0MPETITI~STANDEL 

Hier. volgen 'nog, b'eter laat dan nooit, 'de 
den van het 5e en 6e elftal. De standen van de 
elftallen publiceerden we reeds: 

eindstan
hogere_ 

,4.de klas L. : . . ;; 
\ ' 

····· .. 

.,. Kranenburg 5 
·· Texas 5 

Duiildigt 5 
LenS 5 - . 

. Soa 6 · -. 
ic.:ii. •. v.c. 4 
Delfia 5 
R,K,A,V:.V, 5 

. D,H,L. 8 
Paràat 5 

, 

4de klas Q, 
B;T,C. 5 
de Jagers 4 
Tonegido 5 

. Valkeniers 5 
. V.D. V, 4 
Gona 4 
Voorburg 6 
LenS 6 
R,K,S,V,:r.i, 3 
s.v.H. ·ó 

' . 

18 {14 ' :;. 1· :;1 55 - 1:; 
18 
18 
181 

18
1 

18 .. 

14 
· 10 

6 
7 
7 

:; l 1 
2· 6 
5 ,· '7 
4 7 
1- 10 . _.,,, 

29 ·5:; ... 21 
22 51 .., 2:; 
17' 25 - :;4 
16·.;(' 25 - 25 
15.' 30 -:;8 

, 18. ,5 .' 4 9., l4 35 - 44 
. ~4: ,. 4 •18 -~·. " ·10 12 :;1 - 48 

- 18 
18 

•. :; ,.·' 4 11 10 19 - 55 
4 , . 
: ...... ,'lt: 

. 18 /'.. . 1:; 
18 · 12 

· 18 13 
·18 9· 
18 , 8 
1S 9 

.. · 18 7 
18 :; 
18 4 
18 2 

2 12 . '8, 18 - 41 . 

l · · 4 . 2-7 59 -; 26 

~ . . t i ~~: §~ - ;î . 
4 - 5 22 28 - 24 
:; 7 .19 . 55 "' 4:; 
2 •7 ·1a·. 46.;. 27 
:; 8 . 17 , 28 ;.. :;1 . 
2 13. 8 19 - 51 
1 13 . 7 . · 22 - 62. 
2 14 4 22 - 60 



.... 

___________________________________________ :22.ê: __ 
V.A N Q V .ER ZE E. 

... 

. \ 
Soerabaia', 5 

- ! . 7 - '48; 

, Ik hoop dat Lens het:even goed m~t als ik. 
Jammer dat het vierde de-reis niet heeft kunnen l:ialen •. 

~-: 
De LE:>ns_revue komt regelmatig. 

Ik ben be·vorderd tàt' korporaal, wat nuJn por
temonnaië. geen kwaad· d·oet. Ik heet Onderbrandmeester. : · 

/In Juni blusten we ?4 branden. Door· de droge moeson is, 
hier alles h."Urkdroog •. 

Ik zàg' het C:\lineÏse Olynrpisohe voetbal te·am te
gen het elftal van Soerabaia spelen, waarin een speler 
van Rijswijk. Het werd 2~2. Ik_ geloof niet, dat de Chi
nezen in Londen veel klaar zullen maken. 

1 J,ret FebruaJ:i hoop ik scheep 
land en ziet Lens me weer terug • 

te gaan naar Hol-

.( . 

i 

. 
Veel 'groeten aan allen 

I 

\ 

. . 

;,. 

KOOS Vf..N ZÜk, 40250 

Brandweer, lfarbrig •. 

Mariniers Postkantoór , 
Soerabaia:. 

-.-.-.-.- '· 

, 

' 

> 

\ 
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...G~~--~--------------------------...--------------- ~ . .. ~ . ~ 

Sahat, 11 - 7 - '48. • 

_ Ongeveer twee maanden geleden is Ru Roodenrijs 
nog een dagje bij me geweest in :Eendopo. Ik was met de , , 
,wagen in Pladjoe én nàm Ru mee naar Pendopo. Wij konden l 

· ·samen nog een mooi autotochtje· maken in de omtrek. Sahat 5 is een mooi plaatsje aan de rand van een bn:1.•ggeb.ied met _ 
een voo;r:- ons ongekend natuurschoon.' Ik rijd "Vooral.,. grint,' 
die onder vanuit de kali 'Opgel~den word. Ik kruip er mee1 
de bergen op, waar het grint -vc~1r .de wegen ·wordt geJ,ruikt,, 
Heel in de diepte zie je_dan de Samatang stromen, gewel
dig woest, ondiep en bezaaid inèt 'grote stenen.-

' 

\ 

' . 

Met veel dank voor de ~evues, , 

• 

,. 

/ 

• 

• :.~-•. -.-.-

.. 

i 

groetend 

BEP BOORTMA1'r, 

· ,17 •112 2003 

16 A.A.T. 

PAL E MB Á N G. 

\ ,. 
, 
, 

' 

' 
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,e _ oer,,"_.n..,. ~-s.J~~- ,,. -:.--.-,~-· --.- ~,.,-,.,0 .,. ·~ ...... -: ... 0 '"'/0f "', .... ~~v ~~~ 

• . ,IJ·•· .. - •. > ........ "'I: --J.. .•• ., .. ..,..,l,.... ~-- .... ;t,,.;,i ,, ~ --~ •.J:+'~,.,. .. -~ ••-~· - ..,;;._,_ 

Vete:i:àneÎi: .C .v}d.'Lîi:an, L.·Já.ÎlBaen-;-:::Th,·Janss)3ÏJ:, ,J.;Bintje,:i 
•· .. · J .v. Venropy ;· P. v~Egmónd,~L~Ul],era;-:H.v .Rijn,t..J;Goeilians,ir 

".~ H,:['rins ,' L~v.d.Beint ,c •J. v;·Liempt i J ,fanase~;::L,Hoefnagel~ 
A,Nijland:,.C/E!à.ttilik;1:, · :l 'l:::>i~:..:..i·.1;.!:'•_.'.è;; '!'~ z.:.7 ,:.7,:-....::;;l 
:.:.;~:.~:.~:-=~--.:.: -~*-=.;.-:;~i:,~~~Ê~fa~~-~;.~;.--::.~.--=-~:_-:::,. :-~ ~~§. : ." ~~ ... 
0 R I D E C O E U R. ·~~ :,_, '! ~'-- c:· !:xoc~:. ::> eJ ~,;~13 

• .. Nu',do.:dagèn van:.h·et"c"geál:oten'·seizoeh bijna.'ó,gëtel;Czijn 
è?l ovèr.ceèn ·tweè;tal:wèken idë :voetbar:.noglmëêr.:-gaá;t:röl"-'.i 
len~'dan. in:-genoefmd>'!gêáloteil'! -sëizoën, meifen').w:ij>'goed ,tê 

• :doen.'.:èn:dë.::,ioetb'áis•~rt :zbw~l aüi-·de C spèiëi"ä~iéén:Ca·iènst: 
te: be wij z'en· met·. in:• onzê'.l Lénsrevue. ~en 'bêsëhbuviing:,te -wij"
den aan .de verhowiilgen·, zoalä~diè::.liehói'ën '.te:oestàà;",s;,.., 

· tussen dë 'elkaà.r :.bestrijdende 'ëlt'tàllèl:i:,~-tussën tdê,,1iipe-;.!" 
''lers '.en de schêidsréchtêr, .· en--tU:êäën'hé·t-::pûbliék:,'èn,'de"~ 
:.drj,e, en·;,twintig in:.h:et.:veld •.. i:i:;; ;.•L~'::;, .. ·~:c .;, ;-,· .;.;•~ .. · 

Zouden woorden~ daden van aiie boven genoemde sport-



:ï~l: _________________________________________ _ 
broeders worden gedragen door de zo vaak hoog geroemde 
.sportiviteit, '.wat: zó11.-Troubadour dan,ee·ri ·lofdicht mógen 

,zingen op hèt.J'lieflyèk ghespjie1.·i:rî ·gxoenê'w8idên. 11 

. ,,. En ,àJ.s· onze voetballers !'n: andere aportlieden ·eiah ook 
· in hun, spel. lièten. lèiden <l.Oor0 de :çhr.ist elijke gedachte, 

··-•daif'zou men.'"kwihen. 'getuigen:"'l!liet hoezeer~zij ·elkànder be..:. 
minD:èn~ . ... _..:~~ .. :::· ·-.... ~ ;;.'~-~-::.·~~- ~.:-: .. _,:-..... ·._.:,, ... ~ --· 7 ~-- ... ,.:; · · · -~ · 

Ma.ar helaas,' ófächo_çl).' op . de~ spor:!;te=ëineh menige goede 
strijd gifätrêci.en ·wordt, bli'jven_ er.,. nog. veel desidêrä.ta,zo
'dat iemand die•-.in"_het ·Jer..izalem 'van ·de lichamelijke 'ont
spanning geen y:reemd~Ung ·is,:~iitellig-wêl'eêjlä iets· omver
kwikkelijks-heeft meegemaä.kt. D.l.-t mag· ons-er echte_r niet 
toe lirengen .de sport hierom ._a:! t·ë breken nóch_ de _ sporters 
als,kwajongeri.s te .be.titelen •. Waar, mensen .elkaar pntmoeten, 
komt het immers,.zo gauw.,tpt· .e·en b-ots\irig, · _vá.a.11: o,n.gáwild, 
bijna autoniatiscl;i..:'Er._is gèen·sportvi~ld,nodig om".de feiten 
aan te tonèn.' Het behóeft:·.ons .. dan niet_ te V'erbazen dat op· 
de voetbalte=eînen;: wáa,i:-:·:i.n :diê ,J.de:i.ne ruimtê van doer 
tot doel,twee en· twintig· sterke naturep. met onstuimig brui
send bloed .de st;rijd··•oin. ''dè,'.bal lev.eren,- -het schone begiii
sèl vari"Îl.e· sportiviteit Sóiiw wel ·gewe;I.d wÓrdt aangedaan en 
zelfs de christelijlèe::moraal in., éen 'lióelc wordt. gedi:even. 

