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1 E. N ·s I Z A K A G E N D A: ,/_ • . . . . . 
Zaterdag l© September: Het competitierad 'gaat weer draaien: 

·- · LenS F-:-H en-I aan slag. . " 
Zondag il September: Lens bêgint' ·goed:· H.Mis in ·croen:stei.in, . . . 

· · · - .... - .. ·· · Loosduinseweg,-- onrhalf- acht. Rijwiel-
.·· ·.-. · · sfa.lling· aam\rezig(' ' · · '• · · ·• · '. · · 

En 's .m:i,ddags Lens 1-3-4-5-ii-7-A-G-D-
E-G. - . .. . . 

. Maandag 12 September·:, Glubav~:iid met· nàkaarlen ! ! 
·, -· . 

. ~EN NIE~WE JAAR~ANG! 
•.. ,.. ,T,wee en vijftig LenSrevues hebben wederom de jaarkring ge-· 

sloten. Met een regel.maat, die'spreekwoordelijk schijnt te mo
gen worden, werd elke· week ons1'clubblad in meer dan vierhon~ · 
derd gezinnen ontvangen en soms wat oppervlakkig, doch gewoon
lijk van A tot _z., ge_lezen, In de_ jaren van haar bestaan werd 
de LenSrevue e~n goede welkome' vriend voor velen. 

· En nu gaat zij weer een nie_uwe rondgang begimien, zij brengt 
wederom de wekelijkse nieuwtje:§ van vo.etballand, maar hoopt· 
nu en dan zonder'·zich tot kansÏll. ts promoveren toch een vin
gerwijzing opw:;iarts te geven.Bij alle liefde die zij voor de 
sport koestert weet zij immers,: dat het lot van de mens · niet· 

,gekiuisterd ligt aan de capriolen van het bruine monster. On-· 
· ze· sport, ons milieu,' oii.ze ·. club·;: staan· in_ dienst van ons stre

.. ven om de hemel te" b-ereiken. Dit hoge· ·doèl . moge 9ns allen in-
spireren om alles wa_t wij in· en 'voor de club doen., werkeli_jk 

.. goed te doen. · ' · 

·- -· REDACTI_E. 
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E.'E N GOED.BEGIN!-
"De opwekking vari onze voorzitter om de nieuwe competitie op 

een·voèr ~atholieken passende !118-nier aan te vangen, zoals hij 

die in de vorige LehSrevue gaf; behoeft geen Órtàeriitreping 
noch precisering. De mens'is evenwel bij alle goedheid toch dik

wi;lls· zwak va.ri 'geliëügen ... ïià.à.ràniî_s .. het, dat wij bij deze nog 

eens ieders aandacht vestigen op onze jaarlijkse gezamenlijke 

Heilige Mis in· de grote KapeJ.fvah Groeriesteijn, a.s. Zondag 

11 September half acht. Mogen wij rekenen op èen massale op

komst? Jà,- immers! Se:iiforEÏs ;· dànateurii, juniores, ·pupilleri;'" 

waarom zou iemand ontbreken? · · · 

Wie bovendien wil deelneme:n· aan het gezamenlijk ontbijt,. 

gev<'l zich op aan een. van, de ~r"'.~sJan: Mient 2-1-7-.•of-qas;Laan .54. 
Geen beter :iegin dan ~ goed begin! · · ·· · 

P.J. 

VAN 1tET O U D E. NA.AR HET •cif' I E U W E S E I Z O E' N; 
"Wi;j moeten allen :propagal'lélïst zi,in van onze vereniging." 

Deze oproep klonk uït de mond:v~ onze Voorzitter op de j.l. 

gehouden algemene jaarvergadering. Ja, wij onderschatten geens

zins de betekenis van de kracht e'n·activiteit welke onze Le

'den particulier kunnen ontwikkelen· en daarom hebben deze aan
gehaalde woorde·ri "grote waarde;· . ·. 

Het bezoeken van de-Algemene -Jaarvergader_:iang. i-s- een onder

_deel van het verenigings'.Leve:ii dat niet verw'aarloosd mocht wor

·-'··den; te veel Leden,. beschouwden blijkbaar het lidmaat·schap 

_''i,:oldoende met. het. ttjdig ·betalen van huh' dontributi.e en met 

· l).et spelen van hun partijtje voetbal; Vooral dit laatste w:às 

v"olgens hen het summum vim- he'!; verenigingsleven;: Het·_bezoek 

aan de traïni.ng werd toen à:oor .velen verwaarloosd/ook de clu:b

avondên -verheugde zichvoorhiien niet_ :i.n óverinatige belangstel

ling, Ál met· al _was het verenigingsieveri maar zeer··a:r;in;•• . 

.. · Pogingen ·v:à,n hft Jlèstuur en Commissies _dit tè st'iinulerèn 

zou'aêrt _nooit" ·succes hebben gehad "ind:i,e_n b:i.J-àe I,eden· zelf niet 

de i:lräng' bes.tand, deze pogingeh tot" een s'uèbes: te maken • 

"Maar NU wij het nieuwe sêizoei'n :i.ngaan viordt alÏes"anders ! 

Hèt propageren wordt NU inder.daad bij ALLEN een streven naar 

·- Verbetering in algemene. zin,-'.di t" is .dus. persoonlijke, Ó_pvo:ering 
· van spelpeil, verenigingsgeest en clubliefde. · · · 

.In dit verband dringen wij"er op aan, dat nààst het voor

bereidende werk, wa,t Bestuur:en Commissies presteren, ook on

ze Leden de zaak scherp stellen en al datgene waarmede het ver-
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enigingsbelang gedien~. kan worden niet een "toevallige" ac-· 
tiviteit maar een uiting is yan hét verlangen-naar "Vërbet·e-

. ring11 • :-· i:. ,•,.. . -- . ' ·.. . ~ . 

· Laten viij allen nu, het ~le-werk_van het Bestuur en diver-
- · se Cmnmi'ssies waarderen. Dit __ ·was'niet alleen in het afgelopen 

jaar nodig, d:Ï:t zal in de toekomst nog meer nodig blijken, 
làa.t ons in het nieuwe seizoeh,met elkaar samenwerken irt goe-

. de härmonie en laat ons v_ooral een prettige verstandnouding 
in acht nemen. Het is dan nie;t alleen aangenaam om te. werken 

·in onze vereniging, maar ocik7'óm er int~ leven. 

Nalllens. ,de Pe;rs-.. e.n. P.ror>,ag_and.a'.: .. c.o_m;-
mis_sie, "'.H. 1 

VAN DOEL TOT D 6 EL. 
Het warme weer, onder welks zegeningen we oÓk .deze Maan

dagavond de clubavond vërwerken, nodigt niet· erg uit tcit . 
schrijven over de: verricht:i.Ïigen van 4. senior elftállên 'op de· 
warme •Zondagmiddag daaraan-.vo_orafgaande. Toch waren dé resul
taten' van dien ·aard, dat. Len_i'! 1;,ij de prijsuitreiking ria de 
wedstrijden met de eerste pr}js ging strijken. Deze Zondag 
voegde aan het puntentotaal :v1;1,n onze blàuw...:witten er 2 1/3 · 
toe - t.w. 7 gedeeld door 3 ~.:;. zodat we op 9· 1/3 punt eindig
den. Rave lcreeg er 5, G.D.A,,:3 en D.S.s.· o, waardoor genoem
de·verenigingen in deze volgorde de· volgende prijzen in de 
wacht sleepten. . ·f~, ·. . 

Het was te beg:i;ijpen, _ <'!àt'.\Îl'l. r10ge .. temper_atuur __ ste:r;k h~t. 
peil van de"wedstrijden beïnvloedde, Het eerste ontkwam ook 

... nu weer niet ··aan de, verdiende, nederlaag. Voor dé rust een 
·gelijk cipgàande strijd, die alleen in de heripnering zal blii
ven voortleven door het. optitellend aantal gemiste kansen.· 
En aangezien Lens de meesté:Ii;änseri kreeg, was het·on~e-~pe
lers. het zwaarst aan te reke·nen. Rava zag in deze periode:-. 
tenminste nog,kans een doelpunt te lllàken, waardoor de rust-
stand. 1-0 van de orànje-zwaiten werd. Ook na,de rust w~:rd · , 
weinig groots verricht. De· R,i:;va-aanvallen s'teide onze achter-

_ .. '.hoede wel voor -grote proble_riiin, maar del!le werden Voorlopig · 
. opge,:).ost. , Een ,LenS~s.anval: lÊiv~rde . op .fraaj.e wij ze . de gel:i;jk
maker op. Fen bal van de rechtërvleugel werd dóor TonHëydra 
.keurig naax het mi/lden doorg~schoven, waar Huug Haukes kiaär 
stond om hard in te schieten. Korte tijd hierna kreeg Rava 
eeri ,pen!l-lty toegewezen, een ::feer aanvechtbare beslissing •. 
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Het doelpunt dat hieruit ontstopd, brak de strijdlust van de 
onzen, zodat het onze •bezoekers niet moeilijk viel. de. ovenein
nirig veilig te stellen. . . . .. , . . , . 

·.·. Ook v~ het tweede front kwamen weinig goede berichtêiï:· Het 
elftal speelde onsamenhangend, 1 h~t moest qua ploeg :j.n Rava zijn 
meerdere erkennen. Toch duurde het tot in de 2e helft,- voordat 
da gasten-~eeper Huisman konden passeren, ·zij het dan, dat.voor
dien .zich vele penibele situat:i,es voor zijn veste hadden afge
speeld, LenS liet het er niet bij zitten en Aat'Bogisch zag kans 
de partijen op gelijke voet te :,brengen. ].!et deze stand kwam het 
einde, zodat in deze wedstrijdide punten gedeeld werden. 
·: "LenS ·3 bevocht een moeizame .overwinning op Rava 3. Het zag 
er. oo:rspronl;:e.lijk niet naar ui,t, ,want een ti.ental minuten voor 
de rust hadden de Zuiderparkers:een 2-0 vöorsprong. Toen geluk
te het E;an Willy Hegge ·de· aëhtërstarid ·te ·verkleinen. lfa dê.her
vatt:ï,ng ,werd. vr:j.j spoedig de gEJ_~ijkmaker gemaakt. Rava, beukte 
nog eerupaal de paal, maar het was -Lens, die kort. voor het ein
de de .derde goal maakte, di(;l de Óverwinning betekende. . , 

Het vierde ... boekte weer een 1'llime overwinning. Leo Bom had 
er weer een groot aandeel in met 3 doelpunten. Voor de rust 
·gihg de .l\core ,gelijk op. Beide,.-elftallen maakten in die perio
de 1 goal. tiaar in de tweede h!)lft .. was het woord ,i.an Lens. Be
halve de .2 goals.van Bom maakten ook Kroon en Versteegh nog een 
doelpunt, waardoor een 5-1 qvem.inning ons deel werd. 

-' 
U I T S 1 A G .E N VAl'l ZONDAG 4 SEPTEMBER. 
Lens l - Rava 1 , 1-3 

. Lens 2 '--: llava 2. 1-1 
I,enS 3 - Rava 3 . .: 3-2 

Drui veriserie: 
Wêstlandia B - LenS 
LenS K.R.V.C. 
Lens 
G.:Ii:s: 
LenS 
Velo 

HOERA 

- Westlandia A 
LenS ' 
Nootd ;Boys· 
LenS. 

! 0 0 ·• 0 0 0 o ??? 

i . 
: 

lienS 4 
,Lens le klas 
LenS 3eklas 

'1'!.l , . ' 

: 2:..0 ) 
2-0 ) ,,-. 
1-1 ) 
0-0 r ~q 

0-0 
·o-b ) 

-----

Rava 4 5-1 ,. Rava. ·12-0 
-Rava 1-4 

geen 

Prijs, 
. wèl 

Druiven! 

Hoera! De LenSbokaal is-behouden. Steekt dê vlag uit; maar 
dan~ ••••• ·, halfstok. Ja, mijne. heren,· vergaapt U niet aan het suc
ces, ··want bij nader beschouwen van het resultaat zult u1 het met 
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mij eens zijn,dat de naaste toekomst er voor LenS somber uit
ziet.In het. tournooi behaalden de elftallén:: Senioren I t/m · 

.IV en J1.1niorën I en II rè~p:: gemiddeld 2/3.:.;"J_ 2/3-1 2/3 -2-2 
en 1 1/3 punt( err). Op een schbQlrapport zon iest_aa.n hebben 3+, 
8+,8+,10;10 en 7- en het eerste rapport ging yergezeld van een 
zeer onaangename aantekeninga Bovenvermeld resu~taat is niet 
zuiver, want het is nog veel te gunstig beïnvloed door de veel 
te gemakkelijke overwinningeni op het ze'er zwakke zusje D. S .s .. 
Het resultaat behaald tegen de nominaal-gelijkwaardigen: G.D.A. 
en Rava is voor onze elftallén 0,1!,1½,2,2 en 2 punten:Een : 
pluim voor onze jeugd·, een schande voor onze vóortrekkers .He
ren, waar· moet"_ dat_ heen? Een°verêniging wordt door de meeste_ 

.. mensen beoordeeld naar de pre~taties van het èerste elftal. -. . " 

Het éerste is dè reclameafdeJJing'van de vereniging. Bedenkt 
toch, dat het van U afhangt of de jeugd, - onze toekomst-, 

. in die· "fijne" vereniging wii!), 'vooruitkomen öf die "-rot"vereni
ging de rug toekeert. Gij heb't het "j:n Uw macht daarin verbe- · 
tering te brengen. Gooit af die Jan-Saliegeest, die Uw strijd
lust verlamt, de training doet verwaarlozèµ en V aanzet voor 

· een wissewasje weg te blijven'; Kweekt Uw clubliefde aan en dan 
ontwa.li:en de teamgeest, de ijver en het plichtsgevoel vanzelf. 
Wilt ge ni~t alles voor Uw vereniging zijn en zoekt ge Uze-lf ,
gan dan liever heen. Het is voor de verenigir,g beter met enke
le elftallen voo.rui t· te komen: dan door vele gebrekkige elfta:1-
len .ten onder te ga;m. Daaro;._; mijne heren, geèf ik U bij de
ze · de. verzekering .dat ik al_s __ ;:J.i\l." yan qe elftalcO.lllI!\i,ssie al ... m;in 
invloed zal aanwenden om zondèr aanzien van persoon hen, die 
zich schuldig ·maken aan ·herhaaldelijk absentisme of slaph<;ai_d 
op non-actief te stellen. Ondergetekende zal ~aartoe iedere 
week de spelers van één of twee elftallen komen observeren. · 
Daarnaast zullen de leiders wekelijks hun vertrouwelijke-rap
porten in zake- hun bevindingen van het levend speelmatèriaal 
van de vereniging.inzenden: Dhs, Heren, opgepast en vecht voor 
de eer van Lens en voor Uw 'éê'rvollè plaats 'in de hoogste of 
hogere regionen. Helpt LenS In de cQmpetitie,welke aanstaande 

· Zondag aanv:angt,aan een eerv:?,lle plaats. · 
. ··:; ··-

_:,'". 

H,J, KOSTER, - . . . 
Lid van: de 
Elftalcomniis si~. · 

' . 

·-
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D E E.C.O. · B L A A S T k•P P È L. 
p R O G R A M Tul A VOOR ZONDAG- 11 SEPTEMBER 1949, 
Naaldwijk 1 '- Lens l 2.00 u. tèrr.Geestweg, Naaldwijk. 
Lens 3 •·'- Postduiven 3 2.3q: u. _terrein Ockenburgh. 
LenS 4 '- D.H,L, 4 2,30 u. te=ein Ockenburgh.· · 
LenS 5 V.D.V. 5 12,- u. terrein Ockenburgh-
Voorburg 6 Lens 6 ·· 12,.30u.· terr. Prinses l!ariannelaan 

,, · Voorburg,tramhalte. Effatha. 
V .c.s. 7 Lens 7 12·.;. u. terr.Zuidersportpar:c,2e ged • 

. OPSTELLING' DÉR ELF'rALLEN. ,' ' : . ' 
LenS .1: W.Hillenaar, A.Hoefnagé,l, H.den Drijver, J.de Roos; H. 
Houkes, C,Durenkamp, AeKoppell~,. _N.N., J.Wüstefeld, H.Naaste
pad, F,v.Niel. Res: w .Huysman:;,';': J .v.d.'\Ual, J,Roozenburg,P.Krol. 
Lèider: Hr w.Praalder. Bijeeriltomst 12:25 uur Varkenmarkt. . .. ',. 

Lens 3, • J .Frijters, J. Luxemburg; J .Al, J. Roodenrijs, .J•:'Lïnne-
-· weever, C.v.Luxemburg, J",Verdegaal, H.v.d.BU:rg, vr,verheggen, 

G.Coomans, 17.Hegge. Res: E,ten-:Berge, A.Bogisch;' Lèider voor 
3. en 4: Hr ·Koster. tr· · · ;": · 

LenS 4: J.Heex-"e, J.v.We:;,ti~g,. f.Kroon, J.Knijff, L.Borsboom, 
R.Beclcer, J ,de Jlakker, A,Zuydwijk; U.·Delhez, F,Bou·r.meester, L, 
Bom, Res: J.Sinjorgo, U,Hoefnagel. 

LenS.5: J.v.Helzen, J,v.Venrooyr; H.v.d.Boogaa:r,dt, F.Hourik, F. 
Bogisch, J.Bontje, A.Blok, F.v.Luxemburg, A.v •. d.Bell)t, J.Go.!Jmans, 
B,Tèttero. Res: A.Bosma, L.Bosma, A.Krol, Leider: Hr v.Vehr.ooy. 

. i· 
LenS 6: A.Wagemans, S.Kuhlman,'411 .Klünnen, B.Bes, M,Luckel, F. 
Demeyer, J .Bom, ,J .Kuip, A,Versteegh, F.v.d.Elshout, L,·Niess"en, 
Res: J.v.Spronsen, .M.Dullaart, _1!.Verhoek, Leider: Hr Ph,de Heer. 

, - · - · 1. _ .i.-' ' ." . • 

Lens 7: H;v.Niel, A.v.d.J!eulen/'L.Dullaart, G,Kras, N.Demkes, 
V .v .Laarhoven, J .Douw, A. v.d.Hoeveh; L.de Weert, •A,,"amelink, 
M,Gelauff. Res, P.de Leeuw,J.Meyer. Leider: Hr Koster. 

-,-r 
En zo is dan weer het begin aangèbroken voor de nieuwe compe
titie .Na de oefenwedstrijden we-lke deels gunstige en deels wat 
teleurstellende resultaten opleverden,vragen we ons nu af: hoe 
zal LenS ziqh houden in de a.s. compe;titie. We dienen hieraan 
gelijk toe te voegen dat de E;C.O,·in dit opzicht niet pessi
mistisch is. Doch er staan voor Lens belangen op•het spel.Nog 
steeds is, de indeling van onze.<;elftallen zodanig dat onz·e spe-
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lers hiermede, geen· geno_egen mógen nemen.Kr§lchtens •de.plaats 
- van ons eerste elftal horen -Öilze reserves in dËÎ eërstë .-klássë 

H.V .B. th:uis,-terwijl het ook -;;~er ,~eriselijk zöu .. zijn indien: · 
, een of. zo mogelijk .meer elfta,11en-.van d~ vj.erde .naar de d_er~ 

•·. de klasse HVB verhuizen.--Het l':i.gt aan onze spelers om deze 
wensen te, verwezenlijken. Des .,te meer nµ. ons:e vereniging in 
1950 zijn 30 jarig bestaan z_a,L vieren en àe· promotie van een 

.. of. meer onzer elftallen wel het beste geschenk zal zijn,dat · 
onze spelers het bestuur kunnen aahb_ieden •. Het is. daarom spec. 
lers dat wij -een beroep,· op U doen. Spant _U in de komende wed
strijden ,extra in. S1>eelt zod?.nig dat je na elke wedstrijd · 

·· met genoegen. kunt vertellen, ,rik ben leeggespeèld en heb· ge
daan wat. ik kon om Lens hogéro1, .. te brengen". -Schrijf in het 
geheel hie;t af of slech'ts in iee·r noodzakelijke_ gevallen.Niet 

· ·opkomen mag dit seizoen niet voorkomen. Vormt vrïendenkrin.:. 
gen._·Besef hierbij dat elke speler zijn uiterste best doet 
en neemt ook de wat zwakkere .spelers in deze. vriendenkringen 
op. U-helpt hen hierdoor hun prestaties te __ verbeteren. 0nt-. 
houdt U .van critiek op Uw Juedespel.ers en bedépk ook,dat· op
en aanmerkingen van "lijnmensEµ1" goed bedoeld worden. Denk 
tenslotte na over de tien geboftep_ voor de voetballer, wel)<:e -
hieronder. vplgen, . · . .. . . · . /:·- '. . .. · . . . · . .• . 
1. Eerbiedigt Uw. tegenstanders. Betracht rechtvaardigheid en 

. billijkhe:i,d·,0nspo:r:tief optr.eden bederft Uw eigen genoegen 
· in het spel. ,, · . ::,, ,. · , · ·· · 

2.'\'leest niet uit Uw humeur na. een nederl!lag noch.overmoedig 
of. hoovaardig na. een.overwinning. · · 

. _3. Respecteert de beslissingert,'yan de iicheidsrèchter,ook als 
je meent,aat, zij onjuist zi'jn.Ee,:t scheidsrechter,die nooit 
fouten maakt moet nog gebo_ren worden. · 

4,· Volgt de aanwijzingen.:iran 1fy1 _aanvoerde:r:. zoniler meer op.Be
derJct,dat _het zijn plicht is leiding te geven aan :het -,ipel 
van Uw ploeg. .,\. . -~ 

5 •. .Wees.t. :j.oyaal ten opzichte van de ploeg waarin je speelt. 
Geeft U ten volle gedurendJFde gehele wedstrijd en zijt ge 
niet in conditie·;aan: oèVöordéélt"gè Uw ploeg dóor·1rvï·p1aats 
aan eèn ander af te staan.,,· , 

6 •. .'\ferwacht öetere resultaten ,van·Uw spel,alleeii door meer 
· .. - .. ,oefening,meer opoff.eringenteri een beter inzic'l,t· ,in het 

voetbalspel. ·.l 
7. St~lt ·s>r eell·eer in .moeilijkheden te ,qverwinnen,moppert · 
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niet op omstandigheden,waa,raan toch niets te :veranderen 
'valt,.( slecht weer, slecht {êrrein, onvoldoende leiding) ,doch 
neemt de ding,;ni. zoals ze zijn. · · ' · ·. .· · 

.8. Draagt öîj tot de goede 'st13Ïmning onder Uw ploeggenoten en 
beaer~t Uw eigen genoegen en dat van·anderen.niet·door te 
klagen(kankeren). . 

9. Weest stipt in Uw afsprakèn •. 
10 Sportman is een erenaam. Toont dus ook buiten het·voetbal-.' . 

veld zelfbeheersing. "' 
Over de wedstrijden zelf valt. niet veel te vertellen.Van onze 
vöortrekkers verwachten we da'.t allè · zeilen bijgezet. zullen wor

. den om te. trachten het kampioe~chap te behalen,hetg§l.en ·van"' 
- zèlfspreke.nd ook voor de andere elftallen geldt;Ne.èmt:het vo
renstaande ter harte en toont' in de komende competitie Uw gro
te vechtlust en dan maar weer. good luck en prettige wedstrij-
d 

t ~~ - 1~· 
en . .. . f.v.N. 

AFSCHRIJVINGEN dienen uiterlljk24 uur voor de wedstrijd•in 
~et bezit te zijn van de E.C.O.~secretaris: Helmerstraat 130. 
De reserves behoren bij de aänvang van de wedstrijd'in sport.:. 
tenue gekleed aanwezig te zijn op het speelterrein. Niet-op
komers worden voor twee weken geschorst. Wij willen voorkomen 
dat de elftallen onvolledig i.h het veld verschijnen en zullen 
~aarom niet aarzelen een elftal uit de competitie terug te 
trekken indien te veel afschrijvingen of niet-opkomers daartoe 
aanleiding geven. E,C.O. 

:C-: Om· aan artikel _82 van het H.R. te voldoen· dienen de elftal
· 1en van de sëniores'vóór de aanvang van de eerste competitie-· 
wedstrijd hun aanvoerdér eri <Î'ie'ns plaatsvervanger te kiezen. 
- De Juèo benoemde in gevolg~ art.83 de aanvoerders en hun 
plaatsvervangers voor de elftallen van de juniores. (zie de 
onderstreepte namen.) 

UIT HET JU N I O R ÉN KA Mp; 
De vorige week publiceèrdeil: wij dè competities; zoals die 

door de Bond zijn samengesteld. 
Thans· laten wij de e1fta:üen.volgen,dóor de Juco geformeerd 

'Laat iedereen er goed op lèt'feh ·in ·welk elftal hij is geplaatst 
en ook in welke afdeling zijh elftal is ingedeeld: 

. Lens· A speelt in ':A-kiassë" IV en zi~t er uit als volgt: J. 
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Krol·, J .Admiraal, G. Lam, G. v .•. Reenen, C. .Bogisch, A .Nieuwerµmizen, 
F .Schippers, c. .Hillena:ar,T .Hey4ra,P .yollebregt,F .de· JÓng. 
. ., Lens B speelt: iii A-Klasse V en ziet er als volgt uit: P • 

. Pellekoorn,B.Helmich,W .l~aastepad,P.,Wagemans, C, .v .d.Wilk,R.Le
get·,G.Vreeswijk,M. v .cl.Berg, J •1îrallaart,J .Kuypers ,l!).Löwenstein, 
J~Jehee,C,v.d.Valk, 

, 1 ·LenS C speelt in d.e le Kla,~se H en ziet er ·uit als .volgt: 
L.Haring,w. Tettero,:A..Speelmanr.,N .de Leeuw, C ,Bom,L.Knijff, J, 
Beckers,"' .Visser, w. v .d.Steen,w .Borsboom,P. Stal. 
•·•'. LenS D speelt _in 2e Klasse•(;.: en ziet er uit als volgt:~,. 
Gelauff ,W .Oudshoorn,H,.de Bétkkèr,A. Urbanus, J .Boortman,N .N., • 
S .de Bruyn,A. v .Geirr,:L.Haket, G:Lammers ,H.Kortekaas. • 

LenS E speelt. in:de,.2e .. Klasse Hen ziet"er. als volgt: uit.: 
J .Jager,G.v.Roon,F >v Jf:tel, c.ä.è Maat,P. ten Berge,'". v .d·.Hoeven, 
Th.v .Hoµdt,N .Romijn,B.Borsbooit.,F .de Jongh. · · 
· · ·Ler.S F speelt in· de 3e Kla:~se H en ziet er uit als volgt: 

C .de Vree ze ,A.v. Laarhoven, C .Hoogeveerf, m .Davis, S. Vloemans ,'F. 
Bijlsma,J .Douw, G. v .westing,H,W!'llens, L. v .Zeeland./E.Oosterwijk. 

LenS G speelt in.de..3e Klà~se I en ziet.er aldus uit: A, 
·Toonen,H.Haket,C.v.Beek,B:v.Velzen,P.Kranenburg,B.v.Tilburg, 
M.Strous ,H.den Teuling,vr .Kran~nburg,F .Bax,T .• Linneweever, C, 

.. buquesnoy. ·• .. 
Lens H speelt in de 4é Kla\,se J én ziet er uit· als volgt·: 

L .Deijnen,A, Ves ter, H. Volle bregj;, J. Kocks , R. Vredenbregt, L. Fort~ 
man,J .Combé,w. v .Eijdéh, J .Zetz ,))' .Schoffelmeyer,F .Teuben,G.Iqein-
burink,F .Hendriks, Th.Kievit, ·; · 

Lens I speelt in de 4e Klasse M en ziet er als volgt uit·: 
T .Vollebregt,J .v .èLMeer,H,Spai,ehs ,c .Nieuwënhuizen, G. v .Ag:tho
~,D ,v .Luxemburg,P .Palstra, w;v.Gein,G.Kochi;1i,Uas, J. v. Velzen, 
E.v. Vierhout,H.Berkemeyer,J .Helmers. · •· 

· De jongens mèt een s~reep ~rider hun naam zijn àanvoerder. 
Als leiders stellen zich de volgende heren beschikbaar: 

~ 
A:de Heer J.malsteijn · E:de Heer Douw 
B:de Heer v.d.Meer. F:de Heer P.Juffermans 
C:de Hrn A.Speelmans en ·,:. G:Dhrn Borsboom en J .v."'assem. 

W.Visser ·.;>H:Dhrn Combé en Goemans •·-• 
D:de Heer C.Bierhuizen i;•r:de Heer J.Linneweèver •. 

En nu kunnen wij het progiamma voor a.s. Zaterdag en Zon
dag gaan publiceren.Ja,ja,jongelui,het spel gaat beginnen.De· 
scheidsrechters hebben hun fluit al opgèpoetst en ,wij voetbal
lers trappelen van ongeduld Óm onze kr~chten te meten met die 

• 

' 
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van onze vrienden-iegenstanders.Laten wij elke wèdstrijd· trachten 
te maken tot een demonstratie van sporti vi tei t. ·····- ............. : 

Het spreekt vanzelf ,dat nu nog meer dan in de laats:t.e~ weken 
iedere speler ·op zijn post moèt zijn.Sommigen onzer hebben on
der invioed van de vacantie en de hitte hun véreriigingsplicht 
verzuimd.Dat is wel.te verklaren,doch niet goed·te praten:Nu 
echter zetten wij de zaak weer op scherp: iedereen pres:ent ! ! 
Dan kunnen tuchtmaatregelen achterwege blijven en zal in orize 
elftallen ook dit jaar weer een prima geest heersen.- · 
· Behoudens eventuele wijzigi'ngen gel.ien de heden .. gepµ}!liceer-
de opstellingen voor het hele seizoen. · 

PRO G RAM RA JUNIORES ZATERDAG 10 SEPTEMBER. 
3.00 u. 3H LenS F - Valkeniers ·terrein 1 ····•-· 

3 I zie programma Zondag. ' . -- •·•··• 

2.30 U_'!. 4 J Rava· ;_ LenS II il terr.Rav.a-VVP tegenover AD( 

3.00 u. 4M LenS I - V ,V .P. terre;in 2. 

P R O G R A M M A JUNIORES Z01'DAG 11 SEPTEMBER. 
1.15 u •.. 3 I Juventas( Centra) - LenS G t~r:r;. Bezuidenhoutseweg 

.achter Klaas v.d.Velden. 

12.- u. 
. 1.15 u. 
1.15 u. 
r.1,5 u • 

Samenkomst 12.30 hoek Bezuidenhoutseweg-Rijnstraat. 
A-klasse IV Quick Steps A - Lens A terr. Nijkerklaan. 
1 H Quick Steps - LenS C · ·· · . terr. Nijkèrklaan • 
2 G LenS D ~ Gr.Willem ~I-Vac· terrein 1. 
2 H Lens E - V.V.P. terrein 2. 

.. . Reserve A: B .Helmich, J ,Kuypers, J. Wallaart. 

· C: G.Vreeswijk, P.Wagemans, J.Jehee. 

D en E: S. Vloemans, C .HoÓ&°eveen, . A .Krohof. 

' ... 

' . 

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

., :-,::. ~ :,, 

. ' . : 1 
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Zaterdag 17 September: 
Zondag 18 September 
Maandag 19 September· : 
Vrijdag 23 September : 

Ï:.ènS T!',~G.H.I.-Pupi•llen •. _-_ 
LenS 1.2.3.4.5.6.'.7,-A.B.D,E,. 
Club met spel en praatjes· 
Besturirsvergadering. T 

In ballotage staan de volgendè candidaten: _ 
_,. 6" Junior Ad Raaymakers, Statenlaan 68 
"7 Senïor Th,Kochi,Roggeveenstraatr 64 

.. ,, 3 Junior J.v.d,VTel,Thorbeckelaan 144. 
~ 9 Pupil C .Selier,we:steinde ~-l A, 
~· 10 Pupil G.Vollebregt,Vleerstraat 13 · 
;.. 11 Junior Th.Gielen,Vinkesteynstraat 29. · . 
., 12 Pupil J .Bontje,Loosduinsekade 456 .. 
✓ 13 Junior A.v..Gastel.Tomatens.traat 166 
_,. 14 Junior T.Vollebregt. P •. v;d•.Sandestraat. 23 

.15 Junio::_~. v.d. Valk,Regentesselaan 22_1_:_:._ ___ •--'--

De Heer Boon,Ockenburgh's terrflinmeester;stelde + ·3 weken 
g'eleden aan ee'n. onbekende·LenSman een sleutel ter hand, 
Deze is niet teruggebracht. Wii bedoelde ··jonkman zijn geheu-
gen wat opfrissen ? • · · · · · · · ' • 
Per .12 _September is de Reer··ph.de Heer tot lid van de Elftal-
col!ID)iesiè benoemd.· · r 

HET GOEDE BEGIN. 
l'!og wat meer LenSers dan het vorige jáar gaven. gehoor•aan 
onze oproep om bij•ue aanvang van de competitie hun_Zohdagse 
Heilige MiS in Groenesteyn bij te wonen: 
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Het zal Z1Jn zegen brengen over de. club en de lëden. 

~pelaan. Nijs vond•.in)1E;lt E:vang~l;ï-e van de dag een geschikt 
aanknopingspunt pm tot zijn thema te komen " Zie d.e. lelies op 
de velden: 11 .waar maken wij ons bezorgd om ? . Ons doei staat. vass 

· de hemei. En ook de sport moet tenslott_e ons helpen die te be
bereiken.Late,\ wij dus_ onze sport in die zin beleven, 

Het ontb:i,j_t in het Hof van f!ol_land paste volkonien in de sfeE 
van een goed begin: prima verzorgd van .A,,tot z. Geen wonder 
dat de stmnming aan tafel uitstekend_ was •. 

. En nurna het .goede begin goed voo.rtgaan ! 

-----------------------------
nrnmmXEN VAN EEN LIJNMAN •. 
-iïêrontschuldig mij,geachte lezer,dat ik mij verstout enige 

.bemoeiingen te"plegen" met het actief gedeelte ( hwn,hum) van 
LenS. . . 

Wij ,lijnme'iwen, vormen de p'ässie,re afdeling in ·:tenS ,.Actief 
kunnen wij slechts zijn·in: het aanmoedigen van onze·spelers. 

Als we dan maar heilig -oppassen onze stembanden alléén te 
forceren met i:e roepen: Hup LenS ! · 1 t IS ook nog toegestaan 
Vooruit Lens I of ·zet-em-op te 'jubelen. " Goed·· zo " is even
eens èen gètolereerde krtH,t.-- Het geefi; helemaal ·niet of het 
aanvechtbaar-of inderdaad goed is •. 

Yiaar wee je gebeente,als je achter de draad een-tip of 
goedbedoelde opmerkingduH"t plaatsen ! Pas ·op,verschillende· 
spelers verl:i.ezen dan ·hun goed liwneur o:f ze worden z·enuwach
tig met alle aankleve van dien,of de lijnman wordt afdoende 
afgebekt ! . Voorzichtig dus !!Of èr· mensèn aan de lijn staan, 
wier voetbalervaring van erkende k:wàliteit•is,dat-doet niet 
ter zake. Of je gegroeid bent achter de bal in ·de club of zo 
maar wat aangewaaid bent, •t is krek eender; Je hoort tot het 
publiek en ·je ·mag dankbaar zijn,dat ·je' '' genietert II kan; 

Ja,genieten! Heerlijk ! 'Van ·zon, licht en ·levei:i: altha_ns, 
maar van voetballen ••.•.•. , ho maar. 
Oh, · is het- veld niet ,goed ... ? 'Neen, er zijn zeker _'!_Jen paar zwak
ke plel±en. ·Oh, ligt het systeem van de tegenIJartij ons niet ? 
Dank ja de bliksem,zij'·vechten ervoor,, . . .· · 

Oh, spelen z~ te hard ? • Bs>ter t.e hard dan helemaal ·niet. 
Als je een hond wilt slaan,is er wel e8.P. stok.Als.· je slecht 

•-spel-wilt vergoelijken,dan zijn e.i: wel è,:,n s1;~ o:Lviá:t .a.t:tand
sc smoesjes,die 25 jaar terug al opgeld deden en het 100 jaar 

·verder ook nog zullen doen.-- · · ·· , ...... ---- ....... 
·· ··., Wij -lijmic.nsen zijn-niet· c):J.auvip.ist:f.sèh,wij. qiso:n wa.t van 

de sp;;l::.,rs, logisch"Je wilt niet. ~i~kqn naar eanj,>0:i-man<'lntc 
~-. 
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ergernis,die een loutering"vàn je clubliefa.e kan betekenen 
fl!llar :!;och grenzen heeft .Daarom wreef' ik mijn ogen uit, toen 
in de jöngste Lensrevue één van de scribenten bij het begin 
van cl.e competîtie een aanval·:deed · op het eirgevoel van de' 
spelers,mogelijk zelfs ten aanzien van eventuele kampioen-
sc~ppen. ,'. 

Maar lieve hemel,ziet men:-dan niks ? Is men ziende blind" 
· Ziet men niet dat de spelerS',lniet spelen "?. Ziet men dan 
?riet dat zij ·nooit zijn ;tèeggespeeld ? Ziet men niet,dat ze 
te vlug het hoofd in de schoot lciggen " Ziet men n'l'.et ,. dàt 

·. er·in het algeme0n een ontzettend tekort is aan tacti~,k en 
techniek ? · . : . . . · . . . · . 

"•·Als je aan: de lijn staat ·zou je hl,t ,,el van de daken wil
len schrééuwen: · Zet je poot (. exusez-riloi ) flink onder de 
baL Gc'l;lruik je hersens ! Dek je man ! Stel je op ! Pingel 
niêt ! Tempo ! Tempo ! _ ~t 

Maar j~,wie trainde er·van de spelers ?Op de.vingers van 
2 'handen tel je ze! Hoe trai~donze? Goàltj~ kicken! 
Kwatsch ! ... 

LcnS telt e,en grèot kwantum mooi-woor sp1.lers,goed voor 
een rustig,slap partijtje op een zomeravond. Waar blijven 
~e kerels,die zich van hun verantwoording bewusi zijn? 
Waar zijn ze,die na de wedst:r;ijd zich voor hun club hebbPn 
leèggespeeld? Waar zijn ze,d:i.e,nederlaag of overwinning, 
veèhte!l tot het láatste flüitsignaal ? 1/Taar zijn ze,die ·. 
alle laksheid van· zich afschudden ?' Waar zi-jn- ze,die een 
elftal vormen tot een onwrikbare eenheid,die b:i.jkans niet 
te verslaan is? Waar zijn ze? 

Natuurlijk ,er zijn in ,elk elftal .viel s'pelers,diè door 
hun ·spel imponeren.Tel ze dah echter maar- op de yingers·van 
één hand. Hulde aan deze leden,maar ·hun wer'k: wordt ver -
knoeid door de lauvien,: En dat. fs jammer· ! ! ! ! 

Ban de Jan Saliegeest uit: wacht niet tot het te laat is 
en çte rode lantaarn dreigt. •,1 t Is beter voorkomen dan ge-

. ·J'.V.d.K'. 
--------------,~~----, 
UITSLAGEN VAN 10 en 11..mlPl'El,IB~ 1949 

Naaldwi'jk l-LenS 1 
Lens 3 '- Postduiven 
'LenS 4 '- ]).H.L.4 
LenS 5 - V.D.V.5 

l 7'-1 : .. Voorburg 6'- LenS 6 · 
3 3'-2 ?: v .. c.s.7 L'.'>nS 7 

2'-6 :'Quièk St.~· LenS A 
11-1 ·:: Quick St-.- Lens C 

' 

l'-1 
5'-0 
5C:.4 
7-0 
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LenS D '- Gr. ''/. II Vac 
LenS E :... V .V ,;p. 

· LenS F - Valkeniers 

. VAN DOEL TOT DOEL 

3~0 
2-5 
5-0 

:! Juventas 
RAVA 
LenS I 

:... LenS G 0<-2 
LenS H '. 3..;;,i 

- V.V,P-. · •·. 0--9 

· .,, De eerste klap is een daalder waard. Gaarne hadden "(ij ,mét 
behoud. van de volledige amateu~-status ,deze daalder geincasse:.: 

•De ·bgenpartijen beslist1,n echter ande.rs en gingen met 7 van d 
12 punten strijken. Het onaapgenaamst werden wij getroffen,we· 
hopen dat de spelers van de lagere elftallen het ons niet kwa
lijk nemen,door d1, spr1,kende nederlaag van onze voortrekkers. 
· Over het feit,of de nederlaag verdiend was,hoeft bij éen 

. dergelijke uitslag natuurlijk niet gediscussieerd te worden 
: Maar erger nog,de uitl'llag was niet ·in het minst geflatteerd,· 
. Het wa.s een- bijna voortq.urend Naaldwijk overwicht. In de eer
·• ste helft bed dat maar 1 doelpunt tot resultaat. Dit kwam gè

. deeltelijk op rekening van·oÎize achterhoede,ma.ar het was tooh 
·meeir de inproductiviteit vari qe thuisclub,die hiervan de oor
zaak was. Na delriist waren in onze achterhoede verschillende 
spelsrs uitgespeeld. Het werd. nu Naaldwijk gem1ikkelijk gemaakt 
de score geleidelijk töt 7-0 op. te voeren •. :Hierna redde Wûste-
fe-ld de eer,· · 

LenS 3 begon tege~ fostduiven niet slecht.Beide. partijen 
zaten stevig op de bal. Het bleek ai spoedig,dat onze verde
diging er goed het oog in ha1 en ook de voorhöede deed van 
zich s.prèken. Al .spoedig had·Hans_v.d.Berg succes uit e·en goed 
genomen corner van Willy Hegge •. Gerard Coomans "zorgde met een 
prachtig .,ver schot voor 2::.ö,_èn'kort _erna zorgd~ Wim Verheggen 
_na goed doorzetten. voor .. nummer 3-;- ·Kort ·voor de rust doelpuntte 
Postduiven tegen.;In de tweede helft kreeg ook Koos Frijters 
gelP.>ganheid zijn capaè_iteiten. te tonen:Het liep evenwel al :naa: 
het einde vooraleer Postduivèn kans kr1,eg de. 2.e goal te scoren 

Het vierde wist voor dB rust a., _balans tegen D.H.L • .4 in eve1 
w;i.cht te houden,'Ye_l na2en de. Leeuwen de.leiding,rnaar Loek Zuid
v1ijk bracht met èen doorloopl:>al de partijen op ·gelijke voet. 
De tweede helft droeg echter.de last.Bij de stand 4-1 voor de 

· gro,,,nbroeken,hiel'P· de--D.H.L.-keeper LenS -aan de 2e goal-.- Ook 
het.laatste doelpunt was voor LenS, De stand was inmiddels 
6-2 g~,orden en het ·was weer Loek Zuidwijk die op ánälögè wij-
ze -als voor de rust ·voor 6-3Izorgdroeg. · 

Lan'3 5 bishaalde een monstèroverwinning• op V.D.V 5 11-1 
ne wa,.rde van de zege mbet niet al te hoog worden aangeslagen 
gezi.m da onvoltallighe;a·van dé tegenstanders. · 
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·.Na even te;rre_inverkennen· vielen .Q.e é!oelpunten als :n.Jpe .appe-
J en. Frans van Luxemburg was., }:>ijzon~er actief .De eerste 4 
goals nam hij op fraaie ,üjze voor zijn rekening. Voor de pau
ze voegde Bob Tettero nog een doelpunt aan het totaal toè. 
Na de rust nog 6 goals,van 5 verschillende voeten.Bij de stand 
7-0 kreeg V .D.V. gelegenheid een mis·versta.>J.d af te straffen. 

Het 6e speelde eenprett':j,ge wedstrijd tegen Voorburg'6" 
De strijd ging gelijk op. Viàlc voor ·rust nam Voorburg _à.e lei
ding. Na de thee -kwam LenS sterk opzetten. De_ gelijkmaÎcer kwam 
nog vrij onverwacht middels eeh ver schot Van Lückel, · die 
hierr.iede. zijn eerste LenS doelpunt scoorde, Ook. hierna bleven 

.. dé--ê,iizèn-si;ërkèr~doch de· winÜëni:é 'goal -kon er niet' op ;ver~ ' 
schieten. , . ' . '_'· . . 

v.c.s.7 was onze zevende èditie vèrre d3 baas. Het eerste 
kwarti_er bleef de zaak nog. 

0

:Ï.ti evenwicht, ma.ar in de periode : 
daarna maaJcta·rde Zuiderparkers -2 doeJ.punten. Na de rust' duurT 
q.e de meerde:z:-heid van de th4:tsciub voort: Hieruit resulteer
d.e n.og, 3: g-oaJ_~ •. 

li J.v.v. 

.v A R I A, - ,., · ... · 
Op 28 September hopen "Tim Hugens en Lien S~albach in het 

huwelijksbootje te st.appen •. :o,e. pleçhtigheic1 vindt plaats in 
de ";illibrorduskerk,Assendel:t;tstraat,voor de H.J'is van 10 u • 

. Felici ter.en na de H,1'µ.s in cl.~ pa,storie. '!!ij -roepen Bruid en 
.... B:i:,J_idegom_ van Jiru::te profä.ciat toe met hun schone plannen. 

·· Moge vreug_de ·en geluk in Boekhorststraat 21 hun de,ü zijn. 
· Hildegonde is de naam vaif;!'en heel lief. kindje,dat _de· 

he,ar en mevrouw ./lnton 1"alhain:.Tillema.iîs in de wieg vonden 
' e~ waarmaè· Lens de ouders ga~_rne feliciteert. ". 

· Op 6 October vliegt Plet HÓppenbrouwer van Curacaó naar 
Schiphol en zal zo de race nÈÎar het. ouderlijk huis "nog juist 
van zijn jongere· 'broer AJJ winnen. ,d-iè de reis uit Indcmesie 
per schip maakt. · .·· ·. , . . · .. . 

· Juist verneem ik,dat onze \rrienden,de ho.er ·en mevrouw 
, E;enk van Rijn-La.ngdorff verbli_jd werd.e~ met de .,geboorte" van 

een d.ochter,Jl/'iarion. Vreugde in de Eelo.enstraat ,vreugde ook 
bij de oude garde van Lens. ;:_-

Jan Roozenburg slaagde na een week exam,en voor het di.1Jlo
ma: vakbekwaamheid Lederbewerking. Van ha:rt<e' ·gelukgewen:st'.'' __ ..;:... _____ -"-__ ·= '' '·"' - - . . 

, , ·l, 

' 
" 
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P .R· b Cl R A.M 1~ A S E N I o· R E S ZONDAG 18 SEPTEMBER 1949 

2 ;30 .uur 4c LenS l '- Kranenburg l · terrein l 
12'.- 11 2b P.D.K.2- ·1enS '.2 Terrein Ockenburgh 
i.2 .- is' ?e Kranenburg 3- LenS 3 11 11 

2 ~:30 . 11 • _2g_ LenS 4'- Cromvliet 4 11 2 
1.15. · 11 40 LenS 5- Scheveningen ll terrein 2 

J,2 .'- .4,:- Le!:8 6-Kranenbp,rg 6 11 l 
12 .- · 11 4v Le!)S-7 - ,Quick .7 , 11 . 2 
LenS 7 in rode shirts.( ter attentie van Dhr.C.Al.) . . 

·PRO GRAM MA JUN 'I O' RE S ZATERDAG 17 SEPTEMBER 1949 

· 3.45 uur. DH.L- LenS.F terrein te Delft,Laan v.Vollering 
samenkpmst 2.45 u.Rijsw.plein •. 

3.,-c Il 

3 ,-- 11 

2.30 ll. 

2.15 Il 

LenS G-KRVC · terrein l 
LenS H-SVT · · " .. 2 
DBBP.IC- LenS I terrein Ockenburgh 
LenS pup.- GDS terrein 2 Alle pupillen aanwezig 

Leider Dhr. J.Wlistefeld. 
; ' 

P R O G R A M l!i A J U N I o· R E S ZONll~.\_l-_.f-8 SEPTEMBER 19_49 

1.15 uur Lens A.- Valkeniers' te=ein Ockenburgh 

1.15 11 Juventas( Centra)-LenS B, terrein Bezuidenhoutseweg · 

samenkomst 12,30 uur hoek Bezuidenhoutseweg - Rijn
straat .Leiders ,de her.en 1ÎI ,Visser en A,Speelmans. 

1.-'uur Oosterboy's - Lens•D.Terre.in v.Thuyllstr.samenkomst 
l 12,30 uur·· Rijswijksepleiri. 

3.45 uur ~HL - LenS E terrein te Dèlft,Laan v. Vollering 
tègénover DHC.Samenkomst 2.45 u • 

. Rijswijkseplein 
·. . '' ' 

SAMENSTELLING DER ELFTALLEN •.. · 
Lens 1: i·, .Hilicnaar,A.HoefnageÎ,H.Houkes, J .d.e Roos ,J .Willems, 

H.Helmich,A.v.Huffel,J,v.d,Wal,AJCoppelle,J.Wllstefeld,F.v.Niel. 

Leider. Hr.W.Praalder, · Reserve: J.v.Melzen,C.Durenkamp. 

LenS2: J .v.Melzen, ,H.den Dri•jver,P.Krol,J .Roozenburg,G.v.a.: 
Steen.C,Durenkamp,G,Coomans,H,Naastepad,P,v,d.Valk,L,de ~oer, 
H.Kops·, ) 1 

Leider N,Schouten · Reserve: J,Kuip; ,. 
Lens 3 : J .Frijters, J. v ,Luxe'inburg" J .Al ,E. ten Berge, J ,Linne

wever ,A,Bogisc-h, J. Verdegaal,H.v .d .Burg, W. Verheggen,W .Hegge •. 
c.v.Luxemburg. . . , 
Leider; Hr. de Weert Reserves~ S,Kroon,A.Versteeg'h. 

1 
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Lens -4: J .HeP.re,J ."lesting ,A,!Çr(!l,J .Knijff, J .Roocl.enrijs,. 
R7 Becker ,L. Borsboom,A.Zuid,vi_jJ,::,M,Delhez, F .BouvnneeSter. 
L.Bom, · · "'' ·. · · ·· · 

LJ:lider: II.Koster. ,. Res.irves: A.Wagemans ,J .• Bom, 
LenS 5: ·1 ,Kcirtekaas ,J .v. Venrooi"j ,H.v.d.Boo_gaard:t,F.Mourik; 
F .Bogisch,_J .Bont je-,A.B],5>k,F·. v·:.~uxèmburg ,A. v .~.Bemt ,J. Uoemans 1_ 

B.Tettero, , 
Leider:J.v.Venrooij, .. Res·erves: J.Bom,J.Meïjer. 
LenS 6: A,Wagemans ,S .Kuhlman,1".Klunnen,B·.;ses ,].i,Luckel,°F .v. 
Deelen,leî,Hoefnagel,J .Bom,L,de ''JTeert,J ,Meijer,L.Niessen, · . 
Leider~,Ph de l:Îeer · Reser'ves:voor 6 en 7 F.Demeijër ls!.Gelau:U 
L.Dullaart, . ' . . 
LenS 7: H.v.Niel,,A.v.d.Meulen,P.dé_ Lèeuw,C,li'.ras,N.Demkes, 
J .Sinjorgo, Ch,v. Veen,L.BoJ>ma:,Y,sr .La.a,rhèvèn,J ;v .Spronsen, 
H.v~Hoek; .· · _· ;#. ·_· .. - _.· ._ .. -.. 
Leider :. C,J,tilter[l;>urg, . . ., 

· önze'voort:rekkérs o,tvangen Kxanenburg,een sterke .tegen-.· . 
stander,gezien hét resultaat 'hetwelk afgelopen Zolidag·werd 
behaald, Onze jo11t,"Elrui laten zich niet op·de top zitten'natuur
iijk; Vooruit lui,gooi .af die~loornheid en laksheid. Vecht · 
met ijzeren wil voor de-eer viµi LenS. 

·net tweede opent de competitie met een wedstrijd tegen_ 
P.D-.K.2. Ook van jullie verwachten we een C\~liistig resultaat 
hetwelk in deze opstelling zeker mogelijk is~· . 
· '- LenS 3 prolongeert vanzelfsprekend -het. succes van -j .1. 

· Zondag al is fcra..nenburg 3 zeker geen· niakkelijke -partij. : 
Leb$ 4 tràèht · Zondag het éerste pun'l;jé · ( .. of. allebei ) ' 

· af te· snoepen van Cromvliet4, .LenS 5 schijnt doelpunterihon-,
ger te hébben en wij• hebben er geen bezwaar tegen als zij. 
dezè std.llen ten kost,;- van Scheveningen 011. Het ·zesde elftal 
speelt· ook al tegen Y..rahenburg,.en wellicht_ vérovP.ren onze 
jongens heid P.· puntjes-. Onze benjamins tensJ.ot-te s:nelen tegen 
QUïók· 7. Speelt voor vrat· je wàard bent,resultaat blijft d_an 
ze'ker·11iét uit. Veel succes en prettigó wedstrijden. 

. Ádres EC_O .sec.retariaat:Helmerstr'.130:_' 
. . •-· . . ... . 

E.c.o • 

De· navolgende· suelers zijn v'o~r t\~ee weken uitgesl.ot'en voor 
weastrijdèn:· A.Bosma,J,Douw,M,,Du'.llaart, Na deze twee weken 

'•zullen· deze ·sp,ilèrs als res&rv-es worden opgast0ld ,--zodat zij 
· iri' de gtilege:nheid zijn te tonen dat zij wc,rkolijk LenS-lni;1en 

· · zijn. .• ' 

. ~ ... 
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UIT· HET JUNI O R·E N KAMP~ .. 

Alvorens de gespeelde wedstrijden aan een korte beschóuwing 
te onderwerpen,laten wij eerst wat mededelingen volgen~ · 
LenS G speelt niet in 3de kl. O ( zie LenSrevue no .• 52 )maar in 

,3de kl.J,( zie_L!!n?I'evue no;t..), J.de Bakker naar A.· T.VpBeb-regt 
·van LenS I. naar E. w.v.Eijden van LenS H. naar G. G.Overdevest 
naar LenS A:}c.Krohof naar LenS. I. .. 
LepS B verschijnt a:s;iondag met de spelers,die op blz' 9 van de 
vorige LenSrevue s•taan· genoteerd. - · . 

• ·Reserve voor- E: E.Oo,st~rwijk,A.Laarhóven,'.L,v.Zeelan'd. 
·wij ontvingen een goed verslag over de wedstrijd van·A, 
dat wij gaarna .laten· afdrukken: .. 

· · ' .. - , . ·Quick .Steps'... LcnS A 5-4 _. . , 
De eerste competitiewedstrijd van· Le·ns A ïs' een. spannende en 

sensationele wedstrijd geworden. Het spel van Lens heeft ,e·chter 
niet aan de verwachtinge. beantwoord. Duidelijk was tè merken,dai 
p~~· ~ornens no~ niet op· el~aar ingespeeld waren. Toch waren wi; 
niet <le minderen van Quick Stéps. In· 1 t veld girig het ·goed geli·; 
op,maar het verschil zat ·in de middenlinies. Speciaal onze kant
halfs waren uitgesproken slecht. Daardoor werd onze verdediging 
voor een te zware taak ·gesteld. Er ontstonden vaak gaten en da.ai 
maakten de buitengewoon gevaarlijke Quick Steps voorwaartsen 
dankbaar gebruik van. Ort.ze voorhoede heeft niet slecht gewerkt, 
maar ze konden toch"niet meer doelpuntèn maken dan onze defensi, 
doorliet. LenS verscheen zoàls'gepubliceerd uitgezonderd Volle
bregt,die vervangen werd door Kuijpers. Reeds kort na •het, begirr 
maakte Q.St. 1-0 direct· gevolgddoor de··gelijkmaker uit een door• 
loopbal,die door Hijdra rustig,benut·werd.Tom zorgde zelfs,vo0-r 
2-1 maar·nog voor de rust werd het 2-2, Intussen had Q.st'nog 

·driemaal onze deklat öp de pree~ gesteld en onze verdediging 
heel wat hachelijke si-tû.aties ·moeten overwînnen. Na rust werden 
wij even overrompeld en het werd 2-3,3-3,3-4 en 3-5. Bij een 
tègenaanval had 'Tom met een welgemikte kopstoot de hattrick op 
zijn naam gebracht. Nu verplaatste het spel zièh en het was al
les Lens wat de klok sloeg.Q.St verdedigd;, z:i,ch liardnekkig .. maar 
kon niet verhinderen dat Tom met een welgemikt, schot van'grote 
afstand· de stand op 4-5 .br.àcht,. Lens gooide er nqg een schepje 
op maar veréfer dan een doelpunt ( weer van Heijèira ) dat om to 
dusvex·onopgehelderde reden werd geannuleérd brachten we het 
niet.Onder grotè spanning brak het einde aan hetgeen voor Q.St, 
een grote opluchting Qetekende,maar dat hun een verdiende· overw 
ning bezorgde. G.L. 
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Vrijdag 23 September: 8 uur bestuursvergadering t.h.v. de 

;..< Priesters V?,n het. H,Hart, Fredérik îren-

Zaterdag 
Zon.dag 
Maandag 
Vrijdag 

• · . -: drikpl$:in _25. Ri;iwielstalling ter 
· .-,, plà.atse .~{ ·· · · 

24 September: LenS F-~H~r~ · · · · 
25 September:·LenS i-2~3-4~5-6~7-À~:B.-C-D~pupillen. 

-26- September: Club, wijze gesprè1rkèn en nakaart.en!! 

30 September: 8 u. De ."P;P. ·vergadert t.h,v. Dhr. P. 
Krol, Fahrenheitstraat 448·. 

---~----~-~--~-,--,-,---~----~----------
"D .R A A G T E L K A n D E R S L A S T E N, 11 

.. Het Evangélie van Zondag 1.1..' zal wel niet aan iedereen 

aaligënaam ziJri, want vëlen hèbëèn ·meer de neiging hun eigen: 

moeilijkheden op de schouders v'an anderen over te dragen dan 

· de lasten' ván hun naaste op ziçh te· nemen. Alleen de moreel 

, sterke, de offervaardige, hij ,die zijn egoisme heeft afgelegd, 

heeft ér behagen ·in anderen -te dienen.· 

"Draagt elkll,nders lasten!" ·vrat een edel beginsel', niet de 

lástpost voor ·anderen viillèh zijn, maar tot zijn••vriend en·· 

broeder zeggen:.~ Ik lie.J.p_ j~ ! _ .., -~ . . _ . _ . . . 

Ook in onze club is er -een .oyervloed van gelegenheid deze 

deugd te beoe_fenen. Laten wij· ër -eens een ogenblikje over 

. peinzen. He·t. zal ons goed doen.,·. -
~ -------------~-~-~~--~---~------'~-

v A: lT C L u·B ·1 I E F D E, EÎGENLIEFDE en APENLJ'EFDE. 

Gepasseer:e Zondag hebben .vele: LenSers getoond •toch de wa

. re clubliefde te hebbén. Vele. ~ildere leden waren naar Ocken

burgh gekomen om van hun belangstelling voor het lief en leed 



-20-

van LenS blijk te geven. En.de spelers hebben hen niet.teleur 
gesteld. De meeste hebben zich nu eens geheel gegeven,gevoch
ten tot het einde, zich finaal leeggespeeld. Zie, dat was club
liefde en als beloning hebben 5 van de 7 seniorenelftallen het 
zoet van de overwinning mogen smaken. · 

Enkele spelers moesten, gezien hun prestaties in hét veld, 
lager geklasseerd worden. Ten dele was dat eigen schuld, want 
bedoelde leden hebben zich nooit op de training laten zien en 
~ij hadden die toch zo broodnodig. 

Andere leden moesten.wegens hun onkameraadschappelijk ge
drag - wegblijven zonder tijqige afschrijving - gestraft wor-
den. - L , 

Onder beide categoriën blijken nu Heren te zijn, die "dat 
niet nemen" en daarom op -staande· voet voor het lidmaatschap 
van :ç.enS heb1)en b~dankt. Dat :sp:ijt ons niet!! Wie e.:ln teveel 
aan eigenliefde heeft; ·staat een bloeiënd verenigingsleven in 
de weg. 

' 
En nu het geval van Apenliefde, dat Zondag 1.1. geconstatee1 

moest worden: Een speler nie'!; fit, weggelopen van zijn militai
re post, beangst· een kwetsuuJ;<op te lopen en daardoor,in d,iens1 
terug, tegen de lamp te lopen, kwam toch spelen in plaats ·van 
met een zeer geldige reden.a:f'.-te ·schrijven. Hij heeft er voor 
5o% schuld aan; dat zijn elftar de wedstrijd verloor. Ach;hoe 
dom. . I!~t;· ---------------------------
V .A. R I .A.. 
- Jos Jager wil .zaken aoen: .hij heeft een stel prima , sc~een
dekk.ers te koop. 
- Wegens ziekte is het huwelijk van Wim Hugens en Lien Saal
bacli uitgesteld tot 26 0ctober a.s. 

U I T S L A G E M VAN 17 en 18 SEPrEMBER 1949. 
LenS l -- Kranenburg 1 4-1:Juventas - LenS B 
P.D.K. 2 ~ LenS 2 , 0-2!oosterboys- LenS D 
Kranenb.3- LenS 3 3-2;D.H.L. , - LenS E 
LenS 4 - Cromvliet 4 , 3-6iD.H.L. - LenS F 
LenS 5 - ~chevén.11 5-liLenS G - K.R.v.c. 
LenS 6 - Kranenburg 6, 1-0;D.H.B.R.K.- LenS I 
LenS 7 - Quick 7 0-9iLenSpupil.- G~D~S. 
LenS A - Valkeniers 9-0! ---

vrsch. 

• 

3-0 
2--6 
6--o 
3-0 
1-2 
0-lC 
0-2 
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V A N D O E 1 T O T D O E L. 
Het appél aan de spelers, da,t in de laatste LenSrevue van 

dé hand van een zo deskundige LenSman~in hart en nieren ver-· 
scheen, heeft - voor·deze Zondag althans - blijkbaar een gUn
stige uitwerking gehád, Wel wasihet vertoonde nog .alles be- · 
halve-volmaakt, maar de"strijd],1,lst wás er en de gevolgen bie.,.. 
ven niet uit. · 

Van de 14 punten bleven er--10 in onze hand, Verheugend, 
vooral, was het herstel van het, eerste~ De ,spelers, gaven het 
enige goede antwoo:rd op dé pessimistische beschouwingen van. 
vele omstanders n,h. een ruime::pverwinning op, het heus niet 
zwakke Kranenburg. Het zag er in het begin van de wedstrijd 
niet zo bijzonder goed uit. Onz_e tegenstanders startten fel 
en ondanks krachtige tegenweer· sloeg de balans merkbaar naar ,... . 

hun zijde door. Onze achterhoede, met Haukes.aan het hoofd, 
weerstond de eerste' druk en t·o'en bleek al spoedig, dat Lens 
geenszins van plan was als willig slachtoffer te fungeren. 
De.voorhoede zette kansrijke aanvallen op en vooral het be
wegelijke spel van )!lidvoor Koppelle gaf de verdediging van 
de Kranenburgers .. v.eel· werk. Hei? was ook onze midvoor die na 
èei:i s·nelle actie :de bàl vrij kreeg en onhoudbaar doelpuntte,· 
Spo.P.dï°g was- het e.'chtér weer gelijk, toen na een misseii in on
ze achterhoede en een te afwachtende houding van de keeper 
Kranenburgs linksbinnen de bal crin het net kon lopen. -Twee mi
nuten na de hervatting deponeerde '\'Tustefeld, na een corner, 
de bal opnieuw in de touwen. --Toen de keeper van de gasten na 
een kwartiertje spelen verrast werd door een -harp. schot van · 
Koppelle, was de overwinning praktisch binnen. Wel drong Kra
nenburg sterk op, maar onze acl}terhoede en hard .werkende mid-· 
denlinie gaven niet thuis, De LenSuitvallen waren ni~t van ge
vaar. ontbloot. 'Dit bleek duidelijk, toen een, fraai door v. 
Niel genomen, corner op keurige wijze door v.d.Wal werd-inge-
kopt. Met de hierdoor verkrégen 4-1 stand kwam het einde. 

De toestand in de 4e klas C is nu: • - · 
Naaldwijk 2 2 ~ 4 11~2 
D·:n.1.- 2 1 1 - 3 3 ... 2 
Vogel 2 · 1 1 3 3~2 
te Werve 2 1 l ~ 3 7'-6 
D.S.O. 1 1 '- 2 4~2 
Kranenburg· 2 1 '- 1 2 6'-6 
LenS 2 1 1 2 5-8 

' ~ 
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Donk l .,. · l :. • l ·5'-5 
Gouè.erak" 2 -- .> - ,, 2 0 2-:;4 
Rava 2 _ . 2 0 3'-7 
-Spoorwegen 2 ,-- 2 0 3-8 

He-t tweede ·deed het bij zijn eérste optreden heel .aardig. 
P.D.K. 2, dat met een overwinµing was gestart, moest met _2-0 
het onè.erspït delven. Die stand was met rust al verkregen.On
ze mannen begonnen namelijk met de wind in het voordeel.Dit be
tekende al dra een behoorlijk -;içeldoverwiéht. · Zeer goede passes 
van Dure?Jkamo en Coomans stelden de P D.K.-achterhoede voor 

- ·"J 

gróte problemen. Kansen ontstondeA in veelvoud. Toch duurde 
het, .. na .. het openingsdoelpunt 1•11n Durenkamp la.r>.g,. voordat de 
tweede kegel aan het scoringsbgrd kwam te hangen. I!idvoor Roo
zenburg was, na enige mislukté-pogingen, de maker van dit doel
punt •. De .tv:eedé helft gaf heel V?at i!.Ilders te zien. LenS had 
een voorsprong te verdedigen en P,D,K. kwam, gesteund door de 
wind, sterk opzetten. J,fiiddenlipie, backs en keeper bleken nu 
hun plaats volkomen waard. \"at•_:ae gastheren ook probeerden,al
les bleef zonder resultaat. HeJ ve=e opdrill6en gaf onze voor
hoede· nog een paar snoeperige ~jes, die echter grootmoedig 
werden geweigei·d. Tegen het eipae werd het spel rijkelijk fors, 
maar de stap,d bleef, z9 zij V.,!à\f De stand in afdeling 2 ll is 
nu! , 

Delft 2 2 6-2 1 :1: :~::- 3 
· LenS 2 l i 2 . 2-0 
H.E.S.H. 2 1 1 -,:- •; - 2 3-1 

- •· Westlandiá 3 1 1 ___ . . • 2 5-2 
Spoorwegen 2 2 1 ,.. :, · l 2 8-6 
CO!lCOrdia 2 2 1 - , l 2 3-3 
P.IJ.K. 2· 2 1 , .. l 2 2-2 
Duno 2 2 l - .Î 1 2 3-4 
A.D.O. 7 2 1 •. 1 1 3-4 
D.H.C. 6 l ,.. - ,1 0 1-6 
Duindigt 2 2 ~ 2 0 0-6 

Lens 3, op bezoek bij o~e buren Kranenburg. 3, boekte zijn twee
de overwinning in successie :en, merkwaardig genoeg, met dezelf
de cijfers al vorige week. De wllld, die in de eerste helft on
ze tegenstrevers steunde, was _Î,.ls 12e speler van beslissende 
betekenis. Derhalve maakte K:rail~nburg de goals. Het waren er 
2, de eerste uit een penalty_, de.tweede middels een goed schot.-. 
Na de rust was genoemde 12e speler zo loyaal zijn diensten aan 
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Lens aan te bieden. Kees van Luxemburg schoot de eerste bres· 
in de vijandelijke ·ve·ste, waarna Hans v.d.Burg met 2 doelpun
ten voor een LenS'-voorsprong zorgde. Het had er allè'schijn 
van, dat enige tegenstanders het keren van de kansen niet 
best konden verwerken, waardoor het laatste deel niet het pret-
tigste van de wedstrijd was;· "1}'· _ · . · · · · · '· · _ 

Ool;: LenS 4 houdt er van met_' dezelfde cijfilrs uit de bus te 
komen. Bvenáls vorige week weri[ "het nu eën 6-3 nederlaag.De- · 
ze standvastigheid zal door de '.Eco waarschijnlijk minder op· ... ~ 
prijs worden g~steld, Het begip,was zo goed, want na'betrek-
kelijk ko:,:te tijd hadden Borsbóom en Bouwmeëster voor een 2-0 

· voqrsprong gezorgd~ De middehli"nie vergat echter de stu"ende 
taak (oude kwaal!) zodat de vo9rhoede min of .meer in de lucht 
kwam ta hángen. Enige ongelukkige momenten van onze laatste 
toevlucht ma2kten een eind aan de verdienstelijke voorsprol)g. 
Bij het wisselen was Cromvliei;: .zelfs één goal voorgekomen.In •\. , . . . . de tweede helft leek alles nog\ten goede te keren. Er werd · 
hard gewerkt, maar men maákte·à.è fout de gevaàrlijke, vijan
delijke mi_dvóor te veel vrij spel te laten. Dit gaf 0ns de gec.. 
nadeslag. Driemaal moest onze keeper nog missen, terwijl Lo-ek 
Zuydwijk daar 1 doelpunt tegert~ver stelde. · · · _ 

Het vijfde had ook nu weer Jk"en moeilijke beurt. Na .enige" 
minuten vond Frans van Luxembûrg al· het juiste gat· en ook - · 
daarna bleef_- de Schevening13e helft het te:i;-rein van de strijd. 
Het schieten was evel11'/el nog onzuiver, zódat de rèchtsback 
van onze tegenstanders ti, hulp moest komen om Lens aan 2-0 ··· 
te helpe.."-• 'Een hard schot van 1Teyer liet de keeper glippen, 
waarna Luxemburg· voor ·hët' besl.issende. tikje zorgá.e. Ook tegen 
wind in bleef Lens ste_rker en midvoor v.d.Bemt zorgde mèt· 2 
doelpunten vo'or 5-Q._ Vooral de laatste was van goede· kwali
teit. Scheveningen wilde ... de eer_ ·redden, wat dan ook, door mid
del van zijn beste speler, lukte·; 

Lens 6 spêelde tegen Kranenbnrg 6 een sportieve eil.. enthou- · 
siaste wedstrijd. Voor de rust ging i!e strijd zeer gelijk op, 
wat in de ruststand 0'-0, goei!, tot uitdrukking kwam, Dë thee 

had onze mannen dusdanig verkJiikt, ··dat_ een LenS-civerwic-ht het 
gevolg er van was. Het duurde töch nog 20 .minuten, voordat Jan 
"Bom de meerderheid ook tot uitdruk.1<cing wist te brengen. In:' 
de resterende minuten deed_Kra:hènburg· hevig zijn best. de ge
lijkmaker te forceren. Verder _aan een afgekeurde góal brach-

.. ten onze gasten het niet. 
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Vah het zevende, helaas, geen ,,·Jed nieuws. Onze roodgehemde 

blauw-witten waren geen partij vo,r het vlotte elf~al van Quick. 

Het vbetbàllesje.telde negen hoofdstukken. Vijf hiervan vormde 
het eerste deel, de vier andere"vulden het tweede. We hopen, 
dat dit "Lehrspiel" te zijner tijd zijn vruchten af zal werpen. 

TenslÓtte' nog een verzoek en.,een opmerking. Het verzoek is 
aan degenen, die het wedstrijdrapport invullen. Zij worden ver
zocht· zinsnede nummer 4 onder. aan het rapport nog eens na te le

zen. Dit betreft de elftallen 3;,4 en 6. Voor een rustige ver
werking van het geschrevene is _dit noodzakelijk. 

Nu de opmerking. Een bestuur~lid van de tegenstanders van 
LenS 1 beklaagde zich er over, dat er· langs de lijn een min
der prettige opmerking over zij~ vereniging ge.maakt werd.· Dit 
siert de dader niet! Op de gedre;gingen van onze _tegenstanders 
viel niets aan te merken en eventuele vroegere strubbelingen 
geven ons niet het recht voorbarig ts oordelen. Laten wij al
len onze sportieve verplichtingE:ln in deze goed nakomen 

P R O G R A M M A SENIORES ZOllDAG 25 SEPTEMBER 1949. 
2.30 u. D.H.L. 1 LenS l· terrein Laan v.Vollering,Delft. 
2.30 u. LenS 2 Delft 2 te=ein 1. 
3.00 u. LenS 3 Terlaak 3 te=ein 2. 
1.15 __ u. ,Ler13 4 - V.C.S. 4 · ,. .. terrein 1. 
12 .- u. Wik 5 LenS 5 terrein Ockenburgh. 
12.30 u. V.C.S. 6 LenS 6 terr. Zuidersportparlc,2e ged. 
12.- u. LenS 7 B.M.T. 8 te=ein 1. 

·P R O G RA MM A JUNIORES ZATERDAG 24 SEPTEMBER 194 • 
3•45 u. G.D.S. LenS F St Jan terrein Hoornpark,Rijswijk. 

3.-. 
3.-

u~ LenS G 
u. D.H.L. 

DHBRK 
- LenS H 

Samenk. 3 u. Rijswi,ikseplein. 
terrein 1. 

· •: terr. te Delft,Laan v.Volle-· 
"· . ring,samenkomst 2 u.Rijsw.plein. 

3.-. u. LenS I - Westlandia ,. · terrein 2. 
Pupillen spelen :ï;ondag,, ( zie onder). 

P R O G R A M :MA JUNIORES ZOllDAG 25 SEPTEMBER 1949. 
1.15 u. LenS A Gr.Willem II/Vac , terrein. 2. . 
12.- u. LenS B ~ K.R.V.c.· te=. 2 (Leider Dhr J.L.v.d • 

1.45 
12.-

u.·v.V.P.' - LenS C 
u. Blauw Zw.- LenS D 

. ;, · :Meer) 

·, te=ein Rava-VVP,Zuiderpark. 
•

1 ~erre-tn te Wassenaar,Katwijk-
se e·raatweg. Samenkomr, 
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10.45 u, bij Het Wachtje 
1!alieveld •. 

12.'-- u. ·D.H.B.R.K. LenSpupillen Terrein D;H.B.R,R:, op 
· Ockenburgh. 

:,;._ __ _; _______ ~~~~-,-;:.•;.._~-- ' -~ . . . . ------------------ . . . • D·E .. E.e.a. B LA A S.T A p p EL. 
OPSTELLING DER ELFTALLEN. 
LenS l: 11!.Hillenaar, '.à.Hoefnagel, H.Houkes, J.de Roos, J.117il
lems, H.Helmich, A.v.Huffel, .)",v.d."'a.l, A.Koppelle, J.\lTüst13-· 
feld, F.v.Niel. Res: H.Naastëpad. Leider: HrW,Praalder. 
Bijeenkomst 1.15 uur Turfmärkt; . : 
Lens 2: ·J.v.Melzen, H.den Dri;\ver, P.Krol, E.ten Berge, G. 
v.d.Steen, L,de Boer, J.yerdegaal, G.Coomans, P.v.d.Valk, C. 
Durenkamp, J,Roozenburg. Res:;P.de Leeuw, L.Niessen. Leider: 
Hr n .Schouten. · i -- - -.. , 

LenS 3: J.Frijters, J.v.Luxembürg, J.Al, A,Bogisch; J.Linne'-
weever, S.Kroon, A.Zuydwijk, 13:.v.d.Burg, w.verheggen, "'.Heg~ 
ge, C.v.Luxemburg. Res: J.Meyèr, J.Roodenrijs. Leider: Hr ·· de \'Te.ert. · · .. · ' · · .. · · • 

LenS·4: J,Heure, J.v.Weeting, A,Y.roi, M.Delhez, J.Roodenrîjs, 
A.Becker, L.Borsbóom, J.Meyer, F.Bouwmeester, L.Bom, B,Tette
ro. Res: A.Blok, r.Bogisch, F.v.Luxemburg, Leider: Hr Ph,de 
Heer. 

LenS 5: L,Kortekaas, J.v.Venrooy, H.v.d.Boogaardt, F.Mourik, 
F.Bogisch, J.Bontje, A.Blok, F.v.Luxemburg, A.v.d,Bemt, P.de 
Le.euw, L.Nïe.ssen. Res: _Ph.de 'Iieer. Leider: Hr ·y.Venrooy. · 
Lens 6: A."'agema."!s, A.Versteegh, "'.Klünnen, B.Bes, u.tückel, 
F.v.Deelen, J.Kuip, L,de Weert, J.Bom, J.v.Spronsen, M,Ge=
lauff. Res: C.Kras. Leider: Hr. Koster. 
LenS 7: A.v.d.Meulen, H.v.Niel, Adr.Krol, J.v.d.Wassem., N-. 
Demkes, N.Ansink, J.v.Zon, Ch.v.Veen, J.Sinjorgo, L.Bosma, 
H.v.Hoek. Res: V.v.Laarhoyen. Leider: Hr J,v.mesting • 

. ::.'.··· 

Onze voortrekkers gaan naELÏ'.Delft om daar D.H.L, te bekam~ 
pen. We weten ~an ouds dat dit een zeer l2stige tegenständer 
is, die_op eigen te=ein moeilijk is te slaan. ,Als er echter 
door ieder gevochten wordt als Zondag j.l. is succes zeker 
niet uitgesloten. Ook voor de reserves zijn ä.s.·zondág tegen 
Delft 2 winstkansen aanwezig. Er dient dan echter van begin 
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tot èi..~d werkelijk worden gevoetbald. Het derde, dat reeds 2 

wedstrijden won ontvangt Terlaak 3. Ook van jullie verwachten 

we weer een overwinning, jongens;· Het vierde had tot dusver nog 

geen succes. Tegen V.C,S. 4 a.s. Zondag is er echter een moge

lijkheid één.of beide puntjes te veroveren. Vooruit lui, door

zetten en je niet laten ontmoedigen door de geleden nederla~ 

gen. Van LenS 5 verwachten we vanzelfsprekend w~er een o;rerwin

ning, daarbij een voorbeeld gevend voor onze jongere Lensers_;· 

Het zesde elftal gaat naar V.C.S. 6 en natuurlijk doen onze 

jongens hun uitérste best om dè"Volle·buit te veroveren. Het 

zevende gaat a.s. Zondag weer proberen een puntje.te bemachti~ 

gen. Miet versagen heren. Veel succes en prettige wedstrijden. ,, . 

/~ 

,. 
De navolgende spelers zijn voor,twee weken geschorst wegens 

niet opkomen: H,Kops, S .Kuhlman. · 
. ,'I: 

Adres E,C.0,-Secretariaat: Helmersstraat 130. 

UIT HET JUN I O R E N.,.K A MP. 

Deze week mochten wij twee g,:-ote overwinningen boeken, hê

laas naast 5 nederlagen. De vriendschappelijke wedstrijd van 

D staat hier naást, Frans Schippers zag zijn makkers van A-in 

zulk een actieve bui, dat de dappere Valkeniers met 9-0 het. 

loodje moesten leggen. Er vielen doelpli.nten van de allerschoon

ste kwaliteit. 
:B moest het dulden, dat Juventas onze Piet drie keer ver- · 

schalkte zonder enige tegenwàarde onzèrzijds; Wij vernemen,· 

. dat ·timmerlui nog :j.ang bezig ,,aren de ·geschoten gaten te dich-

ten! ! Jongens, ·ziet de bal te raken· ! . ·· 

Een F haalden bakzeil biJ De Hollandse-Leeuw in-Delft en 

wisten zelfs .de eer niet te·reddèn. De .gr.ote fout was weer het 

opeenlcluwen der spelers. Zij yer~uimden_ steeds weer zich •vrij 

op te stellen in de ruimte. Dènken wij hier eens aan. · 

Ook G wist niet tot winst te".gersken door dezelfde bovenge

noemde fout. De goede wil alleen is niet voldoende. Wij moe-

ten ook tsktisch te werk gaan. :1. · 

I echter schoot uit de slof ~n verbrijzelde D.H.:B.R.K. mèt 

dubbele cijfers, zulks om de oudere broeders een voÓrbeeld te 

geven. De pupillen lieten G.D.S·. de eer na een prettig wed

strijdje. 
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W IJ Z I G I N G COMPETITIB INDELING: 

A klasse IV 
A klasse V 
le klas H 

2e klas G 

2e klas H 

. 3e klas H 
3e klas :i; 
4e klas J 

4e klas M. 

,, 
toegevoegd Velq A, Westlsndia A. 
toegevoegd_V!ilhelmus, Velo, Westlandia. 
toegevoegd L.V.S.J., Velo. 
vervallen Rava 
toegevoegd R.K;A.V.V., Wit-Blauw R.K., Ooster-

boys. 
toegevoegd Ravä, 1'Testlandia, D.H.L., Velo, · 

.... G.D:A, 
vervallen Quiok Steps. 
toegevoegd Westlandia 
toegevoegd l\fua; D .H.L; 
toegevoegd· Velo;· l~oa, Wit Blauw R.K., D.H.L. 
vervallen Juventas. 
toegevoegd,1'Testlandia, Oosterboys. ,. 

M!JTATIES:·J •. de Bakker naar A, 
S.v.d.1.'Tel naar B. 
A.11!agemans, J.Jehee naar c.· 

•N,Romijn·speelt de~e week met D •. 
W.v.Eijden, A.v.Gastel en J.Kocks naar G. 

LenS H: L.Deijnen, A.Vester, 'H.Vollebregt, R,Vredenbregt, L.· 
Fortrnan, J.Combé, J.Zetz, F.~ohoffelmeyer, F.Teuben, G.Klein-
burink, E.Vierhout, 1.1.Mas, Th.G~elen. · 

LenS I: J .v .d.l'ieer, H.Spapens, C .Nieuwenhuizen, G.Kochi, H. 
Berkemeyer, F.de Grood, G.v.Agthoven, A.v.Aarem; P.Palstra, 
J.v.Velzen, J.Helmers, L.de Vreeze, J.Beerman, A.Krohof. 

:r. 
RESERVE voor a.s. Zondag. 

1 
J.Jager, E.v.Qosterwijk vóor;B• 

VAN OVER ZE E. 
Nieuw Tersana,9-9-'49 

Met miJ gaat alles nog oké; ik hoop van alle Lensers het
zelfde.· Geregeld ontvang ik de Lensrevue. Ik ben niet de eni
ge die ens weekblad van A tot Z doorlees, doch met mij älle 
kamergenoten. Hulde aan de heer Van Luxemburg voor de accu
rate wijze van verzending. Yóge Lens met alle elftallen in 
de nieuwe competitie een goed figuur slaan. 

Wij liggen hier op de suikerfabriek en hebben op nog geen 
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100 m, van ons af een voetbalveld,. vol gaten en heuveltjes, wat 

aan de bal zwaar effect geeft. De kalklijnen ziJn vervangen 

door gleuven in de bode~, zodat je lekker een enkel kan':ver

stuiken. Bovendien is.de grbnd nu keih.ard. Ook doen wij aan 

tennis, n.l. 's avonds op· de verl:j.chte baan,· In de Sociëte-it 

( ! .! ! ) kunnen wij wat gebruiken: . Het is ·hier zeer rus tig, 

Met groeten aan alle LenSers en LenSerilinen van uw·toege

negen Stoter 
KOOS VERSLUIS • 

--------------------------------------
W 1 S T U ••...• 
DAT donatrice Willy Praalder er in slaagde het te:x:tielb,revet 

te verwerven? 
DAT zij.dus nog meer dan voorheen alles op de keper gaat be

schouwen? 
DAT Joop hiermee wel goed garen zal weten te spinnen? 

DAT Riet en Aa~ Koppelle ons een groet zonden uit Denemar

ken? 
'DAT zij ginds niet door de Noormannen in. slavernij' wörden ge-

houden? · · 
DAT Herman Helmiéh wel in Straatsburg was, maar•er niet werd 

gear.resteérd? 
DAT Jacques Combé een snoek ving van 39 cm.? 

DAT hij het.monster inet zoute· d:rop' en tumtummetjes in leven 

hoopt te houden.? . · . . . . 

DAT Kees Hoogeveen op v,eg near Engeland ·een storm t:rotseerde 

zonder zeeziek te wdrden? 
DAT zo'n ro.ts in de branding in de komende competitie zijn 

. we:rk dus wel .zal . .kunnen, doen? 
DAT Piet K:rol het snelheidsrecord 1000 m, nachtelijk sprinten 

op zijn naam heeft weten te brengen, 

-0-0-0,-0-

.-
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LENS' ZAKAGENDA.· 
Donderdag 29 September: 8 u. ~ijeenkomst van bestuur met aan

voerders en leiders, 
Vrijdag 30 S:ptemberi 8, u. DE! P.P. vergadert t.h.v, Dhr p. 

Krol, Fahrenheitstraat 448,_ . · 
Zaterdag 1"october Begin Î!ozenkrans.màand •. · 

LenS F'.-,(l;..H--I'-pUpillen.: · .. 
Zondag 2 Oètóber : LenS·l~2-4-5-6-7~A-B-C~D-E • 

. Màa_ndäg .. , ::LQçtq_be;r: .. ·:.··ÖlÜb ~+s stëeds . ! .. - . 
. .. .. - - - ~ - - - - - - _,_ - -

P.C.C.-ers .! Denkt u·aan de vergadering op· a·.s·. Vrijdag" : 
,.-~ 

~ - - ~ - ~--_ - ~ ~ ~ - - - - -·- - - - - -·•- - - - - - - -.. ' . . 
NÓG EEN BIJEENKOMST ! Op bovenstaande agenda staat vermeld, 
dat a.s. Donderdag ·29 September een vergadering wordt ·gehou
den met leiders en ·aanvoerders: Het bestuur. is van mening,dat 
deze bijeenkomst· zèer· nuttig kan zijn. In onze club met zijn 
17 elftallen bestaat vanzelfsprekend sterke behoefte aan sa
mehiverking. Stellig zal door uitwisseling van gedächten·de . 
vereniging gebaat zijn. 'Rust in feite op elk lid de plicht - : 
de eer van Lens ·hoog te· houden, voor de· aanvoe1rders en· lei- , 
ders van de elftallen geldt dit· in grote mate, Wij kunnen er_ · 
Donderdagavond·rustig en ernstig, maar niettemin gezellig, 
over praten. Verwacht worden alle .leiders van de seniorelf- · 
tallen·; dito van de juniorelftallen,·. de aanvoerders van ,LenS 
1, ·2, 3, 4, 5, 6, 7, en A, benevens de bestuursleden, Eco en· 
Juco. De vergadering begint om 8 uur. in Het Hof van Holland; 
Wàgenstraat. 

-0-0-0-0-. 
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0 ~-F IC IE EL. 
Aangenomc,n a],s· lid: 
No 1s: 6,,·-::l, 8, _9, _11), __ 11, 

Geballoteerd: 

·•.:-:·-- --
l2-, 13 .en 14, _ 
. ' . ~ . 

, 16· pupil ·--···J";Et'ienne, ··Márconistraat 3,· 
-Frederik Hendriklaan 168, 
Kamillestraát 18. 

-17 Junior A .Eouw_ens ,· · - · 
, 18 Junior L.Clóosterniän, 

' 19 

' 20 

' 
21 
.22 
23 

Junior· J ,:Boel:, 
Junior A~'Burghou.wt; 
J~n:for ... M.Henninger, 
Junior Th.Pieterse, 
Junior K~Ras, 

He"rman -Costers-traat ·337. 
Okkernootstraa-t 2.3(; .• 
Huygenspark 37. · 
de Gheynstraat 124,· 

Gqg~:r:iêJJn(,1§.tr"!"!:f; ?9..9.• ... .. ·-·-----
, 24 Junior R,Rademaker; -"lf,Stolkweg· 16. · : 
, 25 Junior T.Schoevaars, _Tesselsestraat 42. 

:\Taillantlaan 359, - 26 Junior -G~Selie, 

' ,, 
27 Junior 
28 Junior 

J.Smeele, 
F .Sneeuwj1!,gt, · 

,,4 . , 

Qbrechtstraat 85. 
Sneeuwbalstraat 35. 

------------------------·---~ ,·-------------------------------
GROTE GEBEURT E,N,I S SEN 

. .J., WERPEN S CHADUV'EN VOORUIT. 
Een van de punten waarover onze Pers- en Propagandacommis-

- sie a.s~ Vrijdagavond gaat beraadslagen is de vraà_g ·op; welke _ 
,wijze met hei;,l· L,mS een passend feest te vie:Pen bij het zesde 
·lustrum; De meesten van ons herinneren zich de grootse.viering 
"ih. dé 'Haagse Dierentlii':ri van ons zilveren.,Ïubilêüm~-::-,va_-ar1iif.viij .. 
<iàn•de' ene verbazing in de·andere.v:i:-elen. Nog spreekt men er 
wlü' ·over, steèds met il.e- grootste lof. VTe·l ·was' het voor· de .heren 
van de toe:rimálige P ;p. C. ·een heèrli'jke · vold.oeniilg, toen· zij· · 
mochten ~rvaren dat ·de· uitvoering van hun plannen zo.,volkomen 
in over"een·s·ternining'· was met de _'-degelijkheïd· van de voorbereiding, 

. . ' 
Err-:nu gà.àt ·onze Propagandacommissie zich weer beraden:·over .eim 
groot feest":· li.e,t; dertigjarig, beiitaàn van Lens. Op 18 December 
1950 'zà'l.'·het ·50 jaar' geleden, kïjn, dan ten huize van.Koos .Raket, 
de· êerst·e·· voorzitter;- tot- het' OpI'ich:ten van een s-portclub werd 
besloten; Zèhdèr. de ·onvolmaak"\;hêd'en t·e· willen. verdoezelen mo
gen wij LehS gerust: ·eeh ·goed:e>"club npemen, zodat e:r al_le reilen 
id het komsnae feest pà'ssena .te vfäreri. De _p-,p.,. gaat de {llan
nen opzetten en zal ze t.z.t. openbaren. Maar al weten wij nog 
niet hoe of wat, wèl weten wij allemaal, dat men alleen.ka~ 
bouwen op een goede basis.-· Dïè' goe·de basis is in dit geval geen 
lege portemonnaie, maar een Kas waarvan de corpulentie onmis
kenbaar is. J,[et, ~ allen kunnen wij een aardig sommetje. bij-
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eenbrengen. Stelt U zich èens voor, dat ieder lid en elke do
nateur·gedurei:tde het tijdvak October 1949 - ultimo 1950; dus· 
in 15 maanden wekelijks een dübbeltje offert. Zou ieder van· 
ons; oud en uong, · d·it kunnen ? En zou i_eder. het ook will!'!Jl?. 
Het is voor de club!! Neen, ik,geloof niet, dat b9ve:rrntaand_e 
veronder·s.telling tè gewaagd is._ Mag ik er een voorstel.van ma
ken? Elke week 10 cent voor Le't]S, voor Lens• feest, voor ons 
·feest ! • P.JUFFERMANS. --'-'--~--~--------------·--·------------, 
LA CRI T IQ U E E S T ,. A I S E E,• · · 
• • Ja, critiek, vooral afbrekende critiek is-o zó gemakkelijk. 

We.hebben in LèilS een elftalcÓ~issie. Deze commissie is op 
de jaarvergadering door de· ledéri zelf gekozen. 

Van de leden uit, -waser gëen enkele candidaat gesteld,ter
wiji·het·bestuur, · na lang zoeken;- de Heer Koster- bereid vonq 
om toe te treden. De Eco bestohd toen uit 3 led·en t.w~ de He- -
ren ·Haukes, Koster én v.Niel, tÎiaarbij .dan, eerst...:··en ·1.aatstga- :. 
nóemde spelende leden zijn. 

-InmÏddels.is·de Heer Ph.de :\!eer eveneens toegetreden, Ik 
heb in het verslag, dat ik voor-de LenSrevue gemaakt heb van. / 
de jaarvergadering, naar ik meen duidelijk genoeg, naar voren 
gebracht,• dat zij, die zonder enig bëricht deze vergadering 

. hadden .verzuimd, zich wel eens'_'}f mqchten vragen;' of zij mo
reel nog wel het recht hadden critiek uit te oefenen; 

... ___ Ngtiw.è;I.Uks is _llU de CO!Ilpetitie aan de gang of dè critiek. 
op de Eco komt los. als een ià;,,fué. VeÏen van deze critici be-

- ,l - ,_- . • 

· • horen tot de bovengenoemde veri-\uime;rs van ëlé'.. j"a:arverga:~ering. 
Deze heren hebben eigènlijk toch geen enkel recht van spreken. 
De twee, over wi·e de .Órit:i,ek z~ph vqornamelijk y.itstort, zijn 
toch geen eerste-jaars-eco-leden en __ als nu deze' critici èr be
zwaar tegen hebben, dat zij" in'net le elftal spelend(het gaat 
om Haukes en· v.Niel) .en zich z~;Lf opstellen; dan hadden dez!l 
critici op de jaarvergadering .moete_n komen, de heren Haukes 
en v.Niel wegstemmen en andere c·andida.ten_:naar vor_en brengen • 

. Daarbij komt nog .dat de vergad.e;r,;i.M YslP,. Illening wa;'l, da:t __ de~e 
t,vee Eco-leden, indien zij zelf onderv·onden·, dat op hun. i,iaats 
een ander beter zou voldoérr;-·111chze:-lf"-hem,-·niet in liet· lè-zou-

• • . " 1 •... " ' 

-den handha~n •. Last but not least hebben we. _.als 3e commissie.:. 
_ · .lid de Heer IÇos_:ter, die in d.e. korte tijd;: dat hij nu in de Eco 

_ zitting heef.t, blijk heeft gege-Jen .niet van halve maatregelen 
tè. houden, geen blad voor z_ijn thond te riemen en indien nodig, 
mans genoeg -te _zijn om ook_ Hott1;rs en v.Niel uit het le te wip-
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pen. Over de· 4e. persoon wil· ik nog niet oordelen. Als -men nu 
van -mening mocht zijn, dat de.;)Ieren V!l,n de Eco "een pre.ttig 
baantje" hebben, dan moet men· 's Maandags eens op de clubavond 
komen :en zien hoe z;ïj, soms tot half-twaalf zitten te werken, 
om- de elftallen· samen te stel;t,en. Dat de Eco voor gegrop.de. en 
onbouwende critiek al tijd open staat, weet ik zelf·. uit onder-
vi.ridini. · · ~~" · · ,. 

Voor.:de afbrekende.· critiek en het gekanke:i;, dat men echter 
·.hier: en daar:, en heus. niet van de beste leden, te .horen krijgt, 
heb ik echter slecl)ts' een schouderophalen over.· 
: · Eco,, .ga zo éloor;:,~als ge nu ·a:ëie_t / gä: dàör m.!"t 1i.ëït: nell\elÎ van 
rigoureuze maatregelen tegen wegblijvers. en trek U van. het mis
selijke ·gedoe van sommigen n:ï,e,ts· aan. De gelukkig vele goe/l.wil-
.le_nden zullen ,dit zeer op pri.j-s··stèll1ln. . L.de w. 

'V- .. 
V A R I A. . ik 
~ Op 20 Sepj;ember -j. 1. overleecl, plo.tseling de heer J .H,E •. Nies
sen, vader van ons lid Leo Niessen.· Vlij betuigen de familie., on
ze oprechte deelnemingmet-het•gr~te verlies. Hij ruste in vre-
de •. C ;• ~- ••• 

-· Wil. Hegge vond een stel sèheendekken in oris lokaal. Adres: 
ThÓ.msonplein 7, · :-.•·" ·. 

· Dhr Boon· vond eeri gÉistreepJ 'overhemd ( van Zaterdagmiddag). 
Adres:· ,Amandelstraat: 51. · · · •· 
----- •!,• ---------------------

·· U I T S ifl A G E N. 
.·D.R.L.··l: ~ LenS 1 

LenS 2 ''- Delft . 2 
• LenS, "3· .• : • -Tèrlaak 3 

•·•Lens 4 _. '- 'V .c.s. 4 
':Wik 5· '-- LenS 5 

V.O,S:. 6 ~ LenS 6 

3~2·,·LenS B ~K.R.v.c. 
1-7: :V.V.P., - LenS C 

. 11-'3 j-,.Blauw· Zv1 ,·- LenS D 
. 2-7 Î G.D.·S.,. '- Lens F 
.1::.4 i LenS G ·. -· D.H .B .R ,K, 

' 5~0 j; D .H.L.. "- L·enS H 
LenS. 7 "-• B,M.T •. 8 

.Lens A .,.,_ Gr.W.II-Vaël° 
0-2 i.' LenS I ·-. Westlandia . 
4::.0 Î D .H.B,RK - LenSpupilleh 

1.:.11 
. 9-2 

4-4 
1-4 

. · · 3-3 
2-2 

• 6-2 
2-4 

.. ~. -~ ..... ~---------,-~-~-~---~---
'·VAN·· DOEL: TOT·. DOEL.: 

; · . Het' was voor· Lens geen gelukkige Z-01ï:aag, deze keer.Door het 
~.:nieer dan normale aantal ziektegevallen en afschrijvingen waren 

·de elftallen maar juist· voltallig en nioest b.a. het eerste -zon
der reserves naar Delft vertrekken. En zoals altijd ih derge
li~ke (l'e:ya1.len, dit wreekte zich. Wim Hillenaar raàl<:te gebles
·seerd en moest op haLve krac'!-t verder spele·n. Gevolg was, dat 



-33-

D,H,L. gemakkelijk ..aan enige doelpunten kwam. Dit betekende. 
voor de Delftenaren-,de overwinning, ·waarop zij - gel·et': op het 
spelbeeld - nauwelijks aanspraak-mochten maken. Onze achter-
- hoede en middenlinie werkten IJ.aar behoren, maar in de voor
hoede ontvingen spèlers als Wüs,tefeld· en Koppelle të weinig -
steun om, ondanks de moeilijke ·.omstandigheden, de schaal in 
ons voqrdeel te d"oen doorslaan; Voor de·rust maakten beide 

.. partiji=n 1 doelpunt, het onze van de voet van Joop V'iistefeld.· 
In de tweede helft .kwam D .H.L.· ,:vrij goedkoop aan een 3-1 voo:r
sprong, waarna: Koppelle voor 3-;2·zorg droeg. De laatste 1-0 
minuten v&rdedigde Joop· Willems' ons doel. 

De reserves leden een grote ,nederlaag tegen Delft 2. De 
aanvoerder van·de gasten steldé°:voor de wedstrijd de zaken al 
scherp, door t_e weigeren eventuele invallers voor geblesseer:. 

.de spelers toe te staan, Een manier van handelen, die in onze 
voetbalwereld moeilijk welwillei1d beoordeeld kan.worden. Bo-· 
vendien moest Kees Jlurenkamp, t~n ·gevolge van de gebezigde · .i, 
speelwijze, reeds na een kwaxtiêr het veld ruimen, zodat LenS 
5/6 van de strijd met 10· speleri;: moest opereren. Dat deze 
strijd hopeloos was, laat zich gemakkelijk begrijpen. Het was 
echter te betreuren, dat een pa\_lr spelers er in de tweede .. 
helft er de brui aangaven in pl~ats van dubbel hard te··werken. 
Genoemde heren hebbentwee weken.geleden de LenSrevue niet· 
goed gelezen! Ons- enige doelpunt kwam van aanvoerder v.d •. 
St_eep, die een half-afgeweerde ~enal ty alsnog inséhoot •·. __ 

LenS 3 boekte een daverende overwinning op Terlaak. 3, Het· 
is ondoenlijk, de strijd op de .yoet te volgen,· dàar· hè{ "LênS~ 

. overwicht vrij overtuigend was,· Na drie kwartier was de stand 
6-0 door doelpunten van Zuydwi]~ (2), liegge(2), :Vèrheggen en 
C.v.Luxemburg. }Ta de rust werd ,llet eerst 8-0, waarna Lens op 
de verkregen lauweren ging rusten; Terlaak zag nu kans 3 te-· 

. genpunten te maken, Zelfs kreg·en onze. gasten nog kans op num'
mer 4 door een penalty, maar Kobs Frijters wist deze te stop'
pen, Hierna voerden onze Jongens de stand nog op tot 11 ·goals. 
Het was jammer; dat in de tweede . ..helft ·eniceie spelers te zelf
zuchtig speelden, Geen solospel;;'heren ! · 
De stand in 2 E luidt, .- · î; 
Archipel 3 3· 3 '-\, 6 
Lens -3 3 3 - ,; 6 
Westerkw,3 · 3 2 · '- 1 · 4 
Kranènburg 3 3 2 1 '' 4 

. · Hoek v,Holland 3 2 1 1 ,> • 3 

. ' 

18'- 3 
18'- 7 
14- 6 

9'- 5 
·5- 3 
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D,H.1, 3 3 :1 l l 3 7-5'' ·,,,. ... ,_ l ' 

Postduiven 3 2 1. l . · 2 5- 4 , • -
-D ,S ,0. 3 3 ·. l . · 2 2 5-11 
Concordia ,3 ·2: .· - , 2 , .. .•.. 2..:. -5 
Te:,laak 3 3 -< - • •· 3 0 3-24 
V ,]) .S, 3 _ 3 ·. · - , - ,,:. 3 ' · 0 - 1-13 , 

LenS 4, ·gehandicapt door v.erschillende wijzigingen, .moest· 
in V. C ;s. 4 met 7-2 .de meerdei'e erkennen; De àanvo·erder ·merk
te terecht op, dat met eeri geregeld gewijzigde ploeg ·moeilijk 
successen. te behalen zijn, Mart zoeke de schuldige echt·er• ·niet 
op de verkeerde plaats, De fout ligt· niet bij de Eco, maar bij 
die s;pel-ers, die voor futiele· redenen hun .club in de steek la-

. ten,- Overigens bevat het elftal voldoend.e goedwillende elemen
ten om, bij een meer homogene l~amenstel1irig vele ·plaatsen op 
\l,e cpmpe:titieladder te_ st;i.jg,fn; Dat het nodig is·, todrtt onder-
staande -stand, ';·: · · · 
Vios '4 3 3 ~ · 6 28- 5 
D.H.1. 4 3 2 1.•,._ 5 12- 7 ' , ,· 
Celeritas 4 2 2 - · 4 11- 1 
B.M.T • .4 2 2 4 ''11- 4·•. 
Cromvliet 4 3:. 2 , . 1 4 12~12 .:1 .• 

... Postduiven 4 2 .. · 1 ,-,;·, 1 2 . 7-13. 
v.c.s.4 3,.l ---2 2 -10-14 
H.V.\'., 5 3 ~ 1'< 2 1 · 4-13 ! 

Rijswijk 5 2 2 0 --6-'20 
V.D.S,.4 2 2 0 2-9 
LenS 4 3 · 3 0 · 8-19 

·. . Ook het vijfd,e )eek 9p een vreemdelingenlegioen. Ook hier 
was het verba,nd ·m.cei-lijk te leggen, waarmee in het geheel geen 
kwaad gezegd i[! vi:n de invall~rs. Integendeel" spelers als 

.Kuip, de Leeuw ·en Laarhove_n ·gaven· eeri fris• partijtje· ten bes
te. Voor de combiLatie gewend was, ha,d W ~I.K. met 1~0 de lei
ding gen.omen, Nog voor de paqze wisten Kuip en v.d,Bemt niet 
eoede do,elpunten ie rollen om.te draaien. Na de rust wer,d ·de 
permanente veldmeerderheid,yan, Lens nog beloond met 2 doelpun
ten •. De eerste hjervan was u_it een penalty~ feilloos door Phi
lip d~ Heer genoP.en. 

LenS 6 had aan V .c .S. ·6 een te, zware kluif. Er werd .hard ge
werkt, de wedstrijd verliep in een prettige sfeer, doch de te. 
genpartij voetbalde .. nµ eenmaal belangrijk beter. Zij drukte' 
dit uit door het maken van 5 doelpunten, ,2 voor ·en .3 na de 
.rust. Ons totaal V1as_ en bleef.. O. Hieruit valt niet de conclusie 
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te trekken, dat het V .C ,S .-doeLgéen ~t;_riauwde .pgenl;_lil,:kep_ ~oorstond, want vooral inde tw<?ede·helft werden vele lofwaardige pogingen gewaagd. De leiding was bij Dhr Simmers in bijzonder goede handen. · · ". • • ' 
Lens 7, dat enigszins versterkt op het veld verscheen,bleek inderdaad in ·df afgelopen wekên alwat geleerd te hebben. · B ;~,I.T. 8, zekér geen lichte i;~gènstander, haá. tenminste heel . wat tegenstand te overwinnen.•(IToo:i;- 'a.è rust warën de gasten wat 

sterker,. hetgeen zij dO()J."_2~q~dè ~oelI?!-'nten_to~. ~itdruKkir1g bracliten. Na de rust had LenS :·een veldmeerderheid, Verschillende malen ontstonden ·er aard'ige kansen; ,maar de afwerking .was nog onvoldoende. Maar ook .d,i t komt ·,ve1 ! · · 
' ----------.----- .--------

P R O G f{'A .M M Á 
2,30 u. LenS 
2.00 u, Concordia 

2 .}0 u. Lens 
1.15 u. ·LenS 

12. 00 u, LenS 
12,30 u. Archipel 

SÈNIORES ZONDAG 2_ 0CT0BER ,1949. 
1·.:. Gouderak terrein 1. 
2 · ~ LenS 2 Laan van Alten9:, Deift: 
4 - RijswiJk 5 terrein 2. 
5 ~ ·Adelaars 5 terrein 1. 

··6 - -D.H.C, ,! 8 terrein 1. 
7 ---LenS •· T • Buurtweg,1,'lassenaar(Groènen-

. daal) • 
. ..; . P R 0. G R A M l.! A JUNIORES ZATERDAG 1 OCTOBER · 1949, 

3 ,00 u. Lens F" - 1:Véstlandia tèrrein 1. · 
2,30 u. LenS G - Moa . terreir1 2 •. 
3.45 u, Lens R é. Velo· ·terrein 2, 
2,30 u; Va;!,kenièrs .""' LenS I - . terr;H6ornpark te RtjsV:,\ik. 

"" Samenk.: 1.45 u •. Rijsw\ikséplein. 2.00· u. LenSpupillen..: S.V,T. ,\ terrein 1. . ......... . 
P R ó ·a 'R A M M À JUNIORES. ·zd®AG _ 2 ocToBER 1949. 
1,15 u. Blauw Zwart - Lens A l terr·. te Wassenaar;Katwijkse 

Straatwég.Samenk. 12 u, Het Wachtje., 
·11alievèld. . 

•- LenS B 'i.' terr, Buurtweg,Wassenaar 
vóór de :Spoorbaan.Samenk. 12 u. lfet 

· Wachtje/•Malieveld, · · ' 

1.00 u. S.V.T •. 

12.00 u; L.V.S.J, · ··.:- LenS C , terrein te ·ne L:i.er,Samenk. 1 • • • 

1.15 u. LenS D· 
..• 12.oo·u. Lens .E 

· 10,30 u.:hoek Loosdtiinseweg-Valkenbos-
- · - laan, liefst -per fiets. 
~ Rava ·terrein 2. 
- Rava terrein 2 • 



' 
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Wijzig:i'.Il/; Competit:i'.e--indeling:; 
le Klas H; töegevóegd: Verburc~, 
3e .Klas H:. toegevoegd: L.V .S .J, 

·3e Klas I: toegevoegd: Verburch, 

Poeldijk. 

Mutaties, J .Krol speelt in' B;' 
! 

M.v.d.Berg naar A. 
A.Nieuwenhuizen naar"B. 
L.Knijff naar E. 

A.Raaymakers naar .G. 
L,Cloosterman naar H. 
A .Bouwens naar' H •. 

-~-----------------~-----
DE E,C.O. BLAAST A P P.È L. 

'OPSTELLING DER ELFTALLEN. ; 
Lens l: W.Hillenaa.r, A,,Hoefnag,el, H.Houkes, J.de Roos_, J.V'_il

lems, H.Helmich, A,v.Huffel, J.v.d.Wal, A.Koppelle, J.Wüste-

• feld, F.v.Niel. Res: ;r·.Frijtei's·,-H.v.d.Burg.--fa,ider:· Hr w .... 
Praalder. ' 1 · · 

LenS 2: J.v,Melzen, •H.den Drijver, P.Krol, E.ten Berge,G.v.d. 

Steen, J.Roozenburg, H,Naastepad, G.Coomans, P.v.d.Valk, C. 

Durenkamp, B.Te-tte:ro, Res: J;Al, A,Bogisch, Leider: Hr N.Schou

ten. Bijeenkomst 12.45 uur Turfmarkt, ~ok voor fietsers. 

LenS 4: J.Heere, J.v.Westing,' A.Krol, J.Kuip, J.Roodenrijs, 

R, BeckeJ'.', · V ,v. Laarhoven, A •. Zeydwijk; F .Bouwm?e.st_e,i::t. P.d.e. L~_euw, 

L,Bom. Res: J ,Bom, ·M,Lückel. Leider: Hr Ph.de Heer •. 
. . :i, • 

Lens 5: ·1.Kortekaas, J.v.Venrooy, H.v.d.Boogaardt, F.Mot,r:Ï:k, 

F,Bogisch, J ,Bontje, A.Blok,, J .Knijff,_ A.v.d.Bemt, J.Goemans, 

c.v.Luxemburg. Res: S.Kroon, W.Hegge. Leider: Hr v.Venrooy. 

LenS 6: A.Wagemans, A.Versteegh, W,Kliinnen; B.Bes, M.Lückel, 

F,v,Deelen, C,Kras, L,Borsboom, J.Bom, J.v.Spronsen, L.Bosma. 

Res:. 1:de. Weert. Leidervtlr·Koster ... ·, :· · , ·· · · · .. ---· ... ,. .. ·- •• 

LenS 7: A.v.d.Meulen, H.v.Niel, J .v.Wassem, N.Ansink, L.Jans

sens, Ch,v.Veen, J,Sinjorgo,, J,Douw, N.Demkes, H.v.Hoek, M.Ge

lauff. Res: A.Bosma. Leider: Hr de Weert. 
... ,;t 

Onze voortrekkers-krijgen a.'s. Zondag de mensen uit de p1Jpen

·stad op bezoek, op papier een gelijkwaardige tegenstander.Met 

de wetenschap dat wij a.s~ Zondag voor· het eerst volledig in 

het. veld verschijnen, durven wij zonder meer een overwinning 

voorspellen. Het twéede elftal gaat in Delft bij Concordia · 

op bezoek, van ouds een prettige tegenstander. Met flink.open 

spel kunnen ook hier de pu!)ten behaald worden. Na drie wed-

' 
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strijden is onll vierde elftal nog puntloos, terwi;jl.dit toch 
een behoorlijk. ·elftal is. Wij durven thans de le· overwinning, 
te voorspellen \roor Westing· c.s. Blijf het 5e elftal zijn da-· 
verende· overwinningen behoudën? -Voor Adelaars 5 die als ,-tegen
stander fungeert kunnen wij niet veel goeds voorspellen; Bain 
c.s;·weken afgelopen ZÓnd,i:g van het goede pad af, doch D.H.C.8; 
wordt minstens 1 punt afhand.ig' gemaakt. Archipel 7 maakte er 
tot· op hedê":ri: .. ook nog •niet veeÎvan, de mogèlijkheid van het ·ie 
punt t.e verovereri is dus aanwe::,ig. Veel succes en prettige ·· 
wedstrijden; '..i. _ E.C.O. ----------U I T HET 'JUNIOREN KAM P. 

Op regelma.tié;e wi.ize slaagde A·er in aan Graaf Willem II 
Vaceen duidelijke nederlaag tbè.te·brengein. Het werd '4-Ö.Voor
al in d.; eerste helft ging echter de strijd gelijk Óp. De be
zoekers .za-i;en e:. flink op en k"regen niet minder kansen à.an wij. 
Maár. de juiste ·;richting ombrak aan hun schoten. Bovendien wa
r.en Admiraal c:s·. in. goede vorm'; Me,t 2 overwinningen en ·eeii;' 
'kleïmi nederlaig iÏtaari onze jonge·ns er niet kwaad voori • · ·· . ' : , . . \ '·• . . . ··- ·' . Sch'rikbarend waren 'dè gr.ote nederlagen van B en c. Het ziet 
er. naar uit,. dat deze elfta.llen• ·v:eel ·moeite zullen hebbe.n ·.c\in 
;te.runinste ·nog een dragelijk :figµu.r te slarui.. Vooral C üi" 'sterk 

.ihit~-deèld': Vanzelfsprekend is lit. geen reden om ·de ~oed tè ·ver
liezen, má'ar ,ve·1 om ·met ·nog grot.er energie en beleid de zitkèn- . 

... ati.n te ·pakken. Joci Jager wist voor B de' eer ·te redden en Piet 
St'al scoor:de zelfs tweemaal voor c.' De weg naar het' juïste " 

• doei is d_us be_~nd. . , · '·.: .. _: ' . . _ . . . . ' 
Blauw. Zwart - Lens D.--Een levendige wedstriJd met hardwer-. :· . . ·"' . . . . kende· spelers en aant'rekkelijk yoetbal. Na enig he.en en w_éer 

getrap kwame.n beide. elftallen op volle toeren. Lens D, nad het 
eerst succes doordat F.·de Jongh. ons ·met een goed ver schot de
l'eiding gaf. De gelijkmaker werd in duidelijke buitenspelposi
-ë:i:ê gemaakt 1-1. Dat men dan niét. bij de pakken moet neerzit
ten, beivees· Niéo Romijn die·, met een ferme kop.stoot· ons opnieuw 
de leiding· gaf. 'Geenszins teleurgesteld on_dernain Blauw Zwart 
aarival · op ·aanval cip· ons doel. Toen bleek hoe handig ·sommige 
spelers van Blauw Zwart .de onzen oinspeeldeIJ.. Joop Boortman 
liep· van··1ie't kastje ·naar de· muur. Vooral Joop -zal nu toch· we_l 
gezien hebben wat samenspel: is·, lwant Blauw ·zwart deed dat in 
dè perfèctie' ~ Ook onze kantháltif' véroorzaa:'!tten menige hachEl~ 
lijke situatie. Het dekken was siècht. Het ingrijpen te traag 
en dikwijls te laat. Het'pláàtstinwas erbarmelijk, kortom de 
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buitenspelers van Blauw Zwart hadden vrij spel, De rust bracht 

. aan deze perio_de van slecht spel een_ einde, Hans Kortekaas die 
inmiddels was, gearriveerd, kw~m. onze.ploeg versterken, maar 
pech kregen we al direct na de rust •. W.Gelauff liet een.bal_ 
glippen en had het nakijken bij· een ver hoog schot van, de 
linksbinnen van El.Zwart. Urbanus bracht nieuwe hoop door een· 
ver schot in te ~enden dat doel trof, Wat toen Nico Romijn op 
voetbalgebied liet zien, zal.menig speler niet gauw vergeten. 
Onze kleine rechtsbinnen maakte met een fenominale omhaal een 
keurig doelpunt, de gelijkmaker 4-4, De resterende 5 minuten 
waren wel zo.spa,nnend,_dat het een opluchting was toen de 
scheidsrechter het eindsignaal floot. Een verdiend gelijkspel 
dat door sommige hardwerkende spelers uit het vuur werd ge- -
sleept. Met een o_verwinning en een gelijkspel ·is het begin van 
de competitie· nog niet zo slecht, daar El.Zwart een lastige 
tegenstander is op eigen bodem, 

F bracht de volle buit mee van het Hoornpark, De jongens 
startten van meet af in ijltempo, zodat de G.D.S.-verdediging 

. in zak .en as kwam te zitten. Onze aanvallers schoten er lustig 
-. op 1.os en weldra rolde de bal over de doellijn tussen _de pa

len:. Loek had_ raàk gescnotenl Gelijk een jachthond die wild 
ruikt,, stak. hij wederom de neus in de lucht en slaagde· er in -
zich nog tweemaal vast te bij.ten. Kees noemde dit de hattrick! 
Bravo, Loek! Je grote activiteit werd beloond. Maar ook de an

.deren mogen op een goede wedstrijd terugzien. Beide backs had
den een -prima tweede helft. Ook Chris· deed zijn werk fraai, 
maar had schuld aan het tegenpuntje •. Dit kwam eerst nadat Sjef 
op listige wijze een vierde LenSdoelpunt op qet scoringsbord. 
had .. gebracht. Wat speelt het rust-ig, hè, met zo'n veilige 
voorsprong! . · · · · · · 
. · Van G wordt eveneens veel goeds verteld.Wel stonden de jon-. 
gens wat beduusd te kijken naiJX de omvang van de D.H.B.ers.Z~i 
durfden'er niet tegenaan.Zo kon D.H.B. het eerst scoren.Mil.ar 
zie! Na drie minuten weet Paul langs z1in teg~nstander te· komen 
en een kanjer te lossen,l-1,Nu kwam bovendien _George onze ploe1 
completeren.Geregeld vallen de o_nzen nu aan en weer scoort 
Paul.De vleugels worden druk aan het werk gezet.En weer is het 
een Kranenburg,nu W_illy,die _de keeper weet te passeren,3--1. ·_ 
In de. tweede helft tapte J:).H.B. uit een ander vaatje.Nu kre
g_en wij geen voet ,;:sn de grond_ en warén nog blij dat de stand 
niet slechter dan 3-3 bleef. · 

-0-0-0-0-
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L E N S I Z A K A G E N D A. , _ .. _ 
Zaterdag 8· October: LenS F-G-H-I-Pup·. · · · · ' · . 
Zondag 9 Oètober: LenS 1-2-3-4-5-6-7-A-B-C~D~E. 
_)mandag 10 Octob.i:r: Club als steeds! 

U I-T S LAGEN VAN 1 EN 2 OGTOB:rn_:: 
LenS 1 :.. Gouderak 6:..2: L. V-.S. J. · :.._ Lens G 
Concordia 2:.. LenS 2 5'-3!LeriS n·~:..· Rava. 
LenS 4 - Rijswijk 5 1-4:LeriS · E · :.. Rava 

. LenS •. ·. 5 -. Adelaars 5 10-lj,Le·ns F "- "'estlandia 
Lens'. . 6 .- D.H.C,. 8 0:..2:LenS G :.. Moa 
Arc'hïpel 7 :- L_enS ·7 6-0ÏLenS . H :.. Velo· 
Bl. Zwart :.. L'enS A 2:..3jValkeniers .:: LenS I 
~.v .T. .:: .. Len~ · B 7-q,:.~eriSpupille:n:- s·.v ._T. 

-----:::--

3'-1 
5:..2 
1:..0 
l'-1 
i:..7 
0'-2 
1·-7 
i: .. 1 

--------------,,..,.----- -------~·-----.---
V A. N.. Ji, 0 E. L T. 0. T .. · D d E L, 
Toen in de wedstrijd LenS 1 :- ,Gouderak 1. na ·de .. rust de veilig 

.. lijk911de 3-:0 voorsprong door de :gásten tot 3--2 werd terugge
bracht, zag het. er, vpor o_nze voort-rekkers even élonker uit.Van 
de· f_j:-"iss!l, operi .aanvallen, waarmee in de ee·rste h<,lft de Gou
derakse \,_erdeciiging werd uiteengerukt, was "nièt langer te ge:.. 
nieten 'en sommigen van onze spelecrs maakten schromelijke. dek
kingsfouten,. waaréloor speciaal de vijandelijk<, rechtsbuiten 
een angst:i.ge·'tÎewegingsvrijheid verkreeg. Gelukkig werd de 
st.oot nog b

0

ijtijds ·opgevangen, Aad _ICc~pp~lle reageerdè tot twee
maal toe uitstekend op ver vooruitgespeelde_ballen en toen 
Joop Wüstefeld o~k eens zijn kans waagde en met een vlijm
scherp schot het zesde doelpunt ter wereld bracht, was de zaak 
bekeken. Zoals reeds gezegd, was de eerste helft·van beter ge:.. 
hal te·. Er werd toen in hoog tempo gespeeld, de achterhoede on-. 
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derscheiddé zich door göed ·opstellen e·n fors wegwerken,de mid
denlinie stuwde de voorhoede regelmatig ten· aanval. Herman Hel
mich onderzocht zelfs meerdere '!118.len of de keeper wel goed was 
op verre schoten. Deze dóelman mocht er inderdaad we.zen, maar 
hij kon toch niet verhinderen, dat hij door Van Niel, Koppel-
le en Wüatefeld: werd"' gepas·seera.:-. ; ·· · - ... ' ... -••·- •··· 

LenS 2 leed opnieuw· een nederlaag;_ nu tegen het sterke Con
cordia 2.De cijfers waren evenwel hciopvöllér dan.die van vori
ge week en b'ovendien had deze wedstrijd eeri prëttig,sportief 
verlöcrp·; ·Concordia ble·ek in technisch ·en täètisë:,h opzfoht· méèr 
in zijn mars te hebben. Het plaatsen van de bal b.;ir,.' was; in 
tegenstelling' met dat van Lens_, zeer goed verzorgif.· Het hier
door verkregen overwicht leidde .i.n de •.. eerste .. helf.t .. tD.t. .3 doel
punten; waarvan vooral het de:i:de van'goéde'kwalïteit was. Na 
de rust ging 'het ook bij 'Orrs heel· wat beter. Er werd flinker 
aangepakt en al spoedig wist Piet van der Valk het eerste te
genpunt te produceren. Wij bl~ven in de· aanval, !l'.aar enig'e ·uit
vallen van Concordi.a~le:v:erd.eri .tw.e.e doelpunten. op •. Pas. in .. he:t 
laatste gedeelte van de strijd kreeg ook'LenS weer d~ belóning 
voor het harde werken. Jan Al en···Henny Naaste-pad scoorden en 
zorgden-aldus voor een 5-3 eindstand • 

. Het vierde zag ·ook deze· keer geen kans punten te verzamelen. 
Voor de rust ging'de'strijd gelijk op. Rijswijk nam de leiding, 
maar van Laarhoven wi:,t middels een niet te missen kans de·· par
tijen op gelijke voet· te ·brêhgen; In de tweede, helft bleek' on
ze tegenstander over inèer·geroutineerde krachten te beschik
ken. Vooral de "linksbinnen· van de"g'r6ehzwärtën was· zeèr.·gevä.ár
lijk. Ondanks het harde werke.n,. s.pe.ciaaL.van. baéks .. en.keepe:i,, 
vonden de Rijswijkers· nog driemaal het nèt; · · ·· . · ' ·. : 

· LenS 5 had het ook mi weer· niet moeilïjk, Reeds in de twee
de minuut doelpuntte Jan Knijff' op· verdienstelijke wijze.· Even 
·leek •net ·er op, dat dè tègehpartij -.nog lastig kon worden.Een 

-·fout · in onze achterhoedè n.l. werd afgèstraft; zodat de stand 
--wêer geiijk wa$. LeriS bleef éê!iter·•aanvallen en door Knijff 

en•v.d,Bemt werd met de stand 4-1 van'doeleri gewisseld. Het 
·· verhaal van· de .twêede hèlf'li · dreigt' eentonig té worden. 'Met re
.· gelrila:t:ige· ·tussenpozèn kwamen er nog 6 LénS...:doèlpunten; ..;,aai-

dooi" de· dubbele cijfers nog: juist werden bereikt. 
De ·'stand in'4"0 is als volgt:;.- · · 

. , .. 
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LenSf 5 • · '.. · 4 4 ~-' - 8 . 30::- 4. 
Tedo - • 5 . . 4 . 3 ;., 1 6- ·· _, 10..;· 6:-:• ·:- ·._. 
Velo 5 " 4 2 1 1 5; · 10- a· 
V.D.V. 5 3 2 •' - 1 4 ·5'-J,l.-

. Adelaars · 5 • 4 2 · , - 2 4 · "f~ït:. · 
B.T,C, ~- 3 1 ll 1· 3 4'-4 
R.V.C.. .!3 1 1 '· c.. 2 2-:- J,. 
Voorburg········· -5 · ·. · :··· j.:. · 1 · ·,- '- 2 .. · 2 4-- 4 
w. r .ic - 5 , .. 4 .·. - .. 4 o 5-13 
Scheveningen, 11 ·· A · ;, - 4 · 0 2-11 • . 

• Het·zesde spèelde een. prettige ·wedstrijd tegen de achtste 
editie vrui D.H.C. ]l:r ~erd doqr alle spelers hard gewerkt en 
doór het merendée1·ool, verdiènstelijk gespeeld,.Dat deson
danks- deze ge.lijkopgaand'è wedstrijd verloren ging, was te wii
ten aan de. geringe sehotvaardigheid_, Voor de pauze nam D.H.G. 

"•·. een vo~~P.z:,c>ng .Y.stn 2_-0. Na .ciê herv:a,tting kreeg LenS meermalen 
de, gelegenheid: de· stánd in.gunstige zin te wijzigen, ma!!r we 
merkten reeds op, dat de schutters ontbraken. Overigens een 

, goede prestatie tegen de leiders. En zo staat LenS 6 er voor in afdeling 4 R. ·• •. 
D·,H.C. 8 4 4'• ". '- · · 8 10- 2. 
Postalia 6 4· 3 · •· 1' 7· '-' . 9" 1 
Velo 6 4 3 '' '-- l '-• 6 16-).0 
V ,C .S, 6 3 2 f - 1 4 9.c: 3 
Voorb~g. 6. 4 1 - ·•· 1 2 3 5.~lJ,, LenS ... ·.• 6·-: '.-·~ ,.,11 •.·:. '"T ···,: 'T " •·-:::, . '. 3 2- 8 
Scheveningen 12 · · · 3 . 1 :i.:_ . 2 2 6- 6 
Kranenburg .. 6 ': 4 · '- '! ·1. 3 1 6-12 
D,V,C, ···4 ·1• .,... .. ,_ .1 .. 0 0-3 
Vógel . 6 . 3 "~ 3 .'. 0 }-10· 

Lens 7 kon.het ook deze week nie.t bolwerken, Archipel 7 
was en bleef meester van het:\erre~n. De uitgesproken veld
meerderheid ·vond uitdrukking in 7 goals, 3 .. voor en· 4 -na de 
rust', O_ok: nu bleef' het lofwaardig v.olhouden van onze mánnen 
zonder de - verdiende - beloning. 

-V A R I A, -~ 
.:.. . .Q:e 11 December a.s. speeit'het Nederlands 'elftal te,gen·De
nemarken in het· Olympisch Stadion te Amsterdäm •. Aànvartg 2 uur. 
Prijzen .van f 1,- tot f 5 ,---. Adspirant toes·chouv,ers kunnen 
schriftelijk hun ·wensen kenbaar maken aan het· .secretariaat: 
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Gaslaan 54, Maar.niet later dan, 20 October. 
- · Sporthuis Roozenburg Weimar.straat 394, heeft weer LeriS

.'shirts in gangbare maten, 5<1, _l,.orting op vertoon van diploma; 
Telefoon: 39 • 09 • 77 • . 
- Doeltrappen op Ockenburgh niet toegestaan, ook niet ·in de 
doelen van Onze -buren. --------------
p R O d R A M 1\1 A SENIORES . ZONDAG 9 OCTOBER 1949. ====--'.===--"'-==="---==~ 2,3"0 u. Donk· 1 - Lens i" terr,Gourlf. Graaf Florisweg. 
2,30 u. Lens- 2. - H.H.S.H. 2·, tërrein L 

. 3 ,00 u. Lens · -3 - D,H.L, 3·•- terrein 2. 
12 u. Lens 4 - P~stdtd.:,;~n 4'. te=ein 2. 
1.15 u. Lens 5 - Voorburg 5 terrein 1. 
12·- u. LeriS .6 - D.V .c; : : _· 4; terrein 1. . 
Î2,30u/ D,H.c;7 LenS. .. '7

1
'. terr.Délft,Laan v.Vollèring, 

. . " ' 

_PROGRAMMA 
3,00 ·u, B_r.zwart 

JUNIORES-ZATERDAG 8 OCTOBER 1949. 
- LenS · F~,- · terrein te Wassenaar,Katwijk

·;. se Straatweg_,Samenkomst 2 u. 
Het Wacht je ,Malieveld liefst per fiets. 

3 .oo. u. ç.r·.wnlem II/Vac-LenS ·G ierr.Roggewoning,Buurtweg. 
Samenk.,2:u,Het Wachtje, Malieveld. 

2,30 u" D.H.B.;R.K. · 
3.00 u. Lens I 
2.00 u. LenSpup. 

PRO G R'.A '.M MA 
1.45 u. Velo · · 

1,15 u. Wilhelmus 

- Lens H- 1 terr.DHBRK op Ockenburgh. 
K.R.v.c. terrein 2, · · · 

- Rava terrein 2. 

JUNIORES ZONDAG 9 OCTOBER 1949;· 
- Le11S A · terr:te Wateringen.Saménk.: 

1 u.hoek''Leyweg/Vreeswijkstraat. '. 
- LenS B · tèrr,te Voorburg. Samenkomst 

12 .15 Bëzuidenhoutseweg hoek Rijnstraat. 
1.45 u. LenS-C - D.H.B,R,K. tèrrein 2. .. 
1.15 u, Valk:eniers · ~ Lens. D ,, terr.Hoornpark. · Samenkomst 

12.15 u.?Rijswijkse plein. · 
12'' · u, Westlandia · -· Lens E .""' · terr,te Naald;ijk. Samenk.: 

10,45 Loosd.weg hoek VàÎkenboslaan·, 
. liefst per fiets. · ------------

DE E.e.a. BLAAST APP~i.· 
OPSTELLING• DER ELFTALLEN.: · .. 
L"e_p.S H J.y,Me,J.zen, A.Hoefnage~, H.Houkes, J •. de Roos, J.Wil.~ 
lems_, H,Hel,mich" A.v,Hu:fel, J_~v.d,Wal, A,Kopp0lle, J;Vlüstc
fcld, .. F;v,,N;i.el. _Ros: A,.i'ogisch, H,Kops. Leid.:.r, Hr,W .PraalC:.er ., 
Bijeè:nltóir.S t 1,00 uur S .~ ,Station.. 
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Lens 2: i.Frijters, ;Er.den n:rljyer', P.Król, E:ten·Berge:, J.Ji.oo
zenburg, G.v.d.Steen, H.iîaastèpad,' G,Cooinans., ;e,.v;d~llalk,. ç. 
Durenkamp, B.Tettero. Res: V'.v.Laa:i:hoven, À,Zuydwijk. Leider: 
Hr N,Schouten. · ... · · · · 

' i-. ' : 
Lens 3:. L.Korteka:as,. J;·;,Lu:xeml:iu.rg, J-,Al, F.Bogisch, J ,L'lnne
weever, S .Kroon, J .Verdegaa-1;:·H,v .d.Burg,W. Verheggeri,VT .Hegge, 
C • V .Luxe11_iburg.- ,. Res: J .Bom~. MinëTiie"z~ "iëiä.er': Ih':<le·• 11Jeert-. 

Lens 4: J ,Heère, J .v.Westing, .A.Krol, J .• Kuip, L,Borsboom, R. 
Becker, V .v.Laarho'ven, A,Zuydwijk;· J .Roodenrijs, F.,Bouwmeestar, 

· L,Bom. Res: M,Delh~z., F.Del)leyer. · · 

.. LenS 5: A,Blok, J.v.Venrooy, H.v.d.Boogaardt, F.M~urik~ j; ·: 
Knijff, ·J,Bontje, J.Meyer, F.v,1,uxemburg, A,v.d,Bemt,' J,Goe:.. 
mans, I«Niessen. Res: P.de Lèèuw, Leider: J.v·.venroóy •. . .. .. ' . . . ·' . . . - .... ., . . 
Lens 6: A,Wagemans, -A.V(;lrsteegh, v• ,Klünnen, B.Bes., M.Lückel, 
F.v.Deelen, c:Kras; -L-.de·Weert; J.Boni;-·J.v,Spronsen, M,Gelauff. 
Res: S,Kuhlman,. Leider: Hr H.Koster; _,. .. · 

j 
Lens 7: A.v.d,Meulen,. H.v,Niel, J .v.wàssem, · N;Ansink, N.Dem;_ 

,kes, A.Bosma,- J.v.Zon, J.Stnjorgo, L,Jansséns,' H;v,Hoek, L. · 
Bosma. RE:ls: Ch,v,Veen, J,Douw; Leider: Hr'.Ph;de Heer;_Bijeen
komst 11.15 · uur Turfmarkt; ook voor fietsers~ · 
Onze voortrekkers gaan Zondag naar Gouda met de vaste w:i.Lom 
de eerste overwinning uit een,uitwedstr.ijd te behalen,Voo:i:u'it 
lui, als er goed op de bal wordt gez.eteri __ iS.clit zeker"mögé:.:. 

lijk.Onze reserves schijl'.\en_van het goede,-pad te zijr, afge
raakt; G;v.d.Steen c;s. lai:en natimrlij_k niet de moed zakken 
en zijn van 'plan om. Zondag _wè.~r eens· oûde:ry,ets voor, de dag . te 
ko·men. Ook voor het derde elf1,~l zijn er -;ioor a.s. Z_oildag· .. 
winstkansen aanwezig.Aanpakken is· .dan echter de bÓo<J.schap,. · 
J,v,Westing en de zi;jnen :zagen110'g geen kans ·èen puntje te ver
overen.Volh.dudèn liii,.de meesten '.va,n ju,llie spelen voor hèt 
eerst in de tweede.klas ·en· moeten nog ·even wennen. Wellicht 
is ër Zond_ag _een möge_lijkheid;om ,het 'ëers~e puntje (Óf_be~-
de?) te veroveren. J;v,Venrooy·en zijn'mannen'hebben nog niet 
gefaald en redelïjker ~ijze ,mag aange·nom~i-wàr,ae:h dat dit -ook 
Zondag a.s. niet gebeurt. De tegenstanders.echter niet onder
schatten heren. LenS §_ i"1.,todî' nie,t' van .J)lan een abonnement. 
te nem'ln öp 0-2 · nêderlagen. Yo.Ó17uit lu:L, -verandèr die nederla
gen in over1vinning,m ·-en wé zijn tevreden. Misschien is er Zon-
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dag tegen )),V,C, 4 een kans voor. Onze benjamins ziJn er nog 
niet in geslaagd' een overwinniµg of ·gelijkspel te beve·chten. 
Geef dé moed niet' op heren em'vecht voor een ·eervol resul-
taat•· Veel sµcces en prettige· .wedstri•jden. .. 

Adre·s E,C ,_û,:..secretal'.iaat: _ Hèilmersstraat __ l.::.3.c.O_. _____ -,-__ 

UI'T HET JUNIORE·N.KAMP. . 

-E,C .O. 

Het is al een paar.maal gebeurd, dat in deze rubriek voot de 
weûstrijden van onze jongste ~lftallen geen plaats,meer was. 
o;. geen kwade vrienden te worElen: met de Spes Lensia~. geveïi 
wij heden de voorrang aan dé yerrichtingeri van het kleingoed, 
De .. pupillen traden tegen S,V,T, in-het veld, kwamen al ras 

· met 1-0 achter te staan door Ï:ien fikse kopstoot van onze Kra
nenburg,· dte ter completering.van het bezoekende,-elftai äan 
de g'!,sten was afgestaan,. maär ·wisten toch nog door krl;lllig vol
houden de 'balans in evenwicht,.te brengen. Een 10 voor Wim 

_van ._Ge-ins activiteit! De hee-r Van der Meer had veel genoegen 
van zijn.tocht riaar het Hoornpark, want _zijn I elftal won er 
met 7-1 van Vallrnniers · in een,,vlotte wedstrijd. Cor trieuwen
huize:n, heeft er •s nachts van'..gedroomd, Na eein zeer slechte 
start.won dit elftal nu de derde wedstrijd in successie, Bra
vo! G deed het .niet zó goed en verloor van een weliswaar dap-

., ; per maar heus niet zo brillant spelend Moa-elftal .me.t .7~1. 
Merkwaardig was het te zien, ~.oe bij de gasten alles" gelukte, 
.terwijl Toonen·c.s, ondanks ijverig pogen g_een vat op het 
spel konden krijgen. Wij'zagen een bal tegen de paal ketsen, 

· een andere keer werd het leer )uist over de lat gekopt,, weer 
even later volgde een vliegend schót Juist riaast het doel en 
overigens grabbelde de bekwamè keeper inenig balletje van de 
grond, Eindelijk scoorde Leo .Fort·man · op fraaie wijze het zeer 
verdiende t~genpuntje, De beide ·nieuwelingen brachten er nog 
n~et veel van terecht en dieni;m z~ch terdege te .oefenèn_., J)e 

_._ · Sint Jans Collegtanen, in F tç,t een elftal verenigd, liet.en 
geén grootse dingen zien. Alleen Chris en Eddy waren in goe
de vorm. :Öe ·anderen speelden j;e .zachtaardig, te :prutserig, ·en 
~romerig, Slechts in de laatste tien minuten, nadat Westlan
dia onze kleine voorsprong had genivelleerd, lieten onze jon
gen~ hun tanden zien en konden de lijnmensen nog even·genieten 
van een mooie kopstoot van Heintje, een goed schot van ·Loek 
en.razend snelle.rennen van S;jef, In deze periode werd ook· 
Kees wakker en vocht als eén leeuw, We moeten eerlijk beken-
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nen, dat een overwinning niet verdiend zou zijn. Ile Naald\vij
ke;r:s. speelden met meer geestdrift.- Maar ··paf" hebben ·'lvij 'ï;è·_:; 

_ staan van het spel_ van E, _het e~fta;i. dat nog geen puntje had 
. veroverd. Wat hebbe~:'deze kerels; gezivoegd, Jos Jager en Ni-
co Romijn aan het hóofd, maar ook Frans van Niel el;l Henk den 
Teuling, Tobi Vollebrngt en Frans de Jongh. Ja, eigenlijlè zat 
er niet één stil~ althans in~de tweede helft. ·.Ons overwicht 
was toen wel zo groot, dat· er een paár·doelpuntjes hadden moe
ten vallen. Enfin, die bewarèn wij"voor de volgende week. Voor

·1Ópig hoeden af voor dit gezelschap! !"Eveneens voor D, dat 
eindelijk kans zag Rava te slaan. Speciaal de halflinie"heeft 
_een grciot deel in de overwinning door haar stuwende kracht, 
terwijl onze beide backs uitmuntten door· hun ferme trappen. 
Wat··Ben Ha.ket presteëi:'dé ili"wat'"téruggetrokken ·pösitie ·was 
ze.er nuttig.· Bovendien zorgdia hij"voor .een .mooi doelpunc!;je, 
wat Hans en Nico tot navolging inspireerde. Het werd ten--Blot
te 5-2. C leed deze keer 1ien -matige nederlaag, n.i,; 1-3 in·· 
De Lie·r. Nico de Leeuw had hét ongeluk in eigen doel te sco
ren en een ander dóelpunt··van L.V .s ,J. k.iam uit een geheide 
buitenspelpositie. Zo bekeken is het resultaat nog zo kwaad 

· niet. Bovendien was het elftál compleet en de stemming prima. 
V'ij wàchten nu op de le overvÎinning. S.V. T. · had· aan ons B een . . 
zeer ;,mcht eitje. Ging de ·rust in met 1-0, "de tweede helft 
moest het aanzien, dat het 7-'0 werd, Brrrr! om de koörts te 
krijgen. Naar ik verneem ontbreekt het J;liet aan goedé wil 9 maar 
het samenspel-is zoek. Van A 'meld ik slechts de uitslag, n.l. 
3-2 in. ons voordeel. Dat is in Wassenaar behaald een. zeé:r' goede 
prestatie. Zou hét waar zijn/ dat aanvoerder Frans Schippers 
de hatt:i;ick verrichtte? ·· .. · · - .... 