Men mene echter niet dat na~ bovenstaande ·woorden -van be
grijpen ook nog een.goedkeurend_ gebaar volgt .• Integendeel! 
Ni'ets is· ons liever dan hét .. vo.etbál ~e · _zi.en "spelen volgens 

· ä.e' règels"yan het spel; dié· tevens regels' \raîl' he't fatsoen 
zi"jµ.' En met 'grote instemming.'is het, 'dat wij .. keimî's na
men van een brochure door•de·straf'coroniiss:Î.e va.h'de'K.N.V.E. 
8.§Ul' de , v:érep.igi.ngeh0 töegezc;,n,den be_-f;re.:tfe.nde het· optreden 
van v:_oej;b~ll.ers; p,,1-,col)llll;l.së;i.ë~,fip!'èekt 'v'~l1,,,e.e)l. e;roèie!ld.- à:an-

, ;f;àl strfl.i'z~e~, j;rJPPE!il. ~f:i,s'.)._s',än :van, /i!e.n :.tegen.-stander, •. be
ledig~n van de sc!hèi~srechter ':ln _apr_ë_ekt _,;lij. :v;e~chti:ag· 

·,uit,, dat, de ,ciubbesturen·zul-len·.meewerken".qm een gezonde 
sf!3er in de sporf:• t~ s ci)e_pp_en,.. . . _ . 
·,~\tij ·z11l1:,:,n ,;le g9ro111i§sie;in~ll~ar v:er.wachtingen:niet te-

. le_w:.s.teJ.len~en )Clll;lleP, ,al,? ee:r.s.te..-b:i.jcq:age §Or qp ,wijzen,dat 
,d<J ;co!llllli,ss~e geen pY.\trg:rep, h.e..eft .•li!cJlioe_ven te m?ken. :voor: 
s't_;-1J.fz~ep,~w:a.gbij · ~lälnsers w,.gep ;be:.tr,;,)tl:en. Wi-j _ si;ellen .. er 

,ee.n ~!a'r :i.1l, .. d,1!t· )!leè_t §.8.J.l. ~ézj.·_s_eJzo.e_?i,:v.~_qrb:,ijgi.ng,, z9nder 
s'trê,f;fe11 vo.9;r ·.CTJl~"é :\>l,a:C,:l'jy,itteil! En,_ h:S,;1:en _weer z1.l1len wij 
i;;t'.a~ht,ë:µ 9!1-~.e lioi.Ïd;!.µg_ Y99r 11,_e-t; . .Jiomen<l.e.se_:i.zo_i;in ,te ,bepalèn 
te,7ó1einiè · hei; v!l,áji[e.1; y~ .de _?P-~{onbe.!l!!18]A'.9-: ~e::èewaren.Vlij 
n-odigen onze. spe·lers -~t~ ong,ers.taa:nde ,rege;I.s' lll~t zorg t,e 

, 
_.,, "'- t1·- ".""-,..,,-::-·-..... 

'• ... :.--... ~ '- .- . . :.. -



. . -'>o;::-------------. ---~--------~-:-:--.. --~~-------.::..;.~- -* . 1ëzen #"-e~n ~-e·r·--:-iläái-.,,_--iie";.händeren:•>M4,V/7~.8,~~"."'.iw~•'t<Slw~,-.!l-~~ 
• r ,·,.,. _-·-~'" ~--· "\ ,,~--·· ·~r-•- • ~. · ·····•- --4 ;,;,.,..J\" , ... .,,... •~-- ,•-"-· ,., -- .-F-: In"het· veld- heeft. ieder' van oná' te· maken m·et 10 ·v:l'ièn-' 

. den· van· het· éÎ:f'tal/ied.èrè spele:r: met'. e'igèn aa.niég· éii.J ,.•) 
kin-akter, met' éigën :'gèbreken ·en: m·óe:i.lijkheden. Ilie:il'lig--;·.; ~ .J -- ' . ' - - 1 ·'<- • -: • • • ... • ", ~, • ,... • •• • • ' I"" -gen. de gevaren voor botsingen onderling. ·:ze kunnen ech-
ter :gemakkèlijk worden: v:oorkcimen, indien e J.ke speÏer'·èr . :: . , ,,. ,,-- ... ,. ·.·- ,- .... -.,: . ,,... -~· -· . •' -, _. •- -~· bij, voortduring"zich, rekenschap van geeft, dát ,he't·helè · .. 
elftal reen zelfde doel nastreeft·en. dát :hij !zièh: vriJ- •:;:.:; 
willig 1gesteld·heeft ·onder. ei~ :bevelèn' yan: zijn 'eî.:rtál:;. ·. '' 
áanvoèrder: · .. Dè p1Óèg.._Ïiáat cia.n :aJ.s één eenheid-het '.ièld-~~;; ~-- -- .•,·. ---~--- _., ,., ' -· ,-•·- - ... ,. <' ~ ~-.-..-., f.,.6...., op, strijdt alse~nèeri,héid en overwint·of verliest'áls·-• 
een eenheid; 'Ruzie 'en· gekrakeêi bli.fve:i:t '.uitgesÏoten: •:,~•J:;_ 
.!A1µ1. de 8l'ldere'z:i.jdê éèhter staan eÏf leie~tanders·r ;: .. -:.:, 

Hoe in~ft. l:tên_~e, ~-~e~j~-'~èlV'are1f;"_bij',lvirueft maar, ook:bif_:~ ·-verlies? Door "a:1s ,een-willig'schaap'; de·kpp ·te,.··buigenon-.:'.' 
'der; het ~aiáèiîtniêà? 0. :iièen ·. men•·striJdê'.vooi wat. 'men·.;.' - -~ · 
waard is~ .. Maar'uitäîuitend inet- ge-pastemiddèlen~1 àéhi-aii=- i 
derheid' ànellîeid'' lènigheid. ·kràcht .. ::taét" mäàr-niêt· --~'.! • ,, .• 1 , -~-,-,··--, .. ~ ·~ •. -.. ., ~'---~-, ~-_, ... ' ~ (ilt .. _:,. •- .... ~- ~- ,-. ~j'f,_; ~--met 'bruut · geweld· en- lage trucs, scheldwoorden-.noch :boze•· ' 
gedäéntên. Voetbaiie"iî· is· strijd om:dê b1ai.:- Wèlliu:, bêpa..;_ :.,._ ... ' . .-•.-.~- .,,_,- ,. __ -· ---·- .. - -~-· ... -·-•'"· ,-•,. - ,., .... len wij ·onzè 'aandaéht :bij het,,'spelen van de --bál· en .zoe..;•"-• ,-- ... _,-,.,. ,·-' - ,- - -·, r.. --1 _._• •• ,. '." ... ' 1 ___ ,J ken wij niet 0:1~ !1~il_• lll; '~t: ir}o:ren yt171; _ee~}eg~nstanf; 1· der. In hemlitoeten•wij geen·vijand zïen,'die·t.;,·vuur en"·• ,, -~- ... t ._, , ·- ~ ,. ,. ..• ' ·- -~ __ , ç< ' • • ,,•,·-~ ..,., .. __ --~ • '; ' te· zwaard dient -te worden, bevochten en· te worden gesla.cht-
offèrd "op liet altaar va.ri:·,onzér; ovérwinrri.?igszucht. ·Hij is'':· ••~ ',· • •• \ •, ' •f ' r• • '• • - _,-.,, -. r / _ , 1 een vriend, •·een.1-broeder •in de· sport,- ·een medemens met • .. ·· '-·- ~ '-. - ·• .· - ' . , .. ' . .....,_,.,-een lichaam èn·een· ziel :zoals wij· zelf, voor wie Chris-:- : " 
tus ook>gèsto:rven"'.is,·d":ié 'wi_:j~geen letsel mogen ·tàebren:.', 
'gen,· maar 'die'· er plezier 'in vindt ,·z,ijh krachten te·.komen · 
'meiien.inet'.de onze'eh die·· evenais wij hoopt ;op_een vlot, . 
pittig; 'á.és:ri~ods 'stet:ig; maar 'in elk geval eèrlijk par- _, tijiïjè ·voe·t'báie .. ····...,Y ,._·..,.;,_.1..~~·•. " ... ~ .. · ,i • . • -: .,. ' ..... :· '· .,._ ·-~--::-... -;- .. : ~~ t:"'"'.' ' .. .-. .,,.. ,.: . , , ___ ,,_ ., .. .. ~1._ .. ~--., --t .,. ... :_,.,.,...,_ ,.._, -- ..,,. 't.J. ,• r<-> •..: ···Het is geen ,fapel'tje, ·maar werkelijkhcid,tdat de. mees-_:' 
tê wédstrijden worde;n begonnen door 22 lllÊinsè1i- met ·eer-: ~-: 
lijke"'.bêdoelinge~ be~iéld~ Hiervari bèn'. ik'övertui,id.H~t •. ' •- '. ~ . -· . ~ . . ,.. ,, ' ... ' \ ' ,.,, ., ' ... ' -; . . . . ' ... , " loop~ e_chte_r nogal e,ens,:m~s ·d~o.r. ·~brak• ~ .. vo.?,~o,ende :, · ~ 
zedelijke· ~~cht · om in 'h,ét, oorspronkel1jk;Yc~rn~nien je 1~;
volharde.n biJ tegenslag en teleurstelling.· Hierin beho
ren wij' oná dtia:'te ;tràinen; volhouden wat wij zo eerlijk,_ 
begonnen! Oefening zal ook hier de· kunst baren. :Wá.t· eon;·· 
voldoening· geef!. h~t'.aan .het eind. iran de wêd~t:;:-ijd zijn 
handen in. onschuJ.d:te. kuiui.en! via.ssen eri. zijn bij dra.ge. ·tè 
hêbben ·geleverd ·tot eerlijke fa:tré• strijd; Éri hèéft het ~ <b·., ... : C.·-~ ~~::.r~_ ... ,,u.:..._..2_~-a-.. ., .... ;; .. · ... l'!t_,,. • ~.,... .• - ....... ~~ ___ ,._,..., ...... 
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ons moeite -gekost, .des te geruster· mag ons- geweten zijn 
en des te no·ger stijgen wij in de achting van. de ware · 
voetbalvrienden, d:Le· onze strijèi':gadesloegen· •. ~ . , · - . ' ' . . . ·. -~ 