~ .. , .. 

MUTATIES. ') 

Reserve voor LenS A;" B.v,Vel,i'en. · 
Reserve voor Lens B: E,v,Oosterwijk. 
Reserve voor Lens C;_ E.v,Laarhoven, P.Kranenburg, 
Reserve voor Lens D: A.Toqneri. 

' Reserve voor Lens E: H.Vol.lebregt, 
·• 

L.Knijff en H,den Teuling spèlen met E. 
A.van Gastel, A.Raaymakers., J .Zetz en M,Jrias naar G, 
·te reservespelers· geliéve hun competitiekaarten aan hun 

leider te vragen en·na afloop· te bezorgen.aan.adres: Aman
delstraat 51. 
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Te~al,01sa,l~-9-'49 

Het is nu een week dat ik· in Indonesië ben. He'j; bevalt mi.i 
best hier in de bergen 40 k,in, vanBuitenzorg in een heer-
lijk klimaat. · . 

Op de boot ontmoette ik onze vriend Charles Demèyer. -Dat 
was een ware"verrassing • 

. Nieuws heb ik nog niet, Hartelijke groeten van 
AD. WAMELINK, . . 

. , 29063017s, 
1-431 Bat.Inft:H,Brigade 

---~--------,--~~--V_e_ld~p~~t Batavia. 
CO MP ET IT IE S·T AND EN JUNIORES t/m 25 SEPT •. 
A Klas IV 
Quick Steps 
LenS A 
R,K.A.v.v. 
Westland ia 
Gr,W ,II Vac A 
Gr,W,II Vac B 
Blauw Zwart 
D.H,B,R.K. 
G.D.S, 

. Velo 
·. Valk;eniers 

_2e Klas G 
D.H,L. 
V.VoPo 
Blauw Zwart 
Quick Steps 
Gr.W,II Vac 
LenS D 
Valkeniers 
Rava 
Oosterbcys 
Wit Blauw 
w.v "s" 

_ R.K.A.V .V. . . 

4· 
4 
2 
2 
4 
4 
r 
'-
2 
3 
3 
2, 

4 
4 
3 
2 
4 
2 
3 
1 
2 .. 
2 

.1 

x) 2 punten in mindering. 

4 
3 
2 
2 
2 
2. 
1 

-· 

3 
3 
2 

. 2 . 

2 
1 

1 

2 
,2 

- 1 
,2 

- 3. 
.3 

2 . 
1 
1 

1 

2 
1 ... 

-· 3 
·1 

2 
·2 
1 

8 
6 
4 
4 
4 
4 
2-

6 
6 
5 

. '4 
:: 4 

3. 

17- 4 
22- 6 
14- 4 
6- 0 

13- 8 
10:.:12 
6-· 7: 
4-13 
3-15 

,0-12 
1-15 

15- 5 ' 
14- 8 .. 

-12-": 1--- . 
. 8- 4 _ 
ll'-13' 
7- 4 
4-10 
2-4 
·2'- 8 
0- 6 

· 1- 7x 
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·L ·E N S 1 Z A K A G E N D A: 
Zaterdag· 15 0ctàber: Lens F-G-Pup. · . 
Zondag . 16 0ètober: Lens 1-2-3-4-5-6-7-A-B~Ç~D-E. 
Maandag 17 0ctober; Club! 

· 0 F F I C I E E L': 
Aàngenbme·n als lid, de ·no'S 16 t/m 28.' . 
Op de ballotagelijst bevindefn iiGh dé hamen van: 

- Nó.29 R.v.d .• Meer, junior, Noordwal 75 • ... 
.., No.3O B·.v.d .• Zvreep·, ·junior;; Generaal van· GeeÄpie_in 2'3,· Rs,~k> 

. . . . . . . . ·. . . ----
·•Jt L S H E T R E G ·E N· T •••.• , • "' . . . . 

•··· • . . Den.1<: riiet, dat leder v,Hd bij wat 
reg.en "ï'n e'en· ommezien in; een vijvertje is gemetamoxfoseerd. 
Denk nöoit, dat de wedstrijd ,vel ·geeri.- _doorgang zal vinden.Con
troleer bij mi:ndër gi:tnst'ig weer dé officiiil!' keurîrÎgslijsten, 
die.op verschillende plaatsen in de stad zijn ·bevestigd. Laat 
~ club ;nooit _!!:(de sté:k ! r_ · .· .. --
---------------------------------------------
W E L K O M . T II U I S ·! 

Een hartelijk woord van welkom richten wij tot çmzê vriend 
Theo van Wijk, die heden heelhuids uit de Oost terugkeerde_ .. èn. 
zijnerzijds alle LenSvriendezi van· harte groet. D_e Mient vlag
de als op-hoge feestdagen ! ! 

.. 
-0-0-0-

,. 
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U I T S li A G-E N VAN·. à EN 9 oëTOBER 1949, 
Donk- · , l ·- Lens . l 1-1 : Wilhelmus LenS B. 
Lens 2 - :r.M.S.H, 2 1-1 Î Lens C · - D.H,B.R.K, 
Lens 3 '-- D,H.L, 3 2'--2 ! Valkeniers - Lens D 
Lens 4 '-- Po'stduiv,4 5-1 j ·westlandia ·.. - ·Lens E 
Lens 5 - Voorburg 5 5-1 ·. Ï:::·.: Bl; Zwart'· ·· - Lens .F. LenS 6 - D.V.C. · 4 2-3 Gr.\\Till.II.::.Vac·.::_··LenS G 
D.n.c. 7 '-- Lens ·-7 10-0 D.If.B,R;K; __ . :... Lens H 
Velo - Lens · A 1-3 Lens .. I - ;K.R,V:,C, 

LenSpup:Üle,~ .. Rav:a _ _ 
--------- ·-· -=--· . -----------------------

VAN DOE· t ·TO T DOEL: 

10'--0 
4'--2 

· 0'--2 
6-0 
A--1 
3-8 
0-4 
8-0 

.. 3-0 

De gelijke spelen waren op deze 'laatsté SJ?eeldag bij de hoge,-
re elftallen in trek, Lens 1,2 e:ii. 3- kwamen met· een--puntenver=:. 
deling uit de bus. Het eerste maakte een reis naar Gouda om · · 
aldaar een oudé tegenstander - t.w. lionk - sl~g te leveren, 
Het werd een 11edstrijd tussen 2 bijna ·gelijkwäardige . :tegen
standers. Toch kregen onze blàu.w~witten.verreweg de beste kan
sen, maar onze voorhoedemensen hadden hun dag;'niet-· '.lln·wisten · 
de goede richting .slechts sporad.:i:sch te vinden. Bov.endî_en werd 
onze rechtervleugelman te weinig ci.n het spel betrokken. Onze 
verdediging had er weer keurig. het oog in en ook de keepir 
verrichtte zijn werk op zeer lofwaardige wijze. De_ wedstrijd. 
kenmerkte- zich ·niet door ·een ·hoog tempo. vié~ was er -veel span
ning, hetgeen trouwens bij een, 1,-i: uitslag meer vooi-köm't,Bei:...·· ... 
de doelpunten onfätonden voor-dec0ri.ts-t. Donk. nam de leidil]g, 

' indirec·t door eert fout vàn ·onze -overigehs ;,eer best werkende~ 
rechtshalf;. Aad Ko'ppelle zorgde voor de gëlijkmaker,. lÏ'ens"tänd in de àfdeling·-is -aldus: .. ·_ . 
Naal_d::-r.fjk · . · 5 5 · · ·-; ·- ' 10 25- :.8 
D. S • 0 o 4 4 - ~.-. , : - · ,..,8 _;;.. ····16..:. ~7+ · ·-
D. H.L. 5 ·3 --,.1 l 7 9- 8 
Donk 4 1 ; ' 3- - ·· ·- · ·· 5 ---'.- ll":~9· :--:- .. 
Lens :. :5. · · 2 _1 2 · 5 14..:14 
Spoorwegen•· · 4 · 2 - 2 4. . 9-li 
te. 1/Jer-ve· 4 1 ·: 1 . 2 3 " . 10:,-14 
Vogel 4 1 ·1 2 3 4~ 9 
Gouderak 5 1 ~ 4 2 13-16 
Kranenburg 5 1 · 4 2 11-19 
Rava 5 ~ 4 l 9-19 

Het tweede bereikte eenzelfde uitslag tegen H.M.S .H. 2 ,Ook 
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··deze stand was al :bij de rust·bereikt. De grootste optimist 

had toen niet durven voorspellen, dat de stand niet in· oris na,-· 
deel. gewijzigd zou worden. Onze tegenstanders waren iri dié eer
ste helft niet alleen technisch beter,· maar ziJ toonden ook, 
een flinke dosis meer strijdlust te bezitten. Gelukkig was 
onze verdediging er goed in, terwijl bovendien Vrouwe Fortuna 
bij tijden zeer goedgunstig lonkt"e. Lens hall al heel spoèdig 
door Coomans de leiding genomen en er gîngon 20 minuten voor
bij,· voordat de rood-witten weer gelijk rnaáktèn; In de tweede 
helft speelde Lens merkbaar b$ter. Vooral de rechtervleugel 
Naastepad-Boni.deed aardige dingen.Durenkamp·zag zelfs kans 
te ·scoren, maar- de scheidsrechter had -ó.i.·-niet -terechte:. off
side gecomtateerd. Doelman FÏ:ijters lJ.ad ook nu, naast zijn 
capaciteiten, enigermate het geluk nodig om de vijandelijke 
voorhoede te bedwingen. . 

Bij Lens 3 - D.H.L. 3 liet.-de scheid:srechtèr verstek gaän. · 
• Dhr Al nam de,- meestal, ondankbare taak op zich als remplaçant 

dienst te doen.Hij· vervulde de.ze taak· evernrnl tot áller genoe
gen.Voor de rust was óns èlftal wat sterker, ·zij het ten kos
te van· een grotere lichamelijke inspanning.Door Hans v.d.Burg 
werd het 1.-0.Na der-rust warr-eri •onze Delftse gasten sterk in de 
meerderheid, speciaal tegen het einde. Nadat D.H;L. gelijk had 
gemaakt, gelukte het Loek Zuydwijk een van de LenS-uitvallèn 

· met een voltreffer te· besluiten·.- Tégen het e-inde moest···onze 
ui tg~s_pe,sil.dè .. achterho.ed.e .nogmaals. capituleren,., zodat .ook. hier 
een gelijkspel· verkregen werd.· · · · 

. Voor het vierde dé 'Vlag in top! · Na 4 vergeefse· pogingen 
het eerste suèce·s. En hoe! Postduiven· 4· moest er met 5-1 a,an 
geloven-. Ook nu- werd er hard gewerkt, maar in tegenstèliing · 
met vorige weken klopte dé samenwerking tuqsen dè linies van-

•daag·uitstekend. V.:La:arhoven-maakte op fraaie wijze de eerste 
. goal. Een penalty b3'.'acht de. ·stand wéer op gelijke· voet. De 
binnenspelers werkten hard eft' nuttig en één van de twee -Zuyd
wijk~··herga:f Lens 01l°:keu:tige;,vïj"~\;° ä.è 'lèidirig~ Dé derde --·goal· 
was van·Jan Roodenrijs, die na vele vergeefse poging~ri o:inde-· 
lijk succes had. Door .J~ Kuip en opnieuw Zuydwijk werd de 
eindstand bereikt.. . 

Lens: 5 .. ha.d .. na .. 7. minuten .aL.weer _een 2-0 :voorsprong. -De -za
ken werden hierna wat minder· straf aáng"lpakt, waardoor ·voor
burg gelegenheid kreeg de gebruikelijke tegengoal te doelen.· 

· Met rus-ë·was het weer 3-1. }Tä de rust een sprekend Lens-ov.er- · 
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wicht met 2 go~ls en een gemiste penalty. Het 4e doelpunt van 
· Piet de- Leeuw was van een fraai karakter. 

Lens 6 verloor met kleine_ c_ijfers van D.V.C •. 4. In de eer
ste hcilft ·ging de strijd gelijk op. Na een kwartier nam DVC 
de leiding, maar kort· daarop stelde Jan Bom Gelauff in staat 
de gelijkmakèr te scoren •. Na ~e :rust waren onze gasten ster
ker: Tooh luktè het Bom uit eë'n doorloopbal 2-1 te maken;· DVC 
maakfo spoedig gelijk en kort ,voor ,tijd incest onze achterhoe
dé beiwijken·voor de groté druk en de derde Delftse goal was 

" _,, . er; · ,~-
LenS 7 · merkte het opperbes·t, il.at · de wedstrijd tegen de lei

de:r;s ging. D.e nederlaag was bij'zond"e:r groot, maar we blijven 
op de toekomst hopen. Volgt het voorbeeld van het vierde, he-
ren·! · · 

.,u ---~-------
' · E V ·3 H L E Z E N: ~ 

• • 11 ••••• ïs echter nog geen ;1lmaakt. geheel. Verre van dat. 
Maar liet· is een plezier te zien hoe hard en fel er nu v,ord't 
gespeéld •. Tot· de laatste seconde toe • 11 

LenSers ,. bovenaangehaalde w-óorden las· ik in het Binnenhof~ 
Zij slaan op de HoutrustbewonerS'. Mogen wij ze de volgende week 
nog eens citeren en ze, dan op _jullie toepassen? Zet hem op! 
. . . . , ~ . 

P.J. -------------~-- . • 1 p· R O .G R. A H M A" 
2.30 u. LenS 1 
12 ... ti.o· D,HoC" 6 

SENIORES . ZONDAG 16 OCTOBER 1949, 

12 -u, Hoek v,Holl, 
2.00 u. B.H.T, 4 

·2.30 u. Lens 5 
,2;3ó'u~v,üo 6" 
12·. u.·H.V.V. s· 

- D.s.o. 1 terrein 1. 
·- Lens, ·:2a,,,.7 terr,Laàn v,Vollering,llelft, 
- Lens ,." j5. terr.Zekkenweg,Hoek v;Holl. 
- LenS · 4' · terrein .Fruitweg,. 

Velo 5 terrein 2.· 
-_ LLeennSS:: __ j . terr:N-Oó:r,iweg,Wateringen: · ,t •, terr. Van Hogenhou::klaan, 

P i O G R A MM A .JUNIORES ZATERDAG 15 OCTOBER . 194.9, . 
. 2,30 u. Le.nS .; F. - L.V.S.J;.. terrein 1. 

· :-3 ,00 u. LehS.. G -. D.H.L. --, · terrein 2. . 
·2.00 ~- Quick Steps - LenSpuppili.terrein Nijkerklaan. 

P R O .. G R A M 1.1 A . JUNIORES ZONDAG 16 OCTOBER 1949. 
• ·. :l2 · · u. Lens A - Westlandia· A terrein 1. 

12 u. Lens B · · - Gr,Will.II~Vap terr.2. 
12.o; ··µ,, R.K,S .V.M. - Lens C é~., • terr. te Monster.Samenk. ·: 

10.55 u:'hoék Valkenbosl.-Loosduinseweg. 



1.15 u. Lens D :._ ·D.H.L,. 
1.15 u. G.D.-:A. - LenS E 

----------- ·--

-------~---
-L terrein L 

terrein· Ockenburgh. 

. OPSTELLIHG DER ELFTALLfil!. 
LehS 1: ,J ,v.Melzen, A.HoefnagJ1; H .. li:oukes·, J .de Roos, J .Wil-· 
lems, H.Helniich, A.v.Huffel, li:v.d.Burg, A.tóppelle, lJ.1'Îüste
feld, 'F. v .Hiel. Res: J. v .d .11raL Leider: Hr 1'./ .Praalde·r; . - ~ . . . 

Lens 2: .J.Frijters, H,den Drijver., ,P,,Krol., •E,ten Berge, J. · 
Roozenbu;rg, G,v.d.Steen, H,Na.i,s_t,epad, G.Coomans, L,de Boer, 
C,Dur..,nkamp, H,Kops. Res: S.Kroon, Leid.er: Hr N.Sohouten; -
Bijeenkomst 10.45 uur·Turfmar~t.· 

LenS ·3: L .Kortekaas, J ;v :Luxemburg., J .Al,· F .Bógisch, J,. Linne-· 
weever, A.Bogisch, J .Verdegaar; J .l:!eyer, T! .Verheggen, ~! ,Hegge, 
c.v.Luxemburg. Res: C.Kras. Leider: Hr H.de·· Weert.· ···· ······ 
Bijeenkomst 10 uur Varkenmarkt, vertrek bus 10.20 uur.·· "!.t.: ·: ___ ,, ___ _ 
Lens 4: J .l!eere, J ,v.Westing,,~.Krol, J .Roodenrijs,. C .Al, R,· 

· Becker, V.v.Laarhoven, A.Zu:Î.dw;i.jk, F.v.Lu:x:emburg, F.Bouwmees-
ter,' L.BÓm. Res·: L.Borsboom_; •1.eider: ·Hr H,Koste:r:. · · 

Lens 5: A.Blok, J .v.Venrooy,)I.v,çl..Boogaardt, F.!fourik, _J. · 
Knijff, J,Bontje, P.de Leeuw, H.v.Rijn, A,v.d.Bemt, B._Te_tt_e
ro,·L.Nië°iïsen, Res: J.Admîraä.j,;• ·a;v.Reenen:··Lèider: 'îrr J,v: 
Venrooy ~ ···"·· ._ .. :: ~--~---~-,-,:;..__, ____ .. :...~- .. ...: ··· ___ ..,.,_._ .... ~,-~.,,- •' ''""•...: ~:.- !"_- --- •• 

.Lens 6': A.1,'lagemans, A,Vèrsteegh, ~F-,.v,Deelen, B.Bes, M:Luckel, 
H;v.Hiel, C,Bogisch, L.de "'eer,t, J.Bom, G,Overdeevest, M.Ge-
la,uff. Res: F,Schippèrs. Leid~r: J,Bom, · 

. ' . . . ·, ' ·... ."- . ,-:::,._,-.•• ï' ; . . " -·_ J • • • _-, • Lens 7: K,v.d.Meu;en, J·.Kuip1_;;J.v.\'Tassem, N,-!1,nsink, N~De_l]lÈ:E:!s, 
A.Bosma, J.v.Zon·, Ch,v.Veen, r::,Ja;nssen, H.v.Höekm L •. Bosma,. 
Res; J.v,Spronsen; Leider: N.Demkes. , ' • . 

. . .··10·· ·. --- .. • -- ,._ -··--- -····· ··-
Zond ai a.s •. een grote.match voor het eêrste. Het nog onge,sla
gen D,S .O. komt op bezoek. Verleden .Jaar kregen _we· 2 maal een 
nederlaag te''incàsseren. E,;. va,,lt ~us wat goed te maken. Daar-

• bij komt dat Onze iroorzitter lleweert, ·à.at het ons in belang-
. rijke wedstrijden eraa~ ontbr~ekt op hèt juist~ moment •.ie'rá. :·;. 
· ••• tè kunnen zeggen, m.a.w. :;ij zouden niet in staa:t:zijn · 
zoveel .~ilskracht op te _brengé·n om bij gelijkwaard:i,ge .. tegen
standers een overwinning te r,::rê:eren: Dat zullen wij Zondag 

., 
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logenstraffen, "Hup Lens hup, laat de voorzitter in z'n hemd
je staan'.' ! De reserves gaan naar Delft om. daar D ,H,C. 6. te ' 
bekampen. Volgt er weer eens een overw:i,np.ing beren? A,s. Zon
dag is·dit zeker mogelijk, ·Lens 3 gaat naar Hoek v.Holland 
om daar de club van· die haam të bevëénteri. · Di t·-zal niët-~mee-· 
v.allen aangezien deze tegen5tander--~ok :1og onges_lageh iä;K:rij
gén we een verrassing Iui?''.LenS 4 gaat op bez.oek b_ij B;J.!,T,4, 
Na de ·ovenyinning v:an Zondag' J'.l. hopen we dat onze jongens 
op het goede pad voort zulien gaan al.· zal het tegen deze te~ 
genstander niet meevallen.· Vechten van begin ·tot- eilid. ·en .. wel-

. licht is het dan mogelijk• ·een 'puntje bui·t ·te maken. Lens 5 
blijft natuurlijk op het.pad dér rozen en bindt a.s. Zo!l!lag 
Velo 5 aan de zegewagen. Lens 6 gaat naar Wateringen öm·daar 

. te proberen weer eens een overwinning te behalen. LenS 7 ten
sloi;te gaat naar H.V.V.' om daar te 'trachten een zo eepror · 
mogelijk resultaat 1ëe bereiken. Veel succes en prettige wed
strijden·, 

E.e.a. 
' ' De navolgende spele.rs zijn wegens niet opkomen voor twee· we-

ken· geschÓrst: F.Deineyer, J.Douw,' S.Kuhlman, J.S:i.njorg?, P. 
v.d.Valk.··. t .• 

Secretar;i.aat E.C .o.: Helmérsstraat 130·. · 
·------·-~------

·u r T HET 'JUNIORENKAHP. 
Zaterdag 1,1. trokken wè · met F naar Wassenaar. Aan goede 

moed.ontbra]< het niet, toen w-ij.om·2 uur op de fiets.stapt.en 
n;,. ef?rsi een paar banden, wier sparming het miè.den'hielden 
tussen halfzacht en.halfhardeèn luchtinjectie te hebben ge-
1\'even, Ond\ln·1cg zagen wij éefi eë,khoorn zijn klauterkunst ver-

•:: tórlerï er, üil,tmoéttèn wij éen aàntal. roódgerokte. rui tërs ·van 
dè Jachtvereniging én de fiètstunnei .. moest evén weérgalmen 
van het luid geloei van de ·aanstormende Jonge borstén •. De.a.· 
stemming bleef.best, het terrein vàn Blauw Zwart was prima, 
dé tegenpartij ·sportief en çcîvendien,in het benijdenswaar-

. dig'bezit· van een paar uitstekende spelers, die. Óns line·a. 
recta nàar de ,nederlaag voerdep. Hûn eerste doelpunt ontstond 

"reeds in de.ee:i;-ste minuut. Een tel later gaf de arbiter-zijn 
club een tweede doelpunt cadeau en nog voor rust moest Chr.is 
zwichten voor een poeier van'de ·handige linksbuiten. Na d~ 
rust_tapte Lens uit een ander vàat'jet Gerard scoorde fraai, 
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,o.ek en Sje.f: misten ·enige schone kansen·, het'. elftal liet de . 
:elegenheid · um tot eeh ge•lijk spe-1 te komen, ónbenut .en zelfs 
:isten de prettige gastheren de stand op 4-:-1 te .brengen. Te- . 
ug naar huis• brak de ongebruikte· 'energi_e èihdelijk. ios en in 
.o time weréi;<de reside·nt·ie bereikt; Och, ochj · · · · · . . 

Later in- de·avond en in de loop van de Zondag en l.fuandag ··. 
:omen de uitslagen binnen Van de andere' ëlftallen. Leuk is het· e bli-jde gezichten· te zien van de, boodschappers, die een. over
inning komen· melden;·Deze week viel er veel'te ·glimlachen, . ' . . .· . ant het aantal winstpunten was ni,et gering. Behal,(e F waren 
lechts B en F, de verliezers. ··Niet' minder dan zeven elftalhm· ielden de volle buit voor-zichzelf, Zo b;v, A, dat in Wate~· •. 
ingen met 3~1 over Velo dé baas öi~è:i' en ongetwijfeld een·goe
e .kans heeft .voor de eretitel.' En; laat 'me daar dát geminach-
e C·met:schone cijfers winnen van;D.H.B.R,K., dat nota bene 
oord plannen had. Ja, Piet had me ·, s morgens al· gezegd a.a:t 'hij 
·,H,l?, zou kraken; Nu, ·•zo. bar werd het niet, maar~de E!erste .•• .,. 
unten zijn .in huis. '.'/arm.eer v'a'.!.t het volgende slechtö:('fer? , . 

kwam met ·een zwaar bevochten ·2-0: overwinning:_yan het R;or~--.: 
ark, Bij de zeer-benauwde 1-0· stand g:i:ng.'Bo_n a·ls .vierde hal:f 
pereren om ze zege veilig te stellen •. Maar Nico -wás .van me~ 
ing,. dat 2-Ó,.iets fleuriger staat, op Zijn blauw shirtje en .. 
ij maakte e:en>echt Romijndoelpunt.· ·Houdt vol, jongens ! E 
Jnd _de. druiven, .in Na_aldwijk .erg zuur. en ver:I.g_g;r·_rne.:Lnie-t.,,_llÛn-i 
ar çlan ·6-0. Noµ~ keeper BeA, haci' aat ni_et beter gekund? De · 
Je iman van·: G', mosis t drie- ke_er -v:iss.en, ._Jllaar 'kon -liiet ver hinde~ m dat z{jn ·elf~al toch vion; want.,de voorhoede had.,goedë ziri• 
~ doelpuntte ac'lït· )<:ëér •. Bravo! Zo hoort het! Deze pres·tat ie · 
,s. een. echte Kranenburgaangelegenl_,~id: 'de· gebroeders .. fökten .. · 
,men 7 "koolsU: Het andere puntje,swas··van Linnéweèver: 'in.·di;i: 
irste helft was h!)_t spel ):,~duideng,:beter dun na de· tliëe;i1,I_i_-,,=: __ ;_ 
)hièri waren_ c'l,e oüqe hèrei:ïwat moe.~.1:Ja, ja, pij sommige jon-···· .. 
ilui ·komt ·de oude" d?g äl __ yrosig·. Van Vel,;en vergat .een. paar ·. 
ierzijn mannetje tèi· del,d<:èn, wat (len~paf!-r.,doelpunten kc,stte, 
is .óp, -hoor·! ï7illy I s laatste doelpunten: wéien ··m.,:tdèTïjk.1.ift_·: 
,t onzé jonge vriend ·in'·d~ voorho~de thuis hoort: Blijf dàar ... 
is, Wil!·.:. En hoe deed I'! hèt? Wel 1 lees maar èens: - . : ·· · 
1 tegenstelling met de wedstrijd yan verleden·weeki toen Velo 
1t de twee win~tpuntjes huiswaart? keerde, wonnen onze jon
ms, ofschoon slechts met 10 man s_pelende, deze wedstrijd 
1t 4-0. 
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Vanaf het begin domineerden de onzen, echter voorlopig zor 
der succes, totdat na 20 min. spelen,onze Fortman·keihard in 
dn rfoht.ing van het doel schoot,en d.e bal via het been van ee 
.tegenstander doel trof {0-1) •. Tot aan de rust bleef deze star 

· gehandhaafd.Onmiddellijk ~a de rust ·pakten onze jongens ;weer 
fanatiek aan eri·even: .later k'llam uit een goed. aang"geven bal 
van VierhoUt het tV1eedè doel:unt ter wereld,dat gescoord wera 
door Vester,Ha de aftrap namen de LenSers de bal weer over 
en uit·een ·scrimmage voor het DHBRKdoel maakte Schóffelmeyer 
het· derde doclpunt(0-3).Geduren:de enkele minuten had het er 
de schijn van,dat onze jongens e~n voorsprong als deze,met nog 
slechts. eén•paar min. spelen Yoor de boeg,welletjes vonden. 
·vredenbregt dacht er echter anders over.Hij speelde zich pracl: 
tig ;1Tij en bracht de l:tal zéér goed voor het vijandelijke doel. 

"Uit déze :_,.ç,orzet ontstond het 4e en laatste doelpunt in deze 
wÉidstrijd ( 0.:.4). · . _ 

· I won eveneens (natuurlijk! ) en nog y,el met hoge cijfers ,nL 
8~0.~et is een prachtig.elftal met aotieye spelers,die boven
dien hun verstand gebruiken. - Om niet voor de anderen ond·er 
te.doen behielden ook.de pupillen beide punten in e"n span
nende ,vedstrijd. 

Heel Lens· îs nieuwsgierig naar de uitslagen van de komende 
wedstri;jden.Jo:Ioge er weer veel d.averends geschieden! _, . . . ' . 

Reserves Juniores: Voor ,Een Q: P,Palstra, A,Krohof, J.v.d.· 
Meer,.A.v.Aarem. Voor!!,: B.v.Velzenj ].: L,Fortman; ".Q_: P.Kra
nenburg, E,v.Laarhoven; D: A:Toonen; E: H.Vollebregt. 
Voor Lens 5: J,Admiraal,:-:-G.v.Reenen"iet LenS 6 spelen meé: 
C .Bogi_s.ch en G,Ovardevest. Res: F,Schippers. . · 
De desbetreffende junioren dienen hun competitiekaart aan de 
,l,eide:r: te .. vragen. . .. . ' . 

. :BALLEN! VTillen de le•iders er zorg voor- dragen,dat· de ballen· 
niet verloren gaan,Tijd.ens -de rust de. bal:i.en naar binnen -en 
ook na de. wedstrijd met de knikkers naar de tent. 

GRENSRECHTERVLAGGETJES: Deze :tieh
0

0°;r~:n, YÓÓ/ de wedstrijd en tij-· 
der.s de_ rust in de grond te staan op de hoogte van de middel-

• lijn; En n:a: àfloop hoop":t Dhr C ,Al. ze wed\irom op dezelfde 
plaats te vinden; · · · 
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LENS' .ZAKAGENDA. 
Zaterdag 22· October: Lens G·,R.I·.Pup-. · 
Zondag 23 October Lens 2-3-4-5~6-7-D, 
Maandag 24 October , ·c1ub ri/et nakaarten,100 puntjes met .een · 

Kurrekie ! 

Vrijdag 28 October 8. uur P;P.vergad·ert in Hof van Holland. 

-----------------------~ ---------
0 F F IC IE E

0

L: 
Op de ballotagelijst plaatsten. we 

31 Junior A.önderwater, Obrechtstraat 5 _ 
32 Junior H,Kemper, Ant Heinsiusstraat 92. 

Men neemt nooit" zelf de beslissing in· handen over het al of · 

niet voortgang vinden ·van de _wedstrijd,maar men controlere )ij . 

twijfel eerst de bekende keuringslijstsn,-Dit .is een gÓede.raad 

bij regen en ontij ! · 
--------------

GEEN DROnM MAAR "'ERKELIJKHEID 

De ide!!lé gedaëhte o'm langs de weg · ····van gezamenlijk sparen· 

te komen tot het organiseren van een.feest voor· ons 6e lustrum · 

schijnt ons "zeer goed voor verwe·;.;-~Ïijking vä"tbá;;:r." wárit''op ·,wé1:...· 
ke andere wijze zouden wij deze.viering kunnen financieren? 

Zoals het U bekend is;besch:Î.kt onze vereniging slechts ov'?r . 
geringe irikomsten;waartegenovervanzelfsprekend vele noodzakelijke 

uitgaven staan. De Pé-Pé ·kan dus onze Penningmeester geen slape- · 

loze narhten bezorgen•(jammer); Grote plannen bestaan er om ons 

. 6e lustrum in 1950 op passende wijze te vieren. Wij willen in 

ieder geval niet onder dóen .voor de toenmalige '_Pé-Pé bij ons 

zilveren jubileum. Dit zal niet meevallen, want de tijden van· 

• 
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nu zijn niet te vergelijken met die van 1945. Daarom sparen wij 

dus tezamen om ONS d~el t~'beireikèn. Wij ·vórmen immers een 
"vereniging" Bese;ft'·dat het b~l"áng'·en welzijn van ONZE ·vereniging 
óók UVT ·belang is;·om 0NS·doel teëereiken zijn twèe dingen nood.:. 
zakelijk: SAMEN\7Eill{INGJW SPAREN! Wij maken U er echter. op attent 
dat het spàren geheel vrijwillig•is. Doch wie wil nu achterblijven? 
Het spaarbedrag hebben wij bepaald·· naar aanleiding van onze be
groting. op f O,lQ per week-,gedurende één··jaar. U zult zeggen: 
dat wordt f 5.20 ~er oaar,maar dari rekent U verkeerd, want het 
toegangsbewijs k;rijgt de spaarder t.z.t. gratis en wie· zou nu 
bezwaar kunnen hebbeh? ( évent, bezwaren vóór l November in
dienen s.v.p. !?. ) \Vij ·hebben zelf g~hèël geen bezwaar,als U 
mee'r dan f0,10 p;v,,zou sparen! Wist u, dat wij op een clubavond 
reeds 35 spaarders noteerden, Op het ogenblik hebben wij de 
noodzakelijke administratie gereed ;en -- he:L spel ga~t .. b.eginnèn •.... 
Over medewerking gesproken,,,,,, ,daarover hebbe·n wij tot op 
heden niet te klagen: reeds 23" medewerkers o,a, aanwezig op de 
laatste bijeenkomst in Il Hof van Holland Il gaven aan ons ver..:. 

· zoek gehoor,w,ó·,Bestuursleden.leiders en aanvoerders, Als U even 
wilt 1)edenken, dat er een kleine 600 mensen bezocht moeten wor.:.· 
den,·dan kunt U het enigszins voorstellen wat hier gäande is, 
( Alleen zoeken wij nog iemand om ,,mze donateurs en .leden. in ... 
het buitenland te bezoeken,brood· meeneinen· s.v.p. ) Binnenko:rt 
kunt U lezers, op huisbezoek rekenè:n, Moge Uw bezoeker dan met · 
een glimlach Uw woning verlaten, Eerst· dan pas is de zaak Oké ' 
want één zorg meer maakt vele zorgen minder. 
Dóór allen, vóór allen, zo moet het zijn. -

Namens de Pers en Propaganda 
____ commissie 

Secr. W,H, 
--, 

UITSLA.GEN VAN 15 EN 16 'ocTOBER '1949._ , 
Lens I D,S,0,I 0-5 i, ,. LenS A :-- Westlandia A 
D.H,C,6 - Lens -2 _ 0-2- Le_ns B .,. _Gr,\'l,Vac 
H,v.H.,3 '- J:,enS 3 .6'-2 _ R,IC.S,V.M,- Lens C 
B,M,T.4 Lens 4 6c..0. Lens D D,H,L, 
Lens 5 Velo 5 1-2 -· G,D.A, '" Lens E 
Velo 6 '"Lens 6 1..,5 ·t~ns F '"L.v-,s.J. 
H.V.V,8 LenS-7 3-3 • Lens G. D-H-L, 

. Quick Steps ·:- .L~ns, Pup_. ;L:-1 

4-2 
Ü'-1--. 
1-3 
4'-i 
6"-1 
4-0 
3-1_ 
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V A N .. D O E 1 T O T .D O E 1, 

. Lang hield. hèt ··eerstein .dè wedstrijd tegen het·zoetermeerS°E'r 
D:S,'O, stand; Na een uur spelen was de stand .. nog-iteefüfdubbel'" ·" 
blank. In dàt uur. had D.s.o. ongetwijfeld het beste spel ve:ri;goná., 
maar onze a_chterhoede liet zich niet vermurmen. _YoQràl,.:;i.n dè éerste 
helft ·hadden orize voortrekkers zich aardige tegenkansen.igeschaperi. 

Het spel wai( echter niet fáhtasierijk genoeg om de degelijke · 
achterhoede van de gasten tot overgave te dwingen •• Inhèt-lä~tst-e 
halfuur bleken de, spelers van D.S·.O. over meer reserve _te bèschik
ken. Onze ploeg had trouwens door het uitvallen van Ko:i;ëlle en · · 
Wustefeld een geduchte aderlating;ondergaan, na het éerste Zoetèr
meerse doelpunt werd nog een poging gedaan om de bakens ,te· verc.,. •. 
zetten. Dat had een averechtse uitwerking. De D.s .• o·.ers hadden.· 
nu met onze ver·zwakte èn uitgespeelde achterhoede gemakkelijk. 
werk.Nog viermaal moest Jan van Melzen. de bal uit ·het net. halen.: 
De gas.ten verdienden de overwi)1!ling ten·yo.lle,de cijfers vielen 
evenwel te· hoog uit; · · t · · · 
Lens Z speeld<! 'tegèn D,H.c.6 gee:ri"wèdstrijd,die in liet· géheugen 
gegrift. zal blijv~n. Voor de r\J.sii ·kreeg onze voorhoede al een· . 
menigte ka.risen,d±e zonder ui'tzonder{ng om zeep gebracht werden. · 
Vooral Cocimans J)liste nogal _wat. In de rust ,v.aren er• blijkbaar boze 
plannen gesmeed,want direct na d:e hervatting gaf Roözenbilrg éen'. 
keurige pass naar Naastepad, die 'ónhoudbaàr : inschoot. · Pas ènigë ·. 

· minuten voor tîjd ~orgde Lou'de Boer in combinatie met Kroon voor 
de 2e goal-. En zo is d·e 'stand: 
Concordia: 2 · 6 · 4 1 • 1 9 ·2s '"- 6 
Ado··r 6 4 1 1 9 20 '- ll. 
Delft 2 · ·5 3 2 s· 23 ·,_ 4 

~- --:,-.+ 

H,M.S'.H. 2 4 2 1· · .1· 5 .. l} - 12 
Lens 2 · •. 5· · 2 · . 1- 2 5 9 13 
Spoorwegen 2 4 ·2· T 2 4 9 6 
Oliveo 2 4 2 :- · 2 4 6 ,_ 8 
Duno 2 5 2 -, .. }· 4 9 '- 11 - . 
P,D.K. 2 4 1·'. :....t..~ 3 . 2 4· ;.... 16 ,,.·,. 
D,H,C, 6 5 l c.,.I• 4. • 2 7 '- 15 

_,:. ·· .. · .. · .· 
; .. 

Duindigt 2 6 ' 1 5 · 2 6 25 · · • r · ·' 
Het derde trok mèt '10 man ! ! ! ! naar hèt verra. Hoek ·van ·Holland." 
Het begin was ·daverend. Ná 1 minuut scoorde Linnewever voor Lens;'.·. 
Een mistrap van ci:nze spil leidd~:,H. spoedig tot de ,gelijkmaker. 
Hoek van Holland nam d<'.· leiding ·over, maar· even .v-oor .rust bracht• 
onze links bui ten zijn tegenstan.der zo· in het nau"w';dat deze zelf 
Lens aan een·gelijke stand hielp: 
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Na de rust doelpuntte de thuis<>l\lb .. in. .du:Ld.el.ijk!3 ... b11itensp-1ll
posi tie,_ Het gemis aan de :lfde, man t.egon hierna ; duchtig 
mee te.spreken en nog dr:i,emaal y,erd keeper Kortekaas gepasseerd • 

. De stand is· nu: · · · · 
Ho.ek va11 Holland ... 3 , . 5 .. -4 1 9 . 20 - .9

6 Poát.dui ven 3 · ,5 ,_4 '- , .. l 8 26 
Archipel 3 5 4 . l e ·. 28 ~ · 8 
D,H.t: 3·. 6 3 . 2. l 8. 16 - 9 . 

•. Lens 3. ' · 5 . 3 1 1 7 21 - 15 
Kranenburg 3 5 · 3 · - . 2 6 .. 17 · -. 10 ·· 
11festerkwartie.r ;5 5 3·:· 2 6 .17 13 
Cónco;i:d:i,a 3.. 5 ;t._ . 4. . ;: . . 10 - 12 
V,D.S, 3 5 l . A 2 5 23 

6 ·1 5 2 9 22· D.s.o; 3· · 
Terlaak 3 ··r; 6 0 6 48 
-· Het vierde·had'de strijd op té nemen tegen éen der kans

.paarden. Ook hier verschenen slechts 10 spelers. Zij hebben 
hun huid _zo· duur mogelijk verkocht, zodat de aanvoerder., on
danks ·de sprel:ende nederlaag, zijn volle tevredenheid over liet 
team llitsprak,,'B,J!i,T kwam op vrij gelukkige wijze aan enige 

.· goals ,maar daartegenover staat, dat onze keeper vele doelp.unt
rijpe schoten de we_g versperde .• Kees Al voorzag in het laa,t- . 

·ste gedeelte van de strijd de voorhoede nog vaIT.de nodige in
. jecties ,maar het verdiende tegenpuntje bleef helaas uit: . 

· · Lens 5 · ontmoette voor het eerst een werkelijk obstakel in 
deze competj_tiè. ··Door de gemakkelijke overwirmingen van de 
voorgaande weken werd deze gelijkwaardige tegenstander onder
schat. Men wilde het voor het doel te mooi doen en al die 
extra wendill§Elll,J:af de.fel spe~ende,gasten voortdurend gelegen
heid in te grijpen.Met .de.rust leidde Lens met 1-0·door een 
doelpunt,waáraan de tegenpartij alle medew~rking verleende. 
Na de rust maakte Velo op ,ïeer aanvechtbare wijze gelijk, De 
vele Lens aànvallen resultèerden:iru 2 zeer geheide kansep,maar 
onze midvoor zocht het doel te hoog, Zijn collega van Vélo 
deed het· beter en passeerde kee,per Blok kansloos. Tegen het 
einde probeerde 0nze mensen.nog met alle macht de gelijkmaker 
}e .i'.orceren,inaar. Velo verded:i,gde. verbeten. en. met succes. 

· · Het zèsde maakte bij Velo 6 een goede beurt. Het lukte . 
· "ionderwel bij o'ns. ·· elftal·; De achterhoede van -de 11/á.teringers 

' miste. sne.lheid,hetgeerr vooral nïl. dé· rust tot uitdrukking 
•'· kwam. In.de eerste helft nam Velö de leiding.,maar na korte 

tijd scoorde OVerdevest degelijkmakér. 



_ _,._ __ _ ·······=· .. .. ----- ...... , ..... -· ·_ .. .c.59,. .. --

Na de rust kreeg de voórhoede·,tnede dóor het hara.e: \verken ·van ·de 
halflinie' volop. Jéänsen, Jiöis\,com,'Geiauff. en· Ovèrd-eve"st troffen 
met elkaar nog viermaal de. roos. Een keurige prèiîtatie ! 

. . De grootste veniässii;g ic,;;a,;,. :;_,an het zevende. De strijd tegen 
H.V ,V ,8 leverde een 3-3 ·gelijk spel öp,dus ·het eerstë :punt 'en 
drie goals. Voor de rust namem. de ge'el-,-zwär'te· gasthereir ëe:n: 2-:-0 
voorsprong,die z:î.j.na de hervatting nog tot 3-0 opvÓërcfäii:LenS 
versaàgde niet!Onze· ~eer'jeugdige linksbuitén,Keesje Hoogeveerr 
passeerde tegenstanders van zijn dubbele lichaamslèngte. L,Bos
ma doelpuntte 2 maàl, van Spronsen deed· öök een keer- het .H. V.V. 
n·et· t:ril•len ·en het eerst·e su·ccér'was· bevocht·en·,· · · · : .. · · ··•· · · · · 

.--- ------· - . ------------ -----------------~--
VARIA. :"; ._.·,. 

·- ·,-···" 
Piet B'oppenbrouwers vloog met· vrmiw en 'zoon. over ,il.e Ocea.an 

van Curacao naàr Ockenburgh: Hartelijk wélkom Piet·.! Zit er nog 
wat voor.Lens in je voetbalstiefels? .. , . 

Willen zij, die. op het :Ï,un:t s~aiµi uit Inç.çnesië;' te 'r'épatri
ëren,aan onze.administratie de tijd van·vertrek berichten? 

Wie mist de voigende voöxwerpen? Fien groot.blauw shirt? 
Amandelstraat 51,een stel scheendekkèrs. ( 2e Schuytstraat 60 ) , 
een witte· broek ( Gaslaan 54 ) , · · · -· ·· · ·. :·. · - •.· . 

Heren Leiders! Hoort 1J onze, penningvader· zuchten? Lens is 
enige keren beboet wegens foutief·invullen van de wedstrijdformu
lieren. Weest U vooral nauwkeurig en vult het .formulïè"r vóllèdig 
in.Een goede methode· is ons formulier -J;e vergelijke:r:i met. dat van 
·de tegenpartij. · ·· ·· · · · · 
-------------------------- ---.- .. -·---------- ·-----· '. ··-.....:· . __ - . ----
P R O G R.A 1r U A SI'.NIORES. ZONDAG 23 OCTÜBER 1949. · · 
12 .- uur Lens 2· '- Olivèo 2 1 , terrein ·l· 
3.15 uur Lens 3" v·rn.s,· 3 terrein 1., 
1; 15 uur LenS 4 '- Vios 4' terrèirt 2 
2.- uur Tedo 5 - LeliS 5 terrein Vredenburchweg 176. Rijswijk 
12 _._ ·uur Lens 6 - ·-pos tal ia 6 . ;l < terrein ·2 · 
12 ..... uur Laakkw .8 -· LêliS. 7 ·!, Jansoniusst:raàt 

p It. () G R AM I!A JU.. N I 0. ,R E S ZATERllAG 22 CCTOBER 1949 
3,;, UUR . Lens G. '- Rava .. . te:i;rein l 
3 .~ uur LenS H • '- Wit Bl .• · ,. . terrein 2 

. 3·'"'. uur -S,V.T. - Lens I terr'?in Buurtweg nabij.Gr.W.Vac 
. , . , samenkomst 2·.15 uur Het_ wachtje Maliev-. 

2.- uur •Lens Pup,- Valkeniers· terretn 2. 
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p ROG RA-MM A' JUNIORÉ:S ZONÎJÄG 23 OCTOBER 1949.'-

1:15 uur v.V.P. ·- LenS·D. terrein Rava-:- v.v.P.-

-------------- .----------------- ~--------------------
D E ... E · C- Ö B L A A S T A P P È :1 • · 
OPSTELLING DER ELFTALLEN. . _ _ _ 
Lens 2: J.v.Melzen,P.Hoppenbrouwers,E.Krol,E.ten Berge,J.Roo;,en
burg, G,v~d.Steen,H,den Drijver ,H .• v ,d.Burg, J .v .d .Wal ,H.Naastepad. 
S.Kroon, .Res. T.I!eijdra •. G:Lam. Leider: Hr.N,Schouten. · 

.'LenS '): · J.Frijters ,J ,v.Luxemburg,J .Al,F-Bogisch,J .Linnewever, 
A,Bogisch, G. Coomans ,J .J,!eijer,W. Verheggen,vr.Hegge, C .v .Luxèmburg~ ·· 
Res;-·a·.overdevest,F .• Schippers, Leider: Hr, H.de ·weert.· 

LenS 4: ·: J ,Hee:&ë, J .v .westing,A.Kroi, J .Roodenrijs ,F,Rombouts, __ ; __ -··· 
R.Beéker, V .v .Laarhoven,À.Zuidwi;\k'. C .Al ,F,BOUWl!l\lester_:,.1 ,)3_qJii. 
Res. ·J ,Admiràal, C ,Bogisch. Lèidè~: Ph, de. Heer. 

Lens 5: A-Blok,J ,v. Venrooy ,H,v ;a. .• Booga~rd t ;F,J,!ourik,L;Ullers, 
J .Bontje ,F.v .Luxemburg,H •. v.Ri;jn, A,v_,d ,Bemt ,B. Tettero-;·L Niesen . 
Res.J.l{nijff, G,v.-Reenen, Leider: Hr, J.v.Venrooy · · 

- . 

LenS 6: A,Wageman:s,H.v.Niel,W.Kluhnen,L.de Weert;M,Luckel, • 
· F.v ,Deelen,L .Borsboom,B,Bes ,J ,Bonj1 A, Versteegh,M. Gelauff, 
Res: M.v,d.Berg, Leider: Hr;• Kost'er - · · 

. -J::·-· 

LenS- 7: L,Korteblas,J,Kuip,P,de LeeUw,A,Bosma,!!.Delhez, 
Ch v. Veen,L.Bosma,N ,Demkes., J .v .Spronsen, C,Kras, J ,v.Zon, 
Res:. A,v.d.Meulen,C.Hillenaar. Leider: Hr. H.Houkes •. - -. ' 

. :. . ·i 
Het eerste elftal heeft vrijaf. ·. · 
G.v.d.Steen c.s.ont.varigen Oll O~ke'hburgh_§,.,s:,zon,l.êcg 9Jtveio _2 ___ :_., 
Met goede wil is h:ier zeker een overwinning te behaien; Het 
dérde elftal dat ·de vorige Zondag· een nedèrlaag kreeg te · 
incasseren, kan nu' zeker het Haagse Ajruç aan· zijn zegekar bin
de·n·,ináär •dan oolë alles erop zetten lui. 
LenS .4 krijgt thuis eèri zware opgave ,daar •Vios -4 op· visite· 
komt: Met de ,vetenschà.p dat een gewaarschuwd man ,ioór twee telt 
kan het resµ],taat meevallen in de vorm van 1 winstpuntje,maar 
dan;cook ~an-pakken:, Het yi;jfde .elftal dwaalde -vàn :de _goede weg -,. 
af, maar wij verwacp.ten zeker, dat. door een overwinning op ' ,. · 
Tedo. 5 "de goede yrng weer wordt terug gevónden.·· Leb,s 6 kan 
a._s .Zondag winst boèken;wànneer ivederom. van' begin tot' eind· 
worclt gewerkt, Het jongst"e elftal' boe)cte zijn eerste winst-· 
punt. TegeriLaakkwartier 8 is zekér de'hns ciin te winnen 
àa.nwezig,rna.ar dan ook tot het la~tste ~luits:i,gnaal er voor 
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gèwerkt mannen ! Succes en prettige wedstrijden : J .. 
- .... , ' . -- ;._ -· ... 

. . . . . . --~.,.c_.JJ .•..... 
~~:~~-~22:~~~:~!~!aat; Helmerstraat_130 _________________ _ 

UIT HET JUNIOR E Nk'A MP. 
. - - ···-· - •··. ·-·-· ...... 

Ook deze week mogen wij niet '.mopperen over· de verrichtingen ·. 
van de Juniores. Zij hebben Lens 'naam ee.r aan. gedaan· e n de ver
langens van hun kroniekschrijver niet verortachtzàamd. 

Lens A speelde een goede weqstrijd -· Yooral in de tweede hèlf"t 
tegen Westlandia. Ging de rust in met 1-1,daarna kwam onze tech
nische meerderheid tot uiting en in korte tijd fokten wij drie. 
doelpunten •. De Yoorhoede liet uitstèkende combinaties zien,de ·· 
middenlinie werkte hard en pok de achterhoede mocht er zijn, 
hoewel wij enige zwakke ·momenten beleefden.Admiraal;de Bakker 
en de Jong waren onze uitblinkèrs. De beide kopballen van°laatst
genoemde waren juweeltjes. De competitiestand is·wel even aan~ 
dacht waard, • . · 

B.Verraste door met slechts 1-0 te verliezen ·.:Zou hier de 
kentering zijn ingetreden ?- , • . . 

De jongens van· C h~bben de swaak te pakken,want zij. wonnen 
weer en wel met 3-1. Gaàt zo door,jongens ! Màg ik de volgende 
keer rekenen op voldoende gege,,:~ns voor een verslag ? · . · · 

Joop Boortman was het,die het voörbeeld gaf ·aan zijn r_oj;.:._ :·. 
genoten in D. Het was met een ver schot,dat hij de leiding ver
overde, Romijn,Haket- en Kortekaas verstonden de wenk. Zo ont
stonden vier LènS do9lpu.nten,terwijl keepèr Toonen slee.hts een 
keer moest zwichten voor een onhoudbaar schot.Braaf zo jongens 
Zo verder ! , ·· • .... ·.,5. ; .. . .. .. · __ ._, 

· Voor E knijpen-·-wij ·delle· week-•een oogje q.icht. (Het verloor met ' 
6-1) . . .· . .: . . - . . . · ·..... . · .·_ 

F.en G. zorgde voor· de volle ·winst ,resp,met 4-0 en 3-1,waar- ·. ,. . 
mee beide elftallen huil positie"verbeterC:en. •· _·, . .. .· . 

Hoe het verloop bij de St Jans·collegianen was,weet ik niet, 
• maar bij G was de ruststand 1-li Daarna kwamen Kranenburg c,s. 

in de meerderheid,die door 2 doelpunten werd gedemonstreerd, 
3-1 is éen goede ·overwinning.,jongelui ! ·. · · · 
· De pupillen hielden. het weer eens op _een gelijk spel,n,l, 

1-len een blauw oog,n,Lvan Kee's Höevenaar.'1 .De volgende keer 
rekenèn wij op een overwinning,hé-, De spelers val). A worden· 
verzocht de opstellingen van de seniores te controleren.Vele 
vinden daar hun naam! Reserve voor G.R,v,d.Meer,voor D,A,Toonen. 

' 
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Competi t.iestanden: , 

A.Klasse 4 (tot ·en met 15 October) 

VAC A. 6 5 0 l 10 37-6 

LENS A 6 5 0 L .. 10: 27..:10 

QUICK STEPS A 5 4 'l O 9 23~10 

RKA.VV A 5 4 0 l'- -8 : • 28-9 

VAC B · 5 4 0 l 8 16-11· 

-BLAU'!l ZWART A 5 2. l 2 5 · 14-15 

WESTLAlIDIA A 4 l O 3 2 8-18 

'VALKENIERS A . 5 l O 4 2 · 5-23 

GDS A . 6 1 Q -5 2 l·l-21 · 

DHB:R!( A . 4 0 · 0 4 0 · 5-24 . ·• · 

VELO A · . · · 5 · O O ' 5 0 . 'l-28 

2 a. ( 16 October ) 

Lens D . 5 4 l :O 9 
QUICK STEPS. 5. 4 0 1 8 

VVP 6 4 0 2 8 

VAC . . ; ~ .6 3 l 2 ·7 

DHL 6 3 0 3. 6 
BLAUW ZWART 6 2 2 2 6 

RKA.VV 3 2 0 l 4 
· RAVA 4 0 2 2 2 , 

VALKENIERS 4 l 0 3 2 

WIT BLAUW, 4 1 0 3 2. 

VNS 2 0 .Q 2 0 

OOSTERBOYS ',. 3 0 0 3 0 

3 H ( 9 October ) 

RA.VA· 5 5 
DHL 5 4 
Viè" -· ' · · · 5 ··4 
LENSF 5 2 

~ ·• . vvp .. ,, ~-·· ·•4,;i-
Bt' Z\1/AR't' . : •5 2 
WEST:tJû:îD l:A 4 , 0 
VALKENIERS 4 1 
GDS·· 50· 

QUICKSTEPS 5 l 
LVSJ 1 ·.-ü 

O' 0 '10 
3 I ( 9 October) 

o 1 8 :rave 4 3 1 o 7 
0 -1 8 RAVA 4 3 0 1 6 
l· 2 ·5' -DHL 3. ·2 .. 1 0 ·5 
2 · 1 . 4 . : DHBRK 5 -2 l 2 5 
0 •3 4 LENS G 5 2 l 2 . 5 
3 l. 3·"•.QUICK STEPS 2 2 O_. Q ... 4_, :.-

0 3 2 BLAUW ZVIART · 4 2 0 :2 4 , :· 

2 3 2 .. JUVENTAS . 4 , l ·O 3 2 

0, 4 2. . MOA.. 4 1 O 3 2 

.0, 1 O .VERBURCH . 1 · 0 0 1 ·0 
VAC .· 4 · 0 , 0 4 0 
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LENS' z·AKAGF:HDA, 
Vr-ijdag28 Odober: 8-u. P.P. vergadert in Hof van Holland, 

Wagenstraat. 
Zaterdag 29 October: Lens ]'-I'-Pupillen. 
Zondag 30 October: Le::tS 1-2-3-5-6-7-A--B-D-E., 
Maandag 31 October: Club! Prof. Pardon contra J,Roozenburg op 

het groene laken i Zie "'P, l",' ..... . 

0 F F IC IE É L. 
L Aangenomen als lid de no' s 29 en 30. 

_ 2- In ballotage: no. 33 Senior J,v,Veen, Hendrik Zwaardekroon
. straat 138. 

---~--------------------- ------------
p LAAT SKA ART EN HOL 1 AND - BE 1 G IE, 

op 6 NOVEJffiF,R 1949 • 
Ondersta.ande leden en donateurs kunnen hun p:laatskaarten 

aan het Secrè'tariaat Gaslaan no. 54 komen &fhalen op 1Jonder'
dag 3 Hovember van 20-22 uur. Bij' nie.t afhalen vervallen de 
kaarten aan het Bèstu)ll', _"!ij .maken U er op .. attent, dat de toe
wijzing persoonli.ik is, Indien U ze.lf geen, .gebruik maakt van 
de kaart, mag deze niet aan een ander afgestaan worden ma.ar · 
moet teruggebracht worden aan het Secretariaat, ten einde de
ze te_geven aan eén aanvrager; die deze keer teleurgesteld 
moest worden, 
De sëcretaris veri'lacht: Kapelaan L,Nijs, G.A.; J .Bontje, J· •. 
Demeijer, L;de Boer, P.Juffermans, P.Hoppenbróuwers, H,Hel
mich,_T,Heydra, E.ten Berge, H,Houkes, P,Krol, C.Halleen; J; 
Kuip;· A.v.d.Kl~ij, A,v.Huffel, F.v.Deelen, H,Vink, ),!.Ram, l!v,· 
Ram, 1".Praalder, L.Ullers, J.Verwater, A.Rientjes,N.Schouten, 

' 
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A.Hoefnagel, _rEevr. A,Hoe:èriagel, H.Vroom, P.de Leeuw, J.v.d. 
Kley, J.Wüstefeld, .J.Boogert, A.Bogisch, H.Koster, H.Zalmé, 
L,Niossen, F.lfooi, Willy Praalder, \".Hillenaar, H,Verkijk, J. 
Knijff, A ,1'fagemans, G. v .Deelen, H .Prins 
---------------- '-·----------------------------------------
HET REGEN T,Q, WAT REGENT 

Heerlijk om van ·achter dé rui ten van je 
zien hoe de grijze· luchten hun inhoud neer 
en pleinen ! · 

HET! 
veilig thuis te 
storten op straten 

Heerlijk om lekker lui in e~n fauteuil weggedoken zich voor 
te stellen hoe·de kameraden van je elftal de tocht maken naar 
het terrein, zich daar gaan verkleden en rondzien of je er 
ook bent (l!ao.r je lacht ze lekker uit en vergeet je clubplicht). 

"las het zo niet sommige Lensers? Laten deze nu erkennen, 
dat. zij een grote fout maakten. 

Is het terrein van je weds.trijd niet afgekeurd, wel, zorg 
dan tijdig aanwezig te_ zijn! ! ! · · · 

P.J. -------------------------------
GEEN DROOM,;, •.. M.A AR WERKELIJK HE I·D, 
II. In aansluiting op ons vorig artikel, waarin U in kennis 
werd gesteld van de geboorte van onze "Spaaractie 6e Lustrum", 
doen v1ij thans gaarne een beroep op de Ouders-van onze _junio"' 
ren en pupillen. 

Het 6e lu.strum in 1950 wordt een feest voor jong en oud. 
Ook onze junioren on pupillen worden in de g_elegonheid gestold 
om aen onze ·spaaractie mede_ te bouwen. 

1!/ij _zouden het ... dan.. ook .zee:i; .. op- prijs stellen', -z-o'•·d·e oudo:i;·s
het spa,:i;e.n ,,ilde:ri .aanmoedigen en steunen. U geeft ons zodoen
de do morele steun van Uw sympathie én de financiële steun ve:i;-
licht onze 1:1,:,,te:i;iële zo:i;gen. ' · · · · 

Onze spaaractie zal :i;eèds Óp 5 ~Tovember a.s._ aanvaJ1gen! 
Wij hebben echter ·nog-niet ü{der'eei, bezocht. Dat zou dan _ook
wel to veel ,severgd zijn. Heus, U krijgt Uw beu:i;t!-Wij ,'Ul_len 
U niet vergeten! _ · 

Over hot ,spaargeld k:an'per :w. ,p.mnd·,p.kw. _beschikt worden,. 
zoalo het Uzelf het 'beste schikt. Wij zullen ·u maándelijks op 
de hoogte houden, middels _de LenS-revue, met het financiële 
gedeelte; Het sp:i;eekt vanzelf, dat wij op het ogenblik nog 
geen vast omlijnd plan·van.de feestelijke herdenking l,'unnen_ 
voorleggen. i'rij· geven--U echter de verzeke:i;ing, dat ·de._Pé-Pé 
alles in het •werk zal stellen om tot een waardige lustrum..'. · 
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aan te bieden.· · · 
en laat. "Spaar-

viering te komen en U een prettige feestdag 
Helpt daarom onze plannen verwezenlijken 

aÓtie 6e Lustrum" niet in de steek. 
. _Name.n.s. p.e P.crs- en 

P d C v.,,H. ___ :~~~gan a omm. 

K O M T , . Z .I E T, E N O V E .R T U I G T U ! 
Wat doen we a.s .• Maandagavond 30 October? Luistert! In dich

te drommen trekken we-tegen 8 uur naar Café Hierck, Apcldoorn
ii"elaan 46 (zie 'advertentie), niet slechts de seniorleden,maar 
ook de 9-onateurs, waJït een biljart-matador komt op bezoek bij · 
LENS, n.l. PROF. PARDON, Hij zal de strijd aan'binden met J.Roo-. 
zenburg, Daarna zal Prof. Pardon enige kunst.stoten démonstro
ren. Na afloop zal er één bil;jartqueueverloot worden. 

Op deze. avond kunt U zich tevens voor de komende· bilJart'
en taf el tenniscompeti tie opgeven, Bovendien is·het de bedoe
ling binnenkort een b:ddge-drive te houden. Lerisers, als· ge 
kunt, rÈÏserveert dan deze ·avond voor Uw club ! Ten óvervloedc 
zij hier verl)leld, .dat d.e cqn:;,umpti.~:, .goed zijn, niet duur en 
niet worden. opgedrongen. . ... .!;, .. 

Het is düs ··afgësprólèén:· toi·",Jfäaiillägà.vónd. Komt ir tijdig?·· 

. Namen.s. J:1.e ;i>é-;p_é 

-----------------------------·--- -------------------- -· --
V A R I A. 
ELLY HOUIQJ.S heeft S!'JJ:l zusje gekregen. 
Haar gelukkige ouders, dhr en mevr. H.Houkes-Verhatten, 
wij van harte gelukwensen. vre- 'nóëinèi:i lïáár· ·Josi-. .. .. · · 

dj.e 

1'/IM H'JGENS en LIEN SÁALBACH, .heden in· het huwelijk ·zijn ge
treden, bij welke gelegenheid wij hen alle voorspoed en Gods 
·zegen toewensen. 
- • ---------------· --- • ____ • ---- 0 ------- •• ----- ' ---------

W IS T U. .... • • .. . . 
DAT ,Ton Krol Soestdijksekade 761 j. 1. Zondag bij zijn thuis

komst in zijn koffer een and~rmans blauwe shirt aantrof? 
DAT hij echter een scheenplaat miste?· 
DAT Pa Ruygrók op dezelfde·dag door en door droog bleef 

alleen doordat Lens 1 niet behoefde te spelen? 
DAT Jacques Etienne alias Etienne Dikmans.bij een botsing 

met Sjèffie het veld moest ruimen? · 
DAT LenSleiders peogden de toestand van de patient met çho-
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coladerepen te normaliseren, 
DAT des,•iege S:i:em de Bruyn zich candidaat _stelde voor yol-

gen,l slachtoffer? · 
DAT Ap·Hoppenbrouwers eindelijk op 12 November op de boot 

gaat?· · ·· · 
DAT de Heer Koster, v.d. He'kmstraat. 14 op-O<>kenburgh-e-en 

sigarenaansteker vond? · · 
DAT bestuurslid N,Schouten Zaterdag j .1. tijdens de tropi

sche regenval met 5 metgezell!èln.een hoogst ongewone: methode 
· koos om een bad. te nemen door bij de Delftse Doelen met een 
auto te water te gaan? 

DAT hij zoals het een LenSniën past nog juist het hoofd bo
ven ,-iater vlist te houden? 

DAT hij nu overweegt in de zomer 1949 in Het Kanaal. Peter 
de ZeeleeuY1 zijn reco:rrd te breken? 

DAT kurken een· schoon spel is, waarvan men echter het even
·tue-el· bittere eind moet kunnen dragen? 

----------
u I T S L A G E N VAN 22 EN 23 OCTOBER 1949, 
LenS 2 .~ Oliveo 2 2-2 Tedo· ;_ 5 - Lens 5 · sch.n,o. 
Lens 3 ~- V,D.S. 3 4-0 Lens · ( - Postalia 6 7-4 
LenS 4 - Vioo 4 3-3 Laakkwartier 8 - LenS 7 14-2 
De wedstrijden van de Juniores werden deels niet begonnen 
dee·l·s niet beëindigd wegens het malse buitje. ______________________ . ________________ , ________ _ 
VAIT DOEL .. TOT ·DOEL. 

LenS 2 had tegen· 0liveo 2 -zowel voor als na de· rust e.en 
. duidelijke: veldmeerderheid, De. omstandigheden waren .er niet 

naar, om een.vlot spel te ontplooien. Maar zelfs met in acht 
neming daarvan, bleef de balcontr6le van vele spelers onder 
dil maat, De niddenlinie,. onder leiding van Piet Hoppenbrou
wers, stuwde de aanval geregeld op; maar eerst nadat de Pijn

: ackers, de leiding hadd,an genomen werd· één. van de vele.Jtänscn 
benut; en· nel door· v.d.Vlal, 0olf nà de rust werd a,e tvJCedc goal 
van clo gasten onmiddellijk gevolgd door de gelijkmalçer, dit
maal oen fraai schot van Hans '{,d, Burg, Er kwamen nog enige 
kinderlijk aanvoudige kansen om een derde doelpunt te scoren, 
maar zij w_ordon "grootmoedig" afgewezen, 

Ondanks hot slechte weer, waren enige jongere spelers be
reid het onvolledige derde aan te vullen, Hulde!! Aanvanke
lijk ,-,as V ,D .S. iets in de meerderheid, gesteund als zij wer-
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den door de stevige bries. De achterhoede had er goed hët oog.· 
in, zodat onheil werd voorkomen" Geleidelijk aan kreeg.ook LënS 
zijn k,::nsen en nà hard werken had Willy Hegge met een goed schot 
succes. Na de, rust een groot oven,icht· van de onzen. Ton Hey
dra kopte een terugspringende bal net.jes •in, Evert ten BergEJ 
zorgde met een onhoudbaar schot yoor no. 3 en ook Hegge vond 
~og éénmaal. het doel. 

Het ·wapenfeit van de dag was het gelijke spel van het vierc · 
de tegen de sterke leiders, Vios, 4, Zoals trouwens in dit elf
tal gebruikelijk is, werd er zeer hard gewerkt. Uitblinkers 
waren Ton Krol in de· achterhoede, Fraris Rombouts als spil en · 
Loek Zuydwijk in de voorhoede. J:ammer, dat t1e glibberige bal · 
onze invaller-keeper nog al parten speelde, 1,aardoor Vios te · ·· 
gemakkelijk aan enige doelpunten kwam. LenS nam de leiding door 
een echte Zuydv,ijk-goal. Daarna liep Vios uit tot 3-1, maar 
onze spelers versaagden.niet en Eecker plus eè~ grote onbeken-. 
de bezorgden ons nog twee doelpunten en daardoor oen verdien.:. 
stelijk gelijk spel. De stànd t9pnt, na de eerste publicatie,. 
al enige verbetering: ,,. 
Vios ·4 6" 4 ·:;-:2 
v.c.s. 4 7 4 ·1 
Coleritas 4 6 4 
Cromvliet" 4 6. 4 
D.H.L. 4 -6 · ··"5 -···-2 
B,1'!,T, 4 4 3 1 
Postduiven 4 5. • 2 __ .:.__ ~-. 
Rijswijk 5 6 2 
H.V.V. 5 6 1 
Lens. 4 · 7 ·1 
V.D,S. 4 5 

2 
2 
2 

--'l 

3 
4 
4 
5 
5 

11:) 

9 
8 
8 
8 .·. 

7 
4 
4 
3 
3 
0 

38'--ll 
24'--20 
21'-10 

. ?.2c..i6 .. 
18'--15 · 
26c.. 7 
12'-25 

· · 18--'29 
10-21 
l 7'--33 
4-2} 

De wedstrijd Tedo 5 - Lens 5 ·ging niet door, daar ~_de 
scheidsrechter niet.verscheen. 

Het zesde boekte zijn tiveede ·'daverende overwinning in suc
cessie. Posta;l.i?, 6., dat pp __ d_e _tyjeed_e i;,;i.a,e;.1;;; prijkte., .moest er 
met 7-:-4 aan geloven. Een eresaluut voor_ de goede opkomst.! Geen 
van ·de spelers liet zic.h .door Piuvius van do wijs brengen. On
ze mannen hadden ondanks de regen het kruit blijkbaar droog 
gehouden, want met rust had Lens een 5-ci voorsprong, Treffers. 
van Gelauff, Versteegh, Bom (2) 'en Borsboom, Na de hervatting 
sliep Lens een weinig in en ontwaakte pas, toen Postalia de 
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achterstand t.ot • 5.:.3 had teruggebracht •. Gelauff en Versteegh -
brachten, na hard werken van het gehele elftal, de stand op, 
7-3· Postalia had de eer van de laatste·goal. Een natte,maar 
prettige afscheidswedstrijd voor Frits van Deelen. Goedç reis 
en· de beste ~1cnsen, Frits! De· stand luidt; 
D.H.C. 8 7 7 
Pos tal ia 6 7 3 
LenS 6 7 3 

1 
·1 

n.v.c.- 4 4 3 .. ~ 
v.c.s. ·6 -5. 3 
Velo - G 7 " 3 
Voorburg G 7 2 . 
Scheveningen 12 6 2. · 

2 
1 

Kranenburg 6 7 1 2 

3 
3 
1· 
2_ 
4 
3 
3 
4 

_14 
7 
7 
6 
6 
6·-
6 

25- 8 
14-13 .: 
16;,16 
7- 5 

12- 5 · 
18-23 
-12c.16 
15-17 
ll'-_19 

Vogel 6 5 - •· 1 • .4 

5 
4 .· 
1 6-14 

LenS 7 maakte 2 goals, maar Laakkwartier é wist het gat 
toch beter te vinden! Niet minder dan 14 maal móest onze ar
me keeper visnen, Dit laatste i~ zelfs letterlijk Óp'te· vat.:. 
ten, mmt het veld was eE_Jn meer gelijk. Ruststand vias 6-0.0n-
ze goals waren van Joop van Wassem en Nico Demkes. Piet de Leeuw 

. ·scoorde ook, maar aan de verkeerde zijde. · 
--------- -------------------------------

P R O G R _A J1 ll A _SENIORES ZONDAG 30 OCTOBER. 