,_Een derde·-:ra:ctor waarmee wij- te !llakeri. hebben is de 
scheidsrechter, Wij hebben al eens ·eerder· ee;n lans voor 
h_em gebi,oken, want. hij' is ·een .goeie :_kerel. Hem" is niets 
aangenamer dan onze wedstrijd; die ook de--zijne is, tot 
een .goed einde te brengen 'eµ als ,goede vriend na de match 
wee; huiswaarts te kéren van het terrein, dat·hij als op
recht sportvriend betrad, Ik ken-er verscheidenè en heb 
grote achting voor hun bereidlJ?id ·.jaren lang· de Bond en 
ons voetballers te -dienen, niettegenstaande de·ondank,die 
va.sµc hen deel is~ Veelal is hij de _man, die. in het veld . 
de. minste fouten maakt,· doch het- inèest ·:wördt ,becritiseerd• 
Wie maakte zich hieraan nooit schuldig? ·vElll hem wordt zeer 
veel geeist: snelheid, inzicht, tact-, .rechtvaardigheid; . 
ongevoel~g}leid voer anti- .en sympathieën, besluitvaardig
heid, - correctheid in optreden,.-iiJèn goed horloge en een . 
be.ste :fluit, Het is misschien 'inèer cl.an een of andere ar- -
bi ter geven kan: Ma.ar ·zouden wi;j dan niet het b·est doen • 
hem.bij een eventueel klaarblijkelijk tekort i~ .alles ter 
wille te zijn? Het is heus niet in.iedere wedstrijd nodig, 
want velen leiden wel. zo corréèt, .dat beide· partijen ·hoogl'lt 

·. voldaan zijn, Maar ook in afwïjkende gevallen is èr._v:oor· ~ 
elk rechtguaard voetballer.· slechts één weg, n.l. de. be- ·· 
slissingen van-de man met de fluit 'stipt opvolgen. (}een : . 
misbaar, geen gezwaai met·armen;· geen gesclield i,d, Do •· 
scheidsrechter die zijn woetjè weet, ··doch zich slecb,ts_ ,on-
gelukkigerwijs vergiste,, koint toch· wel in h~t goede spoor 

te:ç:ug en .de arme s-µkk:el "'die er letterlijk niets· van bakt, 
raakt· er ri.og mee:f- dé kluts door kwi.jt. Vorderen wij een· ·, 
prima leiding,_ onze eigen belee:fdheid,- correctheid.envolg,
zaanµieid moet .de nauwkeurigheid van de'scheidsrechter nog 
te, 'boven •gaan. Als alle ··spelers hierrui.ex 'ha.n,deldon, zou " 
het .sQheidsrechteren nog ·eens een grote vreugde· worden en 
zouden de elftallen kunnen delen in de"vruchten van' de 
scheidsrechterlijke opgewektheid, . • . . • 

Tenslotte speelt o·ok het publiek een rol mee, Vroeger 
schreef ik al eens met Lodewijk van Deyssel: ik houd van 
het li_jnpubiiek; dat .dartelt en jubelt als een waaiend zo-, 

merwoµd vol vogels, Zo'denk ik er nog over,·Je kunt je 
amuseren'met zo'n. lijn ,vol toeschouwers dié elkaar ill vro
lijkheid overtre'.ffen,_' di·e" in spanning 'meeleven. met de spe-
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.17.!'.rH . d?,_e..,,juiclle_ll 019:~, lle_}.,h~ ,~.9..~e,'?:~ ,.,~_o,t;d_;g~t_.~ :W,~f'.!-:~ 
hindert het,dat ziJ ~p- en.aanmerkingen hebben over dit 

'en over dat!? Neen, geacht"publiek~ ·u-iiehoèft'~ezi·nstom
.. ,me ambachie"::: te spelen, .. maa;-;,;-.en ik .!19et. dat .u. het .met 
, 'mij::eèns , ";is •.:.. op,.~e )>pinerk}nge?l. mogèn :ri.c;>(!i t.Jn strijd ·;:• 

zijn'met· onze persoo:nlij;ke~ bescl)a;villg·;noçh met· de .goede 
. naam vàn de" club: Dat kál'l, 'toèh. ?liet• moe;i.l:j.jk 'zijn, want. 
vn.j : zijn,..gewèpEl -~:ri.; ~_et g'e~elscha:f 't? v~rke~~n. 'En mocht 
het er.binnen de liJnen wat.erg. Spaans aan toe. gaan en 
mocht de scha idsrechter 'iiêt· wa:f a1' •té "gÓ:rtig mak en~ wèi
nu, :tiedank: dan·,dat er ,gelElgenh_eid ,bijjl.e Bond openstait. 

• ' '1111 .... ,, -- ... • ~ • .. .-.,_ ' ,- "'~ •• , : • • 1 ,,, , ., _,, • ..__ 

1 voor een he.el· 1'1ll.t waardiger· ~n:;doeltreff~µde:r .protest,_ 
, • / ,, - .0, • <, ' '<0 ... •'. •H ' •'K , . ' • •• • 

dan door middel van luide uitroepen. Ja, ,:protesten!;maar 
als wij allen, spelers,· scheidsrechters·en publiek trouw 

.· p].ijVE;!E,_ ?!1n de 0 ,g9.!)d~_,y.9_o,!'.n9!1!!3D,S l'l._ll,ifl'me_e·_J4j ll_et ,sp9rt-_ 
terrein bé:l;reden, dan zûllen wij winnend of verliezend 
voldaan huiswaarts keren na de sportieve strijd. Dan heb
ben wij allen genoten van het voetbal ·11 dat als de zee 
komt aanstromen, met zijn wijde golving kalm voortspoe
lend, naderend, naderend, altijd nader, effen en breed, 
plotseling uitbrekend in hevige. aanvallen. 11 

Het ware een misvatting te menen à.at wij bovenstaan
de schreven om eens in onze kring schoon schip te maken. 
Integendeel! wij hebben goede reden ons te verheugen om 
de sportiviteit van onze spelers en van ons publiek. Wij 
vinden het echter niet verantwoord de brief van de Straf
.commissie van de K.N. V.B. ter zijde te leggen zonder on
ze mensen duidelijk uiteen te zetten wat het Bondsbestuur 
van de Nederlandse spelers verwacht, n.l. steeds cor=ect 
spelen. 

En wij, Lensers, willen tonen, dat wij de cri de 
èoeur verstaan hebben. Ook wij willen zuiver voetbaJ. 
spelen en zien spelen. P.J. _.;,.. ________________ ;... _________ ".""' _______________ _ 
V A R I A. 

Op 15 Augustus vieren de heer en mevnmw Jan van 
Liempt - Sleeking hun 12½ jarig hu.welijksfeest, zoaJ.s 
wij lazen in een advertentie van Elly en Hans. •Wij wen
sen de bruid en bruidegom, die in voorbije jaren in al
lerlei functies Lens diende,. en hun kinderen veel geluk 

' 

' 
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-: J, Hà~j~_s-.f~B'.11,ó;l,''. sqhrijyer';'de_ze,s::1-~3 ;~~--ee:1; P,r~t
i'.tige• ~ntm?_etl.7!8"~.h~dfA _me,t;:?t;z~ ·_o~d? ;•v;r.ili:lnd_fö.ok 9rame~ 
:Sornemann, nu_:weer·voor· ·emge'·Ja.ren ;in· Nederland.· Zoals 

. -,._ . ' . .. . . - ,., ; .. . -~ ... -~; '. . . ,_ --~ .. ' -""• . ,. ' ' . ,._ . . ~--
;verwacht· kón wórden,:._volgde; hij·mét'aucces de"H.:S;S.-•·en 
"gaá.t ~ldrá; ;{aar Jiézi Helder":i.n •li!àrinéop1:eid.ing: Dick'. 'Iáat 
ziJ'n--vrienden ván· weÏÏiór ·.o-roètétl'"' ~~... .:, '· '-~,...:-.!' '• i>- ,:;;; ' -.1,· , ., · c..•., , ~ 0 -: :t·'· · ,•,.,,.$..,....,.,.._,_'f. .... r~·.-- ,..,. ... •--•, ___ .., __ ,: ,. ,... ___ ,. ;...f'""".:.."' .. ~ ..... ~ ·- .. _ ....... ~1 ,. ............ ...i .............. _,. ................ .._. :.:...--

....... , .. ··---, J-- ""'...., ~:...,. t:.!:·---'~--:..,,,..,1"" ... :--,. ,;.""' ..... ,~ .- •.•. -•- .. ~---"' ,..-

-· -.. :~.Leo, l)~ij:h~n vond.,ien _;: spel!1,jEè_ y_!3li.:he~ N;p~ c,.:,: d:a~ ::: 
mi~s_qhien_ vo.oi: 0 fe'.v_ei:lie_~ef,'.~ol~p~d,e :Waar,1e ·l)-e.~:ft ,. om_ ·1?-et 
terug"te:·vragen~ .~ ............. ,,;.,.; e,,..J .. ..,.J: ~-' ..\. .. :....,,.r ...• •~ ;-~ 

•• - 0 •• •; • , t:i ,., ........ t.t, ..... ..,.. ... ,. .,..or-:"'- ... • ..,.._,~-r,..,1',. ,._.i"1.,.f.-. · r- -· 1"-..,....,., ... ~.- ...... ~...._.._,. ....... ..,__.,..._. -·-~-.._iJ, ...,....,..,. ,é.;.. .... v...,"-'!a.a t""---J..-- ;,,1"'-..!"-• .,,.,_. 

~•'"'., ........... : . .., ,.._À~ i ,._ •-----,-• :'""Hl~...-- .... ~•••--...-~-. ~t..--""t. ~f~ ~-~ ~•r:•~i~--'"'. 
=--:_-~,.=--:-.~z;=~--:7---:::;:~-:;?":---:::~=;:~_--:-_-::;-~~-==~:~::;;-~~--7{:.=------

.,,..~~..t..: .• .tif .... o ....... , _ ....... ,...s.~ ............. J..: .... _..,b •-""':..:.- .... :;.._ r..i:~1.::::-
: ... ;:.'C' .f~~J;,~ .. ~ 0..,.:1'1i-t~.~:-; r.) ,T.•.;."I ,-;:-;:; !':1r. .. .:::~:::;J.::.. : .. ~#--;;r~v 

a:.; ~~,g .:..r~ .;~!'' !s:!'!~J··,/ ;-,:~ r_, ... --.~ -.c::::.""rc~~ ·;:-IL._, .L,_i · ~:;.; 
111t'C,~~~:i~~v ~ ::,_':J. ".:,:::tTI·t,3 :!:,r~,,- .. ~1~ .. "'::::. t,r.~:01:tt::,;,..;:. ~--~::l 

.. -~ ... ~.,,.,..·• ,-·l", r•.,"":1-'!'II, -~--,.-,-·tl"·:-1cr .... ·.-:.,_,._..,...,_•;. ... -11 J,,. ·---f,.~.-.. ,-,......,.r ,.., __ ,..._, __ ,_, -....,7.~,,_.., i--·•,._,,1,1." :.,_.i.., ~R "i""•,.~••-.-.- i.l.. .... ., __ .. ~ ~ •."j! · •• , ... f. 

-..-:::~1-;•=~ fl::,._ •• \-,:;1.tr.t :- ~,:..:l<jl".t:~:~. ;,:;..::i!;.::~..:!i 

-..s.,.,~"""'· 
-··--·,.~.:7::.-:-..:..1 ~t~· :.::i ;r...,:;-_r.--_";! =,· .... , ............ ':. ...... :J:"!'I' ('.-- ~-~ ~ ... t 

- - Q ,.,,.j.,_,:J ... - .:... ,w..,.1,.1 •--. • ..-~ •. 

,, __ c., ·:~-: et -ii ~:-e -·c: ·::~ :!'"!1'.:..~·; ().::~:; .rr.t C.'l~9 ~-~ r.:.J~:-~.:- .::> r.! 
,.,--~ ~ .... , ... f'<'t'I-C.t":rr -· '"~-.., u·•·•·.:;-,:1.A il ~y.,. f.rA"·" .... •-~,----.a.-.ss· 

--~,..;, ~-· - T - .., ~.a.- ·- ..... _.,...,._..,...., ~-- ~_,.,,. y ... w- ., _,...,._.,. •~ ,.,,. ..... _., 
•,..;.r.óî-•- .. .: ...• , _...,._,~..i" ('fe. oà'.•a,,,;;. .• :l •e--·"'" ·-""" +·•.1•-'!-~~;;- ....... .,,,.-; .... -t"'-'~ .•• --- ...___._":L ~ .... _., _ .. ··"" ·"' ............. ~ ........ ~, ...,.... ri.:-~ ,....,-4 ............... "' .. ., 

'1:.-: . ~ 1'1'.c.v "lt)l· ... r :,:.:, ft!c.::'.·..;..:..- __ ,-•1::.v 1.~.t~ -t;t~: ~· ::..~ ·J-c"'! ;:.: 1' .:::.t. t 
•.;..,""" -:.~::·-·::: :-~:· -:~.I o·'!· '!!"!sf: •:_-J:t .-•~/•···• • eb ;_. __ v !);.,t::-~..:::::.:~:,; 

,_. .. _:;.1·.1:::.:..;~::-J;J. :~ :-::--:..• "'::l!"~·:.;: ~-!' ~::lil l f~.tr.~- .#.!; c-:.:: ... ..:-: C":' ~;- . ..:. .. _.., ~--t: -·+- ,f'. ... • .. _~ • . . .. • J .. -~ ~ - • - --: .. ~.::..,;;. ..... ,...,__,;,·· .. .,;;:. ... ,..,. ,t,4l:..::.:-,.- ::.:.·, ~".t~_-s;-::,. c::!."::~.i;.-.. -:. .... !.. . .: ~-;..r-:_,T-
• .... ;re-."".'. 

" '.t • 'l., ~ --"• ....... ...__ 
,c-_, l"_(!) :c .... , ~:~; !'~~ ,r.:;.:::-~ -i:.:.!tr-1Î ,.::·.:.. '!=--::~-~- ~t.:--.:- t..~~ 

.L;~.! ... ~7·1:-c:::·i.:.~.:·c& ... jl(!,:z ~?·1 i~·-· ~~-ei..:-:.~ ::....<; .. ,z.;_:": .. ;7 ·.c:=·:!-, 

·.-.·.; .. 
.... ..! ._" --•• : .... ~.,,::.y,- ·-~~-$ti~•---~I>\" 



\ ..... ~. 

,.-~. 

., 

D E' L E N S 11. E V U E 

Weekblad van de Haagse R.K.S~ortvereniging Lenig en Snel 
Opgericht 18 Dec.1920 · Alg.Secretariaat: Ge.slaan 54,Tel. 

· 39.e3.75. 
Terreinen: Zuiderpa.rk, ingang Vreeswijkstraat. 

. . ' 

------,-----~-------------~--~------~---:-•-------
. , Redactie: P .Juffernians en J. v. Venrooy • ,· 

Redactie-adres.: Amande'lstraat 51 
Administratie-adres: J,J.v.Luxemburg, Copernicusstr, 56. 
-----------------~-~-------------------"""----------------' . ~ '• 
Jaargang 1947-1948 No. 50 10 Aug. 1948. 

:L E N S 1 Z A K A G E N D A •. 
Woensdag 11 Aug.: 7 u. Veteranen - M.'C. V, 
Donder~ 12 Aug.: 1 u. D en E trainen. · .. . 
Vrijdag 13 Aug.: s.30 u. Vergadering,JuQo t,h.v. Dhr. 

Zondag 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 

P ,Juffe:rmans, Amà.nde lat.raat 51. 
15 Aug.: Lenscombinaties A-B-C-D-E. · 

Veteranen naar· lagers~gµrnooi. 
16 Aug.; i u. '.B en .c trainen. , .: ,, 
17 Aug.: 7 u. Seniores trainen.-' . 

· 18-Aug.: 8 u. Bestuursver'gadérifl'g t.h. v •. Dhr. 
· , A.v. d.Kleij, Gaslaan 54._ . . 

.. . . - .... 
--------------~---------------------------------
De Veterazien krijgen het· druk. De wedstrijd' V(l.n V/oensdag

avond -· dat is dus· vanavond - wordt nog eens onder de 
aandacht gebracht.· Het is de revanche van vorige week. 

Dé toen aanwezige speiers hebben toegezegd opnieuw te 
.komen. Er zijn eoht";>r mins-tens 2 vervangingen nodig, 'dus 
ook anderen zijn van harte welkom! Mededelingen omtrent 
het Jagerstournooi van Zondag'vindt U bij de Eco-rubriek; 

----------------------------------------------------, 
D E 'N A D E R E N D E C O M P E T I T I E •. 

Ons eerste elftal is ingedeeld in de 4e klas C van afde
ling II van de K,N.V.B, 
De volgende verenigingen •zijn hierin ondergebracht: , 
D.o.s.R. - Roelofsarendaveen; D.s.o. - Zoetermeer; Lens
den Haag; S.O.A. - den Haag; Spoorwegen - den H~ag; Vo

gel - den Haag; Voorburg - Voorburg; Wilhelmus - Voorburg; 
Zwart Blauw .:. den Haag; , 

Er zijn 9 verenigingen, dus 16 wedstrijden, De inde'
ling lijkt ons niet ongunstig. Verre reizen.worden one 
vrijwel- bespaard en daarnaast treffen we onder onze oon

. currente.n er verschillende aan, die we nog niet eerder 
. - . . 