2-30 u. LenS 1 - Te .Werve 
2.30 u. LenS 2 - Spoorwegen 2 
2.30 u. Archipel 3 - Lens - 3 
i2.- u. R.v.c. 8 - LenS 5 

12.3ou. Scheven.12 - LenS 6 

12. 3ou •.. Tonegido 7 - Lens 7 

terrein 1. 
terrein 2. 
terrein Buurtweg(Gro!)nedaal) 
terrein Ooievaars,ZuiderT 
sportpark, 2e gedeelte •. 
terr.Benoordenhoutseweg, 
ingang Filmst!J.d. 
hirr. Roá.e Laan Vnorburg, 
achter W:Î.lhelmusterrein •• 

P. R O G R A M M A JUNIORES ZATERDAG - 29 OCTOBER. _ 

2.30 u, Rava - Lens F 

3 ,-'-- u. LenS I - Rava 
2.-- u; LenSpupil.-Valkeniers 

·terrein R!J.Va-V,V.P. tegen
over A.D.O. 
terrein 2. · · 
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P R O G R A U J.! A JlJNIORES ZONDAG 30 OCTOBER. 

1.15 u ... LenS A 
1.15 u •. Lens B 
12,- u. Lens D 
1.15 u. Blauw Z-..vart 

- D.H.B,R.K. 
- Vlest·landia B 
- Quick Ste.ps 

Lens E 

terrein A, · 
terrein L. 
terre·in 1. 
terrein te ''lassenaar. 
Katwijlëse Straatweg.Sa

menkomst 12u. Het vrachtje biJ Jfalieve1d. 

-------------------------------------------------
D E E.e.a. 
OPSTELLING mm F,LFTALLEl!. 
Lens 1: J.v.!'!elzen, A.Hoefnagel, H.Helmich, J.de Roos, P.Hop
penbrouwers, J.Willems, A.v.Huffel:, R.v.d.Bu.rg, H.Houkes, J. 
Linnewee_ver, F.v.!Tiel. Reserves: A.Krol. 
Leider: F.T Praalder. 

Lens 2: J.Frijters, H.den Dr.ijver, P,Kro.1, :!c.Romboqts, J.Roo
zenburg, G.v.d.Steen, H.Naastepad, G.Coomans, J.v.d.1'/al, C. · 

·Durenkamp, S .Kroon. Reserves·: ·J',Roodenrijs,. I,~Bom; Th, v';11JijR; 
Leider: Hr Schouten. · ·: ·· · · 

Lens 3: L.Kortekaas, J.v.Luxemburg, J,Al, F·,Bogisch, .ILBogisch, 
C.Al, V .v.Laarhoven,· J.J.ieyer, 1'!.Verheggen, ï.Hegge, C.v,1uxem
burg. Reserve, : L.Zu;y:dwijk. 
Leider: Hr de ""!eert. 

Lens 5: A.Blok, J.v.Venrooy, H,v.d.Boogaardt, F.l!o1;1Till:, R. 
Becker, J.Bontje, F.v,L1u::emburg, H.v.Rijn, A.v.d.Bemt., B •. Tet
tero, L.Miessen. Reserve: S.Kuhlman. 
Le ide:,;-: Hr v. V em·ooy. 

Lens 6: A,"/agemans, H,v,Niel, 1·1·.Klunnen, L.de 1'/eert,-M.Lucke;L, 
J.Knijff, L.Borsboom, B.Bes, J.Bom, A,Verstcegh, M.Gelauff. 
Reserves: F ,Demeyer, · J ,;;. .Spronsen, L,.Ja.nssens, 
Leider: Hr de Heer. 

. .. 
LenS 7: J.Heere, J.Kuip, P.de Leeuw, A:Bósma, M,De1hez, N,An
sink, L.Bosma, l! .Demkes, J. v .Wassem, C .Kras,. H.v .Hoek. 
Reserves: Ch .• v.Veen, J.Sinjorgo, J.Douvi. 
Leider: Hr Koster. 

Onze voortrekkers ontvangen Zondag a·. s. Te i;Jèrve. Ondanks de· 
gi:ii•iijzigde opstelling in verband met enkele geblesseerde spe-

.. ·,. ~ 
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lers, mogen we :toch wel aannemen dat minstens 1 puntje in de 
wacht gesleept wordt. Onze reserves spelen tegen Spoorwegen· 2·. 
Het moet mogelijk zijn om tegen deze gelijkwaardige tegen
stander een gunstig resultaat te behalen. Er dient dan echter. 
ook voor 100% te worden gewerkt. LenS 3. gaat naar Groenedaal 
om dac.r Archipel te bekampen. J)it wordt een zware taak, he
ren, ,maar stellig niet hopeloos, als ··daar ván begin tot eind 
.-,ordt gevochten. J ,v,Venrooy en zijn mannen trekken Zondag 
a.s. natuurlijk geheel volledig ten strijde tegen R.V.C, 8, .. 
Om de kampioenskans te behouden· dient deze wedstrijd te·wor
den gewonnen, heren! J .Bom C.s.' blijven nai;uurlijk v:ÖÓrtgàE\ll 
op de ,-;eg der overwinningen. Tanden op e.lkaar en- .de--pun-t.jes-··· .. 
mee naar huis nemen, lui. Onze benjamins. houden ondanks de; __ ·• 
geleden m,derlagen natuurlijk vol. 'Dan is het héus wel moge-· 
lijk een gelijk spel uit het vuur te slepen. Veel succes en 
prettige wed.strijden! 

.E.c.o. ---
UIT HET JUNIOR E }i KAM: P. 

De regen y,as dit weekend zulk een wrede spelbreker, dat· 
van ons toch reeds klein programma niets overbleef dan 20 mi

_nuutjes Gen 20 minuutjes H. De jongens van G·hadden:.er danig 
zin in en der.ionstreerden een keurig partijtje. voetbal. Het 
klopte in alle linies. Daar ook Rava met felle strijdlust.be~ 
·zield ·,.,as, konden de toeschouwers van het kortstondige partij
tje echt gen:i:rter... Dat belooft wat voor de _volgende keer. 

Mutaties, 
Teruggetrokken uit A Klasse V: ·velo B, 
Ingèdeeld in 4e klas J: Graaf l'lillem II Vac. 
T,Schoevers ingedeeld bij LenS I. 
In A. speelt i:iee: J ,Knijpers. 
In B. spelen·r.iee: P.Stal, J.Beckers, J.Jehee. 
Reserve voor D: A.Toonen. · 

11 11 E: P,Kranenburg, J .Kocks. 
11 11 F: 17 ~Kranei:iburg, .A.Linnew~eVer. 

fudien d~ V àlkenierspupillen wederom .niet naar OckenburglÎ ko~ 
men, hopen uij dit vooraf te weten en aan onze jongens te be~ 
richten. 
Willen de heren leiders van alle elftallen er voor zorgen,da-t .. 
de spelers allen hun co~petitiekaart van hun handtekening-voor-
zien. 
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En let a.u.bo ook op de juiste wijze van.invullen van het 
ruilformulier. De penningmeester zal er U dankba·ar voor zijn. 
------------ --------·---------------------------------------. 
S T A N D E JT BIJG!ii'lERKT t/ m 16 OCTOBF.R. 

AV 
IC.:f\.V.C •. 
S.V.T. 
Oliveo 
Wilhelmus 
''Test land. 
Juventas 
R.K. AVV 
V ,A, C. 
Nootd. Bo;)'s 
Q, Steps 
Lens B 

4 3 0 1 6 
4 3 O 1 6 
5 2 2 1 5 
3 2 1 0 5 
3 1 2 0 4 
4 1 2 l 4 
5 1 1 3 3 
1 1 0 0 2 
3 0 2 1 2 
3 1 0 2 2 
5 0 O 5 0 

2 H 
Y/estland, 
KoR.V.G. 
D,H.L. 
Blauw. '?w, 
R.K. Y.'VV 
G.D.A, 
V.V.P. 
R.IC. SVM 
VAC· 
Rava 
Lens E 
Velo 

4 4 0 0 8 
3 3 O O 6 
4 3 O i 6 
5 2, 1 2 5 

··41214 
4 2 0 2 4 
4 l 1 2 3 
4 1 1 2 3 

:11002 
3 1 0 2 2 
6 1 0 5 2 
4 0 1 3 1 

1 H 
V.A.c·. 
Q. Steps 
V;; V .P. 
D.H.1. 
L,V.S,J, 
Lens C 
Velo 
R.IC. SVH 
K.R.V.C. 
Verburch 
D.H.B, RIC 

4 J 
Y.elo 
Rava 
Lens H 
Blauw ·zw. 

.D.!!.B. RK 
Wit Blauw 
V.V.P. 
D.!!.L. 
J,!.b.A, 

4 )! 

G.D.S. 
. Q. Steps 

I,enS I 
S, V ,T. 
Valkeniers 
Westlandia 
V.V.P. 
Rava 
K.R.V,C, 
Oosterboys 
D,H.B.R.K. 

-0-0-0-0-0-0-

4 4 0 0 8 
5 3 2 0 8 
5 4 O 1 8 
5 4 0 1 8 
~- 2 0 2 4 
5 2 0 3 4 
4 1 1 2 3 
C 1 1 4 3 
4 1 0 3 2 
~ 0 0 2 'o 
.~ C 0 4 0 

5 3 2 0 8 · 
,G ·4 o 2 8. 
4 2 1 1 5 

· 4· 2 .1 l 5 
5 l 2 2 4 
4 11 2 3 
4 11 2 3 

.5 1 1 3 3 
5 1 1 3 . .3 

5 5 0 0 10 
5 4 O·1·s 
5 4 O 1 8 
3 3 o O 6 
5 2 1 2 5 
3 2 0 1 4 
5 2 O 3 4 
5 1 0 4 2 
4 0 1 3 1 
? 0 0 2 0 
5 0 0 5 O 



-72-----·------- ----------- - -------------------· . --·-
VAN 0VDR Z E E. 

Tjoeroep,16-9-'49 
l 

Via de trom-m Lensrevue kan ik alle Lensaane,~lègenheden op de 
voet volgen. En zo las ik dat LenS de 'bokaal wist. te winnen, 
Al is de heer Kostér niet helemaal tevreden, ik vind h0t nog 
zo gek niet. Th: zie liever onze vereniging als een geheel ·dan 
dat ik alleen naar het resuhaat van het eerste kijk. Het wa
ren ir.nners 6 elftallen d,.c, met de andere club hun krachten 
maten. 

Ru Roödenrijs is eind November in Holland; die staat er dus 
goed op, Ik geloof dat hij nog best con tijdje in ons eerste 
elfcal zal mee kunnen. Ik niet, ik word te traag, misschien 
pas ik bij do oude heren !.n het vijfde, 

Voorlopig zwerf ik nog hier en daar "at rond over Zuid
Sumatra. '.èjooroep ligt 90 km. van Benkoelen" Th: maak het nog 
prima en i' .'ni: tegen Februari terug te zijn na meer dan 3 jaa-r 
uH het Vaderland weg te zijn geweest. Met groeten aan heel Lens 

Korp. A.J •. B00RTMAN, 17112200} BEP B00RTMAN. 
. __________ 10 A.A.T.,_Palembang. ________________ _ 

"D E MENING VAN EEN JUNIOR. 
11 Ze moestcn11

, zo begon hij, 11 ze moesten de spelers; die zo 
maar ,-,cg blijven, niet alleen uit de vereniging weren, maar 
de K.U.V.B. noest het zulke mensen onmogelijk maken nog ooit 
in wedstrijden uit te komen in welke club ook." 

De jongeman, die zulke krasse maatregelen voorstaat, heeft 
een zuiverder gevoel van s·portiviteit dan de wegblijver. La
ten \7ij onder geen beding onze vrienden en ons elftal veron
achtzamen. 
--- -------------- ---------------------------

w IS T 

dat Jan Krol blijkens zijn veelkleurige kle
dij expert schijnt to willen worden voor een verffabriek? 

-o-o-

·' 
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L E .N S I Z A K A G E U D A. 
Woensdag 2 November: Allerz;ielen ! Een gedachte en éeÛ gebed 

,·, _. ' voor onze gesto_tven vrienden 
Zaterdag 5 Novëmb'er: LenS F-G-H-I-Pup. 
Zondag 6 November: 43 Lensers naar Rotterdam. 557 ·Lensers ~- .... 
Maandag 

in de radio! 
7 November: Club ! 

------------------------------------------------------------
ALLERZIELEN 

De kerk in rouwe 
Vol mannen en vrouwen. 
De kerke half in donker; 
Kinderen bij kaarsengeflonker. -
De priester bidt keer.op keer: 

'Ontferm U, ontferm U, Heer ! 
-- Dat is Allerzielen in de ks,rk,-

Dorre herfstblaren 
Zich vallend vergaren 
Op graven, waar rondomme. 
Kinderen met witte blommen, 

. Hun gebed klinkt keer op ke.er: 
Ontferm U, ontferm U, Heer ! 
--- Dat is Allerzielen ap het- kerk.~of. 

Een louterend vuur 
Pijnigt'uur na uur· 
De zielen, die naar God verlangen. 
Nu heden dunnen hunne rangen, 
Zingen zi,j blijde keer op keer: 
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ç 

V A R I A. 

Dank voor Uw ontferming, Heer ·r . : 
. -- Dat' is Allèrzielen in het vagevuur. 

Wijd open poort, 
Een ve·r.lossend woord: 
Uw lijden is gedaan; 
Gij moogt nu veilig binnen gaan! 
En juichen hoor ik keer op keer: 
Alleluja ! dank U, Heer ! 
-- Dat is Allerzielen in de hemel, 

----------- -- -- ---""'t-- --------------
- De heer J,\".',Dubois, imze vroegere voorzitter, zond· ons een 
schrijven, waarin hij mededeling de.ed va..YJ. :d.jri vertrek ui i; ·· 
Den Haag naar Enkhuizen, waar hij zich metterwoon gaat vesti
gen. Hij schrijft o.a.: "Het is mij een behoefte U te kunnen 

' mededelen, dat van de ruim 15 jaren welke wij in Den Haag heb
ben doorgebracht, de jaren gedurende welke wij de Lensbelan
gen hebben mogen behartigen, de meest pi:-ettige zijn geweest 
en bij mij za~el als bij mijn_vrouw in de aangenaamste herin
nering ?.ullen bewaard blijven. Wij wensen al onze Lensvrienden 
zowel geestelijk als' tijdelijk onder Gods zegen heel veel goeds 
·en aim Lens een goede toekomst! ! 

Mijnheer on Mevrouw Dubois !· Lens zal zich Uw vele werk voor 
Lens blijven herinneren en wensen U van harte een gJed ver
blijf in de schaduw van de Dromedaris. -Inmiddels hopen wij U 
toch nog meermalen in de residentie te Jntmoeten. 
- Onze gelukwensen gàan uit naar·de heer en mevrouw Ton v.d. 
Bemt die verblijd werden met de geboorte van een zoon, Over 
10 jaar spoelt hij in onze pupillenafdeling. 
- Frans Teuben wil zaken doen. Hij heeft een paar goede voet
balschoenen te koop, maat 38 à 39. 
- :/ie goesting gevoelt ·de P.P. in haar· vele werkzaamheden 
bijstand te verlenen, melde zich bij ·nhr A.v.d.Kleij, Gaslaan 
54. . . 
- :'lillen de heren-leiders van alle elftallen zo spoedig mo
gelijk na de wedstrijd de uitslag ·melden aan het secretari
aat: Gaslaan 54, tel. 39.83.75. 
- Xces Hoogeveen snakt naar de·in het vooruitzicht gestelde 
limonade, vraagt zich echter àf waar·. de gulle gever blijft. 
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UIT S 
LenS 
LçilS 
Archipel 
R.V:,G. 

1 .- .-. 

Tonegido 

L A G E N _V~AN'-:-2-"-9....,e:c,n--:,3_0_0_c..,.T....,O::c:BE=· R:--::l_,.,94=9~· 
l'-Te \'lerve 2'-3 Lens A'-DHB R~K. 
2'-Spoorw. 2 3'c3 Lens .. B'-West'L 3 
3-LenS 3 3'-1 t'enS ·:oc..Q,'.steps 
8-LenS 5 1-2 Blauw Zw.'-LenS E 
7-LenS 7 2..:1 Rav~. · 

LenS 
. '-Lens F 
I-Ra\(a ---------- . ·---

V A N D O E L T O T ·D O E L. 

5'--0 
0--4 
l'--4 
4'-1 
6;-_o 
6-2 

Het eerhte elftal ·kwam door blessures Yan enige spelers en · 
,mi.ge noodzc.1rnlijkè afschrijvingEJ'l'l verzwakt in het veld: Bo
v,:,ndien raakte· Haukes in db tweede helft no1( geblesseerd. De 
3-2 nederlaag te_;,.en te Werve doet, in dit licht gezien, nog · 
niet zo gek 4an.:l.1och was die .. nederlaag in het geheel nièt no-· 
dig geweest. De noodzakeliJke rust en een behoorlijk ploegvèr-· 
band ontbraken. Bovendien miste de voorhoede de vereiste st~ot
krach-t om haar pogingen met succes te 'bekronen. Vooral in de·· · 
éerste helft werd het te \'Terve te gemakkelijk gemaakt. Gevolg, 
een ·2-0 voorsprong voor de gasten bij het· rustsignaal. Na ue 
rust ging het wat beter, waardoor de stand door v.d.llurg en 
Houkes weer in evenwicht werd gebracht. Onze gasten vonden 
daarna nog éénmaal het doel, waardoor zij 2 punten van Ocken-
burgh meenamen! ·• 

LenS 2 wilde bij de overige clubs van zijn afdeling niet 
afsteken en nam genoegen met een puntenverdeling. Ook hier 
kregen de gas.ten gelegenheid een 2-0 voorsprong,,te nemén, al 
werd de geldigheid van het tweede doelpunt door onze achter
hoede fel bestreden. Nog voor; de rust herstelde LenS .zich. 
Driemaal schoot onze voorhoede raak, door Naastepad en v.d • 

. Wal (2x). De rust ging dus in met ·3-2 in oru:; voordeel. Na de 
thee was de fut er uit. Ook Spoorwegen presteerde niet veel 
·meer, maar door het ver opdringen van de middenlïnie kwam· de· 
li:ans op de gelijkmaker er toch en deze werd bcnut.·onze voor.:. 
hoede ·miste· daarna nog enige .fraaie kansen; zodat .de stand 
op 3-3 bleef. 

Het derde moest in sterk gewijzigde ops.telling naar het 
sterke'Archipel. Het werd·een aardige wedstrijd, waarin de 
thuisclub wat ste"rker was eri dus de overwinning verdi.ende .On
zè achterhoede was zeker niet het zwakste deel en wist danig 
van opruimen. D·e· voorhoede kreeg heel wat kansen maar wist 
·er te spaarzaam gebruik van te maken. Alleen Hegge gelukte 
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het_ de juiste plaats te·:vinden.-])it gebeurde voor de pauze 
en het beteker.de·toen de gelijkmaker.In de tweede helft maak
te Archipel nog 2 goals.- Uitblinkers aan onze zijde: . Kortekaas 
J .Al en Zuidvrijk. 

LenS 5 brachten . tegen het ongeslagen R.V.C. slechts 10 
spelers in het veld. Bovendien ~d Maurik de pech na 5 min. 
in onzachte aanraking te komen met de doelpaal,. waardoor ons 
aantal tot 9 werd teruggebracht. Alhoewel de numerieke meer
derheid van de thuisclub een veldoverwicht tOf î,;èv,Hg had, ,, 
bleken de aanvallen van ohze ohYoltallige voorhoede veel ge
vaarlijker. ·voor de rust had Frans van Luxemburg daardoor 
tweemaal succes. Ook na de hervafting gaf R.V.C. de toon aan. 
Ons negental .-,erkte evem1el.'.vp volle toeren_ en speciaal Becke: 
en keeper Blok waren niet t'öt overgave te dwingen, Zelfs een 
penalty werd door onze keeper·gestopt. Pas kort voor het ein
de.wist de·R.V.C.-midvoor met een onhoudbaar schot te scoren. 
Een eresaluut voor het harde werken van de aanwezigen •. Hier 
volgt de ranglijst: 
LenS 5 7 6 1 12 38- 8 
Velo 5 6 4 1 1 9 17-10 
Tedo 5 7 4 1 2 9 15-13 
Adelaars 5 7 4 1 2 ·9 11-19 
V.D. V. 5 6 3 1 2 . , . 7 9-15 
R. V, C • 8 4 ; 3 1 6 8~ 3 
Voorburg 5 · 6 ·) 1 2 3 4 7-11 
B.T,C. 5 6 ·- 1 1 4 3 6-13 
Scheveningen 11 6 1 5 2 7~12 

· W. LK. 5 7-, 1 6 · 1 6-20 
· · Lens 7 spoelde 'tegen e·en mede-gegadigde voor de rode lan

taarn.· Jammer genoeg waren er maar 9 b'l.auw-wi tten. Gezien de 
uitslag -eeri 2-1 nederlaag- had een volledige LenS-ploeg een 
prachtige kans op beide punten gehad. Zodat het w.eer de weg
bÜjvers waren, die.het resuitaat Yerknoeiden. Voor _de rust 
2 goals van de Voorburge;rs, gevolg van onvoldoende werken in 
de achterhoede. Na de rust scoorde v. Hoek voor-Lens en vlak 
voor het einde miste de aanvOerder nog een snoeperige,-kan!" 

.. op' de gelijkr.iakër, De stand in de afdeling is aldus: . 
D.H.C, 7 8 rt_ + 15 44- 3 
Quick · 7 8 6 , 2· 14 28- 3 
Laakkr1artier · 8 8 .. 5 , · l 2 . lL; . 34-15 
Celeritas 7 8 5 1 2 11 18-11 
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·B.M.T. ·8 .. 
Archipel 7 · 

· V ,C' ;S, 7 
H,V.V. 8 
Tonegido 7 
Lens .7 

É.C.0.-}i I
0

E U "J S. 

8 
8 
8 
7 
7 
8 

4 ~ .. -
3 1 
1 3 
l 1 
1 1 

' ·1· 

·.4 8 15'-24 · 
4 

. ·• 1· 19'-l:'.2 -
4 5 ll'-18 
5 3 7'-26 · 
5 3 6c.23 

·1 ·1 6-53 
- --.-------

De navolgende Spelers zijn wegens niet-opkomenveor twee 
weken geschorst: 

J.Douw, B.Tettero; S.Kuhlman, ·J,Sinjorgo. 
. . ' .. ---·-------------------------·--------------- '-'---

P R Ö G R A M M i,_ JUNIORES ·ZATERDAG 5 NOVEMBER •. 

2;45 u. LenS F - G,D,S. 
2.45 u. Blauw Zwart - Lens G-

2.45 u. Blauw Zwart - LenS H 

2.45 u .• G,D.S., · - LehS I 

terrein 1. 
terrein Katrrijkse Straatweg; 
Wassenaar. Samenkomst l,45u, 
Het "'achtje bij I\alieveld. 
terrein en samenkomst. als bo
ven bij Le.nS G- • 
. terrein Hoornpark, Rijs,vijk. 
Samenkomst 2 u. Rijswijkse 
Plein. 

2 .oo u, Lens pupillen :rp ons terrein 2,. Wij zullen .Valkeniers 
wel niet kunnen verwachteµ.,. maar gaan onderling wat spel·err.· 
-· .... _ _, _________ _, _____ - -- --- ------• - --------- --- .. -_. ·-· ----~ 
VAN ovr.;R Z E E. : 

Modjoker,to, 11-10- • 49 
Soldaat J,7alsteyn maakt·het uitstekend.Vöor•vervelen is· 

, hier geen tijd.Wij gaan :vaak de divers_e detachementen langs, 
· ·viat een welkome af·leiqing în inijn kantoorbaantje is. 
· In het bataljonselftal heb:· ik. de eer mijn oud,e .spilplaats 

t'e bezetten.De wedstrijden vári de Chinez.èn ~ijn bijzonder· aan
t;f'ëkkêlïjk.Fàntastisch· snél z'±jn ·zij,maar met hoog gespe·elde 

. bàllen \veten zij minder góea.e; ra.ad·.. · . ' _.· · 
- De Lensrevue hier te ''óntvangen is werkelijks -iets spèci--. . ' . . , ' 

aals. 

·-;' ---------- _,: 

Met groeten, 

JAN ~!ALSTEYN. 
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G EEN D R O OM, .• •.. ;M A,A R W ER K E L IJK HE ID. 

III. 
:r:U:n, die blauwe hé1den dragen, Hebben wij thans iets te vra;::en, 

· Hun, die in de witte broeken; Steeds bij LEi':S hun yreugde zoeke 
Hebben ,,1ij - in goed fatsoen- Hierbij een verzoek te doen. 
Maar ook zij,(d~e er bij de· vleet zijn) en nooit in 'blauw-wit 
gekleed zijn,donntetir,en donat-rice,doen wij hier die vraag,die 
kiese: "WILT GIJ SPARfilî MET ONS WAGEN ,OM ONS LUSTRUM TE DOEN 

.t SLA.GEN ''" 

1 t Zesde luGt:rum •••• " ('ja, 't is wáá:c., 't duurt nog wel méér dan 
eon jaar.) .IJD.ar bestur.m,dat bv]ui.clt: StQods vooruitzien, vh' 
vooruit! .';!; Zesde Lustrum_ dus ,o v:r:~0nden/lie Uv, club steeds 
zo trou.7 d::.cnden, '': Zc:s:la Lustrc·.:n, (dërtig ja:i-èn) DAT ZA!, $U
GE\f DOOR .U'.J·-SPAREN' •t u;nimum,dS:t ·wij U vragen,( 'n äubbeltjo 

, ,per zeven dager.) i_s toch waarlijk niet zo s c h r o m e 1 ij k 
· _isÏ heus n~et ó n o .v e ·r k o m e l ij k · 

Van van schrik niet van Uw stoel! Voor dit zeer 1 i·c h t -
z i .n n i_g doel(?), •t Do~l, ge we 1 d i g f e ast te 
vieren, .dat de Naam van Lens zal sieren! Neen •.• wordt nu niet 
boos of vinnig, want dit doel IS niet lichtzinnig! Dagen, die 
ons vreugde schenken, .dient men WAARDIG te herdenken, zo, dat 
héél de Hio.gse Sport; d i e p, onder de indruk wordt •. Denkt 

·maar aan ons Zilv'ren ·feest. ;a: •• to e·.n is het zo gewe~st! 

Iemand heeft ( in stille nacht) reeds lle:t yo;J.ge_n,;i. p:I.an b.e.!l!icht: 
Al die schunken,die daar kurken,en(door rondjes)lekker.lurkcn, 
Doet mee, aan het volgend plan.'t Is een fier plan,van een MAN 
·reáor,dié zo'n kurkje k·w ij t is,en de ii'isang,op z'n tijd is, 
voelt zich fcrm,en niet het háásje,want hij geeft dan ook één 
glaasje aän de SPAARACTIE vàn' LENS,ep voelt zich weer een 
beter llens! · 

Ja, nu doen we allen méé ,. Ieder gaat met ons in zee. En niet 
éBn zegt,'ontevreê~ 111 k·Heb ·de Pé aan die P.P.!" Nee, heus, 
die P.P.-commissie zéér actief en listig is-ie!(?) Huisbezook 
•••• , (dit is geen kolder! ) Volgt er thans van Gang tot Zol
der. Doet dus, wat wij stil verlangen: Wilt P.P.-ers blij 
ontvangen! Vader in de warme kamer, vindt ter aard niets 
aangenamer, dan zijn dubbertje· te plengen, voor iets, wat hem 
vreugd zal brengen. Want s.traks ( en dat valt toch méé ! ) heeft 
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hij g r. a t i s z'n entree. OMA. z'elfs, in de veranda, zegt: 
"Die Pers- en Propaganda, dat zijff kerels naar mijn hart." En 
zij legt ÓÓk iets apart ! 

En door Moeder; zuster, Vader, komt het grote doel ons nader, 
Ook door Broeder, Tante, Oom, Is het 1'/ERK'LIJKHEID, GEEN DR001,!! 
Moge •t aantal spaarders stijgen, tot het aantal, dat we krij'-
gEin, in het Stadion (niet mis!) Als daar a.13; Zondag Holiand
België is. Ja, dit denkbeeld, dat is énig! Trekt Uw'beurs, 
heel kwiek en lenig. Neemt Uw pen,· (U snapt het wel) Zet Uw 
naam voor L e n i g e n S n e 1 ! ' 

Namens de Pers- en Pro
p.aga_n,d_o.,-.c.o.m.m.iss i.e.: 

secr. nr .H. 

UIT HET JUN10RENKAMP.· 
Zes.wedstrijden, twee ·overwinningen ! Had ·dat· niet l:ieter 

gekund? Alleen de oudsten en de jongsten hcbben·hun _kansen 
benut en k\'lamen goed uit de bus. A v,on met· 5-0 van D.H.B.R.K., 
dat vrijwel geen voet aan de grond kreeg.-_ B stelde zèer te
leur, '!Tij ·hadden een betere uitslag verwacht, }[aar we. verna-· 
men waren de vier doelpunten Van "Testlandia niet alle· onhoud
baar. Klopt dat, Piet? - D konden wij heler.iaal niet volgen. . 
Dit elftal kreeg Q,uick Steps op bezöek en liet deze bezoekers 
de vreugde van het winnen, wat in dit geval tevens het be
zetten van d·Ë,··eerste plaats betekent. 1'T:i.j ntaan ·nu 1 punt 
achter en zullen steviger moeten aanpakken. Hèt pingelën in 
de achterhoede, vooral van Joop Boortman, bracht ons koude 
rillingen. En ,;,at 271/ak speelden de kanthalfs! Alleen· na de 
rust, toen Quick Steps reeds een mooie 3-1 had veroverd, wa
ren de partijen tegen elkaar opgewassen. l;bar toen bleek de 
kracht van de vijandelijke verdediging. - E trok welgemoed · 
naar Wassenaar, kwam er, zag iets en •••• ,verloor. - Ja, hèt 
is deze'.keer een ééntonig verhaal: ook F verloor. Het werd 
6-0 in een wedstrijd waarin Rava de onzen in alles de baa:s 
was. Overigens is de uitslag wat geflatteerd. Onze oran).e-' 
zwarte vrienden kwamen aan hun eerste en vijfdc•.doelpunt op 
een :üet regelmatige wijze. En daartegenover had ons elftal· 
zeker een doelpuntje verdiend .. Jfäar wat schort het onze jon
gens aan balvaardigheid! Daar ,kan de allerbeste goede wil 
geen remedie voor zijn. - Maar I, o, dat Il Dit kranige ploeg-
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je zag kans een goede 6-2 overwinning te bevechten, waardoor 

het nu als een verdiende beloning bovenaan de c·oJ!lpetitielad

der staat. Bravo! Laten wij a.s. Zaterdag ilit voorbeeld vol

gen, Lens F, G en H. 

-------:-------------------------
Nogmaals ... 
VAN OVER ZE E. 

___ .,.:. ---------

1.!a.rding-ding, 14-.10-~ 49 

Daar heb ik zo waar voçr het eerst i~ 20 maanden verlof 

gehad. Dat beviel mij best. Bovendien ontmoette ik .. in Medan 

Kees van Beek'. 
Sinds ".Staakt het vuren!" is het hier zeer rustig. liet de 

meeste T.l;.I.posten in de buurt staan wij in telefonische 

verbinding •. Wij werken goed samen. 

Sport? Ja, volleybal en badminton. Een voetbalveld is hier 

niet. Soru; gaan wij ná.ar. ~anbala.ng·, waar ëe'r;·kei}ia.rd veld is. 

l,laak je een schuivertje, 'à.an merk je dat aan je velletje. Nu 

in de regentijd is het veld.ontzettend drassig. !üjn tegen~ 

waardige niddenvoorplaats beval 1; mij" best. 
De Lensrevue houdt mij op de hoogte met alles wat de club 

be"treft. Er zijn ma.ar weinig jongens die hun clubblaadje zo 

· geregeld ontvangen .. 
Succes voor de elftallen en vele groeten van 

Ton van Luxemburg. 

-0-0-0-0-

• 
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Zaterdag 
z~ndag 
Maandag 

ZAKA 
12 Nov.: 
13 Novo: 
14 Nov •. : 

G E N D A. • 
Lens F-G~H-J. 
LenS 1-2-:-~-!1,-5..:6-7...:A-B-C-D-E,-pup, 
Club als steeds: ! 

Donderdag 17 Nov.: 8 u. Vergadering van P.P. met Juco in 
"Hierck" . 

Vrijdag 18 8. u. B.estuursvergadering t,h,v. Dhr A,v,d. 
Kleij, Ga.s1aarr 54, ~- • ·, • · · · · 

Nov,: 

A T T E N T I E, .,J '· . 
De P.P,. •en de Juco worden uitgenodigd tot een 

gecombineerde vergadering op Donp.erdagavond 17 November 8 uur 
in ·café H1:erck, Ap·eldoornselaarr 4fr ... 4s· •. 

----------------------------------------------------
0 F F IC I fü EL.~· 
Aangenomen als lid ··de no' s 3t-32 en.: 3 l, è : · .. 

Geen pri,js ! 
•:Neen, de jongelui die Zaterdag 1.1. raadden naar de ver

moedelijke uitslag van Holland-België, zagen geen kans de 
spijkers op de kop te slaan, Evenmin als ·mijn metgezellen op 
de tribune. Trouwens, mijn 1-'2 voors'pelling .-,as - ofschoon in· 
de buurt - to.oh mis, Ergo: de uitgeloofde prijs blijft in por
tefeuille. 

-----------------· .. ~·~=- - . -----~ . -------------
UITSLAGEN ~v~m;;.._~5-·~,N~0~V~ID~IB~E~,R~, 
Lens F ,.. G,D,S, ,c . 1~0 
Blauw Zwart - Lens G. 3~2 · 
Blauw Zwart ·c- Lens H · 6:...1 .• 
G,D.S. - Lens I 0-2 
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Prof-, Pardon - J .·Roozenburg. 
In ]-4 beurten wist Dhr Pardon met 502· tegen 67 caramboles on
ze matador aan zijn zegekeu te-binden. Hij wist dus wel wat 
goeds met zijn biljartstok te. doep. Jammer evenwel dat hij 
în ~trijd met d~ afspraak de Keu nie_t_ verloot.te, doch wel de 
penningen er voor in ontvangst nam en er slechts wat minder-
waardig spul voor in de plaats stelde.. · 

' ------------------------------------------------------------. - 2 ., 

GEEH DROOM, •..••••• ]{!AAR "/ERKELIJKHEID. 
::=:=====°'"'=· ======="...;';;;;::::;"::-::::============= ... == 

IV, 

De commissie van de Pé~Pé 
Deelt hierbij verheugd~i.eder mee:· 

Het wordt eensucces, 
\'!ant m e n i. g adres 

Greep flink in.d~- )?i:lï~pionn_aie ! 
~ :•. . " 

Bimrnnkort kolllt nu .{in dit verband) ._ . 
Een Rubriek; die hiaet "Hoe îs. de ·stand?" 

Daar ziet U,voldaan, · 
,ran"'viëek.:.tót-week staan 

... -
.. '-",; ~' :-~ 

De Ci,ifers, in op.z' Eigen krant! ..... , _____________ .,_ ·· 

Stort î8;.a~á.; · 'bijvoorbeeid, VIER gulden, 
Dan kunnen wij bèst zoiets'duld"eii! 

Hij heeft dan, · ( in I t ·k~rt) 
Veertig weken gestort, 

En Y/e willen zijn hart wel vergulden! 

Om tot een SUCCES ·te ge:rake·n, 
(In duppies, în guldens en knaken) 

Zijn, zuiver b"ekeken, 
· Een gróót aantal· weken , 

Benodigd, om "ér îets van·te ma'l<en!" 

Het ZlJ in Uw oren thans suizend: 
11 Benodigd z i.i n ... ~.6-,- . élu:j.z_l'lnd ! " ··"-

Neen, weest niet verwonderd, 
In guldens : 2600, 

~(eest nu maar eens even na-pluizend! 
: ~- . 

,;1 -· _., 
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En kijk: op de Feestelijke Dag, 
VeTschijnt ( door· dat géld) ook de VIÀï'.i · 

1n Symbool, zeer intens 
·· De 1'/ens van ons LENS, 

Een VLAG, .die de Schets alreeds za_e! . •· 

Wij hoeven 't succes niet te vrezen 
Als U maar eens e v e n wilt lezen. 

Wat hieronder staat, .. 
l;l§.n _ cj.oet Gij een 'D A A D, 

En met Lofgezang wordt Gij geprezen! 

Reeds danken wi,i HART I LIJK de leden 
Die stevig aan huisbezoek deden. 

. Pé-PP- dankt hen allen . 
Met groot welgevallen, 

Privé en Persoonlijk! Met reden! 

Maar één ding, dát moeten ,•,e vermelden: 
Het woordje "GENOEG" klinlct maar ::: e 1 d e. n. 

ELK lifIE!Pr !IBDE"IBRKER 
MilAICT ONS "TEER IETS STERK!;;R . 

11 GENOEG" • • • hoor je nimmer •• ; bij GF.LlJE!if ! ! .~ ~- ~ . 
'ic : 26. 000 spaarwelèen zijn 

er·nodig,om die F,2600.-
te ha_len, 

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

Namens.de'Pers- en Prop.Comm. 
Secr. "T.H. 

P R o · G R A M M A ;:.SE:c:;,f:.:.,IT:.:Oc.:;RE:;:·=.S--=Z=-=,Oc,:;ND;:cA~G"---=l:.<3_..;I:,a.m::_;v:.::El=.'B=ER"'--=l"'')-'?-"-9;;.• 2.30 u, Vogel 1 '- LenS 1 Terr. Buurtweg, "Tassenaar. 
·2.30 u. Lens 2 - Duno 2 terrein 1. 
12.3ou. D.S.O. 3:- LenS 3 -terrein , Zoetérméer. 
12 u. H.V.V, .5 Lens 4 terr. Van Hogenhoticklaan. 
1.15 _u,,·LenS 5 - W,I.K. 5 terr. l (Lens 5 in rode shirts! 

12 u. Lens 
2,30 µ. LenS · 

6 - Vogel 6 
7 - "Celeritas .7 

ter attentie van Dhr Al, 
terrein 1. 
terrein.2. 
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P R O G RA J.ï HA JUNIORES ZATERDAG 12 NOVEJ,!BER 1949, 
2:45 u., :[.,enS F - QuLck Steps (terrein 1. · 
2.45 u. D.H.L. - Lens G terr. te Delft,Laan v.Vollering 

~-45 u. 
2.45 u. 

Tuloa 
Velo 

Lens H 
- Lens J 

.. · Samenkomst 1. 55 u.Rijswijkseplein. 
terièin Ockenburgh. 
terr. Wateringen, Uoordweg,Samen

,komst 2 u.Leyweg h,Vreeswijkstr. 
Pupillen spelen Zondág (zi~_onder) 

=-P---=R_O:;.__;G:....::.R:....:.:A:-la:.i...:l""l-=A 'JUNIORES ZONDAG 1·3 NOVE!:IBER 1949, 
1,15 u. Lens A - R.K. AVV terrein 2. 
12 u. Lens B - Quick St. terrein 2. 
12 u. Velo - Lens C t terr. te Wateringen, Noordweg 

1. Samenk •. :_ll.15u,Leyweg hoek 

1,15 u. Gostcrboys - Lens D { 

12 u. V.V.P. - Lens E 

Vreeswijkstrae.t. 
terr. Van.Thuyllstraat.Samenk, 
12. 30u. Rij swijkseplein. 

· terr, Rava-VVP, tegenover ADO 
... amenkomst op het terrein. 

- LenSpupil. terrein Ockenburgh. 
. . , 12 

-------------------------------------------------------
DE E.C,O. B t AAST -A p·p t L, 
OPSTE!~LING DER ELFTALLEU. · 
Lens. 1: J.v.i.ielzen, A.Hoefnagel, H.Houkés, J.de Roos, P.Hop-· 
penbrouwers, H,Helmich, A.v.Huffel, H.v,d.Bürg, A.Heydra, J. 
\'!illeos, F.v.HieL Res.: J.v,d,Wal, Leider: Hr W,Pr11alder. 

Lens 2: W.Hillenaar, Il.den Drijver, P,Krol, E.ten Berge, J. 
Roozcnburg, G.v.d.Steen, H,Uaastepad, A.Zuydwijk; 'G,Cocmans, 
C.Durcnkamp, J,Linneweever, Res •. : J.Born, M,Lückel. Leider: 
Hr' N.,Schoutcn, "" 

LenS 3: J,Frijter~, J·.v,Lipç§l!lburg, J·,Al, F.Rombouts, Th,v:\'lijk, 
A,Bogisch, J ,Kuip, F,Bogisch, W.Verheggen, Vf .Regge, C.v.Lu
xembu:rg. Res: L.Bcm, M,Delhez, Leider: Hr A,de Yreert·. Bijeen
komst 11,20 u. Korte-Rijnstràat· tegenover S.S.Statión, Bus
dienst Ci tono.. · · 

LènS 4: J,Hccre, J.v.Vlesting, A.Krol, P,de Leeuw, C.Al, R. 
Beokcr, N.N., V.v.Laarhqven,' F.v.LtJ.Xemburg, F.Bouwrneester, 
S.Kroon. Re~.: j ,Meye,:., Leid,èr Hr. n·.Koster: 

Lens 5: L.Kortekaas, J.v.Venrooy, H,v;d,Boógaardt, F,Mourik, ., 
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L.BorS~<:J,S,lll1, J_.Bontj'!), ,A,Blo~, f[,y,R,ijn, ,;Lv,d,Be11rt, · J ,v.Sp_rqn
sen, L.Niessen. Res: B,Bes, I!.Gelauff. Leider: Hr J.v.Venrooy. 

L~riS 6: À.1'!agemans; H,v.Uiel, ~r.Klünnen, F.D~meyer, M.Luckèl, 
'J.Iffiijff,·C.ICras, B.Bes, J.Bom, A.Versteegh, 1~.Gelauff,. Res: 
A,v,d.!!eulen; L.de We.ert'. Leider: Hr. Ph,de Heer. 

LenS 7: L.Kortekaas, J .Admiraal, C .Hillenaar, A,Bosma, C .Ilo- · 
gisch, Ch.v.Veen, L.Bosma, J ,Sinjorgo, N.Dor.ikes, J ,v.'7assem, 

H.v .. Hoek.- Res: L,Janssens, Leider: Hr N.Der:ikes. 

Komende Zondag begint dan vieer de competitie met een voor LenS 
volledig programma.Lens 1 gaat naar Vogel,.-n:1arvan zeker gei.on
nen moet ,.,orden willen wij uit de gevaarlijl:c zone komen.Voor
trekkers, vooruit laat zien dat jullie ook nog kunt voetballen. 
Gooit de Jan Salie-geest·af en denkt er aan dát van nu af aan 

. de punten dubbel gaan tellen.Van de reserve::, ver,•:achten we· nu 
veer eens een overwinning. Onderschat de tègenstande·r Duno 2 
niet en vecht voor de puntjes lui. Ook LenS 3 moet Zondag kans 
zien, minstens een puntje uit Zoètermeer mee te nemen. J ._van 
Westing en z'n mannen gaan naar:.H.V.V. 5. Ook voor jullie tel
len.de puntjes dubbel.Denkt daar. aan en vecht van begin tot 
eind-~ is succes t~gen deze, 1egenstander zeJ<;er niet. ui j;-· 
gesloten. 'lli>!:1)3~ 5 speelt· de return-match tegen "'ik 5 en we _yer-

. wachten dat de:puntjes beide . thuis. blijven. Het -móet wel. ri,,ar 
gaan als Jan Bom c.s. kans zien 'de volle buit op Ockenburgh · 
te houden. Tenslotte speelt Lens 7 tegen Ccleritas 7. Volhou
den Jongens. Tegen deze tegenstander is het best mogelijk een 
gelijk spel te behalen~ , •.,, 
Veel succes .en prettige wedstrij,den. 'Tè.C.O. 

Adres :r-:.c.O.-secratariaat: Helmersstràat 130. ______ , ----------------------------------
U IT HET JUNIORENKAHP. 

Ook deze keer kwamen de jongens van het.Sint Jans Cóllege 
:blakénd van strijdÏust naar.de ,Qçkenbu:,ghse vlf}kte.Ook nu man
keerde er niet ·één; de 7 vor!,e wedstrijden ,-,erden eveneens in 
dezelfde samenstelling gespeeld. Jammér dat de tegenpartij niet 
volledig was, zodat wij het te gemakkelijk kregen. Toch duurde 
het nog 20 minuten, vóór eindeli:jk Siief uit een goéde corner· 
van Loek met een stevige kopsioot de leidinc aan"zïjn elftal 
gaf. Dit ontmoedigde de bezoeker's slechts weinig, maar Frank·· 
vond niettemin een gaatje om no.2 te doen noteren, waarna . 
Frans dè bal uit een ·v;.ije trap ~p het hoofd van een back ilet 
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caramboleren, Y1aarna de stand 3-0 werd. Toen was het lot van 
de _Hqornparkers. beslecht en·· in de 2e helft werd nog een kv1ar
tet doelpunten géfabriceerd, waarbij Heintje zich niet afzij
dig hiiJld. Op een haartje miste Duyvestein de kap.s om een y1el 
verdiend tegenpunt te· maken. .. 

Over ·G.D.S. - Lens I vertelt ·de ·leider het volgende: 
De strijd ginc ditmaal. tegen G .D.s·. ,een stevig elftal, dat 
slechte 2 verliespunten had. Onze jongens warèn het.v.eld, in
gegaan, me.t de vaste wil om ook -deze keer de puntjes binnen 
te halen. Dit is hun ook inderdaad geltL1<:t, al hebben zij hier 
voor ook van het begin tot het '!lind moeten werken. Het begon 
al direèt met enig LenS-ove.rwicht. Toch .duurde· het nog tot 
vijf. ninuten voor de ·rust, _alvorens de uitstekend werkende 
G.D .S .keeper, voor de eerste maal werd gepasseer<l.. Na de rust 

·was de, balann naar de andere kant doorgeslagen en ons doel 
beleefde menig benauwd ogenblik, totdat de bal uit een scrim
mage bij ]';ietje terecht kwam. Deze ging er als·een bliksem~ 
flits tussenuit; het schot waarmede hij zijn° rush besloot, 
werd door de keeper niet voldoende gekeerd en George zorgde 
voor het laat:::te tikje. Hiermede kwam tevens het einde. Bra-
vo, jongens.! · · · · · 

Minder enthousiast zijn de leiders van Hen G, die teza
men no.ar Was:::enaa:r, togen. Slechts 17 jongens v1aren. aanwezig. 
Wat hiervan te zeggen? Niet één afschrijving wa;:; binnengeko-' 
men, ook niet van A. van Gastel.over w:j.e ik toevallig vernam, 
dat hij ziek.110.s. Nu hebben de trouwe leden tegen volledige 
Blauw-Zwart'elftallen-moeten vechten, zonder een redelijke 
kans op winst, het ene elftal met B,.het andere met 9 man. 
Weten jullie ouders, jongens, dat je zo laf was om je vrien
den in de steek te laten? Ik geloof ernhl veel van. Je. mag 
je er heus wel voor schame;,:! Je· weet zelf drommels goe(l,° dat 
je houding beneden peil is.' Wij zullen a.s. Zaterdag zien o;f 
je tot beter inzicht béht gekomen.· Zo niet, ,ián ;.,olgt ;traf! 
Ook al zouden 17ij een elftal moeten terugtrekken. ·, · 

De andere jongens ve.rdienen een pluim voor hun dapper strij 
den. 17el verloor H !Ilet 6-1 en G met 3-2, maar deze nederla
gen koncp. .. op rekening vap.. de :wegblijvers. Die hebben dus veel 
goed te máken. ' 
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Notities 

'- ,J,Admiraal, C,Hillenaar en C,Bogisch_ spelen ook met Lens 7, 
c. B,Helmich speelt ook in Lens A, 
c. F.Sneeuwjagt gaat met C mee naar Velo, ··rateringen. 
- . H,Kemper gaat met. E mee naar V. V .P;; Zuiaeroark, .. 
- A,Toonen reserve voor D (denk aan competit±~kaart!). 

P,Kranenburg als reserve met B. (kaart!). 
· J,Ras speelt mee ·met F •. 
M,;F[enninger speelt mee met G, _ 

Zoals in het programma te lezen is, komt a.s·. Zaterdag weer 
een nieuw juniorenelHal in -het veld .. , n. 1. Lens J, dat door· 
de Bond is ingedeeld in de 4c .klasse L. Het -trekt naar Wa:te
ringen om Velo te bekampen. De volgende spelers maken er deel 
van uit: 
L,de Vreeze, J.Eelmers, A,Onderwater, D.v.Lnxemburg, T,Scho$
vaars, H,Spapens, C,Nieuwenhuizen, J,Douw, ·nov.d,l'eer, G,Kochi, 
E,Vierhout, J,v,Velzen, -J.v.d,Meer, Deze jongens worden Zater
dag a.s. om 2 i.mr verwacht (liefst per fiets) .op de hoek Ley
weg/vreesw'ijks traat. Leiders zijn de heren Ecershoek en Lin
neweever. 
- Reserve voor G: P,Palstra, 

Res·erve voor H: A,Krohof·, 
------------------------

VAN OVER ZE E. 

Kediri, 15-10-1949, 

Blij weer eens een brief van U té hebben ontvangen. De 
tijd draait en wij naderen de dag dat wij deze ••••• · vaarwel 
kunnen zeggen. Ik hoop weer gauw onder een Hollandse lat te 
staan. Ik hacl hier routine genoeg want ik speel mee in hèt 
Cie's elftal, het Grenadierselftal van Kediri, het bataljons
elftal en het garnizoenselftal, Het uittrappen waar ik vroe
ger slecht in was, is nu stukken opgeknapt. Ik hoop, als ik 
terug ben, Lens weer van dienst te kunnen zijn. 

2l jaar brieven schrijven begint me tegen te staan. ?!!aar 
nog 6 à 8 maanden en dan is dat.ook achter de rug. 

Hartelijke groeten voor alle LenSers van Uw 

P,S~ De LenSrevue ontvang ik nog 
regelmatig. 

TOH ten DAM. 
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Nongkodjadjar; 21-10-1949, 

Hier in alles 0 .K. He) N~.dioense wordt vrijgeg~ven en 
ons bc,taljon is teruggetrokken naar het l\lalangse, waarbij we 
veel lol hebben gehad.· ·• 

We zitten nu 1140 m, hoog in.het Tenggergebergte'. De 
trein van !fadioeh naar Soerabaia reed· 20 K,M, per ·uur en hai 
de gm·,oonte bij ieder státion te stoppen, Je kon uit a'e rij
dende' trein stap))en ·voor eën partijtje voetbal en na afloop 
hard l:ollend de trein w.eer ··inhalen, 

J-Ta 2 '\7CC1strijden in het Cie-elftal was het weel' gedaan 
door de verhuizingen, De natuur is prachtig, maar ons bivak 
zelf hopeloo•, Water hebben we niet, want de T,M,I. heeft de 
leiding verr.icld en voelt niets -voor reparat!lle, Ik denk dat 
het hier nu kouder, is §:'.;'_ri' ,in Holland_, want na 9 maanden heb 
ik voor het eerst kou~~. _te.r!en, .. , . 

?! l 
-~-,-. , r ' .. 

. , 
_,. { ... - ·; . 

J!et sportgroeten, , 

RUDI WÜSTEFELD. 
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LE N S 1 Z A K A G E N D A, ·· 
Donderdag 17 •Nov.: 8 u; ·p .P. ep Juco vergadering 

Apeldoornselaan 46-48. 
Vrijdag . 18 Nov.: 8 u. Bestuurvergadert t.h.v. 

Zaterdag 
Zondag 
Maandag.·. 

A.v.d.Kleij,.G;aslaan,54, 
.19 Nov,: LenS 2-4-5-6-7-A B.C DE. 
20 Nov,: LenS G.H.J :pupillen; 
21 Nov.: Als steeds: Club ! 

in Hièrck, 

de hefl:r: 

-·----------~---'-'----------·----"------~--
A T T E' N T :t E: 

heren "v:ari de 
.. 

Donderdagavond om 8 uur worden,verwacht,de 
P.P. en van de Juco. 

Vrijdagavond bestuursvergal'l.oring! 

------------------ ----------------
VAN DOEL TO·T DOEL.· 

· ··. · ·Zeér ·tot onze spijt' zijn wij' niet in. de gelegenheid 
onze·wekelijksé wedstrijdbespreking te houden. Men gelieve 
ons in deze te verontschuldigen. 

· · . Redactie. 

· 0 F F.I "C. I .. E E .L,. . . . . 
Ondru)1cs de duidelijke uiteenzetting in de 1e·nSrevue 

. van 25 October j .1. is •t het Bestuur gebleken, dat enige 
leden hun kaartje voor de wed~trijd Holland-België niet per
soonlijk gebruikten,Ïnaar aan ~en ander ·afstonden. Dat was 
dus tegèil de a:f:<1p;ra~! J;et _Bestuur betreurt "ulks ten zeer
ste en .zal bij volgende gelegenheden hiermede terdege reke
nlng houden. 

Het Bestuur .. 



:2Q: ___________ .. - .. -· ----------------

v A R IA. 
Bi,j dh:r. C.AL berust een gevonden dasspeld (niet J.), 

GEVONDEN in ons lokaal; een shirt, een voetbalbroek, 

handdoek, een riem, een militair broekje, een grijze 

Meer niètl.Àlles Zondag l.i. achtergelaten. Aanwezig 

Ockenburgh, 

een 
trui. 

op 

WIE VAN LenS G heeft opgemerkt, waar Dhr. Borsboom zijn hand

schoenen 'heeft laten liggen? Adres·Nunspeetlaan 372, 

G E E N . :b R O O M, • , ' , -:. , 'MAAR WERKELIJKHEID. 
. ····v - . 
WIJ LEVEN l/!EE, MEll' DE Pé Pé. 

Sinterklaas is reeds nabij,Alle kindertjes zijn blij, 

Vol verwachting klopt hun har~,Daar· de Sçhimmel bijna start 

Voor zijn Race op hoge daken,Om hen allEn blij te maken. 

Maar de lui van de Pé Pé,Zijn (al is •teen ráár idee)· 

OÓk nog,in hun hele levèn,Echte Kindertjesgebleven, 

Ja,elk lid is nog een Kind,En gelóóft nog aan de Sint. 

Dus: ( écht kinderli_ik en lief) Maar misschien wèl wat naïef, 

- Hebben wij, door .. zorg gekweld,Ee.n .. Y?r.1!,.llg_ljjst s_aämgesteld, 

En die werd toen--kort gezegd--Bij de schoorsteen.neergelegd, 

Sinterklaàs had dát vernomeri,En'î$ iil<lerda;;_d· g;k~;en; · -

Uit de Zak van Zwarte Piet stroomden,als een Snelle Vliet, 

Allerhande Goede Daden. Ach,U kunt :ze· haast wel raden. 
. . . .. ' 

Formulieren,ingevuld,Stroomden ÓÓk, •• dat JJl8<l' onthuld! 

: . En op deze_ formulieren (Dîe'het Mensenhart ·zeer-sieren) 

.. Werden. troll)'I, en braai en,. hec_ht, Vele." Guldens toeg~zegd. 

}/la.a.r 66k stroomden uit de· zak (Neergelaten via 1 t dak)

.. (En op Ockenburgh gedaald) Een belofte, _steeds herhaald:_ 
11 IK ZAL ZORGEll'' ( schreef de Sint, "DAT U HIUSBEZOEKERS VINDT! 11 

·•·· -··••-~ . 

Nu,dè vlijtige Pé Pé, kinderlijk, zoet en gedwee, 

Hecht gel66f aan zulk een wonder.,En zij- dankt de Sint bijzonde:i: 

Inderdaad;na wein,i'g dagen,Z-ág meri reeds: ONS FEEST ZAL SLA.GEI 
- •,.. . 

Huisbezoeker,vol prestatie!.Huisbezoeksters,vol van gratie! 

Hart I lijk werd U dank gebracht ,Eens zegt LenS I zijn nageslacht, 

"DAT ONS LENS ZO GOED GEDIJT, DANKEN WIJ AAN HUN BELEID!" 
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De Belasting ( wat vaák bleek) Maakt U bleek •••• · en soms· van . .. : ·--- . -· . ... . . .. . . . , . . .. .. . .. . ; ... streek, 

Maar DAT DUBBELTJE per ~• ,A9li,,rie ~· ·vèrêler. keek, , · 
Zegt, (niet schraal,of ~al of pover ) 11DA1'-·HEB .1 k:VODR MIJN 

.. . ' . . ' . CLUB' WEL ·OVER!" 

Namens de Pers- en Propaganda. 
Commissie W,H.~ 

UITSLAGEN VAN 12 en 13· NOVEMBER. ·-. Oft'<•' . . , . 

VOGEL 1 Le.nS 1 4-2 LènS B 
. 

t:!,u:i.ck Steps 2-5 - . -
Lens 2 - DUNO 2 ·2-1 

1 

Velo - Lens C 2-4 
D.s.0.3 - LcnS 3 4-1 Oosterboys '- Lens D 0-3 
H.V .V ,5 - LenS · -4• 3-2. Vi:V.P. LonS,E 1-1 
LenS 5 - W ,I.K. 1-0 Lens F - Quick Steps. 4-0 
Lens 6 ~ Vogel 6 4-0 ! . D,H.L. LonS G 2-3 
Lens 7 - Celeritas 7 0-4 Moa ·- LcnS H 0-1 
LenS: A - R.K.A.v.v "2-2 Velo - LenS J 3-2 
------- -------------- ----. ---------

.. p R O. G R. A M M A SENIORES ZONDAG 20 NOVEMBER 1949. 
f 

12.-- uur A.D,O. 7 - LenS 2 Terrein Zuiderpark 
·· 2;30 uur LénS 4 - V.D.s.·4 · Terrein 1 · -- --· .. 
12.30 uur B.T.C. 5 ~ Lens 5 · . Terrein Houtweg,Loos

duinen,zijweg v.d,Leywég. 
1.15 .uur Lens 6 

.12,-- uur LenS·7 
.- Voorburg·6 . Terrein• 1-. 
- V ,c,.s, 7 Terrèin 1 

· P R O G R A MM A · JUNIORES ZATERDAG 19 NOVEMBER 1949, 
3.30 uur K,R,V ,C, - LenS G, Terrein ir,Vredenburchweg,Rijswijk 

.Samenkomsi 2.30 bij êápitol. 
· ,. Loosduinseweg. 

2.45 uur LenS,,,]! '- v.v.P. · Terrein 1. 
2,45 uur LenS 0 J - R,K,S.V.M Terrein 2. Leiders de heren 

. . · Meershoek en van Zon. 
2;~- uur LenS pup.- G,D,A. terrein 2. 

PROGRAMMA· JUNIORES ZONDAG 2© NOVEMBER 1949 
1, 15. uur LenS A '- G.D.S. ·terrein 2, 
12,- ,uur Oliveo - LenS B terrein Pijnacker,Samenkmnst 11.15 

Station Roll.Spoor.Trein vert.11.24 
2,30 uur Lens c - K.R.V.C. terrein 2. · 
12.- uur Wit Bl._RolL Lens D .terrein Westvlietweg.Samenkomst 

. 11,15 uur Rijswijkseplein. 
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12 u'u:t' LenS E - D.H,L,. _ terrein 2 •. 

----------------·------- ·-----'---------
DE E.C.O, BLAAST A P P !i.: L, 
OPSTELLING DER ELFTALLEN. 
Lens 2, w.Hillenaar, H.den Drijver, P,Krol, Eten Berge, 
J.Roozenburg, G.v.d,Steen, P,Hoppenbrouwer, J.Willems, H.v.d 
Burg, C,Dure?Llcamp, J,Linneweever. Res.: H.Naastepad, .J.Al. 
Leider: Hr, N.Schouten. . ,. 

LenS 4. J.v.Melzen, J.v.Westing; A._Krol, F_.Rombouts, H.Höukes 
R.Becker, J,v,d.Wal, A,Zuydwijk_, A,Hey:dra,'. F.:Bouwmeester, 

- S,Kroon.· Res,: ·L,Borsboom, C,Al; J.v.Luxemburg. 
Leider: H.Houkes, ' · ' · 

Lens 5, L,Kortekaas, F.Bogisch, H,v,d.Boogaardt, F;Mourik, 
_Ph,de Heer, J,Bontje, A.Blok, R,y,Rijn, A,v_.d.Bemt, J,y. 
Spronsen, L,Niessen. Res.: c.v.Luxemburg,W.Hegge. 
Leider: Ph,de H_eer, · · 

·LenS 6. A,Wagemans, H.v.Niel, W.Klünnen,' L.de"Weert,M.Luckel, 
J ,Knijff, J .Meyer,· B~Bes, J .Bom, A, Versteëgh, M.Gelauff. 
Res, :A,Bosma,. C .Kras. Le-ide:x;: J ,Bom. • ·. ·· · ·· · 

LenS 7, A,Wagemarts, J,Kuip,·•P,de Leeuw, A.v;d,Meulen,M.Del
hen, L,Bosma, N,Ansink, L,Janssens; N:Demkes, J .Sinjorgo, 
J.v,Wesse)ll, R_es., Ch.v. Veen, H.v.Hoek;· Leider, Hr,H.~oster. ,. 

' A,D.O, 7 - Lenig en Snel 2 i~ voor v.d.Steen en zijn mannen 
geen gemakkelijke opgave. Met inzet van alle krachten moèt 
het elftal toch in staat geácht worden hier de beide punten 
te kunnen weghalen. ·., · "·' · 
Hét vierde elftal heeft een paar punten brbodnodig. Of het 
"Haagse Ajax", ·dat a.s. Zondag op visite komt,t.eide punten· 
medeneemt, van Ockenburgh, menen wij sterk te moeten betwij
felen daar Jac Westing met _boze plannen :rond loopt, 
Aan de Houtweg gaan de oude •héren een bezoek brengen bij 
B,T.C. De positie op de ranglijst in aánme:rking genomen,zijn 
de Her_en aan hun stand verpiicht hièr mèt een overwinning 
vandaan te komen. 
Het zesde èlftai -neèft -zijn juiste vo:rm té pakken, Is -,ii t -·:· 

. misschien een reden dat _van• Voo:rburg 6 .. gewonnen wordt?. 
De eerste. oyerwinni:ng van·het zevende elftal laat nog lang op 
zich wachten, Gebewt dit -tegen V .c ,s •. 7 ? 
Prettige wedsi;rijden!; .. E,C.O. Secr, Helmersstraat 130• 
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UIT HET JUNL-OREN.KAMP, 

· . · SAMENSTELLING VAN DE 4 JONGSTE. ELFTALLEN. , ,, t 
Cl:. A',Toonen, R,v,d,Meer, H,Hakêt, C,v,Beek, W,v,Eyden,. J,Kocks 
W .Icranenb_urg·,., A,Linneweever, J,Henninger, B,v,Velzen;~P.Kra-
nenburg, A,v;Gastel, C,Duquesnoy, ~ .. 

. :s'.,".i,Deynen,· A,V:ester, H,Volle}lregt, .G,Kleinburink, R,Vre
denbregt, M,llias., L,Cloosterman, J,Z.etz, J,Combé, _L,Fortman, 
F,Schoffelmeyer, F,Teuben,. A,l\aaymakers, 

· I. :i:,'~d·e Vreeze, J,Do;,w,, A,v,Aa,rem, G.v.Agthoven,' F,de Groot·, 
J,v,d,Meer, l?,Palstra, H,Berkemeyer, J,Beerman, A,Krohof, 
J,v,Velzen, . . . 

:iG_ E,Vierhout, A,Burghouwt, Th,Gielen, A,Bouwens, D,v,Luxem
burg, T,Schoevaars, A,Onderwater, J,Helmus., K,Spapens; G.· 
Kochi, C,N~euwenhuizen. 

Bovenvermelde spelers dienen goed'op pun eiftai•te letten, 
· Indien nodig, volgen er van week tot week veranderingen·, 

. . ' '." • ···=" 

MetA speelt mee: P,Kranenburg (kaart) 
Reserves: Voor G. H,Berkemeyer, 

· .. : H, A,Krohof, P .?als tra, J,Beerman. 
J.· G,v,Agthove:p., A,v·,Aarem,,J.v.Velzen,J.Douw 

· B, B.v.Velzen,, J.Kocks (kaart!) · · 
C. F,Sneeuwjag~ · · · 

· D. · A,Toonen; · , 
E, A, Laarhoven; C ,Hoogeveen.,E. v. Oosterwijk. 

Onze klacht ·van de vorige week 
0

is goecl _begrepen: deze 
keer kregen wij wèl berichten van verhindering, zodat nog 
maatregelen konden worden get;ro'ffen, om '\)eschikbare reserves 
in he·t veld te brengen. Zo behoort net te zijn, Liever ech
ter zien wij· onze elftallen au grand complet binnen de. ·lij
nen komen; Dit is voor Lens het beste:,. en ook vo,or de j op.
ge~, want het bewijst dat er, geen zieken onder ons zijn. 
Over_igens geven wij onze spelers, de raad eventuele ziekten 
ti) bewaren tot het geslqten s_eizoen: . een, pracht •tijd om eens 
lekker uit te vieren!!! En •• ,men zij voorzichtig met oesters 

· eten (inlichtingen Jac(lues CÓmbé ! ) 
. . Zondagmiddag mocht ik met Nol van Geen c,s, meefietsen 
'naar Oosterboys. Het werd een nat geval, We begonnen met 
regen, we eindigden met regen; en tussen begin en einde voet-



. · · ;..94- . ------------------'-"---~~------- -------- -- --
balden we in de regen,. He·t veld wa,s vlak, maar zacht; de. bal 
klein en glibberig~ .En toch is het.-een leuk partijtje' gewor
den, dat eir,digdé. in ·eeii. 3:..:-0·_ àverviimîirig~- în de tweede· h~lft 
bevochten, Ofschoon tegen de,straffe wind in, ons elftal reeds 
·sterker was dan de thuisclub, wisten de Oosterboys toch 30 
minuten stand te houden en zelfs Gelauff nog enige keren op 

· de proef te stellen. Welnu, deze. Jna?.kte geen tout, In onze 
voorhoi,de haperde er evenwel een en ander, zelfs werd enige 
keren van dichtbij nog naast.het doel geschoten, Doch ook na 
het "d:raaien" ging het niet zt.lls wij hadden verwacht. W~l 
wisten :[lomijn, Raket· en De Bruyn óp ·vera~e.nstelijké wijze te· 
scoren, maar bij vlotter en behearster spel· zouden meer· doel
punten zijn ontstaan, zelfs ·ondanks het fraaie•werk van de 
emiµente keeper. Ik:moet ephte;r erkennen, dat de omständighe-
9-en niet gunstig waren voor onze aanva:ners' evenmin voor 
mijn thuisreis, want ik kwam· lekke;r nat terug.· 

Onderweg vernam ik tussen het regengekletter en een paar 
· 'windvlagen door, dat A met een gelijk spel 2-2 tegen R,:[{, 

A-,V ,v, ·genoegen had moeten ·nemen, Jammer van dat ene verlies:-_ 
puntje, maar ja, die Leidsendammers z~jn gewoonlijk niet voor 
de poes. . i . . · ·' ··· ·- ··· ·:·~' : · 

Tegen.de avon~ kort Il<} e~kaar twee belletjes, twee vrolijke 
. gezichten, twee overwinningen, H bleek 1_;0 al mooi genoeg ge

vonder.. te hebben, Nou·, dat is ook zo •. Bovendien blijft de 
spamrillg er in, Mijn zegsman spra)!: __ overigens wel van een 
"petwedstrijd", maar - zo zei hij.- d!= l~ïder was zeer tevre
den over de opkomst: 13 jongens • .Slechts -Schoffelmeyer ont-

. brak! Zou het waar zijn, dat kleine B~erriiän het doelpunt heeft 
gemaakt? En kunnen wij er op rèker-en, dat Frans Teuben de vol
gende week meer ernst in zijn spel betracht? 

1Iet andere belletje· kwaln van· C. Laten wij het houder- op 
3-0; had Jan Beckers voorspeld in een van zijn optimistische 

·· buien. Het werd 4-2, toch ook mooi: Velo speelde eerst ·met de 
· wind mee. Aanvankelijk werd rustig gespeeld, maàr plotseling 

kwam Beckè:i:'s uit zijn hoek, kogelde de bal helemaal naar 
·links, waar Piet sta:l hem te pakken kreeg, Als een pijl-uit 
de boog schoot hij er tussen door, een schot •• • en ·goal! ! ! 

· · · Doch weinig tellen làter dacht Haring dé bal te ,rangen; deze 
verw..derde echter van richting en. de gelijkmaker was er, 
Dat· kon Jehee niet met droge ogen äànzien. Hij gaf een schot 
(zo uitgemikt als· nog nooit werd ·geziè_n) en hét was gébeurd. 
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~og vóór de rust kreeg Stal het bruine ding als een pres~ntje 
van een.vriendelijke ·velo:::i:iäëk.·Piët sëliroker·liele!naal·niet 

. van en loeide in een onbewaakt doel •.. 1..:.::s~---In .de .twe.e.de .. h.elft 
;aren wij aanvankelijk wat zwakker ondanks de wind :i.n de 
rug._ Gelukkig was Wim v.d.Steen zo wijs met een sierlijk 
boogbaÏletjè de stand· ~p 4.:.1 te brengen, \1cl vergiste Bert 
zich· een keer, zodat Velo.4-2 ,;,ist te doen noter!!n, maar dit 

. w,;,rd de eindstand, En Lei:i/3 C t!!_lt nu 6 punten uit 6-wedstrij
den, Bravo! De aanvoerder verteit; dat a:lie spelers hard ge-
werkt hebbén. · · -. · · 

Jos Jager had· ook reden o~ zich te verheugen,wä.nt :zijn 
E-:-elftal ,vis1; tegen V. V.P. de. balans i_n evenwicht: te hÓuden. 

_' 1.-1. Wel moesten _de jongens het ·zohdex. Van 'Houá.t.-en· Ten Eer
.ge en wederom zonder Jeriijff. áoen, en kwain Borsboom een half 
uur _;te ·1aat, maar de energie van de. ánderen, ook van de . 

• niet.tv,elîng Kemper, was· voldoende om altháns ·de halv:e winst 
te behouden. Kranig gespeeld,. jongens! ·· 

·· ~,, behaalde wederom een overwinning, waar zelfs Pater 
Den Ouden geen opmerking over kan make_n, die anders zal· 
luiden dan: goed gebruld, leeuw! Gerard van Westing had be
paald ;i.!é)ts goed. te maken: hij scoorde nl. drie· l(éer. De_ bes
te speler 1vas die middag, naar men ·bew~ért .••••• Heintje!. 

G, althans wat voor G .a.'oorging, modderde :Ln Delft twee 
... puntjes bij elkaar: een opmerkelijke prestatie! · 

En de jongste aamfinSt, Lens J, ·verlo'cir met slechts 3-2 
in Wateringen. Dat is geerJ._ ,slecht begin. Bepaald 'fraai waren 
het doelpunt van Corrie (Kees) Nieuwenhuizen en nog meer dat 
van _Jan van Velzen, Jammer dat onze verdediging wat bang was 
en te dicht op ons doel bleef hangen, De volgende keer beter! 

De grote klap wàá voor B; dat weliswaar de ongeke.nde 
weelde van een 2-1 ·-voorsprong bij de rust had, maar daarna 
via een penalty en een trap in eigen doel linea recta naar 
de ondergang werd gesleurd, 

Alles bijeen een gunstig week-end, l\laar .•••• het kan 
nog beter. 
Zullen wij dit deze keer gaan bewijzen? Zet hem op! Geen 
afschrijvingen!Geen wegblijvers En,,, •• trap in het goede 
doel! 

P.J. 
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VAN OVER ZEE, 

Modjokerto., 6-11- 149 

Om de spanning te breken i.v.m. de a.s. uitzending 

van Holland - België, vanavond om 9.30 uur over de P,C.J.), 

schrijf ik U wat over.voetbal· hier, 
· · · Verleden week vertoefden wij met ·ons bataljons-elf-

. t:al · een weekend in Soerabaja om ïn een zesstedentournooi de 

krachten te meten met de militaire elftallen-van Soerabaja, 

Djember, hlalarig,Kediri en Madioeli~ De loting bracht ons tegen 

het sterks.te elftal, n.l. Soerabaja. Wij verloren met 2-0, 

geen gekke prestatie voor ons haastig in elkaar gezet elf-

. tal;Bij de toeschouwers.zag ik Ap Hoppenbrouwers, Ton ten 

Dam en ee,i broer van Wim Hillenaár. Menige herinnering aan 

LenS is er opgerákèld. Ton ten Dam speelde niet met Kediri 

meê, maar zo te hoien _zal 'zijn· terugkomst voor LenS winst 

betekenen,· . 
In dit klimáat doet men veel op wat voetballen be

treft, o.a. ook door de wedstrijden tegen de Chinez9!} aan 

wier spel, snelheid eri techniek je jè_zelf tracht aan te 

passen. Ook·dwingen de vaák keihardè velden je de balbehan-

deling beter te verzorgen; · · · · . · · 

De Lènsrevue ontvang ik regelmatig dank zij de fa

milie Van Luxemburg, 
Met gro~tiin aan de gehele LenS·-familie 

Jan Walsteyn, 
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LENS' Z A KA G E N D A. 
Woensdag. 23 lrovember: 
Donderdag 2,f lfovember: 
Zaterdag 26 November: 

Bijeenkomst le .elftallë"i·s 'ïiïNew:·corner. 
Äanva.rig indoortrainin[;•'"S-e·niói-ès •. 

Zondag · 27 November: 
... _!',laandag_. . 28 N(?vember_; 

Lens F-G-H-I-J-'fiti.p. ··:··. . 
LenS 1-2-3-4~5~6-7-A--'B~C-E •. · 
Club_ ! __________ , __ _ 

0 F F I C -r·-Ë· :E· t'. . . ---- ---· 
__ 1.- QE_ de ballotagelijst prijken à;e volgende namen: 

. ✓ 34. R.de Wi.t,Heelsumstraat 157, junior •. 
,,. 35. A.Jànsen,Hollanderstraat 50, junior. 

. ' ~ . 

--2.- Uitbreiding van het bestuur. · .i v, ,,.,...-,---,---',' -- -- -----. Nu het aantal leerlingen van het Sint Jans College,-'dat 
•·in de elftallen-van Lenig en Snel speelt, reeds· vrij groot en 

-----· nog s·teeds ·groeiende· is;· achten zowel -ons bestuur als--de di
rectie van genoemde scl19g_], pet .. !)90_9,ziJ.k~lijk,çl_~j;. tui,;,en..J,eide 
instanties een nauw verband wordt gelegd. Dientengevolge no
.digde. he.t bestuur. van Lenig en Snel de preféct van het Colle-___ ,,;·:•ge, ·.de.wele·enva:,rrde· pater J.Den Ouden,, uit om'.deel uit te ma- -
ken;van. óns ,bestuur.···.-·. · 

Wij. vertrouvien; dat .onze leden de ziens11ijze van hun be
··stuur ,kunnen .delen'.en.·dat .·,zij willen instemnen met de benoe-

.. : .ming van pater ·J .Den Ouden.· ' · 
Mochten· e:r desnietemin bezwaren zijn, de.n zien 'wij deze 

gaarne vÇór 10 ·:Déd ember in ons bezit. . 
HET BESTUUR. 
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É E R. S T E E L F T A L LE •R S, A T T E N T· I E _ 
Bij de zakage11da staat genoteerd een bijeenkomst van .het le 
t'llfi;al,hedenavond in "New Corner", Laan v~Meerdervoort, hoek 
van Merlenstraat,Een praatav;qndje, onder de deskundige leiding 
van dhr·Jac.v,d.Kley .is~ noodzakelijk. We rekenen dus vast 
.OP Uw Jcomst.. __ · · _________ _ 

I N D O O R ''T R A ·I N I N G. 
Donderdagavond a.s. begint in de gymnastiekzaal da Costastraat 
de indoortraining. Alle spélers;dïe. toegezegd hebben;worden 
verwacht. Mochten er nog andere ziJn;die· 'afonóg "tî;ld kunnen 
vrij malcen 1 ooir zij · zijn ze~r welkom. 

V A ,, ,, I A. 
- Gevonden em1' zwart vulpotlood. Adres, Suezkade 55 • 

.lmdi:é Versteegh feliciteren wij met het welslagen van ZJ.Jn 
examen voor de bedrïjfsgroep Melk en ·zuivel. Bravo,' André;dat 
was botertje.tot de 'boom! 

-------------------------------------- -----------
u I T S L A G E N VAN 19 en 20 NOVEMBER 1949, 
A.D,O. 7 - LenS 2 ;3-0 LenS C K.R.V;C, 1-'1. 
LenS. 4 - V.DoS., 4 7-0 . Wit Bl.R.K- Lens D • ·· 1-0 
B.T.C. 5 - Ler.S 5 2-6 ·~ Lens E - D,H.'L, 0-9 
LenS 6 - Voorburg 2-2 ! K.n.v.c. LenS G 6-1 
LenS 7- - v.c.s. 7 0-0 j. LenS H V. V .P. 5~0 
LenS A - G.D .S" 1-0 f 1enS J, - R.K.S.V.M, 2-4 
Oliveo - Lens . B 6-0 LenSpup. - G.D.A • 1-1 

--------------- . -, . -------
VAN DOEL TOT DOEL. 
Het eerste elftal.had deze Zondag een vrije dag,Hieronder·volgi 

· echter de huidige competitiestand, Hieruit zijn enige leerza
me,-zij het niet aangename conclusies te trekken.In deze afde-

. 'ling va.n 11 clubs bestaat n:ï. · de gevaàrlijke zöne uit 2 plaat
sen, zodat ook nummer voorlaatst' op het eind·van·het seizoen 
zijn status als K.N.V.B.~er moet verdedigen.En op deze gevaar
lijke plaats prijkt voor •teerst in ons 4e klas-bestaan~ de 
.naam vun LènS. De behaalde 5 -Winstpuntjes waren al na 5 wed
strijden ons deel. De,làatste 3 wedstrijden gingen dus vérlo-

. ren! \Ve bevinden ons derhalve op het hellend vlak, wàar af
glijden zo eenvoudig gaat_<èln'opl<:limmen zulke moeite kost. 

Vervolg zie pag,99 onderaan. 
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, ' . GEEN DROOM, • : ••••••••. MAAR 1'1ERKELIJ1GJEID ! .. , 

.. -: • vr.,.-:; 
~ . . . , ,.. , . . . 

· LEDEN! 't D:i:ent alom vermèld: · 
. ·. USTRTJM VIEREN, DAT KOST. GELD! ! 

:. - . . •' '' ; 

ÇERST DUS ZORGEN VOOR "DE ~CTIE" . 
'-. El,;"S KOMT DE . G r o t e attractie! " 

. N' AUWGEZE'.r bNS BLAA.DJE )',EZEÜ! 
. . UllEER HlTISBEZOEKEl, VREZEJ'I! 

·:;· · JIDER;DAAfh, IN 1 't; VOLGEfü). JMR 
. · S DE .VIERING · VOOR - · ELJ{AAR ! · ~ . . ~ 

· ;"G·.'.bJ~·:G~É.~~TÈ.Jr:? ~tee_~ d9~·-·1~m_ -E!, 
. ', EEF lF: ~STEO}T-· _wr-D:m Pé:-Fé-. . . 

; 

'' 

. ' 

E .. 11.G :;pF,J,ER~MOET GRI~.G .w i 1 ,1· e n, 
· VENEENS: ,JUNIORES EN PUPILLEN! .· 

. 

l\f .· IE'i' iiET lilNST GAA:.~ .. DE GEDACHTEN 
·. . AAR' JJ~ _~, 0~1)W~'., G~S~E~~~''. 0 . 

S PA~CTIE; ••• , ! Ja, ook dia OUDERS · 
. . TEUNl:N DIE, LIET HOOFD EN ·scHQUDERS! ! .. 

t 

~j-AïlERF.J,}ID l::01.'T DE' llELONili:}'; 
/ \ AARSTIG SPAREN .BRENGT BEKRONI}TG. 

ENIG: WERKT !!ET HlTISBiiZOEIC :t~ . 
· N ._NIET VO()R ~E Thee met Koek: . 

'L ÎÉvE?. Di'JC De :fijnste I)RUPPIES . 
- OKKEI! ONS 'HIERBIJ " DE DUPPIES ! ! 11 

. . -· -

, 

. , , 
...... 

•' . 
' ., 

·, 
-:Namens· de ·Pel's;-, en P;ropagand!i:-commissie · 

.. :.,~:..-~:_:..:.. __ ,:._,:.:.,._:_.:__~~--~....:.:::. __ .. __ _:_ _____ ~::!ä:~~:.------
. •:'VAN DOEL TóT DOEL•; {Vèrvolg)'.' ~/, · '· ·· · · · , _ 
. · Nog· is er niets verloren; maar· onze·• voórtrekkers zullen door· 

·. · . doelmátig spel ?ich· we'er ~Jlllioe;g_ moFten werken.We menen nog 
•·.·steeds;dat de. càpaciteiten· llièrvoor' aanwezig zijn.Aai) onze · 

~ ·eerste elftallers de daad! . , 
>D:s.o. . , 7 '6 1 13 
.• NàaJ.dwÎjk ·- 6 . 6 , ,12 . 

D .H.L. ;· 9 4. 1 4 ., . 9 
'Gouderak .. · · 9 · 4 5 ~ . i3 

26-· ,7 
29-'10. 

· 14-16 
19-19, 

• 
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Donk 
Rava 
Spoon-m:sen 
Vogel 
Lens 

~-'--------------
___ _.. _______ _ 

7 3 1.· 3, 7 " 19-18 

7 2 3 2 7 14-15 
8 3 . ~ 1 4 · , · 7 21-22 

8 3 -" 1 4 7 17-22 
8 2 -~ , 2 4 6 ' 14-27 

8 2 1 5 5 18-26 
\ 

KranenlJUTg 7 · 1 . . 1 • 5 3 14-23 

· Onze reser-vos konden het'. tegen de 7e editie van A,D,O. niet 

bolwe1·'cen. '.i:e;:,mover, het, t!)chnisch '!erzorgàe, goed· sluitende 

samens:c1el van 'ê.e rood-groene gastheren, stak het onsamenhangen

de g(lz,·:oeg ve.1: onze elf he~l niet gunstig af.Voeg daarbij .het 

feit,dc•.t onze achte:rhoede,waarin Piet Krol door· eel)._blessure 

ontbrc.:.:,door ,:::'..echt \'!e31Verken enige kansjes op een presenteer

blaadje· bood,r1ëL'l behoeft het geen verder betoog,dat A.D.O. met 

een veilige }-'.) vo9r,:;prong kon gaan rusten. Na de rust was on

ze tege:1St2.nd ·,;at beter georganiseerd.Er ontstonden zelfs 

twee prc.chtkansen om wat.vo,n de achterstand in te lopen, maar 

in beide gevallen zocht mer.,._ het doel te hoog. Het was en bleef 

3-0 voo~· A.D.O. De comp,sta!)-d luidt_:-

Concordia 2 9 6 , 2 1 14 32-12 

A.D.O, 7 9 6 1 2· ~3 . 26~14· 

,E.JJ.S.E.2 7 4' 2,_ 1 ·10 19-15 

Delft 2 8 3 4 1 10 26-. 9 

. LenS. 2 9 3 , 3 3 9 16-2 2 

S:poorwc:;-en 2 7 3 ::,, •·· 2 2 8 18,-13 

·oliveo 2 8 ' 2. , 3 3 7 · 14-20 

Duno .2 . 9 3 f 5 7 • 15-17 

P.D.K. 2 8 2 ·2 4 6 17-26. , 
Duindié,·t 2 9 2 1 6 5 10-30 

'D.H.C. 6 9 _1 . 1 7 3 10-25 

Hét vierde boekte ,een grote _en zeer nuttige oven,inning, • 

.. . ...... w.aRt .. il,Q.@r-dezQ.-zegs.pr.aal-.,\leJ:<i-de .;i.f.s.tan.d .. tot.. de .. b.ezet.ter van 

de ohde~·ste ·plaats met 2 .punte·n vergroot. Het was een wedstrijd 

met . eer, een.zijc1:j.g spelbee~d;: hetgeen-;'fr"óiiwèüs"ûLT:èïë 'üitsiag 
· --Vil-1:t .. ,a.i' te le_iclen.· frans Bo_uwmeester was 1,ijzonder op schot • 

. Hij yow). :driéL:aal het net, :?x véiór en. lx na de"rqsJ;~ "Jlifor d.e · 

pauze vond oo,c.il.Zuydwijk nog:het net, te:rwijl.in•de"tweede • 

helft Ton Hei;jdrà' eh. Sîlà:o "Kroon het· ·doel vonden •.. De 7e goal 

was een presentje van een der V.D.S,-backs, Onze achterhoede 

verric:1'cte het ,-,einige werk: feilloos. .., 

LenS 5 boel:te tegen E.T.C, zijn achtste over-,,inning.Qndan.l{r 
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cnvoltalligheid bij de aanvang - 9 man - gi,'.1§;' de rust in met 
een 1..:0 voorsprong. Na. de rust werd de productiviteit opge
voerd. Jfog vijfmaal trilde het B.T.C.-net. Vooral het oerhar
de schot, w\1armee Henk van Rijn een solo-ren besloot, verdient 
aan de vergetelheid ontrukt te worden. B.T.C, maakte twlle 
goals·, de tweede uit een penalty. 

Het zesde zag zijn overwinningenreeks vaa de laatste weken 
ondërbrokinï door een gelijkspel tegen VoorbL'.rg 6, een. herha
ling dus van de eerste competitiewedstrijd. Voor de rust wo
gen de partijen geheel tegen élkaar op. De 2.chterhoeden do
mineerden, zodat de pauze aanbrak met een dubbel blanke stand. 
In de t.·1eede helft nam Lens het heft in haml.0n. Dit mocht voor 

· de Voorburgers geen bezwaar heten om de leic'.ing te nemen. In 
korte tijd hadden onze voo:rwaärtsen de schede in vpordeel om
gezet. Jan Knijff en Jan Bom brachten de st2.nd namelijk op 2-1. 

· De paal nam hie:rna nog enige ke:ren het v1erl: van de gasten-doel
man ove:r en ko:rt· voo:r het einà.e wis.ten onze tegenstande:rs zo
waar nog de ·gelijkmaker achter Wagemans te ~epone:ren. Uit het 
uitgebreide ve:rslag van de plaatsvervangencl aanvoe:rde:r van 

. LenS 7 we:rden we gewaar, dat het tweede pm1'cje binnen is. Het 
werd tegen V.C.S, 7 een 0-0 gelijk spel,voorwaar een klassie
kë"ûîi'si'àg.U:Î,t•· dié_ tviëeaè mil blijkt,dat onze ·achterhoede zich 
k:ranig wee:rde. Jammer, dat de voorhoede geen kans ·zag die eer-

. ste nul door een ~éntje te· vervangen. Viel T.'ist Chris van Veen 
in de 2e helft een goaltje te maken, maar de scheidsrechter 

hield niet V'].ll scherp opge·stelde spelers en, constateerde der
halve off-side. In ieder geval, een grote verbetering nä de 
5-0 nederlaag van de .. eerste competitie-Zondag. 

Nu we zo ong.eveer de helft van het te spelen programma heb
ben. afgewerkt, volgt hier de totaalstand: 
LenS 1 8 2 1 ,' 5 5 18-26 0.63 

:~1 .':·--... ·--2- 9--·~--'3··-· 3,.'.~(---~-,-· 9 16-22 ·- 1.---,-
3 a·•·.·: 4 · .1 3 9 21-22 1.13 

"! 4 9 2. 1 . 6 5 26-36 · o. 56 
J 9 8 "' 1 16 45-10 1, 78 . 
'6 9. 4 2 . 3 '10' 22-18 1,11 
7 ·10 2 ··•s 2 6-57 0.20 

Totaal 62 23 10 29 56 160-191 0.90 
Het totale-wedstrijdgemiddelde ligt dus ietn beneden pari (1.-) 
Er blijft dus voor álle LenS-elftallen in dw tweede seizoen-

.. helft voldoende werk aan de wiri.kel. 
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HO O R9 DE WIND ·W·A AI T ·•o••••·~ 

In 1} uur tijds kan men heel wat babpelen. En de 4 heren P.P.

ers en de 4 heren Juco-ers, die zich op Donderdag 1.1. rond 
de ronde tafel.hadden geschaard,hebben kans gezien voor de 

juniores een Sint. Nicolaasavond op touv, te zetten,· Aanleiding 

tot··o.eze bijeenkomst 'lias een·brief yan de I:Ieilige_ l.!an,waarin 

· Hij ·de wens te kennen gaf enige uurtjes te midden van de LenS-
jeugd te vert-oeven,, ,._._,, ... , ,,. " . . 

_Vast stae.t: · .. 
lede datum: 9 December 1949, 
2e dc·:;,laats.~ïof van Holland, ·"lagenstraat,_. 
3e dd e·r we.'c te knabbelen valt, 
4e d1.:.t voor o,ize LenSjuniores. en pupillen de -entrée gratis is 

5e dLt er- ooè: een film ,rn:r:d t. vertoond, 
6e dat er ee:, klein examen zal afgenomen war.den, . 

_,7e 5.2.t Sint ~:icolaas ~~e1f komt, dus geen namaak!. 
Be dat iedere junior en pupil een surprise meeneemt om d~ze 

. bij de i1,cs.ng _als tol te betalen, 
9e dat de omlers van de jongelui even we.lkom zijn als de 

blauwwi tto,-i zelf. 

P R O G R A ï: l,1 A 
2 .30 u. LénS 
12 .- . u,, LenS 
12.~ u. Concordia 
2.-~ u. Celeritás 

2.3o·u. Velo 
2,30 u.- LenS 

·~1.15 u. Q.liicl:: 

-------~----.,._.-~ .-----
SENlORÊS ZONDAG 27 NOVEMBER 1949. 

1 Rava- 1 terrein 1, 
2 - Duindigt2 terrein l, 
:5 - LenS_ 3 terr.te Delft,Laan v.Altena. 
4 Len~ 4 terr. hoek Leyweg-Noordweg, 

5 -
6 

LenS 
Velo 

7 - LenS 

5 
6 
7 

Vlateringen. 
terr. te Wateringen,Noordweg 
terrein 2. 
terr; Nw .Hanenburg, de Savor
nin Lohmanlaan 215. 

P R. 0 G R A E l,f A · JUNIORES ZATERDAG 26 NOVEI.IBER 1949. 
2.45-u. Lens F.:. Gr.W.II/Vac terrein 1. 
2.45· u. Verburch - LenSr G terr,te Poeldijk.Samenkomst 

. 1.40 h.Loosd.weg-Valkenbosla 

. 2.45 u._ LenS H D.H,B.R.K: terrein 2, 
2.45 u. Quicl: Steps - Lens. ·1 terrein Nijkerklaan. 
2·.-4i5" u. V/"es:6:Cändia· :·.:. te~-- ... ,r. ••fiërr·.t'ê Naaldwijk.Same!}komst 

. · l.40·h.Loosd.weg-Valkenbosla 
2.-- ""-• LenSpupillen- D.H,:B,R.K. terrein 2. · 

De spelers v2.n G en J. die· het ·westland intrekken kunnen het 

best per fiets gaan.Laten zij letten op voor- en achterlicht, 
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Y/ie de bus nèemt kan de bus nemen voor Naal,1wijk of die. voor 
Rotterdan. . , 
Die rechtstre_eks#uit 'school wïll!ö:t;i gaan,moeten hun boterham 
nie:j; vergeten. Succes! -Niemand ,vegqlijven, hoor! 

•, 

P R O G R A J;i H A JUNIORES . ZONDAG 27 NOVfil.IBER 1949. 
12.- u. Yalkeniers - LenS A terr; Hoornpark J{ijswijk.Sa

1.15 
12.

. 1.·15 

u. Lens B - Nootd.Boys 
u. Lens C D.H.1. - -
u._ R.K.''! .V.V. - LenS Ê . · 

nienk.: ll.15u. Rijswijkseplein. 
terrein 2. , , 
terrein 2 ._ . 

. terr.Noorducg Wateringen.Sa
menk.: 12. 30~,. h.Vreeswijk;str.

:__ Ï.eJ7"veg. 

D E .E.C.O. B 1 A A S .T • A P P È 1. 
OPS'ilELLING DER I:Lli'l'ALLEN·. 
LenS 1:-V/.Hillenaar, I!.Helmich, H.Houkes, J.de Roos, J.•!il
lems, F .Rombouts, P .Hoppenbrouwers, A .l!oefll2<;-el, · A .l!eydra, E. 
v.d.Burg, F.v.Niel. Res.: J.v.Iilelzen,'·A,Bogisch, J.Linnewee-
ver, Leider:. Hr n .Praal~er; ., · " . 

LenS 2: J • .,:, ;!Ielz~n, H.á.en Dr:tjver·, 'P .Krol," L.Bogisch; • J .Roo
zenburg, G.v.d~Steen, A.v.Huffél, H.Naastepc.d, A.Zuydwijk, C. 
Durenkamp, J .Linnewéever. Res.:: · J .Bon,, 1!.Lückel. ·1eidër: 'Hr 
N.Schouten. · · · 

LenS 3:· J.Frijters, J.v.Luxemburg, J.Al; E.ten Berge, Th.v. 
Y/ijk, C.Al, ,T,y;q.1:ra1, G.Çoomaï:i_s_, _1,;Verheggç_si,. ),.Hegge, e.v. 
Luxemburg. Leider: F.r de we·ert. Bijeenkomst 10.45 ~u:. Turfmarkt . . . ~ 

· 1enS 4: J.Heere·, J.v.\'/esting, A".I{rol, 1.Borsboóm, F.Bogisch, 
J .F..nijff, V .v.Laarhoven," F. v .Luxemburg, F.Bouwmeester·, L.Bom, 

. S.Kr·oon. Leider: Hr Koster. . . 
~ . . . ' ~ ~ , 

L,mS -5: G.Overdevest, Ph.de Heer, H.v.d.Boo(saardt, F.Mourik, 
L.Ullers, J .Bontje, ·A.Blok,. H:v.Rijn, A,v.d.Bemt, J.v.Spron-'
sen, L.Niessen ... l;l\lS•:. f..çl.e_-Jqngh,.,J:,eider: Ph;de Heer •. 

. ,: . . . ~ . 

LertS 6: A.Wage~ans; H.v.Niel; w·.Klünnen, B.Iles, M.Lückel, 'Lo 
_.q.e f/ee:i;t,' J.MElye,r, C.Kras, J.Bom, A;Verstee:;h, J.I.Gelauff. 
~es:: A':zuydwijk. Leider:_ .J:Bom~:. , , _ . 

Lens 7: L.Kortekaas, J.v.Veert; P.de Leeuw, :.,v.d.Heulen, A. 
Bosma, L.Bosma~' Ch.v.Vee:n, L.Janssens·, N.DenkeS', J.v.Vfassem) 

~ H~v"Eoek. Res.·:: J"SinjO?='é;o, C.::Ioogéveen. Le~der: L"Janssens. 
I 



' , 
~104- · -----------·---------
Zo gasm onze voortrekkei's,:a,s. Zondag weer ten strijde tegen 

· Rava,:Cen lastige opgave maar zeker niet hopeloos. Kètn lui, 
.,bedenk dat de puntjes th13-ns hard. nodig zijn, Voetbal met her

sens en: veèht van begin tot eind. De puntjes. kunnen dan zeker 
op Opkenburgh blijven.' Onze reserves· lieten Zondag j. 1. een 
lelijke:·stee'.: _vallen;· Gebeurt d'.i:t, ·Zondag a-. s, .. weer· :Lui·, ·of
zijn· G.v;d .Stoen c.s. ,nu ·eens van plan"om geen punten mëe:f 
te verr,pelcn:· Oolc jullie.Js:unt dez~ puntjes best gebruiken en 
tegen Duindi;;t 2 is ,er. zeker gelegenheid om deze te bemaêhti
gen. 1enS 3 G''-'at naar. Déi:ft' om daar Concordia 3 ·te bekampen. 

" 'Vêrgi:::sên we 0;1s als v1e ~-en~achten, ·dat "minstens 1 puntje· mee 
. naar huis ,~or,1.t gèbraêht? Lens 4 staat Zondac oÓk al voor éen 

.. eware opgaaf •.. J.,v.,lest;d1g' en. zijn marmen -eijn echter niet voor 
een kl•.üntje ·ve:rvaar_d -~~ ,z;i,.jn_ !1<::vig yan _p_l_an o_l!l· Zo_nd.~ ~!)er 
een st,cc'esje te behalen. Voor Lens 5 tellen tegen Velo 5 "de , 
'puntjes dubbel, Daarom here!). zorg· vÓÖÏ;. een"óve°r,·•innir.g , .. "zo
doende re.vancl:e neménd voor· de smadelijke nederlaag, "tliiiis 

. , ge1eér6:,i, · Ler,;; 6 moet Zondag van Velo 6 kunnen winnen.Er dient 
dan echter gevoetbald te worden-door het hele elftal. En ten
slotte ónze benjamins LenS 1, die gaan aankloppen bij het hol 

·· vaii dè ieeuw (u.iè]F 7. ;Niét bang' zijn· jongens_. Je·bent···nqoit 
vers-la,:;en voà-:c: dat het· eindsignaàl klinkt, Veel suéces · en 

· prettisè· wêdsJvrijden.. · 1. • .. • .., • E.c.o. 
E.C.0.-secretariaat; Helmers-~traat 130. -----.--·-------- ·-- ----- ----
W I E W .A ic G T ,, EEN<K.á.llSJE? V/IE IS EE1T GOED PROFEET ? . 
De uitslag .v2.:1 Holland-België (0-1) is door de meeste sport
liefhebber<, niet geraden. De door ons uitgel_oofde prijs bleef 
·l"elfs in portG:Zeuill<;!·,,rnaar nû nia:ken wiJ een gok·vo:or Lens 1-
•Ráva l 'per ,c,rJ .• Zondag. Gelegenh~id _tot. deelname mondeling 
of schriftelijk tegen~ve.r onderge.tékende tot a;s. Zondàg·•2.30 
uur. ".'ie-doet er mee'i' ·,. p • JUF-FERMÀNS • 

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

·UI 'r · 'H E·T, .J·U N I O·R EN K..A. MP,· 
.Behalv2 D kot1Gn deze week· al onze, elftallen in het veld. La.-
' ten' wij: allli• op alles'zétten•oin er vooi' te zorgen, da.t'geen 
enkel cÜ'ial o:wolledig binnen: clè lijnen verscn.ijli.t. 'rroïi:we 
opkomst is o;:c;c eerste cluopliclit ! 'Ben je· ziek, ·schrijf dan 
tijdig af,&,!. liefst réetls op·woensdagavond. Dan is het:be-- '. . . . -... 
richt. reeds :Qonderdag in ons bezit. B"eter nog: wees niet ziek 
en kon en wir1 l ! ·-
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Eerst even een _paar. s,,~lers voor be,Paalde elftallen aanwij

zen: 
A speelt mee: J.Kuypers, Reserve H.Kortekaas. Met 

Met B spelen mee: A.v.Gein, II.de Bakker, J.Boortman,L.Haket, 
S.de Bruyn, L.Urbanus. 

Bij Cis reserve, G. Lemmers, 1 

Met E' speelt mee: F.Sneeuwjagt, Reserve Jr.Romijn, A.Toonen 
en P .Kranenburg (kaart!). . 

\Yat gaan onze elftallen doen? A, dat tegen G,D.S. slechts met 
1-0 wist te winnen (was dit misschien door gebrek aan samen
spel?), zal goed doen thans niet aan· zachte eitjes te gel'oven. 
B geven wij een goede kans minstens een punt thuis te houden. 
C dat zich tegen K.R.V.C. kranig weerde, en een 1-1 wist te 
bereiken, zal Jl.H.L. goed in het oog moeten houden. D verslik
te zich helemaal in een "zacht eitje" ··en m8.,'s· nu uitrusten. E 
komt met winst uit Wateringen. Of F de buit bi1111en hoµdt, staat 
te bezien. Betere kansen heeft G, als hier echter geen thuis
blijvers onder zijn (schande!): H klaart het wel, evenals I. 
En J dan? 1':el, de 11 die op blz.• 93 hun naa,:: vinden; moeten al-
ien komen. Dan zal het wel gaan! · 

-Dank zij de goede zorgen van· Gerard Lam, beschikken wij 
over een stel competities tanden, die wij nu laten volgen: 
ATv AV lH 
Q,uick Steps 
VAC A 
Lens A 
VAC B 
RKAVV 
El.Zwart 
Westlandia 
G.D .S. 
Valkeniers 
Velo 

. D.H.B.R.K, 

u: 
Quick Steps 
V.V.P. 
Lens D 

8 15 Oliveo 6 8 
9 15 Wilhelmus 4 7 
9 15 s.v.T. 5 7 
9 12 K.R.V .C. · 4. 6 
8 11 Vfestlandia 5 6 
7 6 Juventas 6 6 
7 5 VAC. ' 3 4 
8 3 Nootd.Boys 4 4 

·s 3 R.K~A.V.V. 6 4 
8 2 _Quick Steps 

.. 
6 4 

1 1 .· LenS B 7 0 

8 14 Valkeniers 7 6 
9 12 D.H.L. , ·s 6 
7 · 11 Wit Bl.R,K. 6 3 

Quick Steps 
D .H.L. 
VAC 
L.V .fJ.J~ 
V.V.;;. 

. LériS C 
Velo 
R.K/J. V.M. 
K.R.v.c. 
D.H.!J~R.K. 
Verburch 

8 
7 
5 
6 
6 
6 
5 
7 
6 
6 
4 

14 
12 

8 
s· 
8 
6 
3 
3 
2 
2 
0 

VAC 
R,K,A.V.V, 
BLZwart 

7 9 · Rava 5 2 
' .... 5 7 ~.v.s. 3 · o 

7 7 Oosterboys 5 0 
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2 H 3 H u 

Rava 9 18 K.R.V,C. 7 11 
D.H. 1. 9 16 Rava 7 11 

Westlandia 5 10 
_D.H.1. 6 10 
K.R.V.C, ·.3 6 VAC 9 14 D.H.E.R.K. 8 ll 
El.Zwart 6 7 LenS F 9 11 El.Zwart 9 11 
VAC 4. 6 
R,K."!.V.li,· 5 4, 

V.V.P. 7 8 LenS G 8 9 
Westland ia 8 7 Quick Steps 5 6 

G.D.A; 5, 4 · Q,uiok S te.ps 9 6 Juventas 7 5 
V,V.P, 6 4· . . El.Zwart .. 8 4 . .D.H.L. 7 5· 
,R!KoS·o_V 01'.! .. ·: 5 3 ., G.D.s· •.. · ,8 4 . VAC. 8 ·4 
. LenS .E . :7 3 

.· ;Ra.va . 3 2 
Valkeniers 9 2 M.O.A. 7 
1.v.s.J. 5. 0 Verburch 5 

Velo 5 · 1 

·Rava 
Velo 
El.Zwart · 
V·.V•,P. " 
Lens H :::• 
Wit Blauw 
11.H.L. 

4 M 4.1 
8 12 S.V.T. 6. 12 D.H.1. 5 
8 12 Lens I 7 i2 Velo 8 
7 11 G.D.S. 8 12 G.D.A. 5 
6 7 Quick Steps 7 10 Westlandia 7 
6 7 \'/estlandia 6 7 1.V.S,J. 6 
6 5 V.V.P_.. 7 7 Verburch 5 
7 3 Valkeniers 7 4 R.k."I.V.v: 4 

D.H,B.;;..1:. 7 3 K.R.V .. c. 6 3'. G.D.S. 2 
8 } .... Rava 7 2-· R.K.S.V.M. 7 M.O.A. 

VAC 2 2 D.H.B.R.K, 7 2 Lens J 1 
Oosterboys 4. 1 Vita Nostra 6 

3 
2 

10 
10' 

9 
7 
.6 
5 
4 
3 
2· .. 
0 
0 

.. •. ~ \lj,-• . ·•; • 

A bijgewer]ct t/m· 20 N~.;;.. _ dE; __ andere _ elftallen t/m 13 ri'.:;:'..:. ____ _ 

VAN OV 1i: R ZE E. <i Rimbo Pengadang,7-11-'49, 
1r/at leuk d2:c mijn vorige: brief juist de lOOste wa:s àán Uw a 

adres cl.cor de ;',3nsjongens Jit Indonesië gestuurd.'n::' b'en ~,eer 
eens veI1)laats's,55 K:!!. vw. Tjóeroen.D:i,e paar laatste maandje 
moeten ze mij ,mar zo ver· mogelijk wegstoppen,want Îl.ls ik, ]:üer 
deze bcrien'de woeste en ongétemde.'natuur bewonder,moet' ik er 
vaak am1 denkc:1; dat ik dit, alles· heèi goed in mij moet opnemen 
want over een tijdje is het gedaan en krijg ik zo'n kans .E:'2J:?it 
meer. - "Gister::m in Tjoeroep .geluis;terd naar. Holland-Bel.gië:b 
ons is geen rc.c1io! Gemakkelijk als, je een (eigen!) wagen hebt 
en je je eigen commandant bent.Om 1 uur in de nacht kwam ik 
thuis en vond Qehalve de nacht iedereen in diepe rust.Niemand 
had zin gehad 0::1 mee te gaan,maar ik heb van mijn uitstapje 
geen spijt. Groeten van Korpl. BEP BOORTMAN 



DE L.E NS REVUE 
Weekblad van de Haagse 

Opgericht 18 Dec.1920. 
R.K.Sportvereniging Lenig en Snel. 

Secretariaat: Gaslaan 54; 
, · Tel. 39,83.75. 

·· Terreinen Ockenburgh;einde Laan van Meerdervoort 
Telefoen-mtinmer: 39.68.46. 

--"-----------Redactie: P.Juffermans en J.v.Venrooy 
Redactie-adres: Amandelstraat 51. 

- Administratie-adrès: J.J,van Luxemburg, Copernicusstraat 56 
-------... ------- ------ ,--------------·---Jaargang 1949-1950 Nci.13 30 November 1949, 
------------=----------==-----==--===---====-===----------=== 
L E N S I Z A K A G E N D A: 
Donderdag 1 December: 8 uur Indoortraining Seniores in de 

Vrijdag 

Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Vrijdag 

Da Costastraat. 
2 December: 8.30 u. P,P.vergadering t.h.v. Dhr P. 

Krol, Fahrenheitstraat 448. 
3 December: LeriS F-li:~I-J. 
4 December: 
5 December: 
9 December: 

LenS 1-3-4-5-6-A-C-D-E,-G. 
Strooiavond! Geen club ! 
Sint Nicolaas bij LenS '! 

------------------- ------------------TRAINING SEN I O R'E S ! 
Door een "noodlottig" misverstand viel de eerste trainings

avond in duigen, Nu echter is de zaak in orde, zodat wij de 
liefhebbers gaarne· om 8 uur verwachten. 

BESTUUh en E.e.a. ~----------------- ----------0 F F IC IE EL, Op de ballotagelijst: 
~ 36. Tonny Bennebroek, Galileistraat 179, pupil. 
,,. 37. Wilhelmus Roos• , Kepplerstraat 213; pupil. 
.- 38. J .Francine Leuvensestraat 25, Schev., jtlllior. 

;:.:::,::==.:::;:;::=;::;:.::=::.:-::::-=--=------IN MEMORIAM, -
Wij ontvingen bericht van overlijden van ons oud:..lia. 'Koos 

Bon, die enige jaren met grote ijver in onze lagere senio:r::--_. •· 
elftallen speelde.· Na een langdurig ·en smartelijk ziekbed 
st.ierf hij, voorzien van de H.H.Sacramenten, óp- 23 November · 
1.1. Wij betuigen zijn ouders·,~_roers en zusters onze hartelij
ke deelnel_lling. Ifeer,geef ;iJh'Iiel de eeuwige rust; 

En het eeuwigê licht schijne over hem, 
Dat hij . rus.t'e •in vrede. Amen •. 

~ -~' ' ; -,~ f _; • ;. .': ·: • - • 

~.-_,,, ... _,,, ._,. __ ~.,, =·-



-108- ~~---~------------~----
V A R I A. 

Ben Helmich (LenS.B) li~t Zondag 1.1. in.de groene tent 
zijn voetbalschoenen achter. Heeft iem1;tnd_ze in bewaring ge
nomen? 

De gelukkigen, die op 11 December Nederland-Denemarken gaan 
zien, vinden de volgende. week hun namen in de· LenSrevue. De 
secreto.ris ontving cie '_toegewezen_ kaart~n nog niet. 
---------------------------------

G E E N D R O O M, M A A R W E R K E L IJ K H E I D. 
VIL 

De Pé-Pé is reeds zeer tevreden 
En daarvoor is ook alle_ re_den~ _ 
Bijna 10.00Ó SPAAR\',EKEN, inderdaad, 
Zijh heden reeds het resultaat. 

-In volle vaart zijn wij dus suizend 
Naar omi'e ZES EN TWINTIG DUIZEND! 

Maar, leden, er is-één vereiste, 
Dat is 't bezorgen.van DE LIJSTEN 
Nog láng niet alle lijsten zijn 
Gekomen op 't Pé- Pé- terrein! 
Want denkt erom: het l!uisbe_zoek, ... 
Dat moet- er in als zoete koek! 

Helpt allen· méé, dan wordt het énig, 
Grijpt dus de lijsten gauw en LENIG
Natuurlijk! U beseft het wel! 
U geeft ons nu de lijsten SllEL 
En-zo bewijst Gij zeBr bekwaam, 
Ook werk'lijk Eer aan onze Naam! ·, 

., -o-o- . .. 
NameJ,1.s· de· P-ers"' 
Comn1 ..... 

en ·Propaganda
--- ,w ;H. ---- ----------

U I T S L A G E N VAN 27 NOVEMBER 1949. 
LenS 1 - Rava 1 1-1 ,LènS 6- - Velo 6 1-1 
LenS 2 - Duindigt 2 4-21Quick 7 - LenS- · 7 5-1 

· Concordia 3 -- LenS 3 2-2ËValkeniers A - LenS A-0-4 
Celeritas 4 - LenS 4 9-2ÎLenS B - Nootd.Boys 1-5 
Velo s ~ Le1:.'3 5 2-0:LenS C - D.H.L. _ C-3 
De andere wedstrijden vorul~n geen doorgang wegens terreinaf
keuring. 
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VAN DOEL TOT D O E L. 
Inderdaad wisten de spelers vari het eerste de nederlagenxeëks 
van de laatste weken te onderbreken. Het werd nög· wei geen 
volledige winst, maar cip het zich omhoogweri:ende Rava werd 
toch 1 puntje- veroverd. Het verband. in de ploeg was veel be
ter dan in de afgel·open weken, de spelers toonden begrip. voor 
hun taak en gaven zich bovendien ten volle. Helaas bleek de 
stootkracht.van het binnentrio te gering om de aanwezige. veld
meerderheid ook in voldoende doelpunten om to zetten. In de 
eerste helft na.'n Rava de leiding door een schot, dat -voor hen 
gelukkig- op het kritieke moment van richti;,g werd veranderd. 
Het m.reel van de onzen bleek hiertegen· bestand, __ ,yapt _p_ê:niek
voetbal bleef deze keer a:f:viezig. Het duurde echter tot 5 · mi-
. nut en voor het einde, voordat de zo zeer verdiende gelijkma-
ker gemaakt werd. Het was ·een prachtig schot van Franc van Niel, 
na een even fraaie cross.pass van Helmich •.. I·:ort hierna redde 
de ·paal Rava voor·een nederlaag. 

Het tweede- 1,oekte · een--verdienstelijke overwinning op de re
serven van Duindigt. Het ·samenspel was béter•verzorgd dan in · 
vorige wedstrijden en alle spelers deden hun uiterste best. 
Voor de rust een voortdurende LenS-meerderhoid, uitgedrukt in 
2 goals, resp. van Durenkamp en A.Bogisch. iTa de pauze tracht
ten de tegenstanders de bakens'te verzetten, waarbij de wed
strijd een fors karákter kreeg. Een keurige kopbai bracht de 
stand op 2-1; Ons antwoord was een doelpunt door v,Huffel na 
mooi aangeven-·van Durenkamp. In de slotfaze nog 1 doelpunt . 
aan beide zijden, zodat 4-2 de' eindstand werd. · 

Lens 3 speelde tegen Concordia 3 natuurlijk een prettige 
wedstrijd. Hoewel onze spelers in het beg_i_11 __ :qet beste van het 
spel-hadden, waren het toch de Delftse gastheren, die de lei
·ding namen. Deze voorsprong werd z<,lfs verdubbeld, toen een 

--van,onze backs in de modden vastgegroeid was en daard-oor niet 
kon ingrijpen, In.de,•tweede helft •speelde Lens· sterk op· de 
aanval, Toch duurde'het tot ver•in de tweede helft, voor Wim 
Verheggen wist te scoren, Kort,hierna herhaalde deze speler 

"die stunt; waardoor de gelijkmaker een feit was. Er waren 
zelfs mooie kansen om nog verder te komen, c1och dit was te 
mooi geweest. 
Hier volgt de stand: 
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Postduiven 3 9 . 7. .. 1 1 15 41::~.9. 
Kranenburg 3 10 6 '. 1 3 13 28-20 

Archipel 3 7 6 1 12 38-10 
Hoek v,Holland 3 9 . 5 2 '2 12 26-16. · 

Wester:-1-,artie:r 3 9 5 4 10 25-19 
LenS 3 9 4 2 3 10 29-24 
DoH.L. 3 9 4 2 3 10 19-18 
Concordia 3 8 2 . 2 4 6 17-15 
V .D .S o 3 10 1 3 ,6 5 8-33 
D.s.o. 3 9 2 - 7 4 14-33 
Terlaak 3 9 1 8 1 10-58 

Het vierde leed, met 10 man, een grote nederlaag tegen het 

sterke Celerites 4. De tegenstandêr wac in het veld zeer merk-

· .. baar sterker, hetgeen ook behoorlijk tot uitdrukking werd ge

bracht. Voor è.e rust namen d<; gastheren een 3-0 voorsprong, 

waarr.a Leo -Bo:, listig tegenscoorde. In de tweede helft nog 7 
doelpunten, helaas slechts 1 op onz·e rekening. De stand is: 

·ViJS ·4 9 7· 2 16 49-13 
Cromvlict 4 10 6 1 ·3 1~ 35-31 
v.c.s. 4· 10 6 1 3 13 36-33 
Celeritas· 4 10 6 4 12 33-23 
D,H.L. 4 10 5 2 3 12 32~27 
B,r.!,T. 4 7 -4 2 1 10 37-12 
H.v.v. 5 9 3 1 5 7- 20-29 
Rijswij!;: 5 9 3 ·.~ · 6 6 32-41 
Postduiven 4. 9 3 . 6 • 6 25-43 
LenS 4 10 2 . 1 7 5 28-45 
V.D.S. 4 7 ., 7 0 6-36 

Het mocht Lens 5 niet gelukken op Velo 5 revanche·te ne
men voor de 2-1 nederlaag op Ockenburgh. In het veld was Lens 

veelal in.de noerderheid, ma~r voor het duel vergde de glib

berige .klei blijkbaar te vee;L van onze stormlinie om de,.in
derdaad zeer goede, Velo-keeper voor onoplosbare problemen· 

te stellen. De beide Wateringse doelpunten ontstonden bij 

plotselinge, gevaarlijke uitvallen-en ze werden beide reeds 

in het eerste kwartier gescoord. We hadden verschillende ma
len pech, daar de bal soms op onbegrijpelijke wijze buiten 

de Velo-kooi bleef. Al met al kreeg de kampioenskans in de 
Wafaringse klei. een geduchte· knauw. 

LenS 6 speelde op Ockenburgh een weinig betekende wedstrijd 

tegen Velo 6. Ons elftal was'lelijk gehandicapt doordàt vele . 
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speJa:-s al voetbalwerkzaamheden achter de ,rug haddên •. De eer
ste· he1ft was vóor Velo; .. ·Resuifàat-êèn ·1-0" voorspróng bij het 
draaien. In de tweede helft was Lens het sterkst. Gelau:ff maak
te uit moeilijke positie fraai gelijk. 

Van liet zevende bereikte.ons geen verslag. Het sterke 
Quick 7 bleef met 5-1 de baas. 

DE ECHTE:GPORTMA., 

Wie voetbalien wiÏ ... -
- en het is geen gril~ 
komt nooit te laat 
en hij is mijn kameraad.· 

AJ:s het gebeurt, .dat U zeurt, 
V?,.n;. _:i,k; heb geen"t.:î,jé!.,. _ 
Dan zeg ik tot mijn spijt: 
Voegt U tot de club der zwakken •. 
En gij, luilakken" 
wanneer men U zo ziet, 
Dan zijt gij de echte sportman niet. 

'. 

JUNIOR. 

OVER AFSCHRITVEN GESPROKEN 
Het lijkt er op, dat ·enige·spe~ers ·geen voldoende begrip 

hebben van de wekelijks terugkerende moeilijkheden~· die ·.het 
leven van de secretaris váh de elftalcommissie zuur maken,·· 
Àfschrijven om 12 uur in de r.acht van Zaterdag op Zondag is 
al ·geen uniek geval meer. Zelfs óp Zondagmorgen vindt de se
cretaris van de commissie nog,brieven. Kan dat niet anders? 

' Heus niet? Sorry ! 
P. JUFFEID,!ANS· •. 

VI ·I E K R E E G ·. G E Ir IJ K ? 
Niet minder dan 29 leden lieten hun profetie over de uit

slag van LenS 1 - Rava 1 registreren. Er waren optimister, bij 
en pessimisten, sommiger, sloegen er maar ee,, slag naar, maar 
anderen wogen ie.ders kans.en voorzichtig tegen elkaar op. Zo 
boekten wij 16 keer een overwinning voor onze gasten,7 keer een 
LenSoverwinning, terwijl· 4 vrienden het öp 2-2 hielden.Eén was 

·er die van doelpunten hÓudt en.·deswege 4-4 profetéerde.Tot slot 
liet een onzer 1-1 noteren.Wie was het? Beste lezers,kunt U 
begrijpen dat Uw r<ldacteur er.schik in heeft,dat hij die ene 
is? Och,je moet er kiJ'k op hebben, hè ! !! P.JUFFERJ.!ANS. 
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P R O G R A E M A .:;S=EN::.,I~O:;;RE::;S;,.--=Zc;.OND=:.:;A::.;;G'--.-'4:,;._,=D=EC,;,:E:,;cMB=;:;ER~-'1+9;;;;..49~• 
2. 30 u. Spoorw:egen 1 - LenS 1 terr. te Rijswijk achter de 

Hoornbrug • 
. 2 .00 u. Postè.uiven 3 - LenS 3 terr. Madestein-ifonsterseweg. 
12.- u. D.H.L. 4 - LenS; 4 terr. te DeJ.fi;_,J,..v.Vollering. 
2.30 u. LenS 5 - B.'.:.'.C.· 5 terrein 1. · 
1;15 u; LenS 6 - v.c.s·. 6 terrein 1. 

P R O G RA ;I HA·· JUNIORES · ZONDAG 4 ··DECEMBER 1949. 
1. 1 5 u. LenS A - Quick Steps terrein 2. 
12.- u. LenS_ c - Gr.w.rr/vac terrein 1. 
12.~ u. LenS D - Wit Bl.RIC terrein. 2. 
2.30 u. Lens E - ·R.K.S.V .11. terrein ·2. 
1.15 1., •. D.H,:::l.ê''..K. - LenS G terrein Ockenburgh. 

P R O G R A Li Tul A Jl.JNIORES ZATEPJlAG } DECEMBER 1949. 
2.45 "• V.V.?, - LenS F te=.Rava-V'JP,Zuiderpark. 
2.45 u. Wit Bl.R.K.- LenS H terrein '.'Testvlietweg,Rijswijk 

Sa!:!enk.: 2 U:. RijswijksepJ:ein,liefst per fie1 
2.45" u. LenS I . - S.V.T.: te=ein 1, 
2 .45 u. Lel'.13 J - D .H.L. terrein 2. 
2.-~ u. Lenspup~llen-K.R.V.C. terrein 2. 

Lens G speelt op Zondag (zie_programma aldaar) •. 

Il E E.C.Oo B L A· A S T · A P P Q: L. · 
QpstelliIJF, der elftallen. . 
LenS 1: rr .Hillenaa;r, A.Hoefnagel, H.Houkes, H.Relmich, J .Wil
lems, ~'.Rombouts, J.Vlüstefeld, A,Heydra, J.de Roos, .H.v.d. 
Burg, _F.v".Nïel. Res: J.v.Melze·n, H.Naastepad, P.Krol, J.Roo
zenburg. Leil\~:r= 1-Ir C .Hall~en. 
LenS 3: J.Frijters, J.v.Luxemburg, J.Al, ,Th.v.Wijk, G.Coomans, 
J. v. Veen, E. ton. Berge,-··'"'·• Ver~eggen,. Yf.,.Hegge, C. v. Luxemburg, 
Res: Ch.v.Vee:1, N.Ansink, L.Bosma. Leider: Hr A,de Weert. 

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

Lens ,].: J.Heore, J:.v.Vlesting, A.Krol, A.Bogisch, ·L.Borsboom, 
J.Lim,eweever, V .v.-LaarhÖ'ven, L.Zuydwijk, -J.v.d.Wal, F.Bouw

_meester, L.Bor.:. Res: C.Kaas, A.v.d.ivleulen, N.Demkes. Leider: 
Hr:H,Koster. Bijeenkomst 10.45 uur Turfmarkt. 

LenS 5: A.Blol;:, Ph.de Heer, H.v.d.Boogaardt, F.1,!ourik, F.Bo
gisch, J .• Bontje, P.de Leemv, H.v.Rijn, A.v.d.Bemt, J.v,Spron
sen; L.Niessen. Res: .A.Bosma, L.Kortekaas·. Leider: Hr Ph.de 
E;eer. ' - · · · 
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Lens 6: A.Wagemans, H.v.lüel, Y!,,Klünnen, B.Bes, M.Lücrkel, L. 
de Weert, J .Meyer, A,Versteegh, J .Bom, J .Kni;iff,. 1.1.Gelauff. 
Res: Th.Kochi, H.v.Hoek, J,v.\'/assem. Leider: J.Bom, 
Aan.de,vooravond van St 'Nicolaas verwachten 11e van onze elf,
.tallen natuurlijk een surprise in éle vorm van een aantal over
winniJ:Jgen. Voor o.nze voortrek.leers .. is daartoe z0ker de kans aan

. wezig als er ne~ zo·gewerl<::t wordt als Zonda«_:j.1. Vooruit lui, 
een overwinnine; brçmgt ons een eind in de goede richtin.s-.LenS 
3 Jc,:-ijgt een zware taak tegen de leider van de afdeling:Postdui
veh·3~Wèllicl1t· zien Frijter c.s. kans om minotens 1 puntje te 
veroveren.Het vierde ·gaat naar Delft" om·-élaar· te trachten revan
che te nemen voor de thuis geleden nederlaa,;·,noe wat je kunt 
jongens, jullie kunt de puntjes best gebruikc:1,LenS 5 verioor 
Zondag j;l, een stee;:.Dit laten de heren natuurlijk niet op zich 
zitten en Zondag wordt de.arom :!l.,T.C.5 aan de .zegekar gebonden. 
Lens 6 lfoestert zich op de trrnede plaats van de ranglijst en 
is natuurlijk van plan.zich hïervan mi.et door V.C.S.6 te laten 
verdrjjven_ • 

. Helaas ziet de .E.C.O. zich genoodzaakt het zevende.elftal 
uit de competitie terug te trekkeri,nat dit.niet van harte gaat 
is begrijpelijk, vooral omdat dit hoofdzakelijic het g·evolg is van 
het onsportieve 1"egblijven of het te laat afschrijven van div"er
se spelers,waardoor de ECO geen kans meer zac de elftallen vol
ledig in het veld te zendèn. 
Adres E.C.O.-secretariaat: Helmersstraat ·130. E.C.O. 
UIT HET JUNIORENKAMP. 
Had.ik de vorige maal wel zin om Pluvius een nette'vent te noe
men,wijl hij op beide speeldagen eerst na afloo:9 van de wedstrij
den de aarde met zijn malse buitjes ging bevochtigen,deze keer 
stuurde hij ons hele Zaterdagprogramma in de in,r.Van zijn netheid 
bleef niet veel over.Maar zie, •s anderendaags vond hij de juis
te vorm weer terug en gunde onze jongens een droog partijtje 
voetbal.Relaas wist alleen ons A-elftal dezff vriendelijkheid 
op prijs te stellen.Schippers c.s. won met ~--0 van Valkeniers, 
wat een goede prestatie is,nu Erie abusievelijk afwezig was. 
A.s. Zaterdag tegen Q,uick Steps zal het wat Eeer spannen, B 
verloor met 5-1 van de Boys uit het land~lijke Nootdorp;deze 
uitslag had wel wat gunstiger kunnen zijn. C deed het niet be
ter en liet met 3-0 de eer aan .n.ILL., die de puntjes wel ver
diende,maar er te gemakkelijk aan kwam.Krijgen ,rij a.s. Zondag wat 
meer doordacht spel te zien? 
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Opstelling A; G.Overdevest,J.Admiraal,C,Hillenaar,G.v.Reenen, 
F.de Jong ,M.v .d.Berg, F .Schippers ,J .de Bakker,C .Bogisch,P .:•foï
lebregt,G.·Lam.Res: J .Kuypers • 

. -B.Helmich ros.erve voor C; A,Laarhoven reserve voor D; C.de . 

. Vreeze en G.v.':/esting reservè voor E; L.Fortman en G.Kleinbu

rink reserve voor G(Zondag) •.. V/.v.Eijden reserve voor F. 

R.v.d,Eeer en J.Kocks worden verwacht bij J.,evenals W.v.Gein 
en D.cle 1//it.I!'.Sneeuwjagt speelt mee met E. 
-Ingedeeld in 4e klas J: G.D;f!;;_ ___________________ _ 

H O O i:l T, w:c; ifLOPT ïlAAR, KHIDEREN J.. . 
Wat volgens cèe vorige LenSrevue reeds vast stond, blijkt .toch 
niet helemaal rotsvast te zijn geweest .De Iieilige Ma..YJ.,die er 

in de:,e spam1Ïi1gVOlle dagen met zijn eeuwenoude energie op urt 

is ouu en jor.g te verrassen en te verblijden, komt niet op 9 
December ii1 t.c LenSkri:!16, L~ar op Zand.aé_; 4 December reeds. 

Het overice reeds gepublicf!erde staat inderdaad wel vast: 

De LenSjeugd verzamel-t zich om 7 uur in Het Hof van Holland, 

Wagenstraat. Iedere junior is verplicht bij het binnenkomen 

een su:rprise - niet op naam gesteld - te deponeren. (Wie daar

enboven door de Sint de een of andere vriend een op naam ge

stelcle surprise wil doen overhandigen, kan vrijelijk zijn 
gang gaan). Dllce junior ontvangt dus ook een verrassing. 

Eelangstellende ouders en seniors zijn van bovenstaande 
voor...,aarde vrijgesteld. 

Dat Juco en I ,p; ook de leden van het bestuur en commis-

sies ce.arne vc;nvacht, .spreekt vanzelf. 
JUCO en P.P. 

-0-0-0-0-
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LENS' Z.AKAGENDA. 

.. , 

Dón_derdag- 8 D.ecember: De K.lT.Y •. B. 60 jaar •. 
8 u. Seniores trainen in de D;· Cost~-

Zaterdag 
Zondag 

Maandag 
Vrijdag 

straat. ·· ·---.... ·· ---··· 
10 December: Lens F-G-c-H-J. c '. 

. 11 December: 24 Lensers als kijkers en de overigen 
als hoord.ers bij Holland~Denemarken: 

12 December: "Even" na.ar de club !· 
·16 December: Bestuursvergadering !! . 

----------.-
0 N ZE K.N,V.B, ZESTIG JAAR 
Op 8 December zal het zestig ••jaär geleden zijn, dat op .een• 
bije'erikomst in Den Haag onder½voorzitterschap van de heer 
Ir J.H.Mulier besloten werd een Bond op te richten, die in~ 
middels is gegroeid tot de hu~dige K.N .V.B. Als goede l_eden :,. ,, . . 

van de voetbalbond verheugen wij· ons ·om het vele goede,· dat 
de K.N.V ,B. aan vo~tballend Neder],a,i,çl_ .h.ee:ft _gE'/J>:r,a.ch.t. ep._,b:j.e
den wij het jubilerend Bestuur van harte-·ónze gelukwensen aan. 
Mogen al onze leden begrijpen~ dat het mooiste geschenk aan de 
·jarige onze belofte is om ons steeds op dé voetbalvelden als 
een goed sportman te gedragen, '. 

---'----------------------- ---'-'-----------, 
~ NEDERLAND 
' 

- DEN E\M AR K,g N;. 
In aansluiting op onze belofté ih de vorige LènSrévue volg~n 
hieronder de · namen van hen, die ons Nederlands elftal op 1:1 
December gaan aanmoedigen in de strijd tege;c. de Denen: i 
W.v.Bohè.emen, C,Hattirik, C.Bontje, N,Hoefnagol, J,Walsteijh, 
J.Hierck, F.de Jongh, H,de Bakker, J.v.Griékcn, A,v,d,Meulèn, 
G. JCoomans, N.de Leeuw, J .Vester, P,Kranenburg; A;Toonen, H. 
den Drijver, J .ï!illems, J ,Nuijten, J .Bijlsma, C .Bierhuizen, 
F.Bogisch, A,Hoefnagel, P.Krol, W.v.Westing. 
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• · a.s; Do:1.derdac-· 8 December kunnen zij-tussen 8 en 10 uur bij 

de secrotäris de toegangsbewijzen in ontvangst nemen. Gaarne 
gepast geld ! 

... 0.F.F IC I Ë E 1.. ... . 
1 

.. _ .... 

1. Vrij clagavond 16 December a.s •. vergadert het Bestuur ·ten 
huize van de heer H.Houkes,2e Schuijtstraat 60. 

2. Aangenomen als lid de nor' s 34 en 3 5 • 
. 3-' Op cle ballo·cagelijst gep¼~atsti •. __ 

, No.39 Senior J.ldeershoek, Lunterenstraat _123. 
, IJo.40 Senioi· W .Snelleman;"'zuider-parklaan 147. 

, lfo.41 ·Junior C.Smit, Sinaasappelstraat 90., 

Secretaris ,Lv.d.KLËIJ. ·------------
V A Il. I A. 
- Na de wedstJ."ijd Lens A-G.D.S.a heeft een der. G.D.S.-spelers 
een bruine slip-over achtergelaten. De eerlijke vinder gelie-

.' ve zich in verbinding te stellen met het se·cretariaat, Gas
laan 54. 

In ons voris nummer verzuïmden wij tot.onze spijt Ru Roden
rijs te verwel:rnmen, die na een paar jaar op Sumatra te heb
ben gea:rbeid, huiswaarts is gevlogen en ·natuurlijk. ook in. on-
ze lering t erugko erd-e • · · ,. · · · ~ · 

Naar y1ij vernamen is de bótsing van_Henk Jansen tegen een 
Velo-spelerrwel zo· ernstig aangekomen,dat Henk er niet zonder 

. een paa,r weken. :rust van af komt. Wij wensen hem spoèd:i.ge be
tersc;hap ! 

V A l'i 'D E P E N N I N G ME E S T E· R. 
Zöndag 4 Decenber.Alle wedstrijden voor LehS afgelast. Ja,dat 

-vlas te verwachten, nu· het enige dagen· zulk slecht weer is ge
weest. Storm en regen was al~wat de klok sloeg. Toch wel ge-
zellig deze da.:;e~. ~ 

Zo ·lekker achter de kachel met ·een mooi boek en een lekker 
sigaar- of sié;=etje. . . 

Maai· in de l:oniende maanden kunnen we nog vele slechte en 
koude cfagen voi·nachten,ook gedurende de werkdagen.Och,als je 
dan jè werkzaamheden binnenshuis hebt,is het nog niet zo erg. 
M:inder aangenac.r.i is het echter voor degenen,die er,weer of 
·geen m,cr, .op uit moeten·trekken • 

. Is het dan verwonderlijk,dat ·ik hierbij denk aan onze trouw, 
incassoerder,C::.ie 'elke maand ongeveer 450 adressen van onze 
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LenSers moet~'bezG~k.en?_. En,.U~wee;t., he.t. allen, U.kunt. op.hem re
kenen.Elke maand trekt.h:ij;vrijwel op hetzelfde uur bij U 
aan de bel.·· · · ' · . · · 

Het zij mij dan ook ierglilid speciaal voor de komende maan
den, een beroep •oi:, Th.; allèr' iliedewerking té doen.Er zijn enkele 
adressen,waar hij een.enkele"fuaal terug moet- komen,omdat hij 
de eerste keer niemand thuis mocht t;reffen::'ïilt U proberen dit 
zoveel mogeli.ik te. v.oorkomen? Mocht U een bepaald tijdstip heb
ben,waar.op· U de inca_sseerder graag zoudt zicn,geeft hem dit· 
even op,·dan zsl een en .ander zeke:ç geregeld kunnen worden. 

De incsss.e:erder .. ontvarigt van het, geïncasseerde bedrag een 
zeker perci,ntage . als provisie .• Het is dus voor hem geen bezwaar aJs 
U enkele maanden, tegelijk betaa_lt.Hij zal U hiervoor slechts 
erkentelijk zijn, 
-----------· ... -~-H_.HOUI::ES ,pennillc,"111eester. 

DE- INDOOR-TRAIIPING, 
De eerste trainingsavond, zit er: weer op.Een z.e'3tiental leden 
had aan onze oproep :gehoor gegeven.Nie•t onv0rdienst_elijk,zo'n 
eerste keer.E:r: zijn er altijd,die eerst eve:'l. de kat uit de 
boom kijken,en !hier en daar. eens informeren hoe de avond ver
lopen is .Nu,daar .is gee11 bezwaar-tegen!! We meenden te kunnen 
constateren,dat. de aanwezigen zich wel hebben geamuseerd,en 
tevens hun body.in een iets betere conditie hebben gebracht, 
We misten echter, ,enkele spelers·,d:iie de ·eerste maal voor een 
gesloten deur waren gekomen.Het. i:, te begrijpen,dat je voor de 
tweede keer enigszins ,huiverig,..bent.l\laak je geen zorgen hoor: 

· •voortaan is de deur .2!!! kwart ~ .acht wagGnwijd open. Mogen 
we dus Donderdagavotld. op je-rekenen? · · 
---------~·~--- ----~_;.,...._ .·· -~--- HUGH. 

N I E T V A N ·D.E P;P., 
Deze week geen gedicht!. W .H. heeft zich n.l. gedurende de span
nendé dagen vóór 6 De.oember. in ·dienst gesteld van S.N. Hij 
rijmt nu steeds van Sint,vrind en bemint; Piet, niet en ziet; 
paard, staart en vaart.Ge-lieve hem dus te excuseren.De volgen
de week wordt het weer:· Jubilé; doe· mee en dok voor twee ! 

P.J. 

UIT HET JUNióRENKAMP. 
Competitie-indeling, 4e klas .:i: vervallen S.V.T. a; ingedeeld 

G.D.A. à:· 
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P.li O G RA II ]KA JUNIORES ZATERDAG 10 DECEMBER a.s.' 
2.45 u. LenS F - Rava terrein 1. 
2.45 u. Q.Steps - Lens G terrein Nijkerklaan. 
2.45 u. LenS H - G,D.A. terrein 2, 
2_.45 u. Ii,K,SVM - LenS J terr.te Monster.Samenk. _1.50 u.hoel 

· .... Loosd .weg-Valkenboslaan, liefst per 
·. ·Reserve voor F: ""· fiets. 

J .Douw,' 
voor G: A.v.ilarem, F.de Grood, H: J .v.d.!Jeer, ... A.,I(;r:oho.f., .... _. 
·J: L,clc Vreeze,' P.Palstra,'; J.v.Velzen, ·H.Berkemeyer. 

Vijf en tachtig _juniores en pupillen hebben zich noch door 
de zak noch door de roe van de drie Zwarte Pieten laten af
sch:r:i2:1:en en hebben Zondag· 1-.l. met de goede Sint Nicolaas 

• 1 , 

in hun midden een paar vrolijke uurtjes doorgebracht ih het 
Hof [van Holla.:1d.De Heilige Man was dit jaar wel bijzonder 

- spra:aJr..zaam en ook nu weer waren het vooral zijn goedheid,zijn 
vri~ml.elijkheid,zijn gulheid,die de jonge Lensharten pakten. ( ' . .. . .. ... " .. 
En de Pieten dan? -Hun·namen zijn eigenlijk Pedro,de hoofdpiet 
.Trapadoelie,cèe bijpiet,-en Proppedroppie,de üakpiet.Wat van· 
hen

1
te zeggen? Het is moeilijk Uit te maken,of zij op de eer

ste :plaats allerzwartst of meer allerliefst waren.In ieder 
gevé\l aanvaarden wij gaarne de toezegging van Sint om het vol• 
gend jaar met zijn ~nartkleurig klavertje - drie terug te ko
menJ En wat een geweldige zak met geschenken: je kon er nau
wel~jks overheen kijken! De een kreeg dit, &en ander dat, al 
naargelang de juiste smaak van Sints opdrachtgevers. Wat een 
guitenstreken haalt zo'n oude· vriendelijke heer nog uit! In 

, een ;zeer groot pa1_c_ b. v_,, .:W§:EJcrin :we>J. E:)_e!l. vQet'f>f!.l. kQI). __ Ï{.erbor
gen .zitten, stGpte hij voor schrijver dezes ·een scheidsrech-

.. " terJflu'.i.t, missch'.i.en"wel·wetend, .. ·dat hier en--daar in LenS .. 
· wed~trijdle~~ers schu_ilen, di~::f+t,ij~en le>l).<:,_l),_)!lf!.f!.:t' l).i_i,t __ t~rug

. geven. Of HiJ heeft ons Woensdag 1.1. op Ockenburgh vanuit 
zijri helicoptère zien zoeken, toen de fluit verloren was • 

. ·, De ouderen genoten niet minder dan de jeugd van de leuti
ge Jamenspral,en tussen Sint Hicclaas en menige." jongeman, die 
verle van bedeesd, meermalen met de goede heilige wedijverde 
in J lagvaardighe id. · . . 1 - . . - ,. 