·/ 



-------------------------------------------------
op het voetbalveld ontmoetten. Over de sterkte van de te
genstanders valt natuurlijk niefts te zeggen. De enige maat
staf, die we hebben, is hun prestatie :van vorig jaar. Op 
grond daarvan verwachten we het meest van D!s.o •. - D.o.s.R.
Spoorwègen en Wilhelmus. Zoals men reeds weet, past de 
K.N.V,B. dit jaár versterkte·degradatie toe, waardoor er 
waarschijnlijk 2 clubs uit deze·afdeling zullen moeten ver.
dwijnen. Dit betekent dus: de.punten zijn-zeer kostbaar en 
ook de zwakkere broeders 'zullen van êe aanvang af vechten 
om zich veilig te stellen. Dus: Let O!) Uw s!!,eck! 

;-;---;~:-~---;~;-~-;-;-:--;-;-;-i-;,:-------. -----,-·---
p ROG RAM MA ZONDAG 15 . AUGUSTUS 1948. 
2.-- uur: Lens A' Scheveningen veld 1. · 
12.- uur: Lens B Scheveningen·. veld 1. 
2.30 uur: Lens C se· '...:nre:.::i:..:.i,~ll veld 2. 
12.- uur: Lens D ·- LenS E. veld 2. 

'. 
0 P S T E L L I N G E N:.,, . . 
Lens comb. A: W.Huysmans, H.Helinich, A.Hoefnagel, H,Kops, 
J,Walsteyn, Ant.v,Huffel, J,Wüstefeld, H,Overbeek, c •. Schil-
peroort, _J.Willems, A.Koppelle. · · 

,Lens comb. B: W,Hillenaar, H.den Drijver, P.Krol, è.Durên
kamp, A.Bogisch, L.de Boer, R.Wüstefeld, H.Haastepad, ·w. 
Verheggen, H.v,d.Burg, F.v.Niel.- • • .. ·- ... 

. ' \ 

Lens comb: ·c: J.v.ll!elzein," CaBierhuizen, A,v.d.Bol, J,Luxem-· 
burg, J.Roozenburg, G,v.d.Steen, ·A.Haasjes, P.v.d.Valk; 
J,Roos, C.Al, W,Hegge, 

Alg, reserves: J ,Frj.jters, A,KrOl, G,Kroon, J .Linne_;,eever, 
J,Roodenrijs; G,Luxemburg, C.v.d.Z.alm, Jac.v.Westi:ng, A; 
Blok~ F .Luxemburg,· 

f,S:!1S comb. -D: C .Demeyer, J ;sinjoi·go, A. Versteegh, Ch,, Veen,,, .. 
F,Demeyer, A.v.Looyen, B.Bes, -L.d.e Wee:.-t; ·1.v.d.Wal, J,Al,. 
L.Niesen. · · 

Lens comb, E: J,Heere, A,Riebroek, F,.Alberts, H.Vos, L.Bors
boom, W.v,Blijswijk, P.dè. Leeuw, F,Bouvrmeester, A.W:agemans, · 
R,B.ecker, A, Wamelink. · · • 

Reser~es: M.Geiauff, N.Bosma, L~Bosma, L.Dullaart, .M.Dul,- . 
laart ,. H,Hirtum, A.Rietbroek. · 
Adres: Secretaris van de _E.~.O,: F.v.~iel, Helmersstr.130. 



----,-.,,-,-..--------------,--------
v E T E R A N E N T O U R N O O I. 
P R O · G R A M M A ZONDAG 15 AUGUSTUS 1948: 
Lensveteranen nemen deel aan_"de• Jag!'),J;'ll II tournooi, 

12.- uur: De Jagers B - Lens 'vet. Ockenburgh terr •. B. 
13,- uur: Lens vet. - W.I.K. · Ockenburgh te:r-r • .ll.. 
14.- uur: Lens" vet;· ._ B.:M,T, Ocke-nburgh terr. A. 
14.30 u.: Cromvliet - Lens · · Ockenburgh terr. A, 

Enkele bepalingen .uit het reglement: ' · 
Er wordt gespeeld i:n een halve competitie. 
Puntentelling vol,gens competitie~systeem. 
Duur der wedstrij'de~ 2 ,c 10 minuten zonder rust. 

, Bij gelijk eindigen in de a:f'deling-·beslist het-do~gemid-
delde. . .- . , . . 
Gerechtigd tot deelname 'zijh spelers boven 30 jaar, 
Er zijn twee afdelingen." ,Lens is ondergebracht in- aîd; • B. 

· Tegenat anders zié programma, . -. : ·. . ! · ' 
Afd~ A, bestaat uit: A.D.0, ... - Celeritas·- de Jagers A -
Laakkwartier - en Scheveningen. , , ·· .. 
De no' s 1 van afd." A en B sp~len tegen 'eika.ar om de, lste , 

2d 
. . ' 1 ' 

en e pr:i.J s. _ , _ ., , ... , · 
De-no's 2 der afd; om de 3de.en· 4de priJs,. 
Alle deeÄl~ers,worden.uiterlijk kwart voor elf op het, 

·_ Sportpark ·ockenburgh,:verwacht,_ ·om te luisteren naar ~en_ 
korte tçespraak van de voç,rzitter van 'de S,V. 11pe Jagers". 

Lens vet. verkleden zich in tent B, ïn~ang ·11abij de sloot 
aan de achterzijdè. van de Jagerstent .-- ··- . · · · ·, 
De deelnemende verenigingen dienen "5 minuten voor de vast
gestelde tijd bij het terrein ·te staan . _waarop de komende 
wedstrijd wordt gespeeld, , · · ······- , , · 

Elftallen die vijf minuten ná de voorgaande wedstrijd niet 

op het terrein tot spelen gereed zijn. verliezen deze . 
wedstrijd reglementai:i;- me;t l'--Ç). , · _ , . _ • · ' 

De deelnemers worden uitgenodigd na afloop van de wedstrij~ 
den gezamenlijk naar Club~okaal Cti'é Alsem (Apeldoornse-· 
laan 46) te komen, 1alwaex een gezamenlijke reunie plaats 
]:leeft, waaronde::: prijs;uitreiking; ·. -·· , 
De onderstaa."lde Lens veteranen worden tot dit festijn 
uitgenodigd: _ . . . · , 
P .Ju:ffermans_, H,J anssen, J, Janssen,· Th1,Janssen, L. Jans
sen, K,Bontje, J,Bontje, c .• Hattink, ,w.v.Westing, e.v,d. 
L~a.n, F,Hoefnagel ,' J, Goemans; A. v ,d,Bemt, J, v, Venrooy, 
C.Miltenburg, w::soortrila.n, H.v.d.Boogaardt-, A.Nijland, 
P,v.~gmond, c.v.Egmond, J,Crul, H.v.Rijn. 



->:68- . - . - - .. 
-~-----------------~----------------------------------. .. . - . -·- . . .. ). 
De elftallen worden voor de wedstrijden op •de gebruikelij- ·. 
ke wijze samengesteld. · . ' -------------------~--------------------------~ 
F O T O N I E ·U W S. • · . 
V65r de wedstrijd Lens 4 - V.D.V. 2·poseerde;n onze dappere_ 

· kamp:i,oenen voor het kiekkastje met het vogeltje. Het re- . 
sulta.at is naar ik meen nimmèr·geopenbaard. Toch is er een 
zeer goede foto ontstaan, die 4et bezic4tigen en het bezit
ten stellig waard·is. Wij tre:f':f'en er de volgende personen 
op aan: Leider N.Schouten, aanvoerder V.d.Steen, Bierhui
zen, •v.d.Burg, vfüstefeld Jr., Roozenburg, Houkes, Vink, 
Naastepad, v.d.Zalm, De Drijver, Hillenaar. 
, Ook dè groepsfoto waarop 91 juniores, die aan de_ sport- . 
dag deelnamen, is.in óns bezit. Een of andere grappenma-: . 
ker hee:f't juist het mo~ent van.afdrukken menen tê moeten, 

'kiezen voor een bepaald zeer guitige opmerking,· gezien de 
belangstelling die hij van $Ommige. jongelui wist· te trek:.. · 
ken. Dit is deels jammer, anderdeels wordt- de kiek er _juist 
levendiger door. . . . · 

Liefhebbers kunne1_1 hun be1;1telling bij m~.J doen. For-
maat 9-12 kost 20 c., briefkaar,tformaat 55 c. , 

De foto 1s voor F.v.Mourik (Lens·;) en A.Haasjès (A) 
. zijn géreed'. · · , • , , . · . P J 
--------~------------------------------------~---~-~-~- ✓ 
NO· G M E E R '' F O T O N I E U W's. 
De volge:cde jongelui worden verzocht ten spoedigste een 
goed gelijkende pasfoto in te leveren bij de heer J.Wàl
steyn. c.v.d.Akker, F.Ba.x:, J.v.Boheemen, B.B.arsboom, G. 
Deckers, H.Haket,, B,Herfkens, W.v.d.Hoeven, A.Hooiiduin,. 
H.Kortekaas, L.Ktiijff, J,Kuypers, W.Naastepad, G.Overde
vsst, C,Redeman, J.Reijsbergen, G,v.Roon, J,J.de Roos, J, 
v.Rooijen, A,Ruygrok, J,Starxenburg, J.Steyn, A,Strous, 
B.v.Tilburg, P,Yloemans, L.P.v.d.Wal, J,Zetz.· 

. Het lijstje is reeds sterk geslonken, maar is toch nog 
te uitgebreid. 

Jongems, zorgt er nu eens goed voor. Adres:_ So_estdijk- · 
sekade 2;5. 