Ja, Lens• Sinterklaasfeest 1949 mag geslaagd heten. 
1 

. "!ferci, Saint Nicolas, bienfai teur de l' enfance. 
· · si tendre et si bon ! " 
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LENS' ZAKA.GENDA. 
Donderdag 15 December: Seniores trai~en vanaf 8" uur 'in. de 

Vrijdag : 16 Il~cember: 

Zaterdag 1 T December: 
Z,mclsg .... 18 _Deëember: 
Maandag· 19 December: 

Da Cost1J.straat •. 
Bestüursvergadering t.h.v. Dhr H.Houkes, 
2e Schuyi;13i;raat 60.' 
LenS F:...G'-H~Ic,J·-pupillen. 
LenS 1-2-3-4-5-6-A-B-C-D. Lens 29 jaar!! Club· ........ . 

------------------------
1 9 2 o. 18 D E C E M B E R. - 1 9 4 9. 

Nog enige dagen en Lens is 29 jaar oud. W~l ,;µllen_er ge!)n 
feestklokken luiden ·en de kurk blijft op de fles, maar zonder 
gelukwens komt de club er toch niet vart af. De tijden verglij
dèn en de bal rolt voort. Wij glijden en rolle:ri mee op'de le
vensbaan, vinden alles wat wij rondom ons vinden - ook in de 
sportwereld - va.nzëlfsprekend, alsof het ons .toekomt en geven 
er ons geen rekenschap vàn hoe een en andèr is ontstaan en in 
stand gehouden wordt. Doch dit is betreffende LenS niet bil
lijk tegenover'.önze voorgangers,_die•de club stichtten en vorm 
gaven, noch tegènover onze leiders van nu, die tijd en inspan
ning wijden' aan de belangen van LenS en van de leden, Lenig 
en Snel is een goede club! Dit weet ieder, 'die zich volledig 
he·eft laten--opnemén in· het verenigingsverbànd ,- er• de invloed 
van de vrienden ondergaat en er zelf -misschien zonder het te 
besêffen- zijn omgeving beïnvloedt. LenS is goë-if! -Héfga.a·t;·er 
slechts otn; te zorgen,· dat de club"goed blijft, ja beter wordtT 
-Zou deze zorg· niet tot de taak van ons allen behoren? Deze' · 
vraag stellen is hem·beantwoórden. Laten wij dus·onze felici
tatie, tot de vereniging uitgesproken, doen-vergezeld gaan·van 
ons voornemen om in eendracht met het bestuur en in onderlin- , 



-120- --------
\ 

ge verdraagzaamheid· a·l:·.het ';~gelijke •tè ·doén _LenS te doen 
groeien en bloeien, 1Jogen wij trots zijn op_ Lens en LenS fier 
op ieder van ons.' · ' · · 

..... ------------------
0 F F IC I Ë EL. j t 

1. Aangenomen als lid 4~ np•s 36-37 en. 38, .. 
2 •. Op de ·ballotagelijst geplaatst: 
., 42 Theo Heynenian·, .. Oklqarn15'otstraat· 2,30, 29-5-37. 
/ 43 E.Teltjce . .,.Feimarstra.at. 167, 18-5-38, 
, 44 J .Douw . ·, E!'[i,!')onstraat .63, 
_., ·45·c.Veldink. · , ·LunterÉmstraat 117, 24-9-37, 

3. De heren bestuursleden wéirden herinnerd aan de vergadering. 
per a.s. Vrijdag 16 Deceinber t.h.v. ]hr H.Houlces, 2e Schuyt .. 
straat_· Go. · · ....... · ··· · · · ···-

4. Leiders en aanvoerder;, worden nog eens dringend verzocht 
de ruilformulieren nauwkeü:rig · in .te vullen .ten· einde .. dé 
boetelijst'niet nog lange1; te maken dan hij rE,eds is. 

t·- .i..... SECP..ETA~IS" 
1 :~, - _· . • . -_ . . • - -~ . . ' • 7.' . . ' . . 

· · Alluminiumstuds zijn voorlopig toegestaan in af,1achting.van 
een definitieve beslissing. ; · . -~ .. _ ....... -· ..... . 

• • • '"" -• •n" '• •• • ------- _________ :_:_~--. ----· ------------------
v A.-A ti_.,-"IT E L •-•· ·- --··-··· . 

,.,· Op.-·Vrijdag L6 December,' G.ll.s óver weinige dagen, ·gaat Ja11. 
lloodenrijs ons, per Volendam 'verlaten:. Samen mei; zijn vader,., 

_oo;k:·ééns in \1iit en blauw genuld,, gaát hij ·scheep naar Austrà.
. lië ; Zij vertrouwen zi•ch d@ai' · een goede t oekorirs t te kunnen 

· opbou'wen. lifu, ,-,ij wensen liun• gaarne veel succes toe. Vlij zul
,len Jan op onze velde·n èri rond het bil'jart op· dë clubavo:ril 
missen: hij was .voor LenS eén goed lid en een trouwe kameraad. 
Eet inoge ·je goed gaan, kerel, jou en je vader! Dè woorderi van 
de heer W,.Praalder· op je laa;"-);ste clubavond (12 Dèc,) tot jou" 

. gericht, onderst·repen wij, tèri volle. Gods beste ze1:sen moge je 
.verdere ,leven verliéhtén ! · 

'------·~--
v ··A R I A. , ·, 

'" 
_, Jan Goemans zond ons 'bericht van overlijden ván zijn Mpe- • 
·der, • mevrouw: J ,,A, ·Goemans-Rommeise·; die na een smari;èlijk 

· •ziekbed op ·~,. December ha.ar ziel aan God gaf. Wij betuigen on
ze goede vriend Jan' en zijn familie onze d_eelneming. -(l.dres,., 
Ermelostraat l78. " 

f 
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- Op. lfaandac 26 llecember vieren Willy Praalder en Joop 17i1~te-· 

. feld hun verloving; waarmee wij hen en hun families van harte· 
- gel\lk\1ens,en. · De .. receptie vindt plaflj;_~ .v~ .3 !1c.e:".'4• 30 u, in hui

ze Jacoba, Regentesselaan 30, ·Ri'jswijk. 
'. --------.-~----'-----.,,-~--'--'------~-----

R E . G' E . N' · ! . 1 

· Iedere voetballer: ;i_s.teJeu:r@stel_<l., .. a.ls. er .. 's.morgens vóór 
de wedstrijd zoveel regen val.t~ ,._q.at je moet gaan twijfelen aan 

. de bespeelbaarheid van de velden. In zo'n geval mag je nooit 
!ZA~f_ 9q;rde}§ll'.! 9_y_e;r- dè v:i.rmoedelîjke toestand van het terrein, 
~ j<:i moet de officiële keuringslijsten controleren. Als wij 
dit allen doen, voorkomen·wij teleurstelling, onvollédige elf
tallen, boete, kwäde gezichten, boze woorden enz. Dus: zie 

·aè îi:éuringsli,isten, b.v. Perenstraat 15'3, Newtonplein hoek 
'Cel·cius·straat, · Laan.van 1!iierdervoort· naast· remi's-e·; ·e•.a. · ---------------------,-------------------1 t 1'!0RDT 1,:cFJmLIJKHEID GEEN DRÓOM ~;maar dan niet Loom en 

Slo.om! 
Neen,vrienden en ook gij,vriendinnen, Wij moeten sloomheid over
winnen! Dan komt voorwaar,het volgend jaar, De Lustrum-Viering 
voor-elkaar. Dus IJverig,en energiek-zijn, .Eli niet allenn 'bij 
lief publiek zijn, Dat toekijkt; starend langs de lijn ••.• (?) 
De kunst HIER ·zelf .ERBIJ te zijn! · .. · ·. · · ' . 
Zo zoeken wij nog steeds 8 heren, Bere_:i,d,de gelden te incasseren,
Die elke week, maand of kwartaal ••• Ons toegezegd zijn,gul-royaal! 
Hierb~i moeten. z\' óók bedenken, Door kleine, en tactvolle v1enken, 
De Gevers U beg;rijpt ons wel , ·Iets te vertellen van DE BEL, 
Die elke week -bij.veekbedragen-, -De huisgenoten maar doet klagen·~ 
"Daar zijn ze ,veer! Lenig en Snel! 1 t Is elke ,,eek weer dat gebel! 11 

U moet dus(tactvol).,mijne heren, De Gevers tra~hten te bekeren ·
Tot MAAND-gift,dan wel per kwartaal, •t Is prettiger voor allemaal! 
Voor J.1g_11., ._ .die"g.even •• s.cheelt. !.t. e.en ho.op,En .ook .. voor u .•.. in -

· · · het geloop! 
Een heug' lijk feit, dat werkelijk wáár is i Zó ki•1amen e.r, biJ dè Alg. 

' · · Secretaris 
. Voor Holland-Denemarken-lieden,, Die hij' de Kaarten· aan kon bieden. 

" En die hij(waarom •t te verzwijge:p.) ,Als mede-spaar(lers méé kon -
. krijgen! 

Voor elke w·eek,á.at men betaalt, 1"ordt' (•t zij hier eens herhaald) 
EEN,SPAARSTEENTJE terstond verstrekt. Stemt de P.P.nu opgewekt. 
Door via STEENTJES op te bouwen, Het fees't~1V1aarop we zo ver-= 

trouwen! 
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Hét geld,op die manier verlçregen, Strekt állen van de club 

tot zegen, 
Niet slechts DE FEESTAVOND -o Leden!...: Wordt,met behulp daar

•.van bestreden ! 
. O,neen,geen droom,maar werk'lijkheid •••. Ook cviering, met -de 

- kerk I l~ikheid, 
En voorts een feesteli,ik ontbijt, Receptie, v.bl gezelligheid·; 
En verder een zeer schcion Cadeau, Wordt dan betaalde. Dat snap· 

U zo! 
. Dus· eind'igt hierbij Uv1 verteller ••• Komt,.s-p,oedt U LENIGER EN 

SNELLER 
Dan ooit •• als goe:de C;Lubman-Vriend,Naar T\'!EE DEN ZEVEN op· de 

. MTI:NT 
Já;op dè l!ient twee-zeventien, Daar zult _u eBrts: wat léven zie, 
Bij 1n ze.er uitbundig P .P .secretaris, Als i t'"in~aiisë:ren ·voor

.. · elkaar-is, 
En 't _ ~c)l tt1ü, w_aa!naa:;-. _ de_ P.P •. _z_o snakt, Flink áánpakt •••. eri 

, . . nièi de biezen· pákt" ! 

Namens de Pers- en Propaganda-
Commissie · • /.H. -------------------------------------------- . ,.---- --

P R O G R A _tl Jr A 
2. 30 ,u. Ler.S 
12· u, Lens 

·2.3ou·. LenS 
2.30 u •.. Cromvliet 

SENIORES SOHDAG 18 DI::CE!IBER···l949• · 
1 - Naald'wij'.c 1 terrein 1. 
2 - P.D.IC 2 terrein 1. · 
3 Kràrianburg 3 _terrein.2. 
4 Lens .. - 4- .. terr .R<,J1erijkerstraa t 

' · Tröelst;ra.kade. · 
bij 

12 , u. Adelaars ·5 - Lens· 5 terr.V.Vredenburohweg t"o 
Schaapweg; . · 

12 u. D.H.p. 8 - LeriS 6 terr. L.v.Vollering.Delft 

P R O. G R A J.i M A JUNIORES ZATERDAG' 17 DECEMBER _1_949·; , 
2.45 u. · LeriS F - Graaf Willem II Vac terrein 1. 
2.45 u. Veróurch - Lens G terrein Laak-Y!est achter Van Vreden 

burchweg,Rijswijk,links over de spoorbomen.Samenk. 1.45 
u. bij theater, Capitol. 

2.45·u. LeriS H - D.H.B.R.K. terrein 2. 
, 2. 45 u. (',uick Steps- LeriS 'I 
2.45 u. '."estlandia - LeriS J 

·terrein Nijkerklaan. 
terr. te Naaldwijk.Samenk. 1.45u. 
hoek Loosd.weg-Valkenbosl,aan. 

2.()0 u. LenSpupil_len - K,R.V,.C,.. terrein 2 .• -·- · -· · ;·---·.-:'. ,. 
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P R O G- R A M _l,! A _ JUNIORES· ZONDAG .18 DECEMBER 194 9. 
12 u. Gr.\7illei1 u: Vac ._A - , L~11S A t.erre;ï.n Roggewoning,Samen-

komst 11,-10 u; He_t Wacht je bij._ Malieveld. . 
12 u. R,K.A.v.v. - Lens B terrein• Leidsendam.Samenk. 11 u, 

He;t Wacht je bij Malieveld. 
1.15 u, D.H,B.R,K,•<- Lens C terrein Ockenburgh, 
12 .. u .. Lens D v.v,p. - terrein 2.' -- . 
De spelers van G worden per fiets verwacht. Ook die van J ·kun
nen: het· be•ät per rijwiel· d·e· refo· malce:rr.z·orgt- vo·or ·1anrp· ·en· remmen. 

---·. . -------------------
DE E,C,O. BLAA_S,T:.APPÈL. 
OPSTELLING DER ELFTALLEN: ~1 - . 

Lens 1: :-r,_Hillenaar, A,Hoefnage_l, H,Houkes, R.Roodenrijs, J, 
Willems, F .Rombouts, P ,Hoppen brouwen;, .J. ."'üstel:'eld, · J .de Roos, 
H.v.d.Burg, F.v •. Niel. P.es: J,v"l!elzen, A.Bogisch, -P.v.d.Valk. 
Leider: Hr C.Halleen. Samenkomst 1 u in C;,fé Hierck,Apeld.laan. 

LenS 2:J.v.Melzen, .H _den Drijver, PëK1·ol, H.Helmid1;, J.P.oozen-
burg; · G·.v .d.Steén, - A :-v .Euffél; E.1:afül'~epad,·P :v·;;J:;Va:lk, - J .v .d! 
'Tal, C.Durenlrn"'Ilp. Res: J.ICuip., . .l!,Delhez, .. J.l!eershoek, .. Leider.: 

Hr N.Schouten. · 

. Lens ·3: J.iijijte~s, J.v.Luxemburg, J.Al, Th.v.,;'ijk, G.Coomans, 
J .Knijf, E. ten Berge, :7. Verheggen, rr ,Hegge·, J ._Linnev!eever, _G. 
v.Luxemburg. Res: N.Demkes, F.Snelleman, C_.Ifras. Leider: Hr ·de 

1.'leert. · - - · · · - -

LèliS 4: J.Heere; J.v.V:'esting; A.Krol, ·F.Bogisch, L.Borsboom, 
S .Kroon, V.v. Laar hoven, A.Zuydwijk, C .Al, r .Bouwmeester,.· L.Bom. 
Res: L.Bosma, .!LBosma; H.v.Hoek. Leider: Hr Il.Koster. 

LenS 5: A.Blok, 'J • .r.V~nrooy 1 H.v.d.Bo",;gaardt, J.v.Veen, F.Jcou
rik, J.Bontje, · P.de· Leeuw, H.v.Rijü, A.v.d.Bemt, · J.v.Spronsen, 

· :t.Nïessen. Res:· L.Kortèkaas; A.,v;d.Meulen, A.Jansen. Leider:, 
Hr J.v. Venrooy. · · 

.. ~ . . , 

Lens. 6: A._"lagemans, H,v.Niel,-."t.JClünnen, B.Bes, M,Lückel, L. 
a,e J'Teert; J.l:!eyer, A.Versteegh,, J.Bom, J.Knijff, 1[.Gelauff. 
Res:_ .Th,IÇochi, N.Ansink, C4,v,Veen. Leider: ·J.Bom. Bijeenkomst 
11.00 uur Turfma:rkt. 

Zo zal dan a.s. Zondag voor de ·laatste maal in 1949 de. bal gaan 
rollen.voor onze 6 senior-elftallen. Dit houdt vanzelfsprekend 
in,dat de ·best mogelijke resultaten worden behaald en onze 
voortrekkers· die Naaldwijk ontvangen popelen va'n verlangen om 
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deze 19.-ng niEit_ ll!als_e t~gens~?,!lc,J.er_ ~9.. mogelijk met e~n n<ade;r-_
laag na·ar huis te zenden of .minstens 1 puntje te ontfutselen. 
De reserves spelen tegen P.D.K.· 2 ,en dit moet een ovel'\'linning 
voor de onzen worden. Dan di<mt er echter ook tot het einde· 
te worden gevoetbald. Lens 3 -ontvangt Kranenburg 3, een gelijk
waardige _tegenstander. Frijters c.s. zorgen daarom dat de .punt-
jes in eigen home blijven. Het vierde elftal gaat .naar Crom.:.. 
vliet 4. Een zwar.e opgaaf maar zeker niet hopeloos ·als van 
begin tot einde uordt. gevochten voor een zo eervol mogelijk 
resultaat. Ook Lens .5 heeft .geen.gemakkel-ijke---tegenstander.-
Om een redelijke kans _c:,_i ]_iet kaffi.p~Oe!].s_cpap ___ t_e !>_elip.P.:<),~!1- dt.\ln.t 
er echter gewonnen te worden. Daarol!l alle __ l_ie_l'l_S .. ?8-lf __ O,!"Èi )ui. 
Jan Bom gaat met z 1n mannen naar Delft om -daar de le:i,ç._er _van, 
de afdeling· te bekampen. Verrassen de spelers ons door het 
meebrengen van één puntje naar Den Haag ·? Veel succes en pret
tige wedstrij°deri. E.e.a. 
E.C.0.-secretariaat: Heimërsstra:at 130. --------------~-
UIT HET JUNIORENKA!,IP. 

''lederom een vbetbaloos weekend. Pluvius zat ons weer 
dwars; vele velden onbespeelbaar en Ockenburgh gesloten."Wel 
konden wij Zaterdag van de ,reg af constateren, dat onze ter
reinen in goede staat verkeerden, maar het hek bleef herme~ 

. tisch gesloten, zodat ons·- niets restte dan teleurgesteld huis-
toe te gaan, · 

En nu, vinden wij we!)r .een nieuv, progrillJl in de revue. vlij 
hopen op prettige wedstrijden.Zè zullen prettig_ worderï;:triciiên 
alle spelers aanwezig zijn, e!l hun uiterste .krachtèn inspannen 
voor een gunstig'resultaat.Een speciaal beroep richten wij 
tot de spelers van A,dat wij naar wij menen in de bes-t •moge.;. 
lijké samenstelling" publiceepien. Succes, jongens! '7ij verwach-
ten iets goeds van jullie! ·,' · · 

F,G,H,I èn J konden wij geen reserves meegéven.Di"t vèrddb
bel t. de .plicht van de spelers trouw op te komen. Zorgt ... 'à:.'. __y_q_gr 
op tijd te zijn Op het punt van samenkomst.Laten wij proberen 
de puntjes .. te veroveren als een verjaringsgeschenk aan de 
club. 

Opstellingen:. . ,·, .. . 
A: q.Over:devest, J Admin1al 1 C:Hi~lenaar, G.v.Reenèn, c.Bo
gisch, G.Lam, F'.SchiPJ?!alrs, J.de Bakker, T.Heydra, P,Vollebregt. 

_ Fr.de Jo%". I;eserve: J .Jag:e:r, P .KranenbFrg (kaart). .· 
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pad, C .• v.d.rJïllc, J ,1.'lallaart, J .v.d.Wal, c; Vreeswijk, J .Kuy.:. 
pers, M.v.d.Berg. Reserve:' J .I~ol·, T.Vollebregt, H".Kémper. . . -- ,. -·-- ..• -· . . . - ... ......... • .. . J .. -· . J: E,Vierhout, A,Burghouwt, A.B,ouwens, D.v.Luxemburg, T.Schoe-
vaars, A.Onderwater, J,Helmers,iIC.Späpënii"; c.Niéüivenhuizën, F.v.Gein, D.dé Wit, ·. . 

Reserve voor C: _ B .}lorsboom. Speler voor F: J .Douw. 
Spei~r _voorn:· F.Sneeuwjagt. Speler voor I: G,Kochi. 
Spe;:Lers van G, II._en I (zie blz:.···93-). 

-----------------~----- ------
VOETBAL L-E N. · 

Voetballen is de bal spelen· met de voet. Je mag de bal ook 
op hèt hoofd laten dansen of met de borst meenemen; maar regel 

is toc_h, dat de bal met de voet 
0

in eèn of andere rkhting wordt gedirigeerd. Op welke wijze ditigesçhiedt is van zeer grote 
betelcenis, zo groot zelfs dat het i;iuttige boekje: ''.Zo moei ilc 
voétbaJ,len•i. zijn éerst.e les begint m.et _ de bewering:· Correct 
tra;)pen is de eerste vereiste voor goed voetbal. In·de aan
vangsklasvan de lagere school-leren de kinderen höe dë pen 

. te hanteren om._mooi _te leren schrijven. Op de ambachÎ;school 
tonen de leraren äe aanstaande handwerkslieden op welke wijze 
zij hun gereedschappen moeten gèbruiken. En zo dient de aan
komende voetballer te weten, hoe hij de voet tegen de bal mo·et plaatsen om het leder in de kor'tst mogelijke tijd naar de ge
wenste plaats te dirigeren. 

Theoretiseren over dit thema\is. nutteloos, zo er geen urak-1 . -tische oefening op volgt. I'.aar ga nu eens even staan en bepaal 
een punt op de vloer, ,,aar de denkbeeldige bal ligt. Die moet 
je trappen. Links, oolc rechts! Rechts, ook links! Het ·gaat 
met het verkeerde been voorlopig stuntelig. Geen nood! O.B.K., 
d.w.z. oefening baart kunst! Uit een aanloop je steunbeen naast 
de bal en zv,aai dan stevig het stndere oeen·uit de ·heup. Of ·
zwaai een paar maal zonder aanloop. Rechts! Links! En weer! ' En weer! l,!èrk je aan je verkeerde been, dat het een kwestie ., van evemicht is? Ra, ha ! Dan ben je op de goede weg. Uu blii'ven oefenen! Waarschijnlijk heb,'je over een paar wëken al goe
de vorderingen gemaalct. Houd je oog op de bal gericht! Dat is van belang' En slinger·je been met de wreef tegen het bruine 
monster. stevig! Klets! Doorzwaaien! Zorg er Öok voor, dat je 
boven de bal gebogen lcomt op het momënt van schieten. Probeer 
het thuis, probeer het op het v~ld, controleer je zelf en praat 
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er met elkaar over. .· 

Denk er aan: correct trappen is de alpha van het .voet.ballen. 

---------------------
VAH OVER Z E E. 

Djatibarang,' 26-11- 149. 

De ·laatste 2 maanà.en'zijn wij. 7 keer verhuisd. 'Daarmee 

gaat de tijd snel voorbij en bovendien zien wij veel van dit 

pr;;,.chtige land, _Maar mijn correspondentie raakt er door in 

'de knel. Bij mijn laatste wedstrijd is mijn arnÏuit de koni' 

geschoten. Het genas niet snel, zodat ,ik 2 ·-maanden niet- -spe-' 
len l<;on. · · 

Jammer dat LenS 1 nog ·geen groots figuur slaat. De heren 

van het vijfde doen het beter; zij zijn dit aan hun jaren-

lange ervaring verplic'ht ! · ·· · 

. De LenSrevue ontvang ik regelmatig dank zij de familie 

Vai1 Luxemburg. Ton .;,an 1. maakt het ook weer goed, zoals \i.ij 

me .. schreef. 

Uw toegenegen 

Serg, BEN C. VINK. 

-0-0-0-0-
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'·7 /. Donderdag 22 December: 8 u. Traili.:ing· Seniores in de Da Costa-. 

. Zaterdag 
··Zondag 

Maandag. -

24 December: 
25 December.: 
·26 Dècembe'r: 

straat.·· ;, -- · 
LenS F-G-H-I-J-Pupillen. , . 
· Voor allen een Zalig. Kerstmis! , .. 
LénS Sehiorescombinatie-.A.-c:...n-:-E-F, . 

KERS.T1l>·I·S ):1·94_9. , ' • 
In.de.kerk, op school, tliuis," op straat.en in_ de winkels,·. ove:r;:s1,l_ ziet men de _yoorbèreidi_ngen tot de a.s .• viering van . 

KerstÎni~.- De een :is 'blij om een paar vrije dagen, een ander 
de:p,1-ct aan de :gezelligheid thuis r'èmdom ·de kerstboom en ·een _ 
feestelijk mail•. 1:en snuift behàaglijk. de, geur van deruÎ.engroen en vo·~lt de v/armte :van rode etalagelichten. Men komt in de . 

, stemming om het Kerstfeest te_ vièren· en te gaan genieten van 
, grote en kleine vreugden,. die aan: dit .feest verbonden zijn. Het " zij zo! Verzuimen wi•j evenwel niet even stil te staan bij. dé '_. zang ·van de. epgelen boven de veiden van :Bethlehem. "Ere· aan · God in da hoge", zongen zij. "En vrede op aarde aan çle mênsen 

Van :gqed_e_ '!"il'.': .P!!ze vioordel:l mogen ons eep. progr_~m _:,o;ijp. .:V:-9'?1' ,. : onze gedragingen, tijdens het' a.s~ Kerstfeest en ook daarna·.· · Dán ·krijgt_ on".!". wens betekenis: · Zalig Kerstmis! • · · 
, 

V A 'R .r Ao • < 

Ons bereikte het ··droevig ·b.ericht, dat tragisêh kÓrt na het 
overlijden van.zijn goede i!oède:r Jàn Goe:máns ook zijn Vader, de heer A.1!.Goemans, zich door dè' ·dood zag ontvallen;: 

, Wij ,ve.nsen de nabestaanden s.terkte toe om het zware verlies · , te. dragen. ·14ogen de· overledenen .rusten in vrede. . . ., ' ~~ ·, , 
. ,, •; 

. ' 

•. 

• 
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1."' wij aan mensenmin. 

'De -Pé-Pé i; -~en Veree'rder,van het GEVEN! 
·,- '· 1 t · Ii, geen mop, 

GEEFT gij_ p- al1? inèasseérder. Voor dé 
Spaáräctié thans op? 

G~'T de brui aan doelihoos toezien, ·Niet PASSIBF het doel -gemist, 
GEEFT activiteit, d~n wordt Ge-Een_Spaar-actie-a~tivist! 

' GEEFT niet slechts 'Uw week-bedragjé, Maar GEEFT ook Uw energie, 
Huis bezoekers! 1fet een lachj~~Wint ge aller sympathie •. 

' -
GEEFT t h u'i s gul Uw Kerstgeschenken, Als familielid, 

-· ;, , als Mens, 
Maar •••• wilt óók een beetje denken-Aan Uw Sportfamilie •• ;-.· 

LEns ! ! 
· Namens 'de Pers- en Propagandà- · 
cêrmssie , · u "H .. · 

UITSLAGEN VKN 17lfä 18-DECEJ\!BER 1949. 
LenS 1"-Jfaaldwijk - 1 2-1,: R,K.A,1( ,V .-Lens B 4~0 
LenS • 2-P .D .K. 2 4-3 j D .H.B .R.K.-LenS C 2:.1 .· 
LenS , 3-Kranenburg 3 1-7 : LenS , ,!),,. V. V.P. -10-0 
Cromvliet 4~LénS• - - 4 3-2 Î LenS :rF.::Gr .• Will.II/Vac 2-4 
Adelaars 5-LenS 5 '2~5 ! ·1enS H~D.H.B.R.K. 2-2 
D .H.C. 8-LenS 6 5-0 Î -· 
Gr.1Y-II-Vac-Le·nS A 2-2 i • 

- ' 
VAN DO t L·- T, 0 T, D Ó E 1. . 
E,;,n gro,te pluim voor dé ],l _spelers _v~ het e!'!rste~ Näa)-dwijk, 
dat zonder puntenverlies· d_e Ockenburgh,~bodem betrad, ,moest 
met een 2-1 nederlaag de terugtocht aanvaarden. De overwin
ning was minder )Iet gevolg van 'fraai'· spel, hetgeen trouwens 
bij de heersende wind pra,ktisch onmogelijk was, dan wel het 
resu;l.taat van het zeer hárdë werken. TJe hadden het geluk de 
toss te winnen, waardoor. in. de eerste helft het orkaantje ·on
ze bondgenoot was; Dit gá.f ons èen veldmeerderheid. De vele 

, 
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LenS-aanv1:ülen _werden echter periodiek. onderbroken door gevaar'" 
'lijke aanvallen van de Naaldwijkers. Hà een• kv1artiertje open
de Van .Niel ll)et een fraai sc,hot de score. Enige tijd later 
zond Frans opnieUV/ een gevaarlijk schot in; dat· .door de Roos van ·het laatste zetje werd ,voorzien~ Door. deze wapenfe.:i,.ten · 

· luidde, de ruststand 2-0 voor LenS. In de tweede helft kwam 
, Naaldwijk g_eweldig opzette!).. De achterhoede kreeg enorm veel 
,werk te verzetten, maar alle pogingen van de'\7estlanders- om· 
het L:enS-bci:lwerk-te nemen, leden schipbreuk~ Het· }îaaldwijk--: 

. doelpunt v{erd ge'qiaakt uit ~én vrije, schop, waarbij de bal zeer 
hard'.in de.uitèrste bovenhoek verdweén. In hët laatste gedeef-. 
te .:van de strijd liet· he.t _Häaldwijk.:.publiek zich van· een, i 
sl_echte zijde kennen. -Eet geloei .e:rr_gef'lui t • w4s natmelijks ·van 
de .lucht en de geest in het'-veld werd er zeer ernstig'"door , 
beïnyloed.~ In he_t laàtste _kli1artier vochten· 10 van o:rrze spelers 

• __ met de .rµg tegen de .muur, '.omdat één van onze i.pelers -ó'.ï. ge? 
heel ;-ten or.reep.te - het _mede,spelen was ontzegd.· Èen speciale 
vemeldir.g voor het werk van Van lTiel en Hillenaar. ,In :ieder -_ . . - . "'\- . gev_al, een prachtig cadeau op _LenS 1 :·29e verjaardag.· 

· :··· i,enS
0 

2 had voor de· rust ·ook.het windvoordeel. -De voortdü- • 
:r;ende aanvallen leverde_n twee goals .. op. V.d.Ual en'.Röozenburg · 

. ware1i de màk:ers. P .D .K. had na de rust vele aal'!vallen, maar 
a~i"achtérhoêde voorkwam voó;lopig ~npeil, Een goède combiru;1tie 
v·an.onze voorhoede gaf ons :á.oor Kui1!" de derde goal. "Uit .e·e:n 
yrije '.schop verkleinde P .D :IC.· de ac,hterstand; Huffèl maakte, na 
e'en_ soloren 4-1 en: eerst ·aa,arna kreeg P .D.K., gelegezµi.eid · door . 
enige dekkingsfouten. de ne_dèrlaag t·ót de cijf.ers 4-3 terug te 
b:r'eng~n. · ·. -·~ 1,', .• ,,. • ~ · • -~ ~ _ • .., -- ,..: ·,, 

. - . Van h<Jt_ derde .. Y.alt. helaás ~1einig'.go.eds .. te melden, Itranen-
. burg was zówel voor als pa 'de ;r-ust 1belangrï'jk sterk<lr,'. Mèt ·rrn:it 

bedroeg de voorsprong 4 goals, Ha. de hervatti_ng· zo:i:-gde' Jan 
Lïnne;veever voor 1-4, maar hierna'scoorde o:rrze gast<ln'n9g .3· 
doelpunten. . , , , ,· 

Het vierde speelde een goede wedstrijd tegen Cromvliet, 
Spanning was er in overirlöed en pas enige ~nuten voor het 
eindsignaal-besliste·de gastheren de wedstrijd _in°hun vooï-deel. 
Cromvliet had bij het draaien eèn 1-0 voorsprong. Zuydwi;lk ·. 
zo'rgde, voorde gelijkmaker.Nàdàt. Cromvliet opni~uw de-leiding 
had _genomen, wist: Kroo]l na<':el; snell!') sp"qrt voor ·2-2_ te _zorgen. 
Vlak voor het eipde maakte .Cromvliet 3-2., ; ' ' ' ' 

~ _~. " 

·1enS 5 kréeg met -windvoordeel éen 2-0 voorsprori.g door doel-
, ---·· -

' . , 
j_ 
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punten van v.Rijli en de Leeµw. Ha,_de rust zorgde Adelaars 
voor de cSpannïti.g dóor spoedig_·een -tegenpunt te maken. Deze 
veld.meerderheid werd door v.Rijn uitgedrulct. Ha 3-2 zorgden 
de Leeuw en v.Spronsen nog voor een duidelijke oyerr1inning. 
En hier de stand• . · · 
LenS 5 11' . c9 
Velo 5 10 B 
.Tedo, 5 10 6 
Adelaars . 5 11 6 
R.V.C. S 6 5 
v.D.v: 5 9 4 
Voorbur~. 5 . ·10 3 
B.'i'.C. 5 10· 2 
Sèheveningen 11 9 1 

1 
l 
1 

1 
2 
1 

~.I.K. 5· 10 1 
Van Lens 6 ontvingen vie geen verslág. 

· gen de le.iders, D . H. C. 8, kwam overigens 
De stand luidt: · · 

.,7..., - ,,, ' 

D.H.C. . 8 11 11 
v:c.s. ,. 6 B 6 
Scheveningen 12 9 5 
Velo 6 11 5 
LenS 6 11 4· 
Kranenburg 6 12· · 4 
Post alia. 6 10 4 
Voorburg 6 12 . 2 " 

1 
1 

"3 
2 
1 
3 

D.v.c. 4 .. 6 ,, 3 ,,:· -
Vógel 6. 10 l 

2 18 50-14 
1 17 30-10 
3 13 20-19 

. 4 13 18-29 
1. 10 '10- 3 
4 9 14-24 
5 8 . 13717 
7 5 12-22 
8 2 8-20 
9 1, 7-24 

De 5-0 nederlaag ter
niet onverwacht. 

2 
3 
5 
4 
6 
5 
7 
3 
9 

22 
'12 
11 .,. 
11 
11 
10 

1 9 
7 

- 6 
1 

45-10 
18-.5 
22-'19 
30-26 
23~24 
15-25 

·19719 
.· 17-28 
, 8- 8 
.· 6-39. 

De Haagse Scheidsrecht_~rs zonde~ ~ns ondersta.ande•inédedeling, 
die wij in afwachting van hux1-vo;J.g.ende beschouwingen gaarne· 
plaatsen. : : ' ·· ' - ~ · Red . . 
SPELREGELVARIA. . :·: • 
~EDERE VOETBALLER KENT DE SPELREGELS! · ' , 

Onder dit motto wil de .Groep Den Haag van de Centrale Orga-
• nisatie van Yoetbalscheidsrechters.:.trachten de voetballende 

. leden van de /laweslÓten v,el."enigingen meer i=icht te. ge~en 
in d~ · tarui: yan

1 
de scheidsrechter :éµ dé Regels van het Voët-

1lalspel. Immers,. riog ·v:e.el te veel Qvertredingen moeten door 
de scheidsrechters worden .bestraft door onvoldoende kennis 
van de.vo.çtballers met· de spelregels; waardoor afbreuk wordt 

' . ' . :'.._ 
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gedç.an aan de zo gewenste ·opvóering van:- het -spelpe:ll; ·Eén : ··. ';' speler, dié' b.v. -het versc.hil riiet weet tussl')n een ·directe-. · en een ·indirecte -Vrije · schop; :'.of niet weet, wanneer hij voor ·buitenspel zal moéten worden bestraft {om maar.enigé van de • · meest voorkomende ovetredingen fä 'noemen) ·mist veel om ~het ·:; voetbalspel in de perfectie· te kunnen speÎen. · · ' 
. · Onverschillig welk spel men ook beÖefent, ais men de Re-gels van het Spél niet kent; wordt men nooit· een goed spe- . ~ . ler. , ' · .. ,. · ' · 

. • Rege;Lmatig, zal' in. Uw orgaan de "spelregelkennis worden be-·· vorderd. · : • · , ~~---,----~----·---~-----~ ·~---~--P R O G RA M·U A VOOR ZATERDAG 24·DEC1IBER.' · .. 
2.00 U,.· ·LenS J ~ LenSpupillen te=ein 2 (2x20 mip..) 2.45 u. Lens H - LenS I ' terrein 2, ' 
2.45 u. LenS F - LènS ei · ·"tè=èin L · '. · • 
p: R O G R A 1! M A . VOOR lJillîDAa" 26 DECOOER :" -
12.30 u. L.enSseniores - .. LenS. A. terrein_ 1 ·(sen, in rode .shirts) ' .12,15 u. LenS., · C - LenS D ·. terrein 2. . 
1.30 u. LenS: • . E -·LenS F terrein 2. ,· 

Het spreeld vanzelf, dat a.s: Zondag~ op het Höogf.;est vai1 ,_ Kerstmis,·de bal blijft rustên:!'
0

0n_ze·gedàéh~en ktijge1tà.an' • ~- .' op naar het groots.te gebeure11 ván alle t:ljdem de menswording · · ',. vaw.Jezus;"Gods Zoon •. , · i:·, · ·- . . ~ . . . ' ... • ~-Er ïs echter nièts op tegen om voor en: na de Ee.rste Kèrst-: dag 'een pas:;: prettige onderlinge wedstrijden te spelen; van::.. ·:. daar dat wij zonder wedstrijden·va.11 bondswege ( .toch· een pro- · . :,.'._ gramrua samenstelden, zij het,:van··béperktè. omvang;_-·r· , _· ·.,. '· ])e elftallen A-C-D-'E-F-G.-H~ILJ en pupillen ker.nen.ht.m sa-··· ·.; menstelling. Di.e is als van ouds. Ii. v. d .BerK en J'.Ku,ipers ,;or-''' den uitgenodigd als rese:,;ve bÎj A te komen. Co:t,en spe<:l t :mêe .• mei; H. Ras wordt verwacht bij F. · . . •. . ; · .. Het elftal vç.n de seniores ïa aîs óvolgt: 1.'rr:ortekaas; Ph,de • .. · Heer, J.Al, J,Bom, E,ten Bergë;,L.Bora, J.Kuip,_W:Hëgge, J,de .·. Roos, H.v.d.Burg, J.Linneweevei~;· · 
. U I T H E T J U rT I O R E ,l'fK A M P. ' : . -• . -~ 

Had Pluvius reeds.zijn aandeèl'gegeven, om.velê terreinen te · doen afkeuren, -op· Zaterdag I. I. · was het boyêndièn Aeolus ,' diê ' · ·. van uit het \7.estel1 onz~ landen 'striemend de :jonge ,;coetballers ... danig dwars zat. Menige fi_ctse:r"''moest de ·_strijd op weg náàr -· 

. ,· ' ---··~ ~~--'-·--
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0ckenburgh Ópgeven, Alleen de allerdapperste hield stand en 

· verdiende daarmee de titel van held •. l.!aar ook Óp de voetbal-

' ;v:lakte i;ioest men moedig zijn cm de kamp niet _op te geven, Wel

nu, wij• waren )lloedig en hielden vol •. F en H bçmden de strijd . 

aan tegen Graaf Willem II-irac en D.H.B.R.IC., ,maar meer 110g 

tegen de "frisse bries". ,J.!ooi ·voe:tbal was ver te -zoeken. Va,~ 
een geordend verslag kan begrijp_elijkerwijs niets komen. l,a

ten wij volstaan met de uitslagèn te vermelden, n.l. 2-4 .en 

2-2. Maar Leo Deynen moet op het podium· om onze ovatie in..:ant

-yang~t te,nemen wegens het.keurig keren van een even:keurig 

genomen strafschop. Dat was Kraak op zijn best. . ,··• .. 

. · ..... ZQl:,P,"!g daa,r.op was. a,e.'wind w.i.t -:-.èig"nlijl.ctwe.e. watjes-,, .ge..,

lm,d, zodat de bal meer onder contröle'• lwn worden gehouden. 

· Dit kon B en C evenwel niet tot winst b'rengèn. ;ne·ze· ëdelnfoe:.. 

dige elftà.llèn lieten dè éèr en de puntjes aan-hun gasthere~ 

met resp. 4-0 en 2-1.·D bezorgde zijn leider.een financiële 

hersenschudding door V,V.B. met 10-0 te kraken, In de eerste 

helft was de sta.,i!J, vrfj safe op 9:'-0 gebracht. Hans.;v.qnd. tegen 

de. 'Jeste:rroind in toch nog een gaatje om het ·getal mooi te ná-
ken. ~~ ~:1:: --- · 

' Van A ontving ik ee;~ vlot verslag dat· hier volgte 

VAC - LenS A-; 2-2·. Tevreden, maar niet voldaan; ; . 

·vac; met de uiri.d in de rug, startte .met een offènsfé:t. Lê;1S 

raakte in de verdrukking, ·wist zich wel langzamerhand. ï'os .. te 

werken;,. maar kon toch niét verhinderen; dat Vaé' .. de score opëÎn

de •. (1-Q) Zo bleef het. tot de,-rust •. Daarr;ä was Lei1S in dG - · 

·. 'nieèrderheid en al spoedig werd de_ starid geëgaliseerd, toen de 

jong èen van de lat térugspringendé bal bebeerst_iri het net 

deponeerde. Lens bleef .meestal de toon aangevèri., • doch bij' een 

uitval van de ga':'theréri kreeg LenS _een p<,~lty teg;en zich.''· 

Èen w'el wat al te ,zware straf •. · Er werden bezwaren gemaakt, .er 

;1erd gediscusieerd mét de arbiter; ·maar 's, mans beslissing ,-.. 

bleef onherroepelijk. Enfin" Vàc ',s. eminente spil, 'stelde de--;:, 

ze sympat.hieke .geste zeer op prijs· (2-1). LenS was gauw over 

de tegens],ag heen, .v,ant kort. daarop werd de bal bij een ai..:_.·· 

gemene LenS-aanvaL een prooî.van de opgedrongen Admiraal,.di~ 

.de keeper geen.kans gaf. llat L,enS .ook probeerde, ·het blèef · 

2-2, hetgeen absoluut de juiste verhouding was, 

Het'was ge·e11 strijd van hoogstaand s];)el, wel vol· spanniiig 

en vèchtlust. Beide ploegen -s_peelden iets .. onder de maàt. (mis

·scl:,ien dat het belang van de 111Stch zïjn .stempel é!_rukte op het 
/ 

' 
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spel) Bij Vac viel.het kopwe~~ en het ploegverband op,' ter-
wijl LenS het mêer moest hebben van enthousiasme eri individue- · 
le acties. Beide defensies speelden zeer sterk en gáven de aan~,. 
vallers weinig kans. LenS telde geen uitblinkers, en evenmin 
zwakke plekken. Slechts zou ik Paul Kranenburg willen noemen,· 
.die als invaller, naar omstandigheden uitstekend voldeed·. 

Naar mijn mening heeft men 'nu wel ongeveer de ·sterkste OP7' 
stelling gevonden. En met een .beetje meer samenspel moeten - ', 
we in staat zijn tee.n .punt ,mee;,:- te verliez.en, hetgeen hard no-• 
dig is (zie sta,id). Tenslotte:;. tracht te voorkomen dp,t de te-,-. 
gensta,r,.der na afloop zegt (zoals Vac dit deed) dat sommige· 

.. var,, ·onz'e spelers af en toe wel wat té fanatiek spelen •. En hier 
is de stand: ., 

A·II, 18 December. 
l Quick Steps ' 10 ,19 

I 2 LènS A ·,,' 11 11e ,,, 
3 Vac A 10 16 

' 4 Vac B 
' 

10 14 . , 5 R"K"A ... V.V • 9 13 
6 B. Zwart 7 6 
7 Westlandia ., 8 5 
8 GoD,;So 10 5 

,9 Valken.iers L 9 3 
10 Velo. 9 ,2 
11 D.H.:B.'R.K, - ~' 9. l 

- .. , .. p.s •. Tv;ee spel"'ers van H, n.L Hans Zetz. et'l FTans Teuben wor
den· verzocht verk.laring te geven vari hun ~ezigheid op · Zaterdag 1.1. · · u ~ · · · · · "-{ ,_.. ·. . . .. . . . . . , P.J •. 

G E V O U D E N: een paar zwariie g:ymschoènen; plaats: ·Da èos~ 

·! 

,, 

tastraat; tijd, Donderdag· 1.1. •s avonds; • ·• 
kenmerken: kapot van boven, kapot van onder, kapot op zij. In 
ontvangst te nemen: a.s; Donderdag bij'de training •. 

W I S T U •• _ •••• 
dat Zondag 1.1. langs het 

leerd? 
LenSlijntje een Italiaan is gesigna 

' .. ., ... ~., .·., ... dat dus amateurisme en professionalisme 
Ocltenburgh · strijdvraag gaat worden.? ·,. · . 

ook op 

' . ·, 

' 

' ' -
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. , ,. -·····• _ ...... _ .. , ........ ,: D E L.E n. s:R EY.U.E .. :.. - •. , - . - ·
- Weekblad v'an de Haagse R.K.Sportvereniging Lenig èn Snel. 
Opgerichtl8_Dec.19?0, •Secre:ta:r;iaät: Gaslaan 54, 

· · Tel. 39.83. JS. 
Terreinen Ockenburgh, einde Laan v.1!eerdervoort 

·-· • Telefoonn=er: .39-68.46, 
• ,.,. ~- •. _r 

:iiedactiê:··p:'Juffèrniaiis · en J;v·~ven:,::coy 
Redactie-adres_: Amandelstraat 51. , _ . 

- ' -- Adininistratie-àdres: J. J. v_an Luxemburg, Copernicusstraat •56 
• >, t :. • ! •w•• • • • 

Jaargang,1949-1950 · ' ' Ho:17 28 December 1949. 
•' ·,· . ·- , ..._ ., • j ' 

=====================================~ ~== ·=====·========·=== 
L E H s I z Á "x A G E u ·D A. • · ''· 

· Donderdag 29 December: Géén training ! , 
- Zaterdag :31 December 1949: Oud· ja:ar stapt uit. -, , 

' -

..... , , • • -~ • 1 f 
Zondag _ 1 J13,."luari 19BO: NieU\V Jaar preseµteert zich,· .. • , 
Maandag 2 Januari: De eerste cl_ubavond in het Hieuwe ·Jaar·,· 

' 
--------.. -:··1r·r"'E u·,r J'A".KR Sîf"E1f"S;·- ·:'_-- · -

, . Nog, even· en het Oude Jaar . .is __ heen, 
Het Nieuwe even· spÓedig. ingetreên; 

·- Het Oude bracht. naast· een lach een 
· Zo ·-zal· het bok 'i,n -het Nieuwe e;aan. 

traa~; 
, .... ,. : 
' 

Maar n"at het ÏTieuv1e Jaar· zal brouwen, _,_ 
.Ste.llen nif steeds op God ons vast· vertrouwen. • 

· - Hij geeft Zijn zegen aàn Ó~ leven, _ ' . ' ' . . . . . ' . ... . '' 

· ' - 'Als we aan Zijn dienst ons, gaarne'geven. 

Aan God~ zegen gelegen is alles bp àard' . -
·. Tule' zo±ider Ziji',· zegen· is het leven.niets· waard. 
_ :nus zij onze weipi bij de wti.sseling ·.der· járen, · 

Dat"God aan onz· arqeid"Zijn wasdom zal pa:ren. -
' ' ' .. 

TROUBADOUR • 

0 F F I.C I Ë E Lt ,-, . -· 
1 • .'1.angehomen al13 lid de no •s-;39,40,41·,42,43,44 en 45. 
2. Op de baIJ.otagel1jst zijn geplaatst: ' 
..- Ho 46 _Sflnior J .Castr.icu;:i,Ba:ebenso,1Straat 11, te Voorburg; 

Ho 47 Junior H,Peek. Terweste_11Straat_, 96, , • 
A. V .d .KLElJ 
Secret'aris. 
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Bij de intrede vàn . 
, 1 9 5 0 wel'.lSen de geéstelijk adviseur•en he~ bestuux aan'al-

le leden, donateuxs en advertee·rders en ook de bondsofficials, 

heren scheidsrechters·en: zusterverenigingen, van harte een Zalig 

en ~elukkig lîieuwjaar: - ·' .• -...... 

V · A R I A. 
Kerstmis b8reidde de.familie Hoppenbrouwers eiin bizondere 

verrassing door de behouden thuiskomst· van Albert,· die niet 

minde~- dan 3 jaar 'en 3 ma.inden in Indonesië was. ~/ij -~áreri. in ,,,. 

de gelegenheid d·e thuisvarende ,te begroeten en bevonden hen 

in de beste welstand. Proficiat:, Appie,·en,welkom ! . -. 

- \{ij ont,ringen" overlijdensbericht van de neer CaHciefnagel. 

L'l de loop va..'l jaren heeft hij niet minder dan zes zÓol'.lS aÈm 

Lenig en Snel toevertro1.t\'1d,· ter\?ijl hij zelf. geruime tijd tot 

de lij11L1ensen behoorde. i7ij ,betuigen ·de. fami_lie· Hoefnagel on- .. 

. ze deelneming, Dat hij ruste in.vrede ! · · 
-~•. - ·• < ' ' • . 

VA H DE HAAGSE S C H.Ê IDS RE C H 'i' ERS: 

DLlm VOffiALIBR lIBl'!'i' DE SPELREGELS • 
, . - B U I 'i' E lf S P E 1,: 

. Een'simpele uitdrul:king en toch voor vele voetballers een steeds 

Weerl-rere11de bron i.ra11..i e:r'bernis swànneer zij zich van ee11 stráf

bare bui tensp\)lposi tie .üet bewust zijn, of mene21, dat ten on

rechte- voor buitenspel wordt geflÓten:Een veel voorkomende fou-

- tieve opvatting is';dat- "buitenspel" afhankelijk zou- zijn van de 

plaats,v1aar de. tegenstanders z±ch in het speelvèld bevinden 

en of zic11 daarbij- al o:f niet, de doelverdediger bevindt. , 

,Beslissend voor buitenspel is echter,de vraag,Óf een speler 

op de vijandelijke speelhelft zijride,minder dan 2 tegenstan.,. 

ders tusseh z~Eh ~ ~~- vijandelijke doellijn heeft,en hij zich~ 

yóór_ de bal bevindt', op het moment, -dat. de bal-door een par

tijgenoot wordt g~speeld. Een'speler, ~ zijn e'i.gen speelhelft 

ätaande,'kàn dus n'i.rnmer buitensp~l- zijn,ook al zou hij dan geen -

· énkeh, tegenstanfüir·tegenoyer"zich ·hebben; .. 

. De buitenspelpositie van een speler heeft oqk niet~ te maken 

met het feit",of de 1<:!'le.per viel of niet in de· spelsituatie voor

komt.Er is alleen spralte van 2 /tegenstanders,en dat kunnen y1il:. 

, lekeurige spelers zijn.Het. 'z'i:ch; v6ór de bal bevinden houdt in, 

-- dat_ men. gel:i,ik 'met· de. bal(evenwijdig aan de vijandelijke doellijn) 

oo?_niét _'\Juite,nspel kan zijn.Vanzelfsprekend zijn er uitzonde
ri:--c,gen Op ·ae buitens:_,elregel, en is niet iedere buitenspelpositie 

strafbaz.r,doch hierover een vo~gende kèer. H.S.V. 
-' 
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1n UIEUV!JA.ARS-IDEE van de Pe-Pe.? X. 

•• 1 , • ', ~ ( r 

, • • < .'. "' • . -· • • • - - ••• ; • ·-' • 

HET HELIG JAAR is aangé-broke:ti- Véél is reeds ervrui gesproken,· 
Ook !di wïllen grae.g iéts · zèggen,..:._ Èn U iets. aan •t hafw. leggen. 

-l!;~e het 'voor AJ.le . J.!e~en..:: ( t:n dus•. ÓÓk voor. 6pze LE[~s..:' ~ir) · '. 
1n Jaar zijn; ·zegenrijk en Blijde, l!èt de VREDE aan zijn zijde! 

' ,t ' • . 1 -· " • ~ 

IEDERlfilH is het gegev.:en- In zijn k 1 e i n e, e i g >e n Leven 
Aan het Heilige· te werken, En. - hoe nietig •ook- te sterkèn! ' 

·,pROTE}!AIINEH zijn geroepen- p;s de Leiders van hun gro_epen; 
J,i,als Leidèrs zelfs van.Volken-,- Om het Grootse te vertolken • 

. KLEINE _IWTIOOT :- • ; moeten pogen- lîaar hun krachten en vermogen' 
·· · Gróót te, zijn in· Kleine Dingen; Door hun werk in EIGEN. KRIHGEN. -

. 1 • • 

En al s a h ij n t dat ·werk,'.futieüig, }f i e t i g •• en eén ' ., 

Als raen doet hetgeen men .· ,-. -- .. ' 

_ .,, _ . , beetje . z i ·e: 1 i ·g, 
k a 11, 17ordt men GB:OóT· als kleine r.ian! 

Wie_zijn Stèun,oprecht en •s t ·e r·k geeft, ·\·•!ie',voor •t Katho-:. 
· ~ ·. lieke Ut:irk·hee:ft 

Toev,ijding, bezielilig,kracht, Jjeeft iets· Heiligs l)leegebracht ! .. " . . . 
Z e· l f s · · al is het maar een:drupje ,·. In··'de Oceaan •• - ee·n 

. .-· . - . , Clubjè• .• 
· Dát, op Katholieke gT0;1den, · L a· n g ë~kaar reeds i,éeft gevonden 

:Z e .1. f s -in ·LENS 1- zo lrleine'\·..ring- T.elt dan' méé het kleinste ' 
. ,': . . :' · , • _' ding , 

Als. --bijvoorbee).d- inca:,.:-i_e;i;E!_i;ic-_ 9!"-. ons ]'EGST te stimuleren! 
' . ·. • -~-~- • ·«, ,· - .. " -,-

. · Huisbezoek en zèlf iets geveri, ::t Zal: verrijken straks lJ\7 •leven,' 

. Ja,zo doen w~,-met-elkàar-· Zelf îèts 'aan het Héiiig Ja.ar! · · ... 
• --, ' ~ r • ,• 

1:7ant dat Jaar wordt, LENS I z'n FEBSTJAP.R- En.wie staat· hiervoor 
- -..,. .... --- .,, . . -

- · ~ · . · het meest klaar'? 
.. De_ C~mmissie der· Pé-:-Pé- Voo:1\dat scho:ie. Jubilé. ~- . · _ ·. _ 

DAAROM vraagt zif'U 'bij deze'"- LElJS-RINUE ste,ads trouv, te lezen, 
H I E T · A L L E E H (DAT DOEl'T ER VELEN) - 0 M T E , K IJ K E M 

. .,, "M O E- T I K S P E L E H?". 

N~e·n,. dat is 01 t Pé-'Pé-idee:. ÀLLEM,' ALLEN doen we méé, 
En. te_n éerste, (begin n u)- Door GOED LEZEi'T der REVUE ! ! 
LEEST ons blaadje tot---en-met!:!~LEEST het GODD,van A -tot Z, . 
D an hebben w:ij,met .. elkaar..,,_ \'J:··n: R K EL IJ'IIT ~ · · ·""' · · 

.. ZALIG lTIElT.'TJAAR ! ! , ~wamens de_ Pers- eri ·I'l;opaganda-Comm. ·. 
~ ,, - 'J~H • 

\ 
. , 

·. 
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DE QlIDillli,Il-iGE ITTIDSTRIJDEH: --
Zemel Zaterdag als Zondag .zijn de onderonsjes' onder groter· span
ning gespeeld dan_ menigeen had verwacht.Oilk'. de.''opkomät. Vfil!· _de . 

• spelers--bij onderlinge wedstrijden en !J.Og wel op fééstdagen! 
min of meer 'riskalJ.t- was niet onbevredigend ,;in ten dele .zelfs 
zeer goed. A moest béide -·reseryes opstellen; G. é_én,F ,op_ Zater
dag, ook één,maar WflS Zondag COJJ!Pleet· eye1,al_s D.De jongens van, . 
E,H, en I deden het ,ook goed~ _Bij J en. de ·pupillen. w;w het·.w·at 
minder,doch alleen C bleef ver beneden de ven1ächting.'!:tet'îil
legaartje,.dat C vertegenwoordigde,werd door··n ingezouten:het 
werd 14-1. Intussen ,1erd op het hoofdveld fel" gestreden ,Id oor 
A en de combinatie seniores.Aa.'l.' be:i.de 'zijden was ,grote strijd-· 
lust .De ,ouderen speelden iets ·bedachtzamer, en .pri,~.der· individu-

-.. eel.Dat gaf m.i. de doorSlag.Zij WiSten·5·kèer.het .. ·net te Vin
den.De juniores scl_ioten 2 maal raak,Hun eer,it,;,_do,;,'.j.punt ont
stond uit zeer fraai solospel Van Paul • 

. · -... De uitslag vfin E'.en F.is mij_:q.iet bekend.Toen.iJi:,Ockenburg'h · 
verliet was de stand ;2-0 in het'. voordeel _·van F,dat Zaterdag 

•• G raet 3-1 onder de duim hield.Zo deden 'ook: lÎ en J,d:l.e beide, 
met 1-0 de baas blevei;i over respectievelijk I en de pupillenT 

Over enige tijd zullen wij nog weer eens een dergeliJk:é serie 
wedstrijden spelen.Wij hopen dàn echter bij ·verhindering' enig.be-

- richt. te ontvangen,.zoals nu slechts een tweeta_l_ spelers ons · 
toezond. - · · 

· -Momenteel is er voor het komende weekend geen·wedstrijd vast
gesi;eld.1/Tordt er_ toch gespeeld,dan volgen aanschrijvüigen: · 

_I! I E U W J A A" R S TT. E Tl S . E· Tl. 
- De p.eer en mevrpuw H.Houkes wense_n alle 

•., 
LënSers een 

Z9:lig nieuwjaar. · · ·.. · 
I • - ~ 

De Familie TT.Praalder wenst de blauwwitten een Zalig Nieuw-
.>jaar, 

, - De heer en ml;)vrouw v.v.Boheemen.c.Saalbach wensen alle vrien-
_._dl;)n Zalig }Tieuwjaar. · · 
' - ' 

:_,- J .A.Hierck; A:pel?,oornse),áan ·46-48 
, 

· z.u; 
:,_ . 

- . -

' .-
- Leo Ul-lers en echtgenoté wensen allen een Zalig: e1; Gelukkig 

Hieuwjaa:r. · .- · · ,_ · · · · · 
.,) • • • • ~ e • 

.- Een _,Zalig Hieuwjaar toegewen;st door . . _ 
de heer en·mevxouw J,v;venxooy-Demelinne,. · 0 : • '·-. 

~- De' heer en' mévrOU\7. P.Krol,Falir~n.'le:l.tstraat A48,wensen'U .een 
Zalig :nieuwjaar. "' ·' · 
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• .,,. Jan Roozenbuxg en v<,rloofjl.e wènsen alié lezèrs'_van_ de Len.S-

reyue. een Zalig en Vqorspo,edig -1950. . . ,. •· 
. ..... . . .- , .. ' .- " . , . ' ·_' '.,. . ' - - . 

•, -''De jongens van LenS I wordt een Zal-ig Nieuwjaar ''toégewenst . 
,".•.--·door hun leider, J.Linileweever; ·, ,_· · .. · , ·' 

. . . .·:' .. ' . ',' .. ' ' ' ~ . . . . . -
, Jan Bom wenst Best_uux en ledén een Zalig Nieuwjaar.: . 

. '' - ~~ van lîi~l ~-~n ·;~rloofdé. ,v~nse; alle L~nSvri~nden een 
·· ·:_, Vóorspoedig jàar. ., 1- r :•, - , 

-~- .. y . . . • . .. - ' • ' --· . • . ~ \ 

• ··"' Wim Hillénaar wenst- .het Bestuur, de'- spèlers van zijn ·elftal . 
, . en alle a.'!dére ··vrienden een Zalig Nieuwjaar. · 

.;.. .. De, heer ... en mev:ro~ .P .J~ffer~m;-,RientJ~s ~1~ns~n .alle bl.aUV1-, · 
witten een Zalig en Gelukkig Hieuwj~. ~-

De fam. n·.schouten :_,enst allen· een Zalig JÜ~u;,,·ja"ar. , -

cc• H.fü,l~ich en L.de \'Teert wensen ÏnedebestuW:.a.ers en iedèli ee:: 
Voors:pöèdig•1950. •. ,. · · · ,, · . . · . ' ' 

: ' ~ ~ •• ' , • -. t , ' . -~ '' • "J"' _. '· \,. • . • . 

De. hee:r, en m~vroim .ll., ;; .• d.IÇley-Rtmderkamp -we:ri?en -alle leden 
e.,,n Zalig en Gelukkig Hieuw-jaar,;. -': :; . · 

,_ Familie c. Röttgefing, ·_ ! •' , - z.11. _ . 1 

,_ _ Dé fam. J. v. L\JXemburg ,~e~..s t allè vri.ènde11 hier erf 'in het 
. ~·buiteiiïand 'vàn harte èën Zalig Hieuivjàar •. ", ·: 

,,,._ Dè' heer _en mevrouw \!. Verheggen wensen all.en· een Zalig Eieuw-
' , t. . . _..,_. jaai--. 

' Ger~d v.d.Sî;e~n én verl6o,,fdé, v,~nsen: u een Zalig en V9or-
- spoedig Jaàr. ·• -, , ·s··: _ . • ·. _ · .' -

- De Elftalcomm. wenst alle .seniores _een voorsp~èdig . jaar. , 
, ~ -• - ' ~ I 

... De Juco Ûenst · de juniores en hun ouders_ een Gezegend Jaar 

, .. 

De P.?.· wenst all; _Le1;"1~,ers; vooral de' spaarders; een Zalig , 
lTiemdaar. 

' ' 

~ ..... 

Redactie en-Administratie va.~ de LenSrevue-~ensen alle le-

. ' 
0 P S .. d- H O T •. , • ' ,_ \ 
De rechte lijn is de· kortste afsta..~d tUè.sen 2 ·punten: V~nd8:ar 

, dat eciri balletje langs de· grond eerder bij. je kaneraad belandt 
da.~ ee!l' boogbal. :tTiettemin is het nuttig op handige wî}ie een. 
boogbaJ,letje te geven naar j~· teamgenoot;a1s deze döor _een vlot

. te tegenstander staat afge,d~tct.-In zo'n geval moet j'e niet met 
,-
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je body boven de bal komen· noch je · st;unbeen naast• het leér 
pláatsen.Maar·nu zet je de steunvoe:!; een·weinig achter de bal, 
die je met het e,_ndere been ELan, de onderkant raa.1.-t en zodoende 
ol!L."loog werkt.Probeer het maar eens.En békijk .bladzijde 11 van 
het letlke boek;je: Zo moet ik voetballen:. · , 

Door.vele van onze .spelers wordt mi.s~rabel geschoten. Goed 
spel mist daardoor .vaak de juiste afwerldng •. De richting ont
bréekt· en er zit geen vaart achter.het schot. Deze tekortko_; 
mingen zijn te v_erbeteren. Houd he-t oog op de bal gericht,let 
op je steunvoet en durf met het a..~dere beén in de vereiste 
richting door te zwaaien. 

TER VDRKLARilTG. / . 
·, 

Toen de vorige Len.srevue al in ze~ was,•lroam de Donderdag
avondtraining in het gedrang, doordat een Ker.stpakkettenactie 
zat·te popelen om de zaal in gebruik te mogen riemen~ \7ij heb
ben. ge'r1ee11d in het onderhavige g!Jval afst1md te moeten doén . 
van ons recht. en hebben terst.ond gepoogd alle trouwe - ook de 
wat 'rril.nder gêtromie - bezoekers van de. training te berichten. 
Mocht niettemin toch ·iemand een ver,;eefse ·reis', hebben gemaakt, 
dan vindt hij h~erboven de vèrklariilC;'•. · 

· y_A H .. 0 V E R Z E E.· 
Kaban Djahé, 

••••• alleen dit voeg ik.'/"!'- nog aan toe, dàt 195.0 voor oii.s 
.bestuur ~n alle Lensleden'onder ·Gods zegen een jaar mag zijn 
van voorspoed en.geluk, .. 

De hartelijke'groeten·en een stJvige,ha.,~d, 
, ,.· Korp. 'TON van. LUXEMBURG 

260912061" 

' 

·• 'Ost Cie rrlort.pel.5-10 R.I 
' veldpostka.~toor lledan. ~ . 

, · Soerabaj'a, 20-12-49•. 
hier nog ·alles qij )iet oude.Het leger i~ momenteel 

hier zo goed als op no~-aët;ie:t:Een'Zalig Kerstféest en een Ge
lukkig Fieuwjaar, en speciale e;roeten aan de LenSfamilie · 

.. . 
. .,. ,, 

-.---

J; :.A.LSTEYU,280131484 
SHK -. IVG 423 nat. 
Soerabaja. 

·✓ 

;. 
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1-])NS' ZAKAGEHDA. · 
Dond~rdag 5 Januari: 8 u. Senióre~ trainen in de Da Costastraat. 

· Spélers van A welkom! 
Vrijdag 6 Januari, 8 u. De P.P. vergadert t.h.v'. Dhr N.Schou--

,.. · · · · ten, Jonckbloetplein 62 • 
.-Z-áterdag ·7 J"ánuàri: LenS, F-,G-H~J-pupill·en. 

__ Zondag" . 8 .Tánuar'i: LénS 1-2-3-4-5-6-A-B-C.:...D.:...Ë. 
l/iaa.ndag . 9.. Januari, Club ! . · 

V A R I. A. 
•··'-'--·,··Ln de 'vO"o=aads~hmir· .. van·fü;:-heer Boon op Ockenburgh bevin
:'den-;ich allerlei voorwerpen die .door nonchalante LenSers in 

onze 'klè'ê"dlokaler; wérdein achte;gelat~n: ' ... , .. ·. . ' 
.. : Een vri t (?) broekje ,1erd gedeponeerd, bij dei_, familie v,m 

Niel, Helmersstraat 130.· · · · · 
' ' 
EN_NA DE VACAHTIE •••• 

Als. deze LenSrevue :wordt. thuisbezç,rgd, .'!'it voor de school
jeugd ·ae vacantie er weér bijna op. Gelukkig! hoor ik hier en• 
.daar zuchten. "Dit g.ezuch.t komt niet· 1li tlilui tend uit het hart 

. ! van de studenten, veronderstel ik. Toch hoop ik, dat zij a.s. 
1ia:mdag wee.r met groot genoegen, een blij gezicht en een en
thousiasmé dat bergen verzet, de schoolpoort binnengaan om 
hun·taken·,veer--·op-te-vatten:··vooral degeiieri, dïe ·zich'"ëip hèt 
naderend examen prepareren, we-µs ik veel energie··toe· en s·tu~ 
dielust, want de tijd gaat snel.• .-··-· 

·.-o.-o-ó-o-o..: ,. 
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H'IBFT lllf Pe-Pe er .soms DE Pé IN ? . · 
Heeft de- P6-Pé er soms dePé in? Heeft zij nog geen succes ge

boe!èt 
Omd,i.t zij,ondanks vele stukjes; Nog-altijd incasseerders zoekt? 
0 Neen! Want de Pé-l'é .is .dankbaar~- Voor 1 t geen tot heden werd 

- . ··- .. -. --- : - ....... ---- ---- bereikt, 

':/ant hoort zij niet "de niklrnl..:klaru:,. daar-der Dubbeltjes?(wat 
,.. ' '. " · haar verrijkt 

O ja,. reeds ·velen,veJ:en gaven-· Zich voor de Lustrum-actie op, 
•mj dänken al dië"goedèii,braven;· Dié 'öris""behóecl.en voÖr "èep. strop 
.En als ook Huisbezoekers,velen, Zich scharen bij de grote·_ drom 
Van hèn,die niet· ohs mecl.espelen, Dan roeren wij de grote trom_! 

.Maar wat wij wel van u- verwaoht:eri;--u~·.for1gé:rëii~d:té- -- z e·-1 ,i--nog 
· -- - -- speel~ 

Dat Gij en _heus_, dat vergt ge)èll'\ kr,a.chten! S'.PEEDS LEEST ,-'AT. HIER 
FORDT MCDEGEDEELD ! ! 

· Het m i n s t ·e,wat- wij mogen· vr.agen, Is UW JlELàNGSTELLING, 
. . _ ... _ _ ... _ _ nietwe.ar? 

Dan komt een zéér groots feest opdagen- Aan _ 1 t einde van_ dit 
_ ....... · ... . ... Jaar!--! 

Dus kijkt niet enkel in ons w ei e k b 1 a d- Of..Gij"aoms ... snelen 
.. :-•· .•.•.. .....• 7 ~êt._ en --/n á. á r~ 

1,"!ànt· ach,helaas,reeds dikwijls bléék dat- ·HET :DOEL van onze·
'Lezers-schaar! 

Neen,bestè Vrienden,leest ons blaadje- van A tot z •. en BÖET 
DUS MEE! 

)m_ le_est __ v_ o.o. r. á l(met. Pa en. Ma ltje). AL DE"BERICH'l'-EN~Dl:m-- -
- Pé-Pé ! 

.ONS 1.I:.H .s. kan zich géi,."ii'lèkig' prijzën.:'.---à.is ... Gij d i.° t kleine 
. • . _ _ __ . _ :. plichtje doet; . 

. D~J GAAff \7IJ (D. a·:d e n,die 1 t bewijzen) GLORIEUZE TIJDEN TE-
--~ Gr:Jw!OET ! ! 

Nár.iens .de Pers- en Propa,g-anda- - · 
_ __2~.:..:.-~-~E.:cr..:.. _ __c___ ·-~!~:. __ _ 

DE E.c:o. BcL A A'8 T A p·p È 1, 
- P R O G R K H H A VOOèt ZOl'IDAG 8 JANl.J.11.llI 1950i 
Kranenburg 1 LenS 1 2.00 uur, Ockenburgh;·-
Delft 2 - Lens 2 12.00 uur, Laan v.Altena, Delft. 
Terlaak 3 - Lens 3 12,00 -uur, Fruitweg. 
V.C.S. 4 - Lens 4 2.00 uur, Zuiderpark, 2e gedeelte. 
Lens 5 - Tedo 5 2.30 uur, veld 1. 
D.V.C. 4 - Lens G 12,00 uur, Laan.v.Yollering, Delft. 
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OPSTELLIUG DER ELFTÄLLEH. ' 
LenS 1: '7.Hillenaar, A,H6efnagel, !-I.Houkes, R.Roodenrijs, J, 

Willer.is; F .Rombouts, P .Hoppenbrou,i"é-I•s; A.Hoppenbrbilwers, J •. de 

Roos, J .Y!üstefeld, F,v•;Hiel.. Re·s: H.Helmich; J .He ere •. Leider, 

C,Halleen, • • • ,, --•H-0~ •• _,_, .. ,•• •• ..... ··- .. ,.. - -.. 
LenS 2: J,v,Melzen,. H.de~ llrijver, P.Krol., E.ten Berge, J.Roo

zenburg;·G.,t;d;S'të"ën, A::v;Huf'fe"l,-îf:Naagtepad; P;v,q..ya:).~, J • 

... :ir"a.:.Wal, .C,.Dl~enksunp.sRes.~ J~1!eyer; C .. Kr.as., Lsiider:. N.Schou-. 
ten. Bij_e.e'nlrnnïst l0.45 u, .Tiir:t'lllarkt. , . 

LenS ): /~Frijtëi~, J .v.Luiçembl\I'g, J .Al, Th.v.Wijk, G. Coomans, 

C,.Al., A:liog~ci; :.V:•,Verheggen, "7 .Hegge, .t ~Liruieweever, C .v ,Lu-:

.xëll!\urg. ·,Res: If,y.Niel, A.Jaruien~ J .i!eershoelê. L,:iider:' Hr de 
\:Teert-. ,., . 

LenS 4·: L,Kortekaas, J,v,Westing, F.Bogisch, J.Kuip; L.Bors-

. · boom;·, s :rticib:?;L;· • v;,/;pa:irhóven; A·.Zeydwijk; ·A~'h;lrste·egh, F .Bom,-,

meester, L.Boin. Res: ·J,Knijff,:L,de \'Teert, M,Cielauff., Leiçler: 
Hr II.Koster. · · · · · · · · ' ' · 

LenS 5: A.Blok, J.v.Venrooy,. H.v.d.Boogs1-ardt, J,v.Vcen, F.Hou-,

rik, J,BoritJc, J;.de·Leem,, ·H.v:Rijn, A.v,d.Bemt,· J.v.Spronsen, 

L,}Tiessen. Res.: Th,Kochi, ,B.Bes., lT .Al_l.sink. Leiders· J .v, Venrooy. 

LenS 6; A;nage)!l8.rts, f!.Sheileman, F .Kliinrten, J.1!eershoek, M, · 

Lückel_, ·A·. v~d.Mèulen, N .IJemkes,. Ch.y.Veen, J .Bom, M,Delhez, · 

L,Bósma. Res: H_.v.Hoêk, ·.1.v,'Jassem, A,Bosmà. Leider: J,Bom •. 

· Bijeenkomst 10.45 u. Turfniarkt. · 
----- .... ~ 

Zo gaat dan a,:s. Zondag -v:oor. het eerst in 1950 de bal .we-

.. deroni rollen .en onze' voortrekkers zijn natuurLijk :vs<n plan om 

Kranenburg beide ~un.ten afhandig. te•maken •. Dat.dit een zware 
opgave zal worden is zeker •. Gezien het -:resultaat tegen de laat

ste tegenstander mogen we echter wel aannemen dat de onzen vol

d.o.ende. sportieve vechtlust heb.ben om de 2 pnt. te veroveren en 

zich daardoor:voo:rlopig. van·de laatste plaatsen te dista11cië-

·ren.De reserves hebben nog een. appeltje te schillen met Delft 

2 en daarom v.erwachten we van G.v.d,Steen c.s. dat zij alles 
in het werk. stellen om de thuis' geleden nederlaag. te revanche

ren.Het derde elf.tal gaat naar Terlaak en het moet al heel 
•gek lopén als Fr:Ljters. en zijn mannen niet met een overwinning 

,thuisko.men, Lens 4. gaat Ilj3-ar V .C,S. 4,·\Te. kunnen de puntjes 

bes.t gebrU,iken lui en, daarom gàan we natuur.lij).';: he.t veld in 

met de overtuiging om onze huid zo duur mogelijk te verkopen. 

Het vijfde ontvangt Tedo 5. Alle hens aar. dek heren,en zorgt 
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er voor dat de race met de leiders wordt vol;;-ehoulien ... ',(easlbt-
te ga,at het .zescj.e_. elftal naar Dsiift- oii(daär TJ;"'[ .G. 4 fä. beka"r.i~ 
pen.· I'ellicht ver:çassen Jan 1:3om '6.s. 001s op een ovc'i'\·iüiiüng. 
Veel S"'-1000,:l en prettige. wedstrijden,·_· .... .. .. 

R"c ... o .. . · 
Secretarfoat: .... E ... c. O,: Helmersst:raat, .130. ==:;..:;:===..:..:...:~c.....c'-'--C.--,---~,-,---~,.,-.,'-,~:---,-----. - .. -----.. 
u r '.I'' • H E"T' "J u1 n·r o R 'Ë iKA" i,r P.: · · .. ' · .. ..;-;~ 

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

P R 0 G R A M B: i JUNIORËS ·· i.A.TEIIDAG" 7 "JANUARI' ·1950 ... _ , 
2.45 u. LenS F . , ... - Rava. . .. t;ërreµi l.• .. .. .. ...... .. 
2.45 u; Quic]j: St~p13 .. -"°L!?nB'.-G ........ ,terxein. .. M:i:jl;eP.)daan, .. · -- ... 
2;45 u'. LeJ:-9"H' .. _ .. G.'D\k ........ "te;i:-rein2::;'" .. · ; '•"t" ...... ,c.,::-.·-.. . -.. -
2.45 ü. R.K.s:v·.J,!/ -''Lent' J · .. , ; .. ,térr,te 1;lonst.er..Sàmeilk •. 1.45u 

· hoek Loosd .weg-Valkenbos:J,äa;n_. 
2.00· ti.. Len&.pttt,illen-B•.fü"B.R~K •.. terrein 2. · 

PR" o G R·A M 1,i..À JU1n62És zormAc B•JMw.ÀB.r" 195ó:, s:.· ..... · .. --:;: 
· 1;15·u. LeriS T- ·Q,uick .... Steps •:te"rnèiri 'l., ... 
1.15 u; 'LenS B - speelt een vriends; ·wedstrijd 

0

tegen:L~nS .... F: ., .. 
12.- u. LenS'G - Verbm:ch.• ... te-'\'rein.l .. ,, . 
12:- u. Lens .. ] - Wit.El, R.K ... terreiri·'~ .• ; .. : ............. :, 
2.:50 •u. Lel'JS E .. ~ R.ICS.V.).I. ..... tei-r~iri'2 •. - . . . . - ... 

Ee;rs-b ... een °Ópwekkihg: to"t"de pupillen· die zà.ch in de laatste . 
.. tiJd. bij', on;, .. )i~b"pei1 gëinèia:: a.s.• Za'bëraä.g pîn :z, ... uur vangt/de- .... , .. : 
wedstrijd van"de .... pupiilim• tegéii. D.H:B:R.'K:·,,äán~ .. Bij :dez<1:-mat"c)l 
worá.en ook de nieuweiingen verwacht·. Een' s·peèiale aa~ch:i;ij- ; 
virig volgt 'iliet .nièer. : .. ,·.. .... . .. . . · .... _ .... ___ _ 

,:en a.'an eën óve':t-stauje n<1,a.r A ... De .strijd t'egeh Q.ui~k Stevs 
per a ;,i; · Zondag îs .. • va~ .. groot be;i,;_~,: .. :1,','ftlen, viij . die: ~ii,jni,,n, à.iiri 

, :i,s il.anj,akk'eri en v--Ölhoi:tde:r.t"de -QOod;,chap" J.rogÎcln w'i.j o_p "ne 2 pun:... 
. 'ten rekenen:? GE!ef'.tc-Op d.eze vraag ·a:s .... ,;;;ci'ndag e\! .. ll duidelijk··. 

aritwoórd·: .. ·-c- .-, • ,.. • .. . . , . . .. . .. · . 
.. , "Dé' elftàllen tussen A •en "de ·pupillen in komen: .. misschie'n t1E1l:· 

nicii'allè' met dé volle buit te:pug, maar er zal toch menig.Lens. 
doelpunt \-iorden gescoord. Hèef~ D .. _nog niet .e\!n j'le;inigj"e gbéd " 
tê ma.ken ·tegen°Wh Blauw? ., . .. .... · .. · · .. · i ·. ··:, .. '. . .. : · .. _. 

"fü1.!1r R;K.S.V ~.1t; ,gaat het,.irolgende edele, gezelschap Onder 
leiding vèh d·e "heer P.1!èershoek: J .R:rancinó, .. C.Veld.ink, Th; .. 
Heynéman;- .. A.Boû.\vens, D,de "rfit; yi.v~Gein, E.Vierhout; A:Bi.1rg~ .. 
hou.vit, TiSchoèvaars;-A.Onderwater:, .. K,.Spapens, J.Helmers; G. · 
Ifoêhi, L.de Vr,:,-e:ze,; J .v .• Velzen, P.Palstrá. Kól!\ als het niogè...: · 
lijk is per • .. f'fäts ! .. ... ; · · · .• · · ... .. · .. · 
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Met F speelt Zaterdag mee· J .])om,; reserve A,Krohof. Re

serve voor G; H.Berkemeijer, ·A. v .Aarem; Re.serve· vàèir-H:--·G.v. 
· Agthov,;m, F.de Graad; Reserve voor i:• J.R:uYPers;· JI;v.d.Berg; 

'·'·Reserve tocir c( B.Helmich, .G,Vreeswijk·. Reserve· veier D: F. 
·sneeuwjagt. Met E spelen·meè: c;Smit·, F.S:r;i.eeuv,jagt. Met B 
speelt mee: B.v.d.Zwéep .en J:IC:rol gaat in· doel,. Zondag speelt 
K.Ras mee met .F. · · · · · 

VAN 0 V ER. Z E E. 

.Soerabaja, 20-12-1949. 

. Alles· nog 0.K. ·'\r_i_j zijn voor _de af,,isseling weer eens 
·. verhuisd en zitten riu met 15 man op het station tlonogsomo. 
· Voetballen kunnen wij hier jammer genoeg niet. Een Zalig 

.. Kerstmis ·en een Geluk..ldg Nieuwjaar ! · 

-Een. stevige poot van 

Ru \;üstefeld, 
4-422 B.I. 
Soerabaja. 

Cheribon, 23-12-1949, 
'. t ' 

Door alle beslo~.meringen zou ik haast vergeten LenS te 
schrijven. Ik werd er aan herinnerd toen ik de Revue van 14 
dezer ontving, zoals L~ ons drgaan geregeld gestuurd krijg. 
Laat ik alle Lensers(-innen)van harte een Zalig }Tieimjaar 
wensen. Ik lig nu voor 14 dagen in Cheribon en mag met Kerst
mis en Nieuwjaar wacht kloppen. Niet plezierig, maar het vol
gend jaar beter. In de periode Juni-Augustus hopen wij thuis 
te varen. 

0náariks de regen van de laatste maanden voetballen wij 
nog geregeld,maar het lijkt veel op waterballet. Tot ziens 
in Holland. Hartelijke groet~n van 

,. 

Koos Versluis, 
280319519, 

401 Bat. Inf. 4e Cie 2e 
Pelt. 

Veldpost Cheribon. 
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ROKElL •.·: 

Er ,-,as ·-wat, deining rond het- rokéir.· Hoe ik er· over: dacht? 
m. L is roken ,voor niémands- g'èzondheid "bevorderlijk é:ri. voor 
iedereen min• of meer schadèlîjki- 'Ofschoon ik ook wel eens 

, rook, .. ben ik blij mij te kunnen beheersen in het gebruik van 
het "geurig" genotmiddel. Beperking bewa-a:r-t je gezortdheid en 
· beschermt je portemonnaie. Dit laatste is· in verband· met de 
spa

0

arzin ook van groot··belang vooral voor jonge mensen;• die 
nog aan hun toekomst moeten bom~ên, ........ _ . 

Veel roken is i.v.m. de voetbalsport funest. Eengelaars 
hebbe:i'er minder last van. !.!aar veel roken en grote inspan
ning zijn tegenstellingen, die élkaar niet raken, doch uit
sluiten. Aan de futloze wijze van spelen ·pik jè vaak de straf
fe rokers uit eeL voei;balwedstriJd (niet blozen,· Siem! )' · 

Wij praten er nog wel eens over. Voor vandàag is het dui
delijk wat ik bedoel: Rook weinig of .• , •••• niet. Zo denk 
ik er over. Uijn sigarenwinkelier zie ik het hoofd schudden 
.,l' .. •• .. ••••,..o·••c•,. 

-0-0-0-0-



DE LEN_SREVUE 
Wookblàd van do Haagse 

_Qpge3:,~cht 18 Dcc .1920 
R.K,Sportyèreniging L9nig en Snel. 

· Secrci;Ïj.riaàt: Gaslaan_ 54j 
. .. · ·· .- · .-:... . ... . . . -··Tol. 39 .tf3. 75 

Terreinen Ockenburgh, einde. Laan v ;Meé:i:dervoort . 
Telefotmnummer: 39.68 .46. -

Redactie:· ·P.Juffermans ën J,v-,VénroÖy 
_ Redactie-adres: Aman,delstraat 51. --- -- - · 
Administratie-adres_: J .J.cvan·'futx:emburg; ·Copernicusstr~t. 56 

· Jaargang 1949-1950.. No.19 ll. Jan)18I'i 1950 

L E N S I Z A K A G E N D A. 
D_qnderdag 12 Januari: Seniores en A-juniores in de Da Costa-

straat. · ---- · ---· · · · ---
Zaterdag 
Zondag 

_Jiaandag 

14 Januà.ri: LenS F-H-I-J-pup~-Bestuursvergadering. 
15 Januari: Lens 1-3-4-5-6-A-B-C-D-E--G •. 
16 Januari: Club :3-ls steeds. --·---··--"" 

HEREN E E R S T E ELFT_ ALLER S -. 
" Donderdagavond na de training ;worden jullie allemaa1·_ver

wà.cht voor eèn nuttig praatjè, ook zij die om 8 uur nog niet 
kunnen komen. Dtis--,niet 3 man, maar 11 man+ 4·reserves. Het 
zou· niç,t'kwaad zijn,··a:l:s ·je -eens· terdege···overwoog hoeveel moei
te en inspanning-hét heeft gekost om LenS op de plaats te bren
-gen, waar het·nu·c"'is. Arbeid vàn jaren kan door-·slap gedoe te 
niët worden gedaan·; Zal dit geschieden? Neen immers, want wij 
geloven op jullie te mogen rekenen·. . . .. P.J. 
O"F F I C I Ë E L. 
_ ·-· -1. Het Bestuur zegt bij deze hartelijk dank voor de goe-
dl'i wensen, die het bij gelegenheid•--van de jaarswisseling mocht 
ontvangen. ·· · · ·· ·· · 

2. Op de ballotagelijst s"t.aan:.... . ___________ ...... . 
-·no • .-48 jun; J,Rooney, Pr.Ifendrikstraat 200a, Hoek van Holland. 
;_ no,'-'49 jun. J .Beijersbergen, Emmastraat 82, Loosduinen. -
,... no. 50--jun. c·.v.Eekelen, Fuchsiastr11-at ·172. 
,, no. 5T jtin. J .Lelieveld, Vlierboomstraat 91. 
..,_no.· 52 jû.n. P,Eerhart, Schalkburgerstraat 213 • 
.,- no. 53'jun. S .Hanswijk, Harderwijkstraàt-- 171. 
~ no. 54· jtin. '.'I .Grandiek, Hoefkadè- 1500. 
~ no. 55 jun. rr .Albers, Goudreinetstraat 209. · 
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no. 56 jun. J.Selie, ·:Vatl:1:a:irt;'l:aan· 35-9·0··· 
no. 57 jun. B.de Groot, Cartesiusstraàt 126. 
· . 3. De"heren Bestuursleden worden uitgenodigd voor een be
langrijke vergadering op a.s. Zaterdag 14 dezer ten hµize van 
de heer W.Praalder; Regentesselaan 30, Rijswijk, des middags 
om 4 uur. · · · 

V A R I A. 
De heer en mevrouw. Ton Krol-Jansen werden op 27. December 

v-erblijd me~ . de é\"e_b!J.~,t'.~El_ .van een. d.ocl,1,El_.r Leny e;i. ~en. ,,i:;011, .... 
Willy. Deze laatste werd inmiddels door God tot Zi.ch genomen. 
Wij feliciterén onze vrienden Krol van harte. Naas't de gedeel
telijke teleurstelling in er immers alleszins reden tot gro
te vreugde. . . , . - . -.-, _ . _ , . . ~-:·--,-,~_-,-:;~·-

.. Aad KoppeTh heeft.zich Maandag naar het· iîekenhuis Zuid~ 
wal begeven om een knie-operatie te onde:r-g?,an. Wij wensen hem 
·spoedige beterschap ·toe. .. .. -. . .. . . . . 

Verschiliënde Lènsers zÖuden goed doen.zich 'çlke Donder
dagavond te vervoegen b.ij de" oe.fengel.Eèlge!!h.ei.d .. i.P,, 9-.e •. Da.. (;9_s.:t.a
ïitraát. Stijf en stram missen zij nu met hun ongetrainde body 
kans op kans.· Aanvang·B uur.. ... ------··-- ---·-· 
.~ Wie voetbalschoenen - nog goed bruikbar~ .exemplaren - wil 
afstaan (al of niet· tegen betaling) verzoeken wij ons dit:in 
het oor te fluisteren: Amandelstraat 51.· Er is veel vraag -naar 

Kranenburg 1 - LenS 1 
Delft 2 - LenS 2 
Terlaak 
V "C"S" 
.Len$ 
DVC 4 -
LenS 
Lens 

3 - LenS 3 
4 LenS 4 
5-- Tedo 

LenS 6-LenS 6 
A - Q.Steps 
B -_LenS F 

3-0, LenS C. - Verbureh '. 4-2 
5-1' LenS D . -.' U .Blauw ·R;K. , 8-0 
l-2Î LenS·n: - R.K,S.V,lil,· 1.:.5 
4-1: Lens F, .- Rava 2-0 
1-0j- .Q,Steps-•-· ·--- Lens-- G- .-·--·-------1~0 

n.o.i LenS H - .G •. D.A •............ 10-1 
0-3! R.K.S.V.M. - Lens J 1-0 
4-0i LenSpupillen- D.H.B.R,K, 4-0 

---- ...... ;-: -'--~-
VAN DOEL TOT DOEL. 

Het eerste elftal leed tegen Kranenburg een.totaal onnodi
ge nederlaag. Was.de 3-0 uitslag een gevolg·van het goede•.spel 
van deze tegenstanders, ·wij zouden er direct-vrede mee hebben. 
!Jaar het spel, dat de thuisclub ten beste ·gaf,•was ve=e van 
groots en wanneer al onze spelers vast'béraden en met de juis
te intentie gespeeld· hadden, ·was· de uit plag zonder ·twijfel ''în 
ons voordeel geweest. !Ju werd het werken· overgelaten aan een 

.. ,. 
:. ~ 
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vijftal spelers,die het zó ook niet konden kiaren,Een dergeiijk onnodig puntenverlies kan;in deze afdeling,waar de krachten zo weinig uiteenlopen,funest zi;jn,We verwachten bij onze spelers. zoveel inzicht,dat zij;de positie,die door anderen met ·zoveel moeite werd opgebouwd,nieï: zonder meer opgeven.Bezoek de training en waardeer de inspahning,die anderen zich geven voor liet rrnl en we·e van de vereniging,door je best te doen! · · ··-tenS 2 speelde voor de rust tegen Delft 2 niet slecht.Onze reserves waren bijna regelmatig: in de meerderheid,maar door pech en onproductief spel werd er slechts l doelpunt i,emaakt,Ook Delft had uit veel minder aanvallen l goal gefrahiceerd,zodat · de ruststand 1-1--was.In de tweede helft was het spel van onze · zijde _veel minder.Delft profitéerde hiervan zeer goed en bracht .. -met·--it,--il-oelpunten de zege aan de partij ,die er het hardst voor gewerkt had. · ·." · · 
!... Het derde speelde tegen Terlaak ·een· prettige wedstrijd.De gastheren bleken niet'zo zwak,als de standenlijst zou doen vermoeden en er ontstond dus een gelijkopgaande strijd.De achterhoe.de .wist over-het algemeen met de Terlaak-aanvallen wel raad. De voorhoede had het niet gemakkelijk tegen de vijandelijke verdedigers,maar er werden toch een tweetal gaatjes ontdekt,die groot gènóóg wapen om ons eeri 2-0 voorsprong te bezorgen.Eerst daarna .zag de thuisclub kans onze: vooJ?sprong tot ·2-i terug te brengen. ·.. .... 

Van de lagere elftallen moc"frte11 wij g_een ve_rs],11g ontvangen, zodat we over de verrichtingen ~daarvan h,elaas geen verdere mededelingen kunnen doen.Hier volg'eri nog de compet:\.tiestanden van LenS 5 en 6·~ 

LenS .5 12 10 2 20· 51-14 Velo 5 11 9· ·1 ·1 19 31-10 Adelaars 5 12 7 1 4 15 19-29 Tedo 5 11 6 .1 4 13 21-19 v.n.v. 5 10 5 1 4 11 18-24· R.V.C. 8 7 5 2 10 ],0- 4 Voorburg 5 10 3· 2 5 8 13-17 B.T.C. 5 11 2' 1 8 5 12-26 Scheveningen il 9 1 8 , 2 8-20 17.I.K. 5 11 1 10 1 7-25 

Voor yervolg zie pag. 152. 



GROOT BAL-NA 

: ... , 

declamatie! 

.tr;ictatie 

Elk kr: 

B OER: 

Zondag 
c;::::;:::::;;;;;;::::; 

' ' ,. . . ~ . 
in het Gebouw "DE VERENIG:OJG11

, W,i;qemstraat. Aanvang l 
·,;,t .. 

SfilîIORLEDEll EN DOl 

EEH GROOTSE GEBE!IBTENIS staat· v 1 a·.k ••• _;_ja_ :Pa .1 voo: 
laàtst'toe geheim gehouden. . 
Zo:r;idag· 22 J.anuar.i reeds hebben wij een- grandioos. fe·est 

zal :het 'to~eel zijl').! U hoeft U niet te verkleden., •• 
. ,·· 

, .. h.et enige, wat U· mede "'dient te· breng_en "is ..•• , een goed hum, 

(Dit laatste oiii' • : • maar neen, dat verklappen wij Tf niet 

• ~'.-· l 

o.a. ALS. ATT.RACT,_IES:· 

RHYTID.!ISCH ·ORGEL ! !, . 
VOORDRACHTEN 
Thomasvaer Lenig eh Pieternel Snel' zullen spreken! 
Aankleding der bezoekers! . • . . . 
(u. ]?mt d~_snoods in Uw pyama,·fr.omen •• wij zorgen voor 
de rest 1) :. . · '. 
LINI CORONA ( accordeonvirtuose) · · · · · · 
~=~!.:,_ARBÁCUS (go~~!:el;a.ar + buikspreker) 

Zaal fees.telij: .. .. 
EEN AVOND VAH OHGED1 

, U BENT HIERBIJ ALLfill (à F. 

K 

3ie verder ons programma! 

Sluiting 1.30 u. 



NE:E'L!! GROOT BAL-NA 

jn dée'i . 

conversatie! 
UILOFT 

- illuminatie! 

:iari 1950 

1t ter ,e;e,-van"het ·29.::..Jai'i/fl,~stä~-Vim
0

Lenig en Snel. 

V.A}I LENIG· El'T SNEL ! ! 

l:'!. W,ij hebben het -:-- te·r :wille van de ve=assing· 

1eel, want DE ZAAL ZELF; 

tot het 

--- ... ·. ·-· ·· ... - ._ .- .. --~-. ' 
ll!ET U AL.LEN . ..ALS MEDESPELERS 

0 0 
~- "• • OM " :••, • • 

V!IJ ZOR?!<N VOOR U:;/ TOOI • • • • • EN 17!:J' JWillN U · ~!OOI ! 

EEÛ 'LEEG LUCÏFERSD00;3JE ! . 

· PLAATSK.1~TEN· F. 1.25 '\rerkrijgba~~: ' 

_ ...... ~a. ). .. Ma.a.rul.agavon<}• op de Clü'öävond vanaf 
.......... · · . . 20 u1IT. Apeldoornselaan 46-48 • 

.'b .') Secr. Pé--Pé: Jfient 217 •. 
c.) N.Schoute11, Jonckbloetplein 62 • 

. ·d;) 'P.Krol, Fahrenheitstraat 448. 
-'e-;) Secr. A.v •. d-.Kieij, Gaslaan 54. 

. • r • • • 

De prijs is z~ láág mogelijk gesteld.~; •. dat zult· 
U beamep, ·. wanneer U de avond bijwoont ! 

ird" Goede consajnpJ;J_es.. . · ··· ···· . . . . .. . . . 

"OLIJT, ZANG en DANS ! 

,S BRUILOFTGAST UITGENODIGD ! ! 

XI ! ! 
• I" • • 

Namens d~ P~~s~ en Prop~anda-CorrJ11issie 

Secr. W.H.-
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D.H.C., 8 12 12 24 · 47-11 
y.c.s. 6 8 6 
Sçheveningen 12 9 .5 
Velo 6 12 5 
Kranenburg .6 12 4 
Postalia_ 6 10 4 

2 12 l_a.::· 5 
1 3 11 22-19 
1 6 11 31-28 
2 6 10 15-25 
1 5 9 19-19 

LenS ,6 . . . ... ll 4 
Voorburg 6 r, 2 
D"V .C. 4 6 3 

3 4 9 23-24x 
4 7 8 ··--17.:2a 

3 6 8- 8 
Vogel 6 11 
x) 2 punten in mindering. 

2 9 2 6:--39 
. 

15 JANUARI 1950. P R O G R A JJ M A :;:S::::Ero:;'ÎI:;0:c,RE~S;.,,.-.:c:Z='m""m""A:"'G"---=,.-:,==='--="-'<-::..:.. 
2.30 u. LenS 1 - D.H.'L •. 1 terrein .1. .... ___ .. 
2.00 u. Postduiven 3 - LenS 3 terr.,Monptersevieg,Loosduinei, 

~ Madesteyn. 
u. D.H.L. 12.-

1.15 u. 
12:- u. 

4 - Len$.c. 4 
5-, B.T.C. 5 
6 - v.c.s. 6 

terr. Delft, L.v.Vollering, 
·cerrein 1. LenS . 

LenS t ,rrein 1. 

P R O G R A H E A · J'J1!IORES .ZATEillhG 14 JAi'TIJARI 1950, 
2,45 u. V.V.P. - LenS F terrein R.A.V,A.-V.V.P. 

LenS G speelt op Zondag l'j Jan. (zie aldaar) 
2.45 u. Ti.t Bl.R.K. - Lens H terrein rrestvliet\'/eg,Voorburg. 

Samenkomst 2 u.Rijswijkseplein,liefst per fiets. 
2.45 u. Le;1S J - D-.H.L. · tercre:i.J.1 2. 
2.45 u. Lens I _· .. S'.Y;T. ... ''terréiri 1. 

• 2.00 u. ·LenSpupillen -. K.R.V,C. terrein 2. 

P :, 0 G R J,: 11 1!° A JUNIORE:Ï ZONDAG 15 · JAlfüARI 1950. 
2.30 u. Le_nS A . - Velo · terrein 2. 
1.15 u. '.7éstlanàia - Lens B . terrein te Naaldwijk. 

SaEenkomst 12 u. Loosd.weg hoek Valkenboslaan. 
1.15 u. LenS C . - R.K.S.V.l:!. terrein 2. 
1,15 .u. D.H.L. - LenS n· terr.te Delft L.v.Vollering. 

Samenkomst 12.i5 u/Rijswijkseplein. 
12.- u. Lens E R.K.,7.V.V. terrein 2. 
12.- u. D.H.B.R.K. - LenS G' terrein Ockeilburgh. --------------''---------~_;:_·;_ _ _;__:~:.::.:.~·· . 

D E E.C.O. B L AA S T A P P È L ..... • ... '. ___ ..... 
OPSTELLIUGElT. 
LenS 1: ~.Hillenaar, P.Krol, H.Höukes, H.Helmich, J.de Roos, 
T .• Rombouts, P ,Hoppenbrouwers ,R .Roodenrijs ,A .Hoppenbrouwers, 
J.Willems,J.Wüstefeld. Res: J.v.l.felzen, E.ten Berge,A.v.Huf
fel. Leider, C.Halleen. 
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LenS 3: J.Frijters, J.v.LuxembÜrg:,. J.Al, Th.v.Wijk, G,Coomans, 
c .Al, A.Bogisch, rï.Ve;rlieggeii.,7"!:;1fii"gge, J.Linneweever, e.v. 
Luxemburg. Res: A.Jansen,, J.Mey~r, Leider: Hr de Weert. 

Le~ 4: L.Kortekaas;· J.v.\'Testing{ A.Krol, V.v.Laarhoven, L. 
Borsboom, S .Kroon, J. v .d.ï!ai',: Ä.Zuydwijk, A. Versteegh,. F_.Bouw
meester, L.Bom. Res:. N.Ansink, M.Delhez. Leider'Hr R;Koster. 
Bije~_nkomst 10.45 uur Turfmarkt. · · · 

LenS 5: A.Blok, J.v.Venrooy, H.v.d.Boogaarcl:t., J.v.Veen, F. 
:Mourik, 'J .Bontje, ·P.v.d.Le<;,uw, H.v.Rijn, A.v.d.Bemt., J .v • 

. Spronsen, L.Hiessen. Re::,: J.v.wassem, J.I(ûip, .J,Knijff._Lei-
der: J.v.Venrooy. · · · 

Lens 6: Th.Kochi, J .Kuip, \7 ;Klünnen, H.v •Niel, J .Knijff; .L.de 
Weert, B.Bes, J.Bom, J.Meershoek, U.Gelauff, L.Bosma. 

·. Res: C.Kras, .ch;v'.Veen, W .s:nèlleman. Leider Ph.de Heer. 

Geheel onverwacht heb ik heden het Eco-secretariaat tijdelijk 
moeten overnemen. De spelers zullen begrijpen dat ik mij dus 
niet heb kunnen im,.èrken. Het. kan dus voorkomen da.t. een. en
kele speler misschien voor de. tweede keer als reserve. wordt 
opgesteld. Ik hoop dat hij mij dit niet .euvel zal,.duideri. Het 
Bestuur zal deze.week het Èco,secretariaat regelen, zodat voor 
de volgende weel~: ,de ;;:aak weer· no~maal marcheèrt .• 

Ik moge mij dan ontslagen ho!,?.den van· de plicht om een voor
beschouwing, voor de te. spelen· wedstrijden te. houden, \7el wil 

. ik allen op het" hart drukken om zich in de a.s. wedstrijden 
geheel te geven om zodoende de overwinning.en te bevechten. 

Tot. mij!l spijt moet• ik hier een ·schrille noot lateI!.horen. 
Bij de wedstrijd van Zondag j.1.: D.C,V. 4 -.LenS 6. zijn een 
aantal spelers niet opgekqmen zonder ber~cht van verhindering 
te zenden.Deze spelers'worden·tot nader order niet opgesteld. 
Het Bestuur verlangt dat deze ·spelers vopr Zaterdag a.'s. hun 
handelwijze verklaren. De. namen van. deze spe;J.ers wqrden nog 
niet gepubliceerd.·. Mochter,-,wij- Zaterdag a.s •. vaµ deze spelers 

, geen bericht hebben ontvangen, à.'ari zal het Bestuur· niet'· nala-
ten strenge maatregeleri te. nemen. 

Adres v.oor eventuele .af:;3_c_hrijvingen 
H.Houkes, 2e Schu.vtstraat •.60 ! ! ! ! ! ! 

• > i .. ê •. 

'l---. 
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u I· T .H E T · J U lT I ·O R E N IC A M P. . .. . ... 

Ofschoon door'.,Frru:is Schippers.:c·,s. met moed gestréden V1erd 
tegen de• leiders ,.ii1, de. A-Klasse, IVj moesten zij toch de beide 
puntjes aan Quick Steps afst,aan. De vraag stellen of de be
~oekerii-'de· overwinning verdiendén; is hem tevens bea:atwoorden; 

· immers afgè~ien·van de goedkope "pénalty wisten ónze tègenstan
ders 2 keer te doelpunten, •ter1vijl onze stormlinie zel'.fs eni
ge fraaie kansen de nek omdraaide; Boiehdien had m.i. Ton in 

. de eer~t<? helf1; op de baclqjlaats .niets te maken; maar f.!.ad _ 
,hij met J1i;,t. uiterste van z:j.jn .krachten in samenwerking met · 

, ,z:j;jn collega''è dé ,Q\liCk Steps veste moeten gaan beproeven.Het 
is vrijwel ontwijfelbaar, d~t aldus doende de uitslag een an
dere.was geweest. Ook de v:erwisseling van de vleugelspelers 
nà de rust vond "ik een 'verzwakking. Dit 'fiaka.ai-ten-is··voor 
het· ogenblik echter min o:f.meer''•nutteloÓs. '· . . 

. Over de strijdlust van het elftal 'mög'en wij tevreden zijn, 
maar er mankeerde wel erg veel aan de opsti,lling. van de,: speleI 
en aan het plaatsen van de bah, Zo zagen w,ij in de twaede helf 
b'ij herhaling de gevaarlijke rechtsbuiten vrij staan,' terwijl 

• .. meer dan eens de bal linea :;-ecta aan een tegenstander werd ge
_p;r:-esenteerd. Daar komt nog bij, dat Erie bij da twee laatste 
.doelpunten zijn mea culpa moest betuigen. En hetoprecht deed. 
Paul moest van het toneel vérdwijnen. Neen, het zat ons ook 
niet mee. Laten wij echter. r\u;Lck Steps de punten oprecht gun
nen: .zij hebben er ook <3erlijk voor gestreden, !daar Jaap Admi-

, ,_raal komt .er niet vanaf zonder een compliment over zijn keu
" ~ig spel, zijn onvermoeid zwoegen en zijn voorbeeldige zwijg

.. · zaa,m)leid tegenover zijn wat wrevelige tegenstander • 
. .. , . B _wist zich. op overtuige.nde wijze de. meerdere, te, tonen van 

; • ,. F .. <?.n ,l:Jl.eef met ,4-0. de, baas in een gezellig bèl.a1.mwi t· onderons-
. Jê., waarin zelf.s de spanning ,niet ontbrak. ., ... · ,,., . 

· ..... ·;-~ _c··a.ijëèi.. goed werk door ook, nu de 1/lonstexlingen onder de 
duim .tè"nóüden, wederom met 4-2 •. Gaat zo door, broeders! Maar 

, _ te laat op he.t strijdtoneel Verschijnen siert:. ·ae krijgsman 
niet, Kees en Piet! . 

D, ja, ,1at zou je van D anders vernachten à.an een grote 
revanche op het snode Wit,-Blauw?! Het werd 8-Q. Werd ons eer
ste doelpunt door de.z,e, .en gen!:! .a.angevochten.,_:çle.,_ 7:.andere wa
ren voor geen tv,ijfeï-vätliäar~·-Eti. ·a.ei"-reiskas gedi;Î-f' er van. 

E klvam onder in de·put terecht. R.K.S.V,M. kende geen ge
nade en trok .met 5-1 a:an:·"riet· langste eind, Tot de rust ging 
het niet slecht, maar de tweede helft moest de lasten dragen. 



-------------'--'~-----'--"'-'' ·:..;··;..c·;;;;"·:..:·.:_· ~-

122= •.. ·-·" ...... , ·-··• .... -·· ...... - ·----·· -~ -·-·-·----' ·-
De volgende keer beter, mannen!,.,. . ........... . 

F, de jongens"van St Jan, hadden nog een ápi,eltJe te schillen met ·Rava, dat op e:i.gen bÓdem een 6-0 overr1inning behaal
de. Nu zou het geen debäcle voor ons worden! Dat icon· een hond met eën hou:tén neus :wel' ruiken aan de sfeer, . die in de.kleed-.: tent r_onà., het elft.a1 hing, Ernst had à.e kat gestuurd en werd. · _door Pietje Paistrà vervangen. Deze- keek eerst het spelletje wat rustig aan, maar wierp ·zich ·weldra even ànveryaard als ·de anderen in het strijdge_wç,eL Ik_ sc_hree_f: eyel'l.als. de anderen • ... En inderdaàd wàs er niet één slappeling bij. Wel ontbrak de voldoende vaart achter de schàten;·nrall.r ·de" be·roemd·e· voórhoe-· de van Rava werd geen moment vrije kans gegeven. En zo was 
bij de rust ondanks enig• over1hcht ·van onze bezoekers de 
stand ··nog 0-0. Dit was reeds ·moói; maar het werd nog fràaier. -Onze aanvallen werden talrijker en. 'gevaarlijker en daar op
eens zag :Piet een gat, hij ·schoot en •••••• schoot raak. 1-0. Het kon dus. Dan .weer geprobeerd. •Corner! Loek. trapt,· Frans verandert de bal van richting en Rava staat ontsteld, want .. F-s-taat--me-t- 2-0-voor. ·Dat ziet· er·goed uit met:·een betrouw:.. · .b~e achterhoede. Bovendien gaat Ke_es een )i.andje hfl_lp_en..-. .. "'"êvê:iîaTs"st"ëi". Het "îukt, "'iiet. blijft 2:..0, 1"1ant het doelpunt 
van Kees moest ik afkeuren, Jammer, Kees ! 

G deed gul en verloor inet l'--0, evenals J, dat ·in Honster -.. wel enige ·keren doelpuntte, ma'à.r telkens op de vingers werd .getilct •. -: · · · · · · · • 
H schoot uit zijn slof en v'ergruzellerrientte G.D,A, met'· 

: 10---.l in een uiteraard weinig spannende wedstrijd.· Wà.t doen 
jullie a.s. Zaterdag, jongens'? ' · _ _ ,,_- -De pupillen .:c, -ook niet mis ~·sloegen D .:H.B: met 4:--0. ö;ize -bezoekers hebben dapper partij gegeven, maar zij" waren wat erg , . jong en klein, zodat zij het vooral tegen ónze cracks niet 

.konden bolwerken • 

.. • ZATERDAG. sp~el t ,j .Kocks· met F. mee. Reserve VOO'f .- F _is,.):'•. Kranenburg.; _-- . __ . . - -.. . ·-· . , , 
Reserve voórH. is A, Linnevïëevër •. -

' _ : Sjef ·Douw· speelt mee met I. 1Rese,:.vf;! voor I- en ev~ntueel 
_,. voor J is C.l<ieuwenhuizen,- Rese,rve _voor B: c.Hoogeviaen en A. · · taarhoven (kaart). · · · ··· · · -

. liet B spelen mee: S.v:.d.,Zweep, lel.v.9-,Berg en J_.Kuypers. 
Bovendien de andere. tromve klanten, ook C .v ,d.Wilk en B .Helmich, zodat de heer v .d.l.ieer stellig ,veel vertrow1en · in zijn elftal 
zal hebben. 'hj ook, Reserve voor D: '.,.Davis (kaart). 
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liet E spelen mee: F.Sneeuwjagt en C.Smit. 
Reserve voor G: R.Vredenbregt, ,G.Kleinburink en J.Combé 

(kaarten!). . , : 
De jongens van I weten wat wij van. hen verwachten,. S.V.T. 

is niet voor de poes. Dat bewijst de .ranglijst wel. Haar ge
lukR:ig heeft de heer Linney,ee_ver de -beschikking over een vi
tamine C:-pomp, zo/lat wij n_iet ·behoeven _te. vrezen voor gebrek 
aan adem. Zet hem op! 

VAN OVER ZE E .. 
ltodjokerto, 4-1- 150. 

Voetballen is·er hier niet. meer bij. Overigens maak ik 
hei; we.er uitstekend; De vooruitzichten om te 'repatriëren zijn 
hier nog al gunstig~· Jlizondè:rs valt er niets te melden. Wij 
hopen, dat het zo· Tus•tig zal blijven, want ·dat kan onze dienst
tijd ver)rnrten. En dan ... : ••• : Oékenburgh! ·. 

De hartelijke groeten voor de LenSf_amilie vanJAN WALSTEYN 

Dankelman~ 11 DIE OP DE '.MALIEBAÀH, DáT WAREN NOG AMATEURS •••• " 
Jeroen·Danke}man, si.nds "mensenheugenis" ke'eper van HVV's 

uerste elftal ues-chou\7t als specimen van echte,onve:i:-valste· 
amateurs de' lieden,'die in het begin van deze eeuw op de Malie
baan voetbal speelden,zelf .hun doelpalen in de grond timmer
den en de krijtlijnen met vereende krachten trokken."Die men
sen wisten en_ voelden,.'at ze voor hun kluppie spëelden en wa
ren garant· voor hun spullen· en de clµbeigendommen werden als 
schatten, verzorgd en bewaard. Ieder-,die de verantwoórdelijk
heid• voor ,,el en wee van z'n c;I.ub en de verbondenheid hiermee 
niet meer voel t,die is in z'n hart· al geen amateur··mee·r.Ama
teur;, liefliebber, een liefhebberij kost geld en geld opbrengen 
betekent een offer brengen.Een amateur moet dus niet vragen: 
YI;i.t \70rd ik er "wijzer!' (rijker) van,maar moet van harte be
reid zijn,een offer te brengen.Dus is het,strikt genomen,ver
keerd,indien de clubs voor hun spelers shirts,broekjes,schoe
nen e.d. gaat aanschaffen,etentjes organiseren,mooie vacantie
reisjes uitstippelen,e.d. En het begrip "onkostimvergoeding 
wegens loonderving" is helemaal in strijd met de ware amateurs-
b,egrippen! 11 

• 

1 • "Dus: tegensta;nder van enige· vorm van professiona1-isme?" 

.. (Uit een of a11_dere krant). 
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, -ZONDAG GAAN WIJ BRUILOFT VIEREJI! ! 
Zondag-';i--aan we· ilruiloi't vieren'."' .. Irr .de-ech_te boeren-trant, 
Eerst de Kunst._. en daarna ·zw:i,eren- Met de stoelen aan de kant. 
Allen zijt ge bruiloftsgas_t'\'n- En, Familie van de Bruid, 
•t Feest;,1aarop--reeds-··velen··vlasten,Sehal t vooruit reeds .•t-

. feestgeluid! 
Ja, reéds tháns he·;,;;;i;- ~;,s-~·;;;:c-;,·te-;,;;;;ingC:::'ïïî'ëen myst;rieuze sfeer . 
En CTen vraagt haast ,met--beklemminf;, "Wat gebeurt er'?'!èet U meer? 
Nu ne mogen niet verklappen- '7at er· allemaal gebeurt, 
Maar één ding zult U'wel snappen~ Dat U d'avond ~betreurt!. 
Alle kosten zijn bèscheiden, AAEGEKLEED wordt u· door LfilIS 
Als wij aan U aandà.èht wijden- Wordt g' opeens een ander mens!! 
Ja,ge wordt opeens een ánder, Een•ieuk boortje_o:f boerin, 
En als echte Plattelander, Déé1·van •t feestende gezin. 
Aa,1 de·'1lis der Bruiloft-houders!- Doet U dus méé, en koopt een 

>.~;. ~· k8.art , 
Haalt_, niet schamper-op Uw schouders, Koopt een kaart!. Tn. 

•-f' "'! · vlugge vaart ! 
De adressen? Zie hieronder! Ook lF ':'IJK-heeft ze (Geen· last) 
uien ontvangt U héél bijzonder, Als geëerde Bruiloftsgast. 
LillTS !VRIElT.DEN tot Zondagavond, I e d e r moet aanwezig z~jn, 
Het v,or~t Geest'."'en Lichaam lavend! 't_TTordt een.daverend festijn! 

· adressen voor kaarten à f. 1. 25' 
A·. v .d.Kleif;secr;Gaiilàan 54, tel. 398375 
N.Schouten, Jonckbloetplein 62. 
H.Jansen, Pri_nsèstraat 96. 

1 
ZE\TEJ'T UUR VIJFTIEl'T, VOOR ALLEl!AAL 1 

.IS R;CDS OPElTI}lG DER ,MI,. 

"'.HiÏlenaar ,I!ient 2·17. 
P.Krol;:Fahrenheitstr.448 
A .Bogisch,r-,eidoornstr. 6. 

JilLI\.R P'IBC IES O!I IPART VOOR J.CHT 
"'OllDT U JlilTI'r.lT STIPT V":R11ACHT 
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.'JAli'T OM AC;El'.T.UÛR, BLIJ VAH ZINNEN 
RA.LEJ:T "TIJ HET BRUIDSPAAR BINNEN' !' 

... 
Vergeet niet, voor Klpris en Roosje- Het lege lucife-rsdoos.ie ! 

. füunens·. füL·Pers,;: __ en Pr.opaganda,,,Co!lllll. 

_secr. 

LENS' ZAKAGÉI'f.DA. 
Donderdag 19 Januari: 8 u. Seniores en A-J\mióres in de 

Zaterdàg 
Zondag 

Eaandag 
TJoensdag. 

'Dai C'ostastràat;. 
21 Januari: Lens F-G-I-J-pup. 
22 J~uari: LènS 1-2-3-4-5-6-B-C-D-E. ' 

En• 1.s .ávonat:?d(t_boerenbruiloft 1 ! ! 

23·_Januàri: Iniéder_·gevàlevenriaar de club f 
_25 Januari: 8 u. Algemene 'tèdenvergadering · in 

Hof van Höllar,d. . . 

H e r e n E e r s t è E 1 f t a 1 1 e r s ! 
De zeldzame gelegenheid om jullie in het veÏd te zien was 

voor mij Zondag 1.1. aarn1eziz. Ik verzuimde niet er gebruik 

van te maken, Het .. ons allen hebben wij onze nederlaag betreurd. 

Voor de.aandachtige toeschouwer - en ik was aandachtig; ij.at -

verze:.er ·ïk ·je ! ! - was het echter duidelijk,· dat de uitslag 

even goed andersom had kunnen zijn. De beide D.H.L.doelpun:-:-

ten kwamen rechts.treeks uit een paar ongelu.ldcige momenten van 

Piet,. die OVEJr:i~ens · zeer veel goeds dee~, Beter qan tegen 

Kranenburg was .nu de goede wil aam1ezig en de onderlinge ver

standhouding liet evenmin te- wënäën- over·;• .. llii 'de1ïk eèmaäari -- . 

de laatste 20 l\linuten ! _ . . 
Ziedaar een paar gunstige factoren om toch eens tot een 

overwinning te komen, }Ju nog,wat meer geestdrift, steviger 

door;zetten op beslissëi'ia-t~ ogenb;I.ikken. on .·.·, ... het spel con

stant· opbouwen van af de windzij de, ':Tillen wij een gokje ma

kcm, dat a.s. Zondag ee·n oëvredigend 'rcasultaat behàald','iördt? 

De ga niet mee, maar mijn gedachten ve~gezellen jullie. P,J. 

OFFIC'IE'ÉL.· 
~n a~nsluit;i.ng op de korte vernelding in LenS' Zakagendu 

melden··,1e nog dat er op Woensdagavond 25 Januari. a.s. een " 

Buitengewone Algemene Ledenvergaderine y10:rdt gehouden in 

nHof ve.n Holland", '7agenstraat. Aanvang 8 uur, Deze vcargade.:. 

ï-ing is uitgeschreven op verzoek ve~n een aantal leden. 
HET BESTUUTI. 



E E N S C- -H R I F -T E- L IJ K E ··· A F S C-_ H R IJ- V I N G •. 
Er stond ongeveer het volgende: "Aangezien ik mij niet 

kan verenigen met de opstelling van mijn elftal, ben ik a.s. 
· Zondag niet V:rui de partij • 11 

• • 
Punt! . 
Daar kun je het meè doen, .elftalcommissie i "'el besteden_ 

jullie week in wéek uit uren aan de bèlangen van ons en van· 
··de club, maar als jullie het niet precies naär mijn zin doen, dan kan je me gestolen worden!. .. -_ -.. _ .. · . .. 

i:láar kini":fë hef inee ·doen, bestuur! Wei stäan· jullie altijd 
klaar om Lens en de leden te· dienen·, 1Jl8.ar··als mijn haan· geen 
koning mag kraaien, wel, daii iaat.ik jullie·en mijn elftal in de kou staan ! ··.; · · 

]ravó, dappere brie:fschrij"lier! Jij .bent een flinke vent! 
Een blau.;e Maandag in de club! Nog .nooit iets bizonders voor 
de vereniging gedaan! Dat raag niet hindèren! Als je mond rtaar 
ver genoeg ópen ga.at ! , .. L · 

Ik heb liever te maken met, de getrouvien; die lun q lub éjoor 
dik 'én d~n 'diei1en, 

P.J, ---------------,-,-----,---------V . A R .I A. 
Schoenen:'. In mijn bezit is een paar sterke goed onderhouden 
voetbalzevenmijlslaarzen (maat 44 of 45) benevens een dito 
stel KleindÜ.impjesbottines (maat 37). Deze laatste eventueel 
in ruil voor een slag groter vmaat 4Q). Adres: Amandelstraat 
51. In afwachting van_ verdere ·aanbiedingen. · 
'he vond •'oonsdag 1.1. in ons lokaal een zwart broekje? ·_ . Adres: Piet Palstra, LenS I. . . . , 
Onze gelukwensen·voor ·de heer.J.v.rrassem, dié slaagde voor 
zijn examen associatie-boekhouden. _ 
Op Zaterdag 28 Januari á.s. vierèn de 1:eer eri ~evrouv, n'.·schou-. 
ten - Hagmeijer en hup_ 1:inderen groot feest., Zij herdenken dan· de dag, waarop zij vópr 25 jaar in-het· :P,uwelijk :traden. 
Ook Lens viert mee met_ het gas'tvr:ij è ·echtpaar, dat voor. zo-· _.,. 
veel LenSvergaderingeri IJ.et huïs beschikbaar stelde. "'ij wen-
sen de jubilarissen van harte gelui!:. )Tog vele, vele··j"a,ren! 

·Receptie van 3 - 5 uur thuis ! . 

-0-0-0-
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u I T s L ;,,_ G E N VlJî 14 en• 15 JAlTTJARI 1950. 

- 1 -~ )}:: R;·L; 1 0-,-2?D;H".L; Le11S D --- ,--1-9 LenS . . . 
Postduiven 3 Lens 3 5-HLen'3 .. E - R.K."7.V.V. 1-0 
D.H.L. 4 - Lens 4 2-1:V .V .P. - LenS F 1-0 
LonS 5 - B.T.C. 5 3-lÎD.H.B.R.K. - Lens G 0-0 
LenS· 6 - V.C.So 6 O-G:1'fit Bl.R.K. - LenS H 0-8 
Lens A - Velo- 5-l(LenS I - S.V.T. 4-0 
17estlandia - Lens B 4-0:LonS J - D.H.L. 0-12 
-·Lens. C pJ{.SVl'.J: .4-l!ï.enSpupillen - IC.R.V .C. Kil.VC lJ.oO• 

-------- ; . 
V À If D 0 r; L T 0 T D 0 "E L. 

Het mocht Lens 1 ook deze ,"Zondag niet gelukken de punten aai 
zich te houden. Onfortuinlijk genoeg, moesten we de belw.g
rijke strijd met een aantal invçtllers spelen. De wil om zich 
,te geven ,-,as kennelijk aanwezig, cl.och het vertoonde spel kon, 
op enkele korte bevliegingen ··na, de tocht van de redelijke · 
kritiek niet doorstaan .• Het v'ertoonde · spel was, speciaal in 
de tweede helft, verstoken van alle intelligentie, ter1,ijl de 
traptechniek van vele spelers' eenvoudig bedroevend uas. ';at 
D.H.L.- vertoonde was indcrda_~d ,_,einig beter. Zij hadden even-

, wel óén voordeel bovém de onzen, en wel hun doortastendheid. · 
Hun aanvallen waren en bleven daardoor gevààrlijk, hetgeëii 
van de onze in het geheel niét )iev:e<,rd kon wordm1. ·- Hèt begîn 
van de strijd deed do harten _van de --tor,schouwers hoopvol klop
pen. LenS was meer in 'de aanval, maar.al spoedig bleek, da:t 
de productiviteit géen gelijice tred hield met het aantal_ aan
vallen. Gedurende de hele eerstè. helft hield het lichte LenS-

~ . . -· . 
oven-1icht aan, maar het scoringsbord bl_eef in rust. Direct 
na de hervatting o:1tstond er ;,ee·n D.II.L,:...ovcrwicht, dat door 
het vlottere spel 'veel gevaar inhielç..: ·Na _ébn niinuüt' ·or 12 
hadden de gasten succes, ·zij ,het met daµkbaar aanvaarde hulp 
van· een onzer backs. Hiet1arig daarna·tvistëh-dè-Leeuwen hun 
voorsprong te vergroten, °i'1aarmee de zaak bekeken was. Pas te-

- ' :r>. . 

gen het einde bouwde onze ploeg enige kansrijke _aanvallen op, 
waarbij het D.R.L.doel door het O!)g van él._e naald. kroop. 

Het derde leed_ tegen de '.:oplopers een kansloze en regel
matige· nederlaag. Yoor èle _rus,~ nam, Postduiven een 4.:.0 voor
sprong, gevolg van eon degelijke mccr<forhoid. De stand was 
echter hoger dan nodig v1as .. ~ev1_ec~t, r.mar we hadden de pach, 
dat onze keeper bij de 2e goal zijn rechterhand blesseerde. 
Na d.e hervatting hadden we d9.'?r een omzetting, een andere 
doel\Jachter en de partijen .-:;ir.gcn toen veel beter tegen el-
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kaar op. Ä .Bogisch eiste de eer voor zich op voor LènS. te ,_.~ÖÖ
ren •. Hierna zat het ons niet, mee, toen eerst e.en. g?e.d" SC.QQ_j;_ __ 
van Hegge door de paal werd gekeerd eh vervólgens een penalty 
nog juist door de Postd,uiven-do_elman gekeerd.-kon .w.ord!ln,,Kort _ 
voor het einde maakte .de thuisclub het vijfde doelpunt.· 

Van Lens 4 ontvingen we geen verslag. LeiiS 5 boekte zijn 
lle overwinning, waarvoor nu B .T. C •.. als slachtoffer fungeer'
de. Het was een prettige wedstrijd met een voo:r;tdureiid LenS
overwicht.· Frans van Luxemburg.opende met een goed s-chbt dé•· 
score. Toch.ging de rust nog in met gelijke stand, daar BTC 

,een treuzelen in .. onze achterhoede afstrafte. Het'.duurci.'e tot·. 
lO min. voor het einde, vooraleeer Lens door doelpunten vaw 
Luxemburg en ·1Iiessen de volle buit binnen..'1:aálde ;· · .: ~• 

Het zesde speelde een zeer sportieve _strijd tegen •VCS 6-. 
Het· was, een kamp ,.-,aarin doelpunten te d1J,tir .blè1~en, zodat ·be
gin- en eindstand gelijkluidend waren. Het. gelijke spel v1as 
een goede beloning voor. cle vèldverhouding en de 0-o·stand · 
was. een beloning ·voor het goede werk van de beide achterhoe-

.. den,: die de beide stormlinies p,aar weinig kans • lieten. 
Tot besluit een verkorte st~nd van de vier hoogste elftallen, .. '. . . . . -

n • .s.o. 11 -19 38-12 A.n:o. 7 · 13 20 40'-17 
Naaldwijk 11 18 42'-18 .. :concórdia 2 12 17 38-16 
Gouderak 13 14 28-2_4 · 'Duno .2 · · 13 15 · 21'-19 · 
D..H.L. 13 13 . 20.:.22 · Spóorie,egen 2· li' 14 28'-19 
te Werve 12. · 13 .29-32 . LenS 2 12 13 . 25'-32 
Do·uc. .,, 10 11 ·24-20 1 Delft. 2 12 '12 33-16 
Hava 12 10 27-31 èH;ff.S'.H. 2 ·. 10 10 .: 20-20. 
Kranenburg 11 8 28-30 ··01îveo 2 · 10 9 19'-24 
J;,enS_ 12 8 . 21-33 '.Illiïridigt 2 · 13 8 · 17-38 
Vogel . 12 8 19'-40 P~D.IC. 2 . 12 7 24'-47 
Spoorwegen 11 7 . 21-35 ·. D.H;C. 6 · 12 5 ·21~38 

Postduiven 3 12 18 50'-16 .. V,ios 4 . . 12 22 58-16 
K:rànenburg 3 12 16 38-24 Cromvliet 4 . 13 17 42'- 34 
Archipel 3 10 14 50-19 ~ ::r._!;T. 4 10 16 49-14 
D,H.L. 3. 12 14. 26-21 Celeritas 4 12 15 38'-24 
tréste;r:lm. 3 12 14 34'-31 VCS 4 · -13. 15 · 41'-45 
H~v.Holl. 3 10 12. 27'--18 'D.H.L. 4 13 14 37.:34 
LenS 3 : 12 12 33-37 . H. V.V. 5 12 11 27'-35 
Concordia 3 · 9 8 20--16 Rijswijk 5 · ·•12 · 7 .. 33'-48 
v:n.s. 3 12 7 9'-35 Postduiven 4 · 11 6 28'-51 
D.s.o. 3 11 6 20'-41 LènS 4 13 5 32'-54 
Terlaak 3 10 1 11-60 V.D.S. 4 ,9 · 2 · 8-38 
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11:CUI.lîGEN. 
De :Cco is van mening, dat 'getracht moet worden de ·,elftal

len naar rangorde zo sterk mogelijk in het veld te sturen. 
Daarbij kan- geen rekening gehouden \1orden niet het v.erlangen 
van v.ele spelers, s·teeds in een vaste combinatie, ·te spelen. 
Een· speler van bijvo.orbeeld het 4e elftal is voorbestemd in 

. • 4 . • ~·-• 

geval van. nood een overeenkomstige plaats in he·t 3e · elftal in 
te nemen. ' ' 

·Vele spelers menen dat teamgeest zó,belangrijk,is èn het 
spel zó gunstig beïnvloedt,dat om.ville daarvan Lens als het 
ware gezien moet worden als een federatie van enige clubs van 
11 à 14 leden. Ieder clubje moet dan maar zijn èigen~oontjes 
doppen. 

De Eco is van mening,dat vàor een krachtig verenigingsle
ven zulk een federalistische geest uit de boze is.l!aar laten 
wij eens op dé suggest.ie, 14 vaste spelers voor één elftal,in
gaan.Als de Eco over all-round spelers kon beschikken zou dat 
een pracht van een oplossing zijn,die tevens de Eco van veel 
onpret:tig en tijdrovend ·.0 erk zou verlossen.Maar helaas, is de
ze oplossing niet mogelijk,omdat -het spijt ons· het te moeten 
zeggen- Tiij als gevolg van te weinig training en aanleg van 
het overgrote deel van de spelers -niet over zulke krachten 
kunnen beschikken.De spelers,die goed zijn voor iedere plaats 
in het elftal (behoudens dan in het doel) kunnen op de vin
gers van één hand worden afgételd.Daardoor is de Eco genood
zaakt hier een linkse half,daar een-rechtse back te lenen.De 
Heren voetballers hebben het zelf in hun macht dat euvel tot 
een minimum te beperken door 'de Eco niet v1ekelijks opnieuw tot 
wanhoop te brengen door tal van afs·chrijvingen,waaronder er 
vele zijn die op een onbehoorlijke wijze worden ingediend en 
soms met onbehoorlijke motieven. 

De Eco is van mening,dat menig lid een onderzoek van zijn 
voetbalgeweten zou passen.!Jenige jonge man zou dan·naast een 
peccavi,misschien tot het juiste inzicht komen,dat hij als 
voetballer volkomen ongeschik:t is.Het is voor de Eco onver
schillig of zulks een uitvloeisel is van gebrek·aan training 

· of uit gemis van aanleg.De Eco betreurt het slechts-.,dat 'zif de
ze mensen,alleen maar omdat zij contributie betalen,ieder op 
hun beurt in een olftal mnèten onderbrengen,waar zij dan een 
blok aan het been van· hun medospe_lers zijn en daardoor een hulp 
voor de tegenpartij. · ,, , . 

Ten slotte meont de Eco dat alle.moeite van Eco e:ri Heren 



Leiders tevergeefs is als de geest onder·da spelers niet. ver
andert.Heren geen·gekankcr;maar verbeter Uw vereniging en 

:begin daartoe bij Uzelf. 
' H.L 

P R Ó G R A II H À. SfflÎORES "0NDAG 22 JANUARI 1950·.···c :· . 
2 .00 ti. Gouderak 1 Lens 1 terrein te Goudèrak.Tocht per. 

'bus. ( zie bi'j samënst_elling der elftallen) •. 
2.30 
12 
2.30 
12 
12 

u. LenS 2 '- Concordia 2 terrein 1. 
u. LenS 3· ·- V!esterkw. 3 terrein 1. . 
u. Rijswijk 5 '- LenS 4 terr.te Rijswijk,Julialaantje. 
u. Voorburg 5 '- Lens 5 terr,te Voorburg,Pr.J::ariannel. 
u. Vogèl 6 - LenS 6 terrein Buurtweg. 

P Il 0 G -R 1f'îfiï Ä. JUl!I0PcES ZATEPJlAG 21 JANUARI 1950. 
2.15 u. Q.,Steps - LenS F terrein lîijkerklaan. 
2.45 u. Lens .G ::·Rava terrein 1. 
3. 30 u. ';, Steps - Lens· I terrein rijkerklaan. 
2.45 u. Lens J - L.V.S.J. terrein 2. 
2.00 u •. LenSpupill.- Q. Steps· terrein:_2~_ 

P R 0 G R A Jl l! A · JUJH0illiS ZOlIDAG 22 JANUARI 1950. 
1.15 u. Le.ris J3 S"V"T. terrèin 2. -·-•---•---····---
12 u. LenS .· C '- Velo · , terrein 2 •. 
2.30 u. Lens D - R.!C.A.V.V. terrein 2 •. 
3'.45 u. LeriS E - Velo terrein 2. 

DE r:.c.o. BLAAST APPÈL. 
0 P S T E L L I lT G- -E-lî, · · · · - · -------· 
Lens 1: 1.7 .Hillenaar, "A,l-Î;~fnagel, H,H:,:?_U~es_, :.r,de_ p.oos,l;',Y~ol, 

· ~' .Rombouts, A.Heydra; ·R:11ö'oiiënrijs, H.Helmich, J ."'illems, J. 
''Jlistefeld. Res: J .Al, --J-,Linnm1eever, -~amenlrnmst 1.2 uur "b:i:"j · 
Alsem, Apeld'?ornselaan. Leider Hr. C ,!falleen. 

LenS 2: J,v.llelzen, H.den Dri!jver, A.Y.rol,· E.ten Berge,·J .noo-
.. z.enburg, ._ G.v.d.Steen, P.Hoppênbrou,•,•ers, H.Naastepad, !. v.Huf
fél, .J.v.d.'.'al, C,Durenkamp •• Res: G,Overdevest, F.de Jong,Fr. 
Schippers. Leider Hr H.Kostei'. . . . ' .. 
Lens·.3~ L;Kortekaas, Th.v.''/ijk, J.Admiraa:J., J.F:r.-ijters, A.Bo
gisch, C' .. u;· J.v.Luxembure-, n,verhcggen, '7.Hegge, G.Coomans, 
C.v.Luxemburg; Res: J.Heere, C.Kras, Leider: Hr A.à.e ni3ert. . . . :' . . .. ' . ; ',, . 

Lens 4,_ Th.Kochi, J.v:·resti.ng•, C,Hillenaar, V.v.Laarhoven, I; • 
. Borsb,oom,. S.K:roon, 11.Delhez, A,"uydwijk, A.Versteegh, P..:Bouw

meester,a:.1:eyer. Res: L.Bom., .J.Kuip. Leider! :.T..v.nesting. 
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Lens.5, A.Blok, J.v.Venrooy, H.v.d.Boogaardt, J.v.Veen, F.v. 
Maurik, J.Bólitje, P.de Leeuw, H.v.Rijn, A,v.d.Bemt, ·J.v.Spron
sen, L.Niessen. Res: B.Bes, L.~osma. Leider Hr J.v.Venrooy. 

Lens 6: A:·:agemans, J.Knijff, H.v.~Tiel, L.de Weert, J.Bom, 
. N .]emkés; A,Bosfuä, ·1r;-v .Hoek~ 11.Gelà.uff, Ch.v. Veèn·, ·:r;v: Wa,ssem. 
Res, ·, .ïaünnen; ,·! .Snelleman, J ,l.feershoek. Leider. L.de T/eert. 
Samenkomst 11.'15 u. Het Wachtjè bij Hal;i.eveid. 

Het eerste gaat naar Gouderak om daar te trachten de donke
·re dreiging' af te wenden.Als er flink wordt ·aangepakt en ·met 

· enthousiasme ,-,ordt gespeeld is een herhaling van het- goede 
resultaat op Ockenburgh tegen deze tegenstander heel goed ::ia-· 
gelijk. Aanpaldcen dus en Yeel !3Ucces ! ! Het ·tweede moet trach
ten in .. çle.running te,-blijven,Als jullie'spelen voor wat·.je 
waard bent,kan dit zeker ·gelukken.Het derde o~tvangt '7es.t"er
kwartier en moet toch werkelijk proberen Y1eer eens een dave
rend resultaat t·e ber~iken,zoals in het begin van· de comp·e
titie.Als dat bereikt kan worden,J:..rult des leiders neus zeker 
van trots .Het vierde staat er ~vencohs slecht voor. Kunnen wij 
nu YJCer eens op 2 puntjes rekenen? AELilpaklrnn. is_ qia.arvoor _de 
leus! Itet v:i.Jfdè ... möêt naar Voorburg en moet ·winnen om in de 
running te blijven:zorgen jullie voor tenminste één kampioen
schap? Het zesde tenslotte gaat naar Vogel en móet van deze 
zwakke teg,mstander kunnen winnen.Rt- moet dan echter net als 

.. Zondag j .1. stevig worden aangepakt .Veel succes ·en prettige 
v,edstrijden!! _ .. · ... t, ... -·-······· _ 1::.c.o. 
Eventuele afschri,ivingen ( liefst geen enkele )aan: ___ , 

L.de Weert, Anna. Bi,inslaan 21T 

UIT HET J U H I O R E_ N K A l! P. 
JJijn vriend, die de. standen van de competities bijhoudt, 

heb ik gevraagd ze in de loop.~an deze week verde~ bij te wer
ken. Aangezien gij beloofd heeft zijn best te. doeh en ·ik hem 
onder onze goede_leden reken,is de kans groot,dàt in LenSre
vue ho.21 het tableau van de cijfers onze aandacht'komt vra
gen.(Bij voldoende plaatsruimt~ komen er deze week al enige.) 

Het afgelopen weekend heeft v,a:t onze afdeling betreft_ voor 
de verfraaiing van dat tableau een vrij goede bijdrage gele
verd. Zes gewonnen v,edstrijden, 1 gelijk spel en 3 nederlagen 
is niet iets om je er voor te generen.Has',I', ••• het l:..an beter! 

A gaf een goed voorbeeld door Velo met 5-1 klop te. geven. 
'Jelisylllar behoren de ';ateringers' tot de zwakke broeders,maar ' . - . ' . . ~ ~ . . 
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Óns spel· en de doelpunten ·,~arl)n van goed gehal te:.·E:r werd veel
al met :overleg gespe·eld,.ofschoön in de voorhoede ~a.l thans in. 
het laatste kwartier- aan de schone· Te·gel van het same·nspel 
wel ·enig geweld werd aangedaan. Is het niet, Paul'.? 

B trof het in Ilaaldv,ijk niet al te best.Op het uur van 
aanvang bleek het terrein re~ds door andere elftallen bezet, 
zndat onze jongens een uur·moesten ·wachte·ri.Nu,hun ged:uld was 
voorbeeldig!' Rn ook hun vechtlust,want zonder Eaarten van ·den 
Berg,die naar vlij vermoeden ergens onderweg is blijven ste
ken - was .dat zo,Haarten? - wïst he't elftal '29 minuten stand 
te houden tegen de sterke Westlanders.In de laatste minuut 
van d.e. eerste helft mo·es:t Jan Krol nog zviichten.Armè :r.an! Na 
de thee hadden wederom t~ee aµdere voetballegers 2ich op het 
terrein in slagorde g'eschaard.Enfin,na e·nig vijven e'n zessen 
werd een modus vivendi getroffen,Y1aarna de strijd weer wer.d 
opgenomen.Lang bleef het nög 1-0,maar helaas zagen de gast
heren nog 3 keer de kans schoon te iloelpunten.En zij deden 
het .o.ok .. Eet werd 4-0.• ••• ;. Toèh ben ik er van overtuigd, dat 

. eens de vli'.ê, in top g.aat !'. · - • - ... .. ,........ .. · .. • · ·-

Ove.r C tec;en R.I:..S. V .ll.- vertelde· mij eon cl.ikke vriend ,dat 
_in de aanvang reeds bleek,.dat, van' ·een noemenswaardig over-:: 
v1icht van een der partijen' niet kon worden gesproken.Toen Lens 
dia score had geopend·,wist.en de bezoekers het' evem,icht reeds 
spoedig te herstellen uit een zwaar ·offensief .i'.aar in de t,,e·e
de helft was ons overwicht evident,dimk zij 'een groter uit)lou
dillgsvermogen,en met 3 doelpunten 1•1erd de stand op 4-1 ge
bracht. 