P.J. 
====m===••====rs:==•=•==•=..=~======•======~==••.:=;z===s::l:'s=•=-=•= 

\ 
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LE __ NS .· Z·AKkGENDA •·,':.:;,·· . .... , . : ,. 

Woensdag' 18 Aug.:. 8 .U't11' llestuursvergadering Gà:sle.a.n 54 > 
Donderdag, 19 Aug; 7 uw trainen ,voor D.en E, 
Zaterdag 21 Aug.: We ro.imen paaltjes. 2 Jun.elftallen 

· · · ·, · .:,,.: __ ;~,:. · .. sp'elen,· · 

. Zcinëlag 22 Aug, : 3 Son comb,"iii:•.i:iet veld, . 
Ma,andag 2 3 Aug. : 7 uur ll, eri. t ;'il ra.inen · . • · · 
Dinsdag 24 Aug,: 7 uur Seniorentraining 

-----------------------~~-~-~~-----~---~~~--~-----. ' . ..• ..;_. . ..• . 

VERHUIZEN , ', "',: _::..-_:., i ; .. · • ., , , ,· :· \ • :.:_': c 

Ongeveer half September zulle'n we dan na.ar Qckenb-iµ-gh : 

gaan, 'Het mooi gelegen veld i~ h~t .. Zuid~rpeq-k,\'faar. y;e ;;: · . .. 
zulke belangrijke ;ja:ren voor.LenS lm'bbe'n meegemaakt,gimn · 

we verlat·en om--een ander-mooi. go legen -ç;o,1.î :\;e betr.ali:Ji:en~ ... 
, •. · lleha.lve mooi gelegen zijn de .velden op Ockenburgh t'ë"' 

vena van uitstekende kwaliteit., -De ·vet_q:z:;anen hebben het . 
j.l, Zondag nog ondervonden,hoo prettig het"is;.dàarcip je·• 
'118dstrijden te spelen. . •; ... · 

We verlaten dus iets ,maar-.we winnen meer! Ook het bc
zwa.ax van de grotere afstand: is,ni;i. het fietsprobleem is 

.,,opgelost ,en tram:. en bus ·het, complex dicht na.deren,niet 
_ lánger meer steekhoudend. · , · ' 

Én nu alle händen aan de ploeg!Niet alleen die van be
s~uur en comm, ma.er ·ook van de gewone· J;edon. 
i Als goede inzet komen er dus Zaterdagmiddag a,s.veel ,, .. 

spelers op.' het· veld om de afrasteringspaaltjes uit ~ 
grond te halen.Schop meebrengen a.u.b,!i 

Tot Zaterdag dus. , · · 



_:21g: __ ~_;_ ___ ...;;_,_,;_ ___ --'-'-'..;.,_~"7..,--~----:.-..... _____ _ 
. . . . . . . •• - r i,... • • • • , 

PROGRAMM.A .. JUNIORES ZATERDAG 21 AUGUSTUS lj/48. 
LênS · .comb-. A. .:. ·qoáter'boys ··., 2~30· uur 
LenS Comb. B. · - Oo~iièrbojts•,. ·· 3 .• 30, uur · 

', ·. . . ,.. -· , ., " Programma:_ · , · •.: . . -.. 1 -~- • • • • 

. .- 'Voor' a~s.Zá.terdag' .zijn weer 2·'wedstrijden vastge
steld, llaar-·de ·:vereniging Oosterbóys,t.ot ·de sterke tegen
stmiders gerekend kan worden,rekenên wij erop-dat .µJ..de · 
hieronder genoemde· juniores· zaterdagmiddag aanwezig zul
len.zijn~- Eventuele• afschrijvingen dienen uiterlijk . 
Vrijdag bij het Jun.-secretariaat beken!! te zijn.· . •' . ' 

OPSTELLING LenS Comb.A: , 
W.Gelauff.,H.de Bakker,:A;,v,Gein,A.Urba.nus,J .J .de Roos, 
C .de Ma.at, s. Vloemans, s.de Bruijn,H.Korteke.as, G,Lammers, 
L.Haket. . _ . . 
.R!!.!!.!. J-Steijn,L.v.d.Wal~ J.Boort=,c.v.cl,Akker. 
OPSTELLING' Len· S Comb~B; . '. . .. . 
P .~akker ,A. Vaster ,P .Kranenburg, F:Bax,Th,Luyck:x:,.C.Duqu~s_. 
noy,J.S~arre~burg,A.Hoogduin,Tj.Westendorp,G.Deckers, M.Strdui:1 .. . . , . . . . 
Res: J ,Stru;,,k,W .v.a. .Hoeven,A.Toonen; ·-·· 
Adrès _Secre-:;ariaat: Soestd;Ljkeekade 2;5-. _____________ __;; _______________________ _ 

' 
DE LENSJ.RUINE 'OP OCKENllURGR • .,;,. 

1 • 

Honderd minuten voetbal,eerlijk verdeeld over 5 ont
moetingen, brachten de LenS-v:9teranen een derde plaats 
in het sterk bezette Jàgers-tournooi; De poule,waarin 
we waren ondergebracht,telde 4-tegenstanders.De resulta
ten waren,tegen de Jagers ;-o •. tegen W.I.K.o.:.o,tegen B·.M.T. 
1-1 en tegen Cr.omvliet 0--0. Hierdoor bereikten we de twee-
de plaats achter B.M,T .• In de ,=d,ere !),fdeiling eindigde A,D.O, 
als eerste en Lá.akkwartier.'als·tweedo. De strijd tegen Laak-
kwartier om de derde· plaats leverde ons eéil 3""0 overwinning 
op.De ve·lden gaven óns een voorprc;,efje ván Vlàt Ockenburgh 
onze spelers gaat bieden,· Heerlijl5: licht en· snel,.een lu,st 
erop t~ _spelën. De wind was de enige factor die het spel, 
ongunstig beinvloedde,want de organisatie en Óok: de tegen'
atanders maakte het verblijf op het _veld hoogst aangenaam. 
Het was derhalve voor de 12 getrouwen,die aan de roepstem 
van de ECO gevolg haddèn gegeven,een zeer prettige-middag. 

Een deelnemer. 
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De tweede combinatie bracht 4et tot een 5-l ·overwîrl.f :_:'.. l,_:: ', 
~.])e uitslag doet een eroot overwi,::ht vermoedeni : · · ,· . 
niets is echter mindei· waar.·.De· combinaties .van Scilte~0 ·: •.• " 

veningen waren' dikwijlé bèté:r vàn opzét}ma.ax.het be;;.,'.'_·• .. :' 
slissende schot' ontbrak.To~gegeven 'móet. worden,da:('on~_·: \·, .· 
ze backs .den Drijrer en Krol in;,puike ,vorm verkeerd.ah ·-,.: ; ·.: . 
terwijl Wim Hillcnae.;r: zelfs kans zag een penalt;y: ·tE!: . .: ) ·. 
13tèppen. · Onze gça.l~tters waren Vorheg,gen .. en :ir .,d.•~g- ;·- ;,:/ 
voor en Rudi WÜétofeld,Naastépad en V1!1,n N:i;el .na ,de·,,' ·.-i' 
rust. ,_ , 1.. ,· -. :·, • , · •• : • ·, · 

De derde combinatiè_ leed een 5,-1 neder;l.~?-,i: ·-Blèj.- ··1c1~;-·,·; • 
te het samenspel n,og, in het geh eel niet_, zode:/;, d.'? ·Scha"".,;,-\ : 
veriingera het niet l]IOeilijk hadden. Rua~ständ '\VllS 'j~Q"~<'/ .. 
On ' ' rd d. J . 1· " . " .· ·· '. ' · .. ze, eer we lilor an · ~ewElver. gere.._ •. -. · , ·. ·. :.; ·:, •. ,./ ·.:-,H-·· .. 
. De onderlinge wedétrij_d' tussen comb.D. E!:tl E _mif!lulçt'ei;:. , • 
door zeer slocb,te opko]!lst. Niet IlJinder d.sm: 10 àpe;L~l;'S ,, ~ .' 
lieten verstek ga.an •. D. won met·7-5 •.... · " . >. ,.;,.~.: •· /\'< 

.. _ ~ : .. _.. . _ · ,Jo V.~ V ~ ··,;::_:~ ·r ·, : ------------------------------------- ,. ·DE EC;O::BLAAST AP·P-EI,··, ... ,.,;.<:;; 
. . ' ·. ':• ... '· .. 

PROGRAMMA VOOR ZONTJ-A(} 22_ ~YG~STU~--~·i; \'.:'/ 
' ' 1 en SA. 
1 en il·. B_. · 
1 en S C. 

V.I:. V. I · · ' • 2~..- 'u1,lr veld I-.. ··.,,.;.:.' .•. , ., •. • ,_. , 
._V.D.V. II,, .. 12.- uur'_ireld. I ', ·.:,·':' . .-· <:- ..• 
: V.D.V. III 2.39•uur veld II ; . ·, ... : ,.,. · .. -:: 

. . 
Opstelling Lens A. , , · ,, . :· · · · ' . 
P .Krol,A,Hoefnagel,H.Helmich,A, v ,Huffel ,:r .Wtilsteyn, ,. 
H.Kops,J.Wüatefeld,A.Koppe11.e ,C.Schilperoort,J,'Willems, 
F,v.Niel. . ' . . .. 

LenS B.: · , . 
W .Hillenaa.r,H.den· Drijve:.-,Ph.de -Heer,C.Durenkrunp; L._de. 