Hatuurli.ik kon Ton Urbanus niet zonder ,_e_Eln _ ':":l:Lervr.~_en_de
lijkst gezicht vertellen,dat•zijn elftal D met 9-1 won in Delft, 
wàar De>c B:ollandse Leem, doorgiiahs geducht knauwen kan.Ook nu 

. scheen hij honger· te heóben,want .l'/il kreeg al spoedig het na

. kijken~Daar bleef het echter l;>ij ,want Nol en de zijnen hoor-
den de spaarpot rammelen.Het-weTden in de eerste.helft 6 dub
beltjes gespaard en slechts uit medelijden met de leider kv,a
men er na de rust niet meer dan 3 _1Ji,j:,13:r:':"vo,je>ng<al}o:; __ van .P,9-1 

·.is in overeenstemming met..·jullie stánding! 
Bij het hek van Ockenbilrgh passeerde -ik Toby met· de dui-· 

men achter zijn vestje: B had gewom1en ! !! 1-0 is juist vol
doende om de puntjes te mogen incasseren, De l·moge ·schraal· 
zijn, de O bev!ijst hoe· sterk dé E-burcht werd verdedigd. 
_ , J.-:a de onverr,achte 2.,-0 op Ra.va viel de nederlaag va."l F. te

'; gon ·v .V;P. eigenli'jk wat tegE',,i'. 'Het 17erd een kleurrijk geval, 



blauw en ,,i t tegen rood en Z1·1art. Jammer dat het groen van het 
gras ontbrak en het goud van de zon. Want grauwe vette aarde 
en grijze ,,olken inspireren onze jongens niet tot .groot'!e da
den. Toch werd nu en dan een goede aanval opgezet, maar er 
ontbrak aan ons spel de overtuiging, die tot succesen voert. 
Bij V, V ,P. ,-,as vooral de voorhoede beweeglijk en daardoor · 
gevaarlijk. Bovendien waren hun keeper en linksback van prima 
gehalte. Het ene doelpuntje in deze niet onaardige·wedstrijd 
ontstond, toen Chris, die re:.ids in de eerste minuut een bril
lante safe verrichtte, zijn he:îligdom had verlaten. Bepaald 
fout v,as het, dat onze voorhoede bij de 1-0 achterstand onze 
backs een handje gingen helpen (d.i. in de weg lopen) •. 

De jongens van Gen hun tegenstanders D.H.B.R.K. hadden 
wel thuis kunnen blijve·, want zij eindigden hun match zoals 
die was begonnen, n.l. met 0-0. Of neen, zi;j hebben tenmin
ste oen le..k partijtje gespeeld en de elftallen zión ieder· 
een punt rijker geworden. · 

Het huis van Jacques aan de· Thorbeckelaan is PP Zondagmor
gen na de Hoogmis juist oen· weerhuisje. Als H verloren heeft, 
dan hoor· en zie je or niets, maar h<?eft het elftal de buit 
bim1en, dan.verneem je - uit de Sint Paulus komend·~ een lang 
getik. tegen do rui ten en omhoog ziend óntwaar je achter het 
glas de cndeugepde snuit van Jacques, die zoals Zondag 1.1. 
van de ene hand 5 vingers opsteekt eh met de' andere een 0 
maakt. ·Dan '."leet je:· H won met 5-0 van 1"/it Blauv, aan de' Fest
vlietweg. En H staat· er niet kansloos voor. Houdt vol, ke-· 
rels! 

· I slaagde er in S.V .T .• van zijn voetstuk te '7.ippen_ E!n 
staat·nu zelf aan de spits. llet een grote nederlaag aan de 
competitie begonnen, heeft dit fiere gezelschap - waaronder 7 
Sint Janners - zich op wel zeer kranige uijze omhoog gov,erkt, 
dank zij de goede geest en devitamine-C-spuit van leider 
Linneweover. Zorgt er voor, jongens, de eerste plaats niet 
meer af te staan! 

J deed Sinterklaasachtig en gund_\l_ aan D .H.L. de beide punt
jes van harte. Het: werd 12-0., Commentaar ·overbodig. Uoed hou
den, jongelui, alle begin is moeilijk. 

At.tentiel_l_ _. 
!.let F spelen mee L. Fortr.iarn1 en H. Vollebregt. ;Reserve A. Ves-
t er (kaarten! ) · · · · 
heserve .voor G: G.Kleinburink, J .Combé, F.Schoffelmeijer(lmar-
ten!) · 
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L E N S' Z A KA G .E N .DA. 
Algefilenè ·1edenverga
van_Holland, wag'el1-=-

Woensdag 25 'Jàii.ûa:ri: · 8 ,u. 'Bui tïai:ige,efone 
dering in Het Hof 
s'traat 44. · 

Donderdag 26 Januari: 8 u •. Training v~n Seniores en A-spelers 
in Dá:· Cost.astrélato. 

Zaterdag· 2S Januari: Lens F-G-I:_JTpup •. Van 3-5 uur receptie 
zilveren bruidspaar N .Schou.ten-Hagemeijer 

Zondag 
J,fäand'~,!( • 

. Jonckbloetulein ·62·. .. 
29 Januari: Lens 1:..2-3:04-5-6-:S-C-n.:_E,. _ 
30· Jä'nüari ,· ·i,;n· ioèh n6g · evéri ·naar. de ·'ëlub L ., 

Reserveert de avonduren van vandaag - 25 Januari · 
1950 ~voorde vergadering van seniores, donateurs -

- ·én A-spelers •. (zie Zakag,mda_!) ~ 

NAF. DE BRULLOFT. 
·Deer hadde _ik een invi taasje krèrren om voor een brulloft' 

ien :Het· Haegie op waskip te kommen. Nou, da was wat! . De sai 
teugen Trien: nou, maid, da áoen we! En Zurtdag ik de ket voor 
de brik espa11nen en vort ging •t. De weg wist. ik nag, wen im
mesdaege• was ik al ereis in het Vredesualais .weest. Nou, het 
gi_rtg best; allienig hew ik, hier of gunder mairi. :zviiep strojd. 
rye moste wesen in de 11Ûllemstraet. ~e·hadde deer zo'n soorte
ment d.ars versierd met vlaggérs . en lic!i'ies; ·r,:én pierement. 

'1ipd'è1de .'van ·allerlai ·,1àisies; weër je ileri op dans én of skom- . 
· mele!l' kas.· l:!aer was hew ik inien kaikers öi tkeke ! TI{ hadd0 al..: 

legaer deftigheid docht te vinden ••• , doch de ien was nog· 
meer boer dan die .aär.Alle manvolk en de frullie boer ,can boeri 

• Wel, viel, wa hew ik verlegen veul ski!~ had ! Die goeie. Trien 
zat me te skuddeboiken en menier pastoor slikte 1Jaikans sain 

. ' 



; 
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, sigaer ian. De breugom en- sain pit;t;_ïg broidje kanne i(;ln skone 
toekomst wachten met ~ulk skoon begin. 1!oeder Grietjes van de 
Prinsenhof en Dikke 1/Tullëm yan ,·:aer de_ Okkernoot oithangt 
hewwe hullie kienders goed oittrow~d. Lang zallen ze leven!! 
Met deuse wens skai -ik- oit; ,wen me:rge is het vroeg daeg: · de 
beesten motte gemolken. l\laer eerst- nag menier Skouten en sa.in•. -
kornoi ten maine·. komj,elementén. Het was fraei - ! 
. . . ' ' 

, .. . -
A AU ALLEN, die op 
succesvol verloop van ons 
w·oord van danlé. 

e-nigêrie-i wijzè bijdroegen tot het 
jaarfeest, richten wij een. h=telijk 

. Pms~ en PROPAGANDA COÏ-:!IJISSIÈ. - ' 

D E T R A I H IN G VAIT a.s. DONDERDAGAVOND. • . , 
Rond tnintig seniores waren op de laatste oëfénavond pre

sent. Dat stemt tot tevredenheid. Juist nu misschien onder· 
invloed van het weer minder ,oedstrijden worden gespeel!l, is 
het nut van de training· om fit te blijven minder aanvechtbaar 
dan ooit. Dus. • • • • !llen kor.1e ! Ook - en nog wel zeer bizonder -
c1e·eêrste.elftallers.·Helaas .moest hun leider de vorige week· 
door ziekte.thûiu verstek laten gaan. 

---------------------~---
P ll. O 'G R A JE lli A S :8 ir I .0 R E S ZONDAG 2 9 JA!füARI. 

2.00 u. (fouderak 1 - Lens 1 terrein te Geu9"erak.Tocht 
per.bus. Samenkomst.12 uur bij Alsem Apeldoornselaan. 

2.30 u. Lens· 2 - Coµcordia 2 terrein 1. ' 
12. 00 u. LenS - , 3 - '7esterkw. 3 terrein 1. 

2, 30 u. Rijswijk 5 - Lens · 4 terr. te RijS\vijk, Julialaantj e. 
· 12.00 u. Voorburg 5 - Lens 5 terr.te Voorb. Pr.Eariannel. 
12.00 u. Vogel 6.- Lens 6 · terrein-Buurtweg. 

Aangezien bovenstaand programna hetzélfde îs als 'dátvan 
vorige week, zijn de elftallen samengesteld als in de LènS-
revue van vorige v.1eek (18 Januari)~ - · ~-

De Eèo wenst jullie veel succes_ en prettige wedstrijden. 
Afschrijven: L.de rreert,Anna Bijnslaan 21. - · E.C.O. -~-_____ _;__:_.c.c_c___ 

' . 
UIT 'HET JUHIORENKAliIP, ' 
P R O G Il A M 1,1 A J U 11 I O R ·E S ZATERDAG 21 Jl\HJJ..RI 1950. 
2 .15 u. <;uick Steps - Lens F · .. terrein. Hijkerklaan •. 
2.45 u. LenS_ G Ra.va te.rrein l. 
3. 30 u. ';uick Steps - Lens I · terrein Mijkerklaan. 
2.45 u. LenS J ~ L.V: .. S,.J. _ .··•terrein.2: 

' 

2. 00 u. Len,'3pupillen~ Quick Steps terrein 2. ' 

\. ' 



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

PRO G RA Il E 'A J U:1'! .I.O RE S ZONDAG 22 JANUARI 1950. 
1.15 ü;·1enS·B-~ s·.v;T;-·:· ····térreïn·2;•·-. -

12.00 u. ·Lens C Veló ""~· .:· terrein 2.· 
-:-t;2.30 u. LenS D R,K.,I\..V,V, · .tèr:i;-ein 2 •. 

·• -: ; 3.45 u, Lens E Velo · .. · terrein 2, •.: 
-· 'J · Het F spelen mee! E.v.O~sterwijk en· L.For'tman. Reserve A. 

·. >· :Vester (Kaarten). Reserve voor G: .. G.Kleinburipk,/F.Schoffel-
. --. ~~!je:=:_(Kaarten).LJ,Cofabé. . . . . ... . .• .. .. - . _ · .:.:._ . '. 

· V A R I A. 
· De heer en mevrouw .Paul van Boheemen-Pru.yn b<:richtt.en ons de 
geboorte van hun 2dê zoon Renée. Het is dus groot feest in• 

· -- Bandoeng aa.'1. de Filiciumlaan·l,Zorgvliet. En·wij in Holland 
· vieren ook een 'beetje me~. met· het grote gelule van Planter Paul 
2n zijn vrom·,. Van harte·~ gelul<:gCV1c1-is-t. 
Nevrotm J. Visser-van ',ees liet ons in hàar begrijpelijke · 

.. blijdschap haastig wetè11,. dat Kees Visser op 11. Februári met 
de I~öta lnten naar 1:-uis komt. Post tot 1 FebryarL.:.' · 
Varia blijft- nog even in Indonesië; wänt op 3r Jap.wri a;s. 
viei·t dac.r Ja11 ·ralsteyn zijn verjaardag. Proficiat; Jan ! ' "· .. ·· . · .. ,Adres:· 280131484 • · 

· S _lf K - T" I.G_ .. · SoeralJ_aj.a~ ·~ · 

lfa ;tappen ,~i.i over naar Lakê. Succcss in 'hét_. land· väh trncle 
Sam, waar Hans van tlen .J3tll'g evèn tijd vond voor een groet 
aan alle Lensvrienden. . . 
En Wim 'Beerens; Kanaalweg 100; tel.· 55. 79 .15 heeft een paar 
prima voetbalschoenen te~koop (flir>.ke maat). · ' 
·---.- ·----~------------~--
1I I S 

• Een jonge vricmif; uiteraard nog wat ónbedre\ren • in 
•· organisatorische vraagstukken, vond het nog zo vreemd, niet·, 

dat de briefschrijver van blz._159 zijn ontevredenheid_ uit-
te met dè gang van zaken, · ' , 

, J.lijn antwoord is, ik' ook .niet ! Ik prijs nisimand, 
· die van zich af du:rft sprekën. J.!ijn berisping gold niet zijn 

, critiek, doch zijn weigering.om zijn eerste vereniging13plicht 
, .. ·. te ,vervullen r,- - --

Zondèr re,delijke grond,schreef hij afl Dat was mis, helemaal 
:mis 

P.J. 



-.. ,,. , .•. :,. é>TA1IDEN LEI!SJ\HlIORES. VOLL-r:DIG BIJGE'.1,ERI(;l' .TQ'.I'.w.::D.EH-~--L~'- .. __ 
A IV - '' "·, . A v. . ' ' C • - • 

\ . -· 

. 1 Q,uick Steps · 12 · 22' 54-17 1 \7ill,elmus 7 13. t9- 3 
· 2 LenS A , _ 13 2Ó. 4'6-18 : · 2 K.R. V .C. . . r 12· ··41- 9 

3 V.-A.C. A ·· 11 ·18 53-10 -3 S.V.T. . 9. 11- 24-11 
- 4 V .A.C: B · 12 15 29~24 • 4 ''.Testlandia '·" 8 ·10 16- 6 

· .· 5 R.K.A.V. V. · 10 14 46-23 ,. 5 Quick Steps 10 ·-10: '"18-23 
'"6 BlauwZwar_t 10 11 42...:2.5 6 I!ootd,Boy$' _ · 8 8 .16-14 

7 Westlandia . 10 7x 20..'.26. 7 01:iveo·· -- .. ": 9, -8-21-24 
8 G.D.~.. 10 5 16-27 . 8 V.A.C.,. ··'- ··--··"J;·-=·:'f··:~6-17 
9 Valk:ertiers . Il j , }~5'6 " 9 R.K.A. V.V.··:·.·, 9~-::,5.:;:15-26 

10 Velo 11 2 , 7-44 · 10 Lens B 10·~- ü, · .4-57 
11 D .H .B. R.K. 10 1 11-61 .•. 
x) 2 pnt. in minderir.g wegens niet opkome~: 

1 H. 
.:-TïJ.H.L. 

2 Q.u.ick Steps 
3 V.A.C. 
4 'i.V.:P. 
5 t.v.s.J. 
6 Le110 C 
7 Velo 
8 D.!I.B.J;t.K. 
9 K.R.V.C. 

10 R"K"S"V .::r. 
11 Verburch 

2 H •. 
TD~l{.L.' 

2 K.R.V,.C. 
3 I/estlandia 
4 G.D.A. 
5 Blauw Zwart 
6 R.K.S.V.!l. 
7 v.v.P. 
rv·.À.c. 

· 9 R"Ko":?· .. V.V. 
io Lens E 
11 Rava 
12 .. Velo 

2 G . ,,_.,·: 
. '-·-· _ .. • " .,,_,_. ·- . -." ..... '·.. . . 

· 11 20 44-11 1 Quick Steps_ · 13 22· 44-23 
11 . 20 41-, 9 2 Lens D · · 11 · 17 • 49-13 
.10' 16 37- 6 · 3 Blauw Zwart 12 · IT· • 'l 4-25 

.10, 12 30-17 . · 4 V.A.C, . 11 13 56;..27 
11 12 21-15 5 Valkeniers 10 12 27-17 
11 11 24-33 6 R.K.A.V,V. 8 11 33-19 

9 7 24-27 · 7 V.V,P.' : · ... 12 .. 11 . 32-37 
11 · 6 19-54 · 8 Ravà ··• '·' 0 ··--~·9":,:J:()··-2a-25 

9 4 15-26 ~ 9 1ïit Blauw 11· • 7 .. 21-43 
12 4 . 13-37 10 D.H.L. , 13 · 6 ,28-54 . . ,, ' 

7 0 ·4-40 11 --.v.s. ----~-:·:1··: o-, .. -··3-59 
12 Ooste;r?_oys_. ..•. 9 O __ J:4-71 

- ' 
3 H. ,: ___ -··- __ 

10 18 · 66- 5 TD.H.L. 12 22 65- 7 
8 ·16 35- 7 2 Ráva· .··c,11 -20-56- 6 
9 13 33-10. 3 V .A.C. 12, · 18' -78-19 
9 12 35-24 · 4 V. V .P. 10 . 14 . 25-22 

10 12 .29-30 5 Le~.S F 12 13 30~20 
• 9 8 · 16-20 6 \7estlandia " 10 •-9" ,.17-21 
10 · 7 · 8~42" 7 l?.l.am, Zwart 11 9-'' 43-31 

7 , 6 18~24 . 8 Q.u.ick' steps: ·_1?, __ · 8 . ·?.2-50 
8 5 · 15-25 . 9 G.n.s: · 11 ·, ·4·. 13-55 

10 5 8-42 10 Valkeniers · 10 . 2 , · 10-99 
- 8 2 8-26 11 L.V .S.J. 9 1 8-36 

8 .2 , . -5-35 i 
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· 3 I: 
l K.R. V .C.. -; il 
2 Blauw Zwart 14 
3 D.H.:3.R.K. · · 11 
4. Rava . ,, 11 

c 5 ·, Quièk Steps , , 8 
6 Lens G - 11 
• I 

• 7 D.H.L. . 11 
8 Jl.O.A. · 11 
9 Juventas :n 

, 10 V.,,;-. C. . 11 
11 Verburch 8 

. 4 1,,!. ·, 

15.V.T. 9 
2 _Ler.S I • 8 
3 Quick Steps 10 
4 G.:D.S: 10 
5 Uestlandia -.9 
q '!,V.F. · Hl 
7 Valkeniers 9 
8 K.R.'l.C; 8 
9 D.E.B.R.K. 11 · 

10 Oosterboys_ 7 
·11 Rava · 9· 

. ' ' . 4 J. , " 
19 "47:..11 · .. l ];1a.;,.~, . 11 ., 16 47-17 

.16' 30-32 ' '2,,,Velo • ,, · 11 ,,16 29:..i4 
15 · 29-17 · - , 3 Lens I-I. lö 14 34,..16 

-14 . · 27'-'25 4 Blauw Z\vart 9
6

_ 13 30-:21 . 
12 15'- 8 5 V.A.C. 10 38'- 8 
10 24:..27' 6 V,. V. P, 9 9 l 7'-18 
10 ·16-20 7 1';i t Blauw • , . 9 7 21:.:. 31 

6.. 24~28 8 D .H .B .R .IC. 11 6 14-39 
6 - 12"'17 · 9 D.H.L. 11 5 17-30 
6 20-43 · 10 n 0.1,: 11 · 4 15-56 
4 12-27 · 11 _G.D.A. 2 ·. 0 1-12 

- 4 L •. , . .. · 
16 32'-14 · 1 G.D.A. 9 15 39.;. 8 , 

. 14 48'--15 2 D.H;L . 7 14 60- l 
13 4 7'--13 3 Velo Hl , 12 34~37 
13 35- 7 4 L.V.S.J. 9 10 25c--?4 
12 33-16 5 Westlrui.dia 10 10 22-36 
11 41-22 , · 6 Verburch 8 9 22'-20 

8 23-28 _7 R.K."! .V.V. 8 9 '1.9-24 
4 9'--32 . 8 R.K.S.V .ti, 10 8 25'--28 
4 9'--99 9 G.D. S. 6 3· lT-17 
3 16-23' 10 Lens J 4· 0 ,4'-20 
2 · 2-1~50 • · 11 Vita· Nostra 9 ·t) 5--55 

V A 1T _ 0 V E R Z E E. ' ' ,, 
S,urabaja, 14-1-'50, 

Sinds ;l:f dagen lig ik in het Marine-Hospitaal na-eerst 
een paar dageii il1 het.ziekenzaaltje te Tang,?;oelangin te_ heb-

- ben doorgebracht. Ze, mogen me.hier best een tijdje houden, 
· · wa.'lt het lijkt meer op· een vacantieoord dan op een hospitaal. 

Op de kaart van de vórige keer zat Elen ,Javaan gehurkt , 
, voor zijn pikolan (juk). Hij, probeert je zijn satié ajam 

(stukjes kippenvlees) te verkopen, Het is verdraaid lekker. 
Van 100-nî. hoor j-e ze al roepen. 

Groeten van 

. RU HÛSTEFELD, 
4 - 422 R.I. .. 

,, 

I 
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GEE?T VO:CTTI,Á.L ?? 
· Het vries'!; bui ten,. Ila;t br;ngt ons· midden in de week to1 

de vraag: wat doen wij a.s. Zaterdag ·en Zóndag? Voetballer 
of schaatsenrijden'? In ieder, geval goed o:,,;elet bij t\•1ij fÈ 
o'mt:r:ent al of niet doorgaan van de wedstrijden. Spelers er 
reserves van het ~ers te moeten _g.an. bedenken, dat zij niet 
de afdeling · 1s-Gravcrnhage, maar in. de K.I-,.V.B. uitkomen: C 
voor de anderen geldt: controleer de 'officiële lijsten ! 

-00000-

.- .... 
' -' 

' 
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LE H S' Z A IC'A GE 1T DA. 
D011derdag ·2 Februari: 8 u. Training va11 Se!liores en A-spelers 

, ··t'=<• in de Da Costastraat. 
VrijM,1; 3 Februari: Zie circuiaire. 
Zatë~d;;ig --~-.4 FeOr1:1-o.ri: Lens F-G-I-J-Pu!). 

'.;or!.d.ag. " 5 Februari: 

8, u. De P,.,I'.,.C. vergadert ten huize 
Dbr P.Król; Fahrenheitstraat 448, 
LenS 1-2-3-4-5-6-B-C-D~E. of: alle 
sers op de schaats 'het 1:reStland in. 

Liaandag, 6 Februari: l!og Koud??? T'och naar. dé c1ub! ! ! 

van 

----------------------- -------------------------- . . . 
V Ó ET.BA, L t E IT OF S C H .~AT SE IT??? 
!Ie-t -kah ·-vriezen of het· kan dooien. llooi t het, dan hangt het 
varii:i,de :.tèrreirien af, of de v,edstrijden doorgang vinden. Vriest 
het· daarentegén', en zijn vaarten en ·sloten nog •et een ijs- · 
vloer belegd, dart. gaat Lens ~ _Zondag ~.E; masse .212, de schaats. 
·Zo b,ebben wij :besloten op de clubavond van .hcden,30 Januari. 

,Hi~_r .volgen de 1io.dige gegevens: a.s. Zondag 5 Februari 
komen-èfo "schaatsliefhëbbers teza• en · om 12 uur bij cle .-r:s .J'.,' 
re.mise· .:t'e. Loosduinen,Bènodigdheden: een stel normale schaat:_ 

,s!,v;L (die geen ernsti1s getob. doei, vrezen), plus een goede stem
n\ing;""HéT'\';órdt' geeiC!fardrijd\·,èdstrijd, doch een gezellige 
.schaatst9cht voor da• cs en heren. 

_: I:ie leiding berust bij de Heer H.Honkes. Laten wij in drom
men,koraeµ __ ! ,.).:,'., 

,,-:, P.J • 

.. 
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lî A , 'D·-E·-· :B.:.R u ·-r-1'-0. f-T, ! 

De BtJcp.lo.fsfiLJ.nken zijn ver:storven, Ons knusse feest is y,;eer 
(voorbij, 

Uet Pieternel fraai aan 
(zijn zij.: 

; :en Thorriasva·er he~ft_ roem. v~xworve.n-:-

,7e hebben weer eens goed ervpren, Dat 1 t n. i e t a 1 1 é 'en 
~· . (om voetbal gaat, 

Maar dat de Gli.lbgoest,ja,de ware, Ook in de Taal der Vriend-
. · · · ___ .. (schap praat . ! 

\1ij zijn een voetbalclub ,"da I s z. e k e r !- Haar ·ook een club is 
(somtijds zwak 

Dan komt de Dokter en d I Jrntheker, En zeggen: Rust, V'reugd en, . · > · .. .- · · · -. ·-- .. (Gemak i. 

De RUST,inmiddels', is gekomen, Tlant Koni!l{;Yfinter heerst alom, 
Wij L1o;_;en slechts van Voetbal· d r o m e n, De ·schaats roept nn: 

· (17eèst ,7e1iekÖn11 

VREUGD 
Vreugd 

en GTI'JAK . •• ook deze, bei?-e!:- Zjjr,. er ce1:onen· door het 
b, u i, t e n, en ger.iak, bij 'Gijden, · Bij Eigen Eaarcl.Men · 

(stelt 't op prijs. 

IJs 

',7e d o e n dus ,wát de Dokter zeide ,'.'lant onze competi ti~.:.,itand 
Toont ·áán;,,iJ zijn niet tè benijden· .•. Wîj modderen aán de· onderkant 

!Jaar VREUGDE doet de clubg~est 'sterkeri,-ÉÜ is· broÓclnodig, ÖÖk 
. · (in L~s, 

Zij doet de ·vriendschapsband versterken; \'lij handelen naar's•. 
. . . . . ·.. . .. (D~kter I s wens,.~ . 

J.iaar na die Vreugde ei:{ dat rusten, Ha Bruiloft en het I;Jsfestijn 
1:rordt het nu tijd,als ,•,elbewusten7 Weer LEllIG on ook S!IEL te zijn 

Hoodzakeli.ik(naar's Dokter's mening)' (Eri dat. is lieus geen loos 
• · · · · · · • gepraat), 

Is ,wekoliiks ,de ferr.ie t:aini_"I';. Dus Óp ! Haar de Da Costa~traat'! 

Wat éénmaal moog 'liik is geblekf!n, \7ij denken slechtscaan lfaald-
. ( ,,Ïijks ' strop 

!loet ook,in de aanstaande weken, W e e r moog'li.ik zijn. Dus· 
( ko-;;;;,,_ _fro ! 

Wat eenmaal kón,moot blijvènd kuifr1e'ri.De WIL is -lléér vmard,dan 
-- (TALENT, 

.Als 11 lui aan hun elftal slcrnh te gunnen- '.':at nodig is: 
( llOiillERD PIWCE!TT ! 
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Wij llloeten do.en,en niet slecht~ -praten, Niet met de handën in de 

(schoot 
•t _Geva_arlijk plaatsje dient: vert!/,ten, Wij moet.en naar de Middel

(moot. 
. . 

Pé-Pé doet een beroep op állen,Geeft U geheel, Doet allen méé! 
1t Gaat om de Vreugd-van h ó r:i d e r-d t a 1 fen,. NillT OM 

(DE ROEU van de P.P • 

. . )i[_amep_s de Pers- en Prop,aganda, · Commiss_ie 
Sècr. ·· "'.H. 

D E - P.P. 
vraagt aan leden, of donateurs hun medèwerking voor de a.s. 
Va,stenavondviering.1"ij denken aan muziek,voordrachten enz .• Even 
een- 1)riefje naar de P.P.secretaris m.ent 217,graag vóór a.s. -
·Zondag. . 

35 zeer fraai_e foto's va,n onze Boerenbruiloft ziin te zien 
(dit is te bewonderen) op de a.s. clu,ba;vond v.a.n· ,6 Feb_ruari. 
:!:c'.'.ijs _f-1,10. 

, 
NA - ·DE 1 ED B NV ERG.ADER IN G ! ' 
Dat wij goed bruiloft ku.'lllen vieren, hebben yiij de vo;,:ige.y1eek 
kunnen lezen en velen heb.ben er· zelf braaf aan meeg~daán. Maar 
in-vergaderen staan wij ook ons mannetje.Dat is gebleken! Drie 
volle uren-nagenoeg zonder pauze_- . scheidden de opening van het 
slot. ·. · · · --·-·- • - · 

Om kwart Óver· acht opende p.r,aeses '7 .Praalder _de bijee.nkoll)st 
met de Christelijke groet.iia ve:r;welkoming van de vergaderden 
-wij ·waren precies met 50 man- verzocht hi~ -gégadigdeii de be
sprekingen wel zakeliJk te houden;maar niettemin· toch vrij ·en 
frank uiting te geven aari w~t hÎµi gedad1ten bezig hield: · 

'(')p waarlijk' Elminente · -wijze ble,ek de heer 1. de ']eert zich ge--: 
kweten te hebben van zijn taak -die éigenlijk .niet eens zijn taak 
was- om de notule~ van de laat~·te j~arvergadering samen te stel-
len.Het warme áppÎaus 'was wel verdiend. · _ _ _ · 

De voórzitter.stelde vervolgens als nieuw bestuurslid aan de 
vergadering de \vel eerwaarde pater J. den Ouden voor, die door 
de vergaderîng ·op hartelijke wijze werd begroet. 

lli:n:der vreugde bracht de mededeling, dat de heer F. van -Niel 
zij_n, taak ·in de club· had neergelegd: . 

'Hierna konden ·wij aan. dè hoÓfdschotel beginnen. Een aru,tal 
leden hadden het verlangên te-kennen gegeven om op een verga
dering hun wensen en klachten te kunne:ri uiten. Art.39 staat 
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niet voor nietc in het H.R. ·,rat bleek nu het geval te zijn?-

- ,,el, het verdroot de spelers: van het vierde en het· c;esde 
el:f.tal, dat zij nagenoeg nooit net een vast elftal- in het 
veld verschenen. Zij wilden ni'.t gaarne ee·n· dusdanige distri
butie van het beschikbare mensem;1ateriaal, dat er omtrent _ 

_ de sar.:tènstellin(\, yan "de" e!:Çt1!Pen r.ieer vastheid en zekerhei·d 
·zou c;ijiÏ •. Ben alleszins redelijk verlangen_t[us, Eén meende 
eveimel cle séliuid ván de vei~·_ t~leurstellincen op de Eco te 
r.:toc'~cn ,..,erpen. Doch_ dit bleek onjuist te zijn, y1ant aan de 
hand van de cijfer; kon de heer iI,IIoukes duidelijk naken, 
dat de oorzaken elders lagen, pnerzij-d·s ware'n · daar de bles·..::·"
sures van enige spelers uit de hogere :r.·e5ionen, anderzijd.s· . .... 
het vertrek van :melers naar elders, maar voor een groot · - -
deel koat het euv~l van· onvoliedice elftallen en.van de sterk 
,1isselende sai;;enstellingen o::, ,rekening· van de laólendigheid 
van de ,vegblijv'ers en afschrij,vers, 

!Iet systeer.:t van 12, 13 of 14 vaste spelers pe·r elftal kon 
gef:;n genade vinden. IJ.;: beloof :te mogen vas·tstellen, dat zelfs 
de vooi"stellcr.d va1:. .'-~~::,e 8E?Ûacl1te .. de op.rnogelijl:heid.- en on.,...' ... 
jnisthëid er vc.n inzagen, nadat de heer Eoukes uit de verga
dering.steun 1:ree:; bij i;;onde· van de hèreri Krol Sr.,· Jac·:v,d·;
Kleij. en C,Halleen. 

· De Ec·o huldigt de idee te moeten trachten steedc de sterk-
nte combinaties on te.stellen. 

Conclusie: geeil enlrnl plan· J--.im succes boeken als de abso
lute r.:tede,-,erking van alle spèiers niet aam1ezig is. In ver
band hier:~eè yiil ik nog eens wijzer} _op de rar.ip van _de ·af
schrijvingen. Behoort ieder lid_ zich hiervan te _o.nthouden, 
zij die in de hogere elftallen_een plaats innemen, i;;ogen wel 
bedenken, dat .hun afsd1rijving: autor.:tatisch doorwerkt tot in_ 
de lagere klassen, Eén afs_c!ir:i,jving .. per elftal betekent zes 
vervangingèn in het zesde.. . - · · _. 
,' En over \7egblijven zond~r meer ,-,ens ik geen \1oord vuil. te 

baken. Alléén dit: een veteraan d~e er ook in de naatschap
pij nag zijn, kon net énige trots verklaren in ._zijn voetbal-

- periode v:an r.:tïsschien r.:teer dan 20. jaar nooit op het appèl te 
hebben ontbrokeh, noch bij de wedstrijden, noch bi'j de trai
ning! Daarom had hij het recht,het goed bedoelde voorstel 
or.:t h.:andtekeningen v.:an trouw belovende spelers te verzar.:telen, 
af te wijzen. _Inderdaad: de a.:anmelding als· ;lid is reeds de 
beÏof-t~ .o.r.:t ih alles be$.tuur en co!JI!lissies Van de ·vriji:1iliig 
gèkozen club te volgen, 
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Het was speciafll d<,l Jwe:i:-. Jaq:, v.d •.. Kle.ij, die er. in zijn. 

helder betoog· in slaagde· aan \"1eerszijden ·van de croene tafel 
begrip te. brengen voor de gedachtegang aan de andere zijde. 
Zijn woorden maakten grot\, indruk evenals de •peroratie van 
de heer Krol Sr. Een ,/Oord van ,1aardering nag evenmin \"/Orden 
onthouden aan de woordvoerders -van de oupositie t.v,. dè horen 
Vors_teegh, H._Gelauff Sr .• ·, P.Kro'i,1,'1ünne~ en Roo,;enburg, die 
door hun initiatief en· hu.'1 ,-,aardig€! h,ouding ter vergadering 
er niet ,1einig top bijçl:i:-oegen .dat deze een eoède, vruchtba-
re bijeenkor.ist werd. . ·' 

Bij do rom1vraag hadden de.voorzitter .. on pater Don Ouden 
de gelegenheic1 het gerucht va.ii ged\1ongen lidmaatschan uit 
de doel~en te doen. Eet bleek loos alar::1 te c;ijn! Lenig' en Snel 
stelt geen prijs op gedwongen l·eden en het Sint Jans Coilerre 
dwingt niet. ?o is het en zo b] ijft lmt. · · 

Het een Geloofd zij· Jezus C'hristu::; sloot de voorc:i ttcr de 
vergac1e:ririg. De èèri np_oedd~ ziCf huiswaarts, _ do andc1, zócht 
eèn r-ustirr plaatsje om no,~ wat na te kaarten" Ik geloof, dat 
nier.1and Ol'!tevrêden ttas. · · 

--------------------------------------. 
PR ·O GRAl.lU.A SE~TIORES VOOR zmIDAG 5 FEBRUARI: 
2.00 u. Gouf.erak 1 - Lens 1 tcrr;te Gouclcrak.'îocht per 

bus.Samcnkornst 12 u. oij Alsem, Apeldbornselaan. 
2.30 u. Lens 2 - Concordia 2 terrein 1. 

12;00 u,. LenS 3 - .. ':7estcrb·,. 3 terrein 1. 
2.30 u. Rij,:;wijk 5 Lens 4 tcrr.tc Rijswijk, Julialaantje. 

12.00 u. Voorburg 5 LenS 5 terr. te Voorb .Pr.I.iariannel. 
12.00 Vogel 6 Lens 

;r 
6 terrein lluurt,·,err. u. -

Aangezien boven.staand programma hetzelfde is als dat VElll 

vorige weck, zijn de elftallen· sar.iengestcld als ii1 cle · LenS
revue vàn 18 Januari. 

De Eco wèn::;t jullie veel succes en prettige wed::;trijclen.'· 

Afschri,iven:. L.çl.e "Teert, .Anna :_t;i.jnslaan 21. E.c.0. 
UI J. H.E T JUNI .0 RE.TIK A Il Po 
P R O G R A 1! 1I A ,Jl.J)JTOilES ZATDIDAG 4 PI:JJRUARI 1950, 
2.15 u. Quick Steps - LenS p terrein l;ijkerklaan. 
2.45 u. LenS G: Rava ·i: terrein 1. 
3.30 u. Quick Steps - LenS I ·terrein llijkerlclaa~. 

' 2.45 u. Lens J L.V.S.J. terrein 2. 
2,0G u; LenSpupi.llen- 'Quick Steps terrein 2. 
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p R O G R A l:I l! A ·oc.JUJ:.==H=.:Oc.cRE=•=S--'Z"'O'"'"lID=AG.=.,,-~5-=--~FEll=• ~R~U=A=R=I_1~9=5_0_. 
1.15 u. Lens B - S.V.'r. terrein 2. · 
12.~ u. LenS C - Velo terrein 2. 
2.30 u. LenS D - .R.K.A,V.V. terrein 2. 
3.45 u. Lens E - Velo· · · terrein 2. 

Het F spelen mee: E.v.Oosterwijk en L.Fortman. Reserve A.Ves
ter (kaarten!) Reserve vo·or G: ,G.Klei-nburink, J;qor.lbé_, F. 
Schoffelinèijer (kaarten.). . 
----------- ... ---
Heden, Uaándag. 30 Ja1,uari, ontvingen Y1ij 'de hieronder afge
drukte circulaire·, . ,,elke wij gaarne aanbevelen in de aan-
dacht v,:m de lezers: . . . 

:QISTRIGTSBEP,A.f!.D D en Haag 
--------------.--------~-------------~-----~---

Beste Vrien~ 

Secr.: Jan vàn Hassaustraat 7 ,
Tel:' . 72.15.oe· Den Haag. 

De plannen omtrent onze " JIDGDLEIDERS-CURSUS "· ZJ.Jn ·nu 
de fini tiéf ui tge,7e;rkt . én hieroricier 'de gegevens· ,""11ê"ïk.ë·:-3.-;,-nÓ~ 

· dig wetell moet, wil j·e .aan de;3e' c~rsun kuru1en deelnemen. 
. ' -· -

m::r:LllAi.:B staat Cl'pen ·voor alle j ongemrumen boven de l T jaar·, 
in het bij:ionder- voor leiders van Sport-' en Jol'!gerenbewegihg, 
Kat. Actie en V .T. en hen, die in een leiders taak belangstel-

. ::ing· heb bon.· 

DOEL van do cursus is een brede, onde1,;rond . te verschaffen. voor 
persoonlijk leven r.iet als.névendool: dooiwerk;i.ng van het ge
bodene in_ eigen kring of be,veging. · .· 
De cursus is niet afgestemd op een bepaalcle'bewoging;' doch'vor-
oend voor iede1· •. · · · 

TIJDSDUUR is" 3 maanden: Februari, J.laart 'èn April.--D,;--eUI'SliS·'·· 
or.rvat 12 lessen over deze oaanden uiti;e;treken.· De less'en·wor

. den gogevenop de Vrijda!l'al[Qnden .Î11..Gebom7 .Lange Lombard-straat 
6, _den 'Haag. _ _A.ru:iovaµg __ l;l..).S. U)ll'. Tot. 'io. 3D_uur ........ , · - -··· -··,·-~ 
PROGRAf,IT~ .. lui~t: .. • , · .. .. .. . . . , 

3 Febr. "HET GEZIH,DJ.;; ;BEDREIGDE VESTE;, Rector F.H;Heeoskerk, 
10 Febr. "KEUT GIJ DE. J.lEUS?" . Kapt. Jos de !loer.· . 
17 Febr. "KLASSE$TRIJDER OF KAPITALIST?". !Ir J .r:ortenhorst. _ .. 



. .. .. 
24 Febr. "VAH ZUIGELilJG 'i'OT VOH:!ASSEllE" 
3 Haart II HAAR D:C PUBLIE!illECIITm:.IJKE 

BEDRIJPSORGAlTISA'i'IE'' ,· 
10 liaart "l!OODZAIQêLIJICIIBID VMFGEZAG IlT 

DE GE:.:EEJTS CïfäPPEiT" 
17 J.!aart "',7A'i' rn ÜIJlT Pt.Ali.'i'.S I!Î lill'i' 

BEDRIJFSLINEl!" 
24 JJaa·rt "llE!i II: GDSOI!IK'i' ALS LEIDETI?" ' 
31 !.!aart II CUL'i'UUR" 
14 April II IK DO:C '.i'OCII .7AT IK i:JIL ! " 
21 April "!IE':' G:C:m?,iJ ,-AAJiKL.AGfül.. :C!J 

VERD::DIGER" . . -
28 April "i.IODERHE ''i'IJIJ:C:H VRAGI::H i>!ÖDERJ.TE · 
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Kapt. Jos. de Boer 

II:r J. Kortenhorst. 

·hapt •. JQ_s .• de. llqer 

·nr J. 1:ortenhorst 
l~a'pt. J oc. de Boer 
Ir L.J .i.:: Feber. 

·Kapt. Joe. éte.-Boer 

Reet. F .II .Hcer.iskei·k 

LEIDERS" Rector H.iI.J, Brans 
DIPLOMA-UI'i'REIKING zal_. pladsvinden ·op. 12 fió:Cin- de. vÖrm vàn 
een in tier.ie avoml. . . ' 

KOG':2EU zijn zo .rai~!iLJ.aal:: ~qo&elij-k gehouden. Per cû.:;r;~ist per 
les: f -,50, 
Je _yo_1_9.9e;n: .. dP helj_ .. t bij d·e aa::.var~ van de cursus, f 3,--; 

cle andere .f 3,-- op de helft van de cursus: 
OPGAVEJ:!. kunne;_1 g~daan ;1or(1en_~ ,·'. ... ·~ 
rechtstreeks uan het._ secretariaat Jan van !Taonart.strw 7, alhier, 
tci.._7-2,J,5.08; via Secr. A.v.c1.Kleij, Gaslaan-54 (alle.en voor 
Lons\')rs), welke voor cloorgeving zorg :::ç1l dragen. 
Bij ·t.ij dige opgo.ve, tijdig- be-richt. 

lîm:iens alle l'.annclijk Jeucdwerk 
in den Haag van 1Jovon de 11 17 11

, 

L.J. Hij"s, Al1;.Dictr.aal1:1. 
1Iub/Lambregts, 1T:rt.Vo9't:z:K.J ,!J,V: 
Fra.iis Xi:eken~- 7 4 ,Secr .Dif.ftr-.-ber..aàd. 
. ~- --~ . .. . _._::._- ' ' . . . . . 

P ,t; •. Het bestuur van Lenig on .Snel is b'er-eid • in nnder over lei:; 
te. treden inzake cle aan-_dCl cursus -verbonc1en kosten;· indieh 
deze iroo.r· _eventuele_ gegadigclen u_i t on.ze Jr.,rinc eer,_ overw~mm!i 
bczi..vuar zouden vornon. 

V A R I A. , 
In alle stil te hacl de heer J. van Luxer.iburg de dag .-,illen la
ten voorbijga,m,dat hij vóór 25 jaar in diènst tra<1 bij cle 
'i'ilburgse Beka-'.7olfabriek.Zijn 'directie dacht er echter anclers 
over, en Y1ist het serieuze werk 1ran ons beatt1urnlid op de juis
te \Vijze te waarderen. '7ij -fe.lici teren cle heer en ncvrol.11.·1 van 
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. Lu..,emburg,wensen hun ook voor de toekomst alle voorspoed en 
betreuren ::slechts -zij het tegen wil en dank- enigszins als 
mosterd na de maaltijd te komen. 

Op 4 Februari a:s. verloven•zich Fráns van den Elshout en 
nej~ Henriëtte Bevers. Van harte proficiat! 

Nelly is de J1aan van ,het lié:Ve kindje, y,aarÎ:iee de heer en 
mevrom, J .J:'.nijff-Dulver werde!l ·verblijd. Van ganser harte .ge
lukgey1cns t ! 

··Aad JCopnelle bleek uitc-evloge!l te zijn,toen ,-,ij hem in zijn 
kooitje wilden opzoel:en:ecm goe,,l teken.Bij nadem infórmà.tie 
,1erd. 011D ncdeg-edeeld, dat <le operatie guJ.'!stit;' is· verlopen.Lad 
heeft ::;ijn y,er::zaamheden l:ervat. Proficiat! ·· 

·--~--.--------- -., - --- -
DE I IT Il O O.R.T RAI IT I IT GI 

Zevc!l en ti.·,intig r..~~n hebben op de".·voricre trainingo~vond 
onder de sublieme lci,ling van Toon Blok hun. botten laten kra
ken •. Of er ook r.iuzick zit ir, deze oe:tenuurtjes ! . 

Ook a.s. Donderc1'1[;' y1orden allen Y1cer·. ver1·,acht, 
- . . . ---- (.· -------------· ------------------------------- ----------

VAN 0 V En ZE E. 
Op 5 Februari :h.oop ik per a,s .. · PÖ.s.teur.llè.àr hct·.vaçleilc.nd 

terug te K,eren 110.dàt ä.e vcrtrcl:dC:tur.: ai eniee keren 1ias ver
anc1erd .. Eet is een Fi·ans sch:i.p db.t:. troepen naar Indo_:.china had 
vervoerd e1: "'.roor d.e terügreis dooi- d·e lîeà.OJ:"là.rJ,dse· rcgqrint; fJe
charte!t'd is.Het is eeen notedopje: er gaan 3900 man'mee. 

De far.Jilie Van LuxÈmbur(l' zeg· ik, hartelijk dank voor de re
gelnatige verzending 'van cîe LeriSrèvue. 

Grqeten.voor heel Lens. Korp. KEES VISSER ----. . ---. ----.·-~--
V I: R Z 0. I: lè vari Dhl' 3 .mwt('.l}l~• 

Tfie kan mij inlichten. >:1trent het D:l;aaibç,ek Zilver Lens? 
Dit voor mij belangrijk ,;ianuscript i:J verloren gegaan. 1Iis
schie'n is• het in bezit gekomen van een goede vriend, die het 
mij w:i.1 retourneren. 

-0-0-0..:..0-
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LENS' Z A KA G END A. 
Donderdag 9 Februari: 8 u. Training van Seniores_en A-spelers in de Da Costastraat. Zaterdag 
Zondag· 
Maandag 
Vrijdag 

11 Februari: 
12 T!'ebruari: 
13 Februari: 
17 Februari: 

LenS H-I-J-Pup. 
LenS 1-2-3-4-5-6,-A-C-D-E:-G, 
Even vlug naar de club! 
Bestuürsvergadering ! -------·----------------- -----------------------PROGRAliL!A !,·. LET 0 p ! Anders dan velen· verriachtten, worden de programma's· deze week niet verschoven. !:Ten vergeto dus do tegenstanders van de vorige weck. ltiorémdcr ·volgt het nieuwe lijstje: 

PROGRAMJ-IA 
2.30 u. LenS 
2.30 u. n.x.r.s.H. 
12 u. D.H.L. 

. SENIORES ZONDAG 12 FEBRUARI 1950, 1 ~ Velo· l terrein 1, 
2 - LenS 2 terr.Buurtweg bij halte Renbaan. 3 - LenS 3 terr.te Delft, Laan v.Vollering. 12.3ou. Postduiven 4 - LenS 4 terr,!fudestein,Monstersev1eg 

tegenover no.10 Lsdn. · 2.30 u. Tedo 5 - LenS 5 terr.Van Vredenburchweg 176 · 
12.3ou. Kranenburg 6 - LenS 6 

tegenover Schaapweg,Rijsv,ijk. 
terrein Ockenburgh. 

PROGRAMMA JUNIORES ZATERDAG 11 FEBRUARI 1950. Lens G speelt op Zondag. 2.45 u. Velo LenS H 'terr.te YTateringen,Noordweg.Sa-
. menkomst 1.55u. h,Leyweg-Vreeswijkstr 2.45 u. G.D.A. LenS J terrein Ockenburgh. 2.45 u. Lens I - Oosterboys · terrein 2, 2.00 u. Lenspupillen-Q.Steps terrein 2. ,• ' 
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PR 0 GRA]iilIA. JmlIORES ZONDAG 12 FEBRUARI i250, 

2.~o u. 
1.15 u. 
12 U, 

12 u. 

1.15 U, 

LenS A - Gr,Willem II Vac A ·terrein 2. 

Lens c.,. v.v.P. terrein 1. 

Lens D - Valkeniers terrein 1, 
~ . 

7JeStlàndia terréin 2. 
Lens E 
Lens G Juventas .. - . terrein 2, 

----------- .. --:--·------------
. IUJIS-GEZOEK en .HUISBEZOEK. 

. . •. . .lt • 

Er zijn er veel, die huizen zoeken, 

En steeds maar geen·successen boeken, 

En menig paartje, lang verloofd, 

Heeft reeds vergeefs- 2,ioh-· uitgesloofd ... 

Al zoekt hèt zich bijkàns hálf dood. ! · 

De Woningnood blijft b'ár, bár groot. 
- . . . . ; . 

De Pers- en Propaganda-liederi. 

Die: eens .iets hopen aan _te bieden 

Wd ALLES .overtreffen zal 

Aan-vr0lijkheid en feestgeschaL,, 

. __ Afill plechtigheden en versiering; 

Kortom ••... de ze~de ·Lustrum viering', 

Die Pers- en Propagand~ lui. 

Zijn in een niet al te beste bui, 

Bij ons, staät niE,t het Huisgezoek 

Jfu.ar 't mJIS-BEZOEK.zeer.,hoog. te .boek • 

. ';7ij slaken t:iJ.ans eeh bittere ·klacht 

·.7ij. zoeken nog een stuk of .acht 

:7c:J.wil1Dnde çlub.":".enthous.-: .:·,st.en 

Om ol).s van Lasten te ontlasten ! 

· Eén last drul;ct de Pc,-Pé zeer zwaar: 

Het huisbezoEk! Dus, helpt U he.ar??!! 

Ylij zullen uiterst dan..1<cbaar zijn 

'11îj gurandoren een .:fest±jn, 

(wanl':.ë.Er· het"~ ó'énr,1äó:l_ zp~;e~· kömf_f":·-..:~. ~-~ 

\1ao.r :Lede;r-een yan. sta.'.3.t v·erstomd.! 

E'?n feest ,,-iao.rbij d_a.t ,yan zoeven, 

Alleon een Voorp~oefje kon geven: 

Ons zesde Lustrum wordt een feest 

Zoals het. nimmi!r. is., gew~est . 

Zolang ons Len$ op aard bestaat ! 

L!aar als·u het ter harte gaat 
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Geeft U dan óp, ferm, vlug en kloek •.. ,. -
Voor Sp"à.aractie, Voor 't:. HUISBEZOEK, 

Namens de. Pers- en Propaganda-. 
Çomm. Yf.H. 

JlE E.c.o: B
0

LAAST A
0

PPÊL. :-s. · · · • 
... OPSTELLING DER ELF·TALLEN. 

Lens 1: vr,Hilienaa:r·,A.Hoefnag!)l, H.Hóukes, J.dè Roos, P,Krol, 
F .Rombout's,. J. \ïüstefeld, R.Rcioàenrij s; H.Helmich, J ,Vfillems, 
F.\r.JheL· Leider:Hr C,Halle!)'f.1. . - · · - · - ... - · 

LenS 2: J. v .];!el_zen;--,r:cren ·lTrijvèr;· A::KroI ;- -B:tên Berge, J. Rbo
zenburg, G.v,d.Steen, .P,Hoppe_nbrouwer; H,N.aästepad., A,v,:Huf
fel, J.v.d.Wal, C.Durenkamp, .. :it,'s: W,Hegge, L,Ullers. Leider: 
!!r N.Schouttm. · • · · 

LenS 3·; Jji'r.ij:t;èrs;. Th:v.\lfijk, J.A°l, ·A.Bogfoch; L·:dè 1loer, 
C.A::., J,v.Luxemb=g, G.Coor:w.ns., Yr.Verheggen, ·J,Li:nrienwEiever, 
C,v;Luxemburg. Res: L.Kortekaas, M.Lüèkel, W.Snèlleman. 
Leid0r: Hr A.de Weert. Samenk~mst 10.45 ·u. TU:rfmarkt. . . .. 
LenS-4: J,Huere, Jac,v V/esting, Ph,de Heer, V.v.Laarhoven, 
-L,]o;rsboo·m, S.Kroon, J ,Kuip, L.Zuydwij};; A.Ve.rsteêg11; F.:Böi:tw
meester, L .. Niessen~ Rcs_: R.B~cker, C.Ki·as .. Leider: Hr ~h . .<J:e 
HeGr .. _ 

_ LenS ·5: A .Blok,- J. v. Verrrooy, iL v, d ,Boogaard t, J. v ;Veen, F .J:Iou
rik, .J.Bontje, P.de Leeu.-i, F.v.Lm:emburg, A.v.d.Bemt', H;v,Rijn, 

· J,v,Spronsen. :Res: J.Iiicyer, J.Meershoek •. Leide·r: Hr J.v. 
Venrooy·, -

J~pS 6;_ Th,Kocl:,i, Y/,Kl\;.n:.rnn, H.v.Uiel, L.de Vleert,. J,Knijff, 
N.Demkes,'l.!.Delhez, J.Bom, M.Gelauff, A.Ylasemans, B.Bes, 
Res: L.Bosma, H.v.Hoek,_ A.Jansen. Leider: L.de 17eert • 

.. _..... ···- _, . . ... .. . ..... , ... ·- . , __ 
·····Het c0rst0 probeert Zondag de' door de "ijstijd" verstijfde 

spi<H'C'n weer wat los ,te, ·trappen, tem einde in een vriendschap
pelijke ·;1ed,s:l;rijd warmt'e en Jr.racht op te doen voor de laat
ste loodjci:J.,'J.ic altijÓ. het zv,aarst wegen. 
·Het t,~-"-.<!:::. gaat op bezoek bij H.J,!.S .II. on probeert natuurlijk 
-de puntjes mee· te brengen. Hot de'rdo gaat .de Hollandse Leeuwen 
i'n hun eigen hol opzoeken en ·probeert ze vanzelfsprekend zon
der één puntje te lat!m. Het viordo,in do gávaarlijko zöne 
v'ertoovend,doèt natuurlijk al hot mog-olijko om do broodnodi
ge punten te vergaren, Het vi;jfde,ons kalispaard,za.l zich wel 
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wachten nog 'één punt te verliezen-. Het zesde tensl.otte zal 
alle krachten moeten.inspannen om van Kranenburg te winnen. 
Tanden op elkaar,dan iukt het. 
V.ool succes en prettige y1e,J.strijden~ 
Afschrijven: L.de weert; Anna Bijnslaan 21.: E.C.O. 

P.S. Willen de aanvoerders er voor zorgen·dat he·t.;.,e·dstrijd-
verslag volledig wordt ingevuid·teneinde ev:entuele·weg

.. bl:Üve;s_ hup gerechte _straf 
0

niet te _doen ontlopen?" . . 

UIT HET J U N I O R E N KA. 11 P. 

Mutaties en Reserven: 
.- Frans Bijlsma gaat me.e. me;t LenS Hr 
- Sjef Dou:v, en Cor Nieuwenhuizen gaan mee met I. 
- Reserves voor A: s.v.d.Zweep, J.Kuypers en 1.1.v.d.Berg. 
-

0

A.Laarli.oven, c.de Vi·eèze en. C,Hooge'veeri gaan meo' r.ie·t G. 
- Voorzover· nodig dienen de spelers te zorgen voor 1iun ·compe-

titiekaart. · 
-----------------·---------------~---------

DE FAJ:IILIE KRA1'1El!BURG nam afscheid van de club via aen_ h!3,!
telijke brief. Paul, de oudste van de drie, schrijft o.a.: 
••... Ik vind hot·zo verdraaid jammer, want ik spoelde graag 
in LenS en heb er vele plezierige wedstrijden gespeeld. Doet 
U mijn groeten aan LenS? Ik vergeet U nooit. J,üjn nieuwe 
adres is Schoenerstraat 1, Utrecht. • · 

Ook wij vinden het jammer de drie' sympathieke en sportie-· 
ve vrienden te moeten verliezen, Vlij hebben hen· ler<,n waar
derèn als goede vrienden en uitstekende clubleden, \'lij won
so1:i hen in hun nieuwe omgeving allo voorspoed toe, 

TRAIH LIC \"TEL ECHT? 
De hoer C,Halleèn bedoelde het zo: iets wat ik al goed ken, 

behoef.ik heus niet duizend of meer keren te herhalen,indien 
er nog.zoveel is wat mij nog erg moeilijk afgaat.Als ik in vrij 
behoorlijke mate in staat ben de stil liggende bal met mijn 
linkerbeen in de richting van het doel te trappen, maar mijn 

. rechterbeen verdient in dit opzicht alleen maar de naam van 
achterlijke stoethaspel, wel, dan doe ik dwaas mijn verblijf 
op Ockenburgh to verdoen aan steeds maar mot datzelfde stomme 
linker been te werkén, Ik kap dat been dus af en oefen het 
andere, waar ik nog zo onhandig, mee ben, 
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L E N S 1 Z A K A G E N D .A; .. 
Donderdag 16 Februà.:i:i: 8 U.: Training in de Da Costastraat •. , 
Vrijdag 17 Februari: 8 u. Bestuursvergadering t.n.v. Dh:l 

·N .Schouten, Jonckblöet.plein.,62 •. Ó'.. · 
Zaterdag .-.18 Februari: Lens··F . ..:.a,..n;,.·I-"J-Pup. · . ·. - .:: ~.c'. 
Zondag 19 Februari: LenS' :1~2-3-4.ë5..,6~A-B-C-D-E;" 
Maandag 20 Februari: Vastenavoondviering in Hièrck, Apel- . 

. 'cioornse'laa'.n. . . .. ······• ··•' . 

In Besloten Kring 
VASTENAVOND-VIERING VAN LENIG en SNEL ... ' 

in 
ONS CLUBLOKAAL CAFE HIERCK, bP !XA.AJIIDAGAVOND ..... 

-- 20 'FEBRUARI ·a.Ïi. te, 20 u~ 15 
~ :- -. . ·-· -;· -.·.. . ' ·.•·········~ ·- -

Dat'wórdt vast een avönd; •••••• 
Zo1Ü.s er nog rióói t. een 
VASTEHAVOND van. LenS heeft plaats gehad ! ! 

Entreeprijs? Gratis ••••••• Ja, 
Zelfs netto! En veel verrassingen in petto ! · 
Een ieder Lid zegt: Dolgraag v i e r 'k · · 
Die Vastenavond méé, bij HIER C K. 

'!sen v~iitenavon!l,-::C!!\4~~ ·oll~;:~,. di,.t u nog lang 
heugen·~ ... ...•.. ~--·;· en verheug~!l ~zäl ! ! 

-•••-•-P·_ ... 

· \toorfu'acht· .· ·• ··.: · 
"•• ~ • • • • • '. ••• • • ,: • a 

een .dansje zang •. 

. :_ .. · •.. 
... ·c>:,' ·" T·;À~~g ·voor Senipres, A-spelers en Donateurs •. 
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DE STILLE OM G .AN G. 

Nu llaart inzicht is, wordt het tijd een goede afspraak te 
maken voor -onze gezamenlijke bedevaart naar Ams.terdam, de stad 
van het Heilig Sac'rament. De heren van de_ P.P. stellen zich 
voor, dat de deelnemers .uit.ons midden zich melden bij het 
secrèta.:i:'iàat, "dat dan zal trachten de gunstigste reis·gelegen-

. heid te reserveren, ·De volgende week méer ! 

-------------
V Ji.· R I''A, 

· ·::: ·· Tot onzè: spijt· moeten wij mededelen; dat omië vriend Jtiles 
Heere 'Zondag in de wedstrijd van LenS 4 tegen Postduiven ·zo 

. èngeluldcig word geraakt, dat hij naar hot· ziokenhu:i,s móest. 
worden vervoerd, \7ij hop,m, dát Jules spoedig weer--0p.--do- been 
~l~ijn,· . . . . . 

- Bep Boo.rtman wor.dt op .7 l!aE;rt i;huis verwacht. Varend op de 
Atlantis pe:i,nst hij nû' over zijn\SU!llqträanse be'.Fgen;en over 
de Ocken'burgse vlakte. Welkom; Bep ! : · 

- Ten·huize van de heer C,Bierhuizen liggen een paar prima, 
goed onderhouden. schoenén tE, ivachten op een nieuwe eigenaar. 
J.!aat ,40. 

- De foto's van de Bo\:irenbruiloft kunnen a.s. Maandag wor
den afgehaald op do Vastenavönd, 

UIT S LAGEN VAN 11 en 12 '.FEBRUARI 1950, 
LenS 1 - Velo :f,. :;;_. ·.· . ·_. ... 
H,J.!.S.H. LenS'2 2-4· ;. 
PostduivE,n 4 - Lens 4 3-2 
Tedo 5 Lens· 5 ·.·o-2. 
Kranenburg 6 - :LenS 6 0-2 
Velo - LenS H 0-3 
G,D.A. - Lens J. 2-0 

De overige vastgestélde wedstrijden vonden geen door~ng. 
----------------- . ,, ----------- ,, ----~~ 

V A U D 0 E L T 0 T · · D O E L. . . · · · · · · · · ·· 
Na 3 weken voetbalrust moe_st ~ twee.de elftal de strijd ·aan

_binden met één van de hoógst~gepláatsten uit zijn afdeling.Dit 
·möcht echter geen bezwaar heten om direct de teugels in han
d'en ie nemen; Reeds no. 5 mi'riut:.in wist' Dureajrnmp op zeer li.an
dtge wijze de score te openen. Van Huffel vergrootte na een 
fraaie combinatie de voorsprong·. De doelpuntenhongêr bleek nog 



.. --------------~---~~- -187--- ........... ·--~~~~-~-~ 

niet gestild, want nog voor 'de rust trilde het II.J.1,S,H.-net 

tweemaal middels Haastepad én Van Huffel. Jammer genoeg moest 

laatstgenoemde na dit evenement uitvallen vanwege een enkel-

- blessure, Na de rust was de thuisclub meestentijds in de meer

derheid, Dit vond zijn uitdrukking in 2 tegenpunten, Ook on

ze jongens kregen hog enige ;goede kansen, maar zij vonden 4 
doelpunten blijkbaar genoeg,:. 

Van LenS 4 ·weten v,ij op het ogenblik niet meer dan de uit

slag, een 3-2 nederlaag in de uitwedstrijd tegen Postduiven. 

\'leer· oen kleine nederlaag, maar helaas weer geen punten. 

Het vijfde wo:1 in_een prettige, sportieve ·wedstrijd van 

Tedo l!le.t 2-0. Deze stand was al na 10 minuten bereikt-. Het 
. eer1;te doelpunt was een beau.ty, Een mooie vo0rzet van .v;Rijn 

werd door de Leeuy1 irieens in een goal OI!lgezet. V .d,Bemt zorgde 

op ·handige wijze voör het tweede doelpunt. Daarna ·ging de··.· 

strijd veelal gelijk op, ·Tedo kreeg evenwel·geen kans op hët 

- overigens verdiende - tegonpunt 1 dank zij" het prachtige _en· 

stijlvolle keeperswerk van ·ilok, Do besta kanzon·waro!l inder

daad nog voor ons, maar ver.der dan· enige harde schoten tegen 

de paal, kwam het" nio.t.~ Ui.t.{la:ondors.t.aando _çomp.,.stand blijkt,· 

dat de kansen door do··nedcrlao.g van Velo aanzienlijk zijn ge

stegen, Ook R.V.C; ká!i. eéhter gevaarlijk worden. 
Lens 5 ' 14 ,_._ +2 - 2 24 56~15-

Velo 5 13· 10 1 · 2· 21 34'-13 
.Tedo 5 ·13 · · 7 1 5 15 22'-21 
Adelaars 5 )4 · · - -7 1 6 15 · 20-33 

· R. V, C • 8 9 . 7 2 14 15~ 7 
V ,D ,V, 5 12 6 1 5 13 21-26 
Voorbtirg· 5~·'"·,':: ··":·-12·~-----/-'4-- ·2·· 6 10' 18-20 
B. T. C. 5 . .. . . . . 13 3 1 9 7 16- 30 

Vl,I.K. 5 13 1. 1 11 3 .9-27 
Scheveningen 11 ·-11 1 , 10 2 +1-28. 

· Ook LenS 6 haa:).de op verdienstelijte wijze de punten bil).

nen, De tegenstander:; Kranenburg, was weinig zwakker tn hej; 

vold, maar onze vordediging;gaf geon_enkele ~erieuze 1'ans 

weg en in de aanval zorgde -Ton Wagemans met twee fraaie goals, 

dat dè--ruststand -2-0 in ons'voordeel inging. Na de rus.t was 

· het spelbeeld zeer verdeeia.'; de man aan het scoringsllórd ·· 

mocht zijn half uur evenv,ei in ruste doorbréngen. En hier · 
volgt do stand: ·, , .. , 

• 
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D.H •. C. 8 14 13 · 1 27 50-12 
Velo -6 13 6 1 6 1:5 ·· 33-29 
v.c.s.6 9 ·6, ·1 ·_·2 ·-13 .18-5 
LenS 6 · ·,, 13 5 ; . · ·,1-; c · 4 12 · 25-24 
Schev·eningen °12 . 10 : 5 . . ;t ·• . 4 ll. ' 22-20 
Postalia· 6 11 5 · ; 1 -5 11 · 22-21 
Kranenburg· 6 14 ·4-., • 2 8 10 17-30 
Voorburg 6 15 2 ,. 4 9· 8 18-3F 
D, V, C, 4 7 _. 3 ,,. 1 3 7 9- 9 
Vogel ·6 12 1 1•. 2 9 4 . F-39 

Tenslotte speeld~n onze voortrekkers el;)n vriendschappelij
ke wedstrijd tegen oude tegenstanders· uit \7ateringen, . De· -over
winning. was· ons, maar het ver;toónde spel kan - helaas· '-- n"ièt. -
geestdriftig ster:ir:ien; Specia,al 'de• binnenspelers· hielden door 
gepingel het spel te veel op. ·Dé goals werden gemaakt. door · 
ïlüstefeld, Helmich · en vari Il iel ( 2x). Het laatste doelpunt was 
van zeer goede kwaliteit, Een nuttige combinatie, gevolgd··door 
een fraai schot van onze linksbiliten, . ' . ----------~--------~---~ 
P R O G RA lJ Il A SEN:i:oREs'· ZÖNDAG' 19 FEBRUARI 1950. 
2.30 u, LenS ·l - Donk 1 
12 û. Lens 2 - D,H,C,·6 
2.00 u. LenS ·3 - II.v.Holl. 
12 . ·u, LenS 4 - .B ,1!, T ;· 4 
12 . -u. ·v.n.v. 5 - Lens 5 
12 ... ·u, Schev. 12 - LenS 6 

,:; terrein L 
3 ) terre ih 2 .- · 
• w ,te;rrein 2. 
. _;; terr, Frui tweg, 
. ,, te.rr,Benoordenhoutseweg, 

gang Fi'lmstad •. 

P R O G .R A M M A JUNIORES ZATERDAG 18. • FEBRUARI 195 0. 

ïn"-

2.45 u. Gr.\'lill. II Vac - Lens F .•. , .terr,Rqggewoning,samenkomst 
· . : .,: 2 u, Malieveld, Het Wach:tje. · 

3.45 ·u. LenS G - Gr,Ylill.II Vac te=ein 1. 
3,45•ï1, LenS H - Blauw Zwa:i;t .: terrein 2, 
2.30 Ü, LenS I.- G,D.S, . .. . !terrein i,,. .·· 
t. 30 U, '. LenS J _: \restlandia .• , terrein- 2. 
2.00 u, Len$pup.- K:R,V ,C. :; 'terrein. 2. 

• - •• • • - ' J ·- • • !· . . 

. P R O .G R.-:A:• M î,1 A JUNIORES . ZO~IDAG .. 19. FEBRUARI :I. 950, . 
1.15 u, D.H ,B ,R.K. - LenS A ·• ·, · ::-terrein Ockenbû:rgh, . 
3.45 u,. Quick St. ·~ LenS B terrein lTijkèrkleän; 
1.15.u, _D,,H,L .. - Lens C .. - •c1terr+te-Delft, Laan·v,Vollering 

Samenkomst 12 .i:5 Rijswijkse plein; · 
.. ! 

'• 
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2.30 u .•. v.y .. P. terr_Eün Rava-V. V .p. tegenover 

A.D.O. '. ~ ,·. · 
L15 u. R.K.S.V.M. - Lens E terrein te Monster. Samenkomst 

12 u:. hoek Loosd:,.;El_/'i-Valkenboslaan: 

·-~----------------
D E E.e.a. B L ir. A-S-T · . .A,·p .. p. È 1, 
OPSTELLINGEN. 
Lens· 1: W,Hillenaar, ·A::àoefnag~l, H.Ho.µkes, H.Relmich, P.'Krol, 

·F.Rombouts, J.'i/üstefeld, R,Roodenrijs; J,de 'Rçios, J,Willems, 
F;v,Niel. Res: ·n.v .d,Burg, C .Durenkamp, J ,Roozenllurg, Leider: 

' . ~- . 
Hr C ,!!alleen, · · · · . · · . . .. 

•,,' 

Lê;s 2: J ,Frijter,s, H:,den· Drijver, A,Krol, E.ten Berge, J • 
. Roozenburg, G,y.d.fiteen, _J.y,Lipcemburg, H,llaastepad, H.v.d·,. 
Bui;-g, . J •. v.d .V/;ü, C .Durenkamp,, · J;tes,: J ,Linneweever,• A.Bogisch. 
·Leider: Hr N .Schou~e11,:· . . •,. 

Lens 3: L,Korteli:aäs,:