,· Boer,S.K:roon,J .do Roos ,H.Naastepag:,1// .Verheggen,H. v .d·. 
Burg,C.Al. . . ., 

LenS.C •. · . . . . • 
.J,Frijters,W.Hilleriaa.r,C.Bàerhuizen,G;v,d,Steen,J.L1.1.Xem- · 
burg;J .Roosenburg, W .Hegge ,A.Blok,C .v .d.Zalm,F .irl!,11 Lwçem- . 
bu;rg,C.Al,C.van Luxemburg.,,_.. _ . ··• ,.·. ·. , . 

Algemeén Reserves: J~v.Me1·ïl','.eri,A~Kr~l,A~~.<i.Boi;;i;.was: . 
ting,P •v.d. Valk,A, W:ainelink,A. Wagema.ns .-. ' ' . 

. ; .· 
, -.,,···--,,. 

. . ' 

' 
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VARIA. . ....... . 
Kees Zuiderwijk onderbrak zijn va.art over 'é:-werelds 

oceanen op zich QP 8 Augustus in, Haarlem,waar het juist 
bloemenwèek waa,te verloven met Lia Will81llSen,waa:r: hij 
groot gelijk in heeft.Lià en Kees onze hartelijke geluk-
wensen 

, . . 

. Vacantietijd,reis-en trektijd.En dus ging George van 
Agthoven·· in Venro een wandeling maken bij de Keulse Poort. 

. Wim Hoekstra bleef even:nin bij· huis en zocht zijn ge
noegen in Terborg;W.Visser Jr. wist W.Visser Sr. over te 
halen beoosten Coevorden samen de olieboringen te gaan 
b~zichtigen.:Seiden voelen zie~ in de olie blijkbaar goed 
thuis.Frans Schippers en Albert Ruygrolc ontbreken Maandag 
bij de trà.ining. Geen wonder ! Hoeden af voor ~e heren! 
Die brengen hun vacantie in Versailles. door. :Bij al hui:ï 
va-oantiegenot vonden· de trekkers nog even tijd een kaart 
te':schrijven naar het_ adres van de redaêti~;die er dank
baar voor is.Jan v.Melzen,Wim Hillenaar_en Jrui de Roós, · 
hoP,beidèn· r:iver Limburgs heuvelen en_. Jopp van Zuilen trot
éeèrde · op de Brasem storm en golfslag. 

. ' 
· ;·Het d013t ons leed het o:verlijden te moeten meld.en van 

de jonge vrouw van Fro.ns Romboutá in de leeftijd Vllll 22 
jaar. Beste Fran2 onze hartelijke deelneming. Onze gedech
ten zijn bij jou. God moge ; e sterke in je droefheid. ------·-------~---..:-----.--.-----~ ..... ----------
V A N D O E L T O T D O ·,; L. 

15 Augu.<:tus einde van he·~ gesloten seizoer... Do oefencampag. 
ne voor de komende competitie.nam op dezelfde datum een aa..~
vang. Een drietal ontmootingen tegen Schevèningen stonden 

/, 

" ' 

.: 

.. 
' 

. . 

·voor onze proefcombinaties op het programoDie van de ~~ogst 
geklasseerden eindigde in een 5:··3-overwinning. Het ~pel was 
nog niet zodanig,dat·wo aanleiding voolen,hiorover met hoog
gestemde' woorden te schrijven.Er ontbrak nog veel aan.Het 
verband tussen de linies was nog dikwijls zook,terwijl ook 
enige spelers individueel onder hun normale vorm bleven. 
Gedeeltelijk was dit ook h~t gevolg van het gladde veld -
en het te hog~ gras.Onze middenvoor zorgde voor een 2-0 voor-; 
sprong,die bij de rust echter tot 3-2 was geslonkén.Joop 
Will~ had voor onze derde goal gezorgd. Invaller Jan.de 
Roos,die'in plàats van Overbeek meespeelde,zag zijn_ harde. ~ 
werken met een doelpunt beloond,wasrna .Aad • KopilEl · :··_vóor 
No. 5 .zorgde. · 
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.: Opgericht _18 Dec,1920 Alg.Secreta.ri8.{l,t: ·Gas.laan 54, Tel. 
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-Redact;iei ·p.Juffèrma.n,s en.· J .v. Venrooy, 
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Administratie-adres:. J.;J .v.Luxemburg, Cope~cusstraat' 56 
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L E'N S 1 Z .A KA G E N' ] À. ·~ . . . ,. 
Woensd.88 25 Aug.: ff u. lles·tuursvergadering, t.h.v •. Dhr. îl~ 

· · Praalder~ Ji'.egentesselaan- 3e; Voorburg. 
28 .AJJ€.i Lenég -· pup.· a. Paaltjes ruimen. ' • Zaterdag 

- Zondag 
Dinsdag, 
Zondag' 

29 .Aug.:•iens· . · . ,, . 
31 Aug.:. Koning:i.nnefeestJ o.B •. ' _ 

· 12 Sept. Geza.D1enlijke ,H.Mis in Groeneatem. 
. ~ ,' ------·--·---------=----·--------,. 

' ..~ 

, EEN -G O ED E GE W O ON T E. " ' 
·· · Der gewoonte getrouw komen ·wij ook dit jaar bij de aan-

vang van het seizoen in de kapel ·Vt;in Gro~'Olll 'tezamèn pni 
. ' _onder de H.:Mis Godè zegen,'. ':Oor ,de vereniging ·en ·yo,or' d·e •. 

leden ·te vragen. De· H.Mis ··vangt aan om half acht •• · ·· . 
· ~ellic:ht _ziilleii sommigen onzer zich nog herinneren, ~t .. 

:in 194 7 de opkoms.t van de Lensvrienden onder q.e verwach
ting bleef. Ongetv,ijfeld was onze oproep door een of rui.dè-
re oorzaak ontsnapt aan de aandaç:ht• van sÓromige iezers. :, 

· Ma.ar' deze keer zal het aan duidelijkheid niet ontbreken;·• 
Wij rekenen steliig op een zeer grote opkomst. Op Zondag 
12 September, de dag waarop de competitie begint, wonen Wij 
allen in Groenestein dè Mis bij. . . ··. . · · ~ ·· 

Het ·Bestuur heeft gemeend goed te doen aan onze jáar-
1:ijkse kerkelijke bijeenkomst een gezamenlijk ontbijt _te . 
vexbinden. Na afloop van-de H.Yià, waaronder geJ.egenheid 
tot commûnicere~ is;· trekken wij dan tezamen iiaar·de ~7agen-~· 
straat, waar in het Hof van HollË!,nd de tafels gede~ staàn. . 
Vanzelfsprèkend zijn hier kosten.aan verbondent,.w.·f 1.25 
vobr Seniores, qonateurs en donatr':Lèes, en f ·0 • .7·5 voor de 
juniores. Het 'Verschil in prijs wordt door de vriendelijke 
J;>.P •. bijgepast. 1 • :: , · ~- ' 

Ebn, .on ander zal qr. toe bijdragen, dat 12 Septèmber een 
; goea.ê· dag,. een mooie dog zal worden. Er is sleohts één 

' 1 

' . 



. -:5Ft!.- ---------------------
ina.artje ...... .- dat is de vraag of de· leden en do:\lateurs 
aanwezig zullen zijn. Wij vertrouwen er op. 

Voor de H.Mis'behoeft men zich niet te melden. Maar in 
verband met ·a.e noodzakelijke voorbereidingen voor het ont
bijt i1e hiervoor wel aanmelding· nodig •. Sluitdatum 8 Sep
tember. Adress·en.: N.Schouten, Jonckbloetplein ç,2, A.v.d. 
Kleij, Gaslaan 54, P.Juffermans, Amandelstraat 51. Natuur,
lijk boter bij de vis! p,~S. · · 
-----'--.--.~--'---------------------
AFBRAAK! 

Houdt U er van? Ueen? Wij ook niet! Maar toch ooet het 
wel eens gebeuren. Daarom nodigen wij gegadigden uit a.s. 
Zaterdag op het terrein te komen om met een handje te hel
pen. U weet het, vrienden, vele handen maken licht werk. 

P.J, ------ --------
V A R- I A. 
~ Deze week onze gelukwensen voor de Heer en Mevrouw 

~.Kt-ol-Jans·en, waar .de nieuwste aanwinst heet Wimmi en met 
grote blijdschap werd ontvangen. 

----~-----~---- ·-----------------, S T . 0 P! 
•In verband met de steeds vroeger invallende duisternis 

zetten w_ij een punt achter de veldtraining. Dit geldt voor 
alle groep?n• Eert woord van dank voor de leiders en de 
'trouwe klanten is hier stellig hp zijn plaats. Binnenkort· 
wo.ro.t ·beraadslaagé\ over de wintercampagne. 

P.J. 
~ -· .. ·--------,,-------_;;;..c 

,V A N D O E L T O T D O E L. 
De A.combinatie kwam tegen V.D.V. 1 in het strijdperk., 

Lens was in de eerste helft de sterkste maar verprutste 
voor. het doe). menige kans, terwijl de gasten zo vri::-st1:21-
dig waren een tweetal doelpunten te fabriceren tijdens 
zwakke momenten van onze verdedigers. l:-la de rust werd on
ze vel<Lüeerderheid beter uitgepuit, maar toch kon de toe
schouwer weinig voldaan geweest zijn over het vertoonde 
spel. DE\.,uitslag· werd 3-3• Volgende keer beter! ' 

De B groep deed het bet_er, speelde enthousiast en ver
sloeg de ·reserves van V.D.V. met 3-1. De bezoekers speel
den een kort spelletje, waar Henk de Drijver c.s. wel raad 
mee wisten. 

De derde combinatie tegen V.D.V. 3 behaalde een 2-2 in 
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een wedstrijd waarvoor van de zijde der· aangeschreyen spe- .. 
lers geen onverdeelde belangstelling scheen.te bestaan.Een 
tweetal ontbrak' nl. op het-' appèl. Bovendien ,was het samen
spel ver te zoeken• Jammer! ·ne individuele·prestaties van 
de meeste spelers vielen niettemin te loven, Wa.nneer zij 
het gewenste verband in.het elftal hadden weten te bren
gen, zou van een goede wedstrijd gesproken kunnen worden., 

Deze laatste verzuchting moge ieder van onze spelers in
spireren t.ot het inzicht van zij elk een deel zijn van een 
geheel. Samen zijn we sterk! Vergeteà wij dit nooit! P.J • ------------ ··----- ----------· -
DE E,c.o. BLAAST APPÈL. 

PR O GRAM MA VOOR ZONDAG 29 AUGUSTUS A,$, 
LenS A - G,D.s. 1 2.30 uur veld 1, , . 
Vogel 2 ..: LenS B 2,00 uur terr,Vogel, Buurtweg, 

Vogel 3 · 
Lens D 
LenS E 

- LenS C 
- Vogel 4 
- Oosterboys 

OPSTELLlNGEN. · 

12.00 uur Idem. 
12,00 uur ve;td 1,· 

2 2.30 uur veld 2. 

Wassenaar •. · 

LenS A: W.Huysmans, A,Hoefnagel, H,Helmich, J,\1alsteyn, 
A.Koppelle, H.Kops, A,v.Huffel, H~Overbeek, C.Schilperoort, 

J .W~llems', F,v,Niel, Res: J .Wüstefeld. 

LenS B: W,Hillenaar, H.den Drijver, ·c.D~enkil.mp, L,de Boer, 
Fh,de Heer, R,Wüstefeld, H,Naastepad, W,Verheggen, H.v.d, 

Burg, C,Al. . 

LenS C: J.v.Melzen, J.~.Luxemburg, C,v,d,Steen, A,Blok, 
J ,lîö9zenburg, S,Kroon, A,Haasjes, ·J ,de ~os, C,v.a.zalm, 
;i:.,Al, c.v.Luxemburg, ~ C.Röttgering, P,de Leeuw,F,·Bouw-
meester, N.Demkes, Leider voor B en c, H.ifo.nssen, . 

LenS D: J,Frijters, J.v~Westfug, A,v.d,llol, J.SinJorgo, 
A,Krol, R,Wamelink, A.Wagemans, H.v,Hirtum·, P,v,d.Valk, 

. J,Linneweever, W.Hegge. ·~ w.v.Blijswijk, . . .... 
LenS E: J.Heere, F,Albers, R,Beckers, J,v.Wassum, A,Lcoyen, 
Ch,Veen, N,Hoefnagel, A,)lietbroek, A·,Versteegh, G,Cocnia.ns, 
W ,Kl!lnnen. Res: H. Vos. 
-------~-------------------------·--

. ' 

.I . 
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2.30 Ull;t' 1.enS Pup, 
3.30 uur Lei1S G · 

A. - Oosterboys 
.:..·· Oos'terboys 
• r.'::: . "' • 

• ~terrein 2 
terrein 2 

194a. 

.... ·. .• .· .. :; .... •.• . c'.. . .. . . . . 
• ... p R o· Cl' RA'' M A'•.JUNIORES ZONDAG' 29 '.ll.Uq_USTUS 1c4a.' -~- \ . \ 

.,· • 1.15 uur·LenS A -- Oost!èrboys terrein 1 
12~00 uur LenS C · Oosterboys terrein 2 
. -i .15· uur LenS B · - s,, V~T.' '•: tei':r:.ein: 2 

' .. 

··~---' ZEER BELANGRIJK;: -
Alle Juniores, die geboren zijn in het jaar 1936, o.ienen 

· zich zo spèo:1:i.g 'mogelijk ~ dus in ieder geval nog voor de 
aanvang der. competitie - te· laten keuren. Dit betreft al
leen de jun'iores, die nog niet voor· de Sportkeuring ge
wêest zijn. De keuring vindt plaats iedere:Dinsdagavond 

.. Va.)'.l 6-7 uur o·p het Bur"au yän Medische Sportkeuring, Va.r-
kellilla.rkt 1. ' ·• . · 

Vfegena de drukte doen be.trokkenen er goéd a.a.n + 4.30 
uur a.a.rj_Wezig ·tè· zijn,' daar. anders kans bestà.a.t een andere 
avond te II!bet'en terugkomen; De keuringskaart, welke zij 
daar-ontvangen, kan bezorgd worden bij het Algemeen Se-. 

', creta.riaat~ Gaslaán 54, ·., 
"', .-• ·:. 

F o T o•s; · 
·, · ·Nog steeds missen WJ.J van' enige j\.uiiores' de nieuwe pas
foto. De hieronder genoemde· junior.es dienen. er goe!l aan 
te d~nl,!:en; dat· de inleveringste:rmijn reeds verstreken is 
en dat, indien v6ór 28·Augustus ,geen foto ingeleyerd wordt, 
de· eventuele consequenties van het ;niet of gedeeltelijk 
uitkomen in à:è á. s., competitie ,voor eigen rekening zijn. 
Hier. volgen, ,le namen: F~Bax, G.Dèckers,· H.Haket, W.v.d. 
Hoeven, A.Hoogduin, L~Knijff,, J.wpers~ W.Naast"pad, G. 
Overdevest;. C.Redeman, J.Reijsbergeri, G.v.Roon, J.J.de 
Roos, J.v.Rooijen, Alb.Ru;ygrok, J.Starrenbu:rg, J.Steijn, 
A.Strous, B.v~Tilburg, L.P.v.d.Wal·, ... 

,Yan de hierboven genoem:le juniores dienen A.Hoogduin; 
L.Knijff en J .Kuijpers een nieuwe ' foto in te leveren, 

· daar de oude niet door á.e Bond geaccept·eerd· wordt. 

. , 
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OPSTELLill"GEN. 

Hieronder volgen de voorlopige opstellingen voor a.s. 
Zaterdag en Zondag. De opstelli.ng van de.Lens RJ.p. a wordt 
door de leider van dit elftal bekend gemaakt. Volgende·, 
week zullen de definitieve opstellingen_der elftal~en in 
de LenSrevue verschijnen. · 

OPSTELLING LenS À: 'c.Bogisch, J.Admiraar, J.Al, G.v~Ree
,_ nen, E.ten Berge, C.Hillenaar, J .de Bakker, Alb.Ruygrok, 

G.Overdevest, P.Vollebregt, M.Gelauff. 
Res: B.Helmisch, ,W.Naas.tepad. 

J 

OPSTELLJNG LenS B: P.Pellekoorn, J.v.Zuilen, G.Lam, J.v.d. 
Staak, r.schippers, H.v.Niel, M.v.d.Berg, C.v.d.Uilk, J. 
jagerman, J .Kuipers, A,Nie_uwerwuizen. ' 
Res: G.Redeman, E.Löwensteijn, K.Wallaatj;_. 

" •· OPSTELLING Lens C: L.Haring, J .Beckers, W,Tetteroo,. W. Vis
ser, W.v.d.Steen, E.v.d.Eijden, A.Duijvestein, M.de_Leeuw, 
T.Heijdra, C.Bon, B.Herfkens. 
-~ A.Speelmans, 13.Borsboolll',· 

' . / 
OPSTELLING LenS G: L.Deijnen, J.Zetz, H.de. Koniw, G.Agt-
hoven, J.Bos, J .Combé, J.v.Rooijen, B.·-;.Gaalen, P,Meiners, 
T.Linneweever, J,Lelieveld. · 

_Re~ H.Spapens, F.Teuben, J.Overtoom, M.Mas. 
~ .. ,.,.... ' 

Voór het elftal der LenS Rl.p. 'A. worden a.s. Zaterdag 
de volgende jongens verwächt: - ' 
A.v,Aarem, H.Berkemeijer, L.Coers, J.Helmers, F,Hendriks, 
J.v.Westing, E.ter Meulen, J.Douw, W,Kranenburg·, 'J.v.d. 
Kroft, D,v,Luxemburg,· J.v.d.Meulen, J.Reijsbergen. ___ ._ . / 

DONDERDAGAVOND ~ TRAINING · VOOR DE JUNIORES. 

VAN 0 VER Z E E. 
Baroes-dja.ké, 29_, 7. 1948. 

'Hier is dan weer.een teken van leven. van mij. Het gaat 
prima hier, ook met het voetball~n.· Dat is sport no. 1; 
maar ·ook doen we veel aan volley-bal en tafeltennis. D.eze 

• 
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3 sporten zijn bij, ons favoriet, De Lensrevue ontvang ik 
regelmatig; ze blijft hoogtens 10 dagen onderweg. Zo.blijf 
ik ·goed op de hoogte met de club en )lebben·we geen oud_ 
nieuws. lk hoop Ben Vink gauw' in de buurt tè ontmoeten, 
Met Ap Hoppenbrouwers 'sta ik in correspondentie. En nu 
eindig ik met de groeten voor het-bestuur en alle club-

. 1?iienden. · 

,, TON ·v.LUXE1IBURG. 
' 

P.s. JI.ceft Leo al voetbalbenen? .. 
' 

.. , 
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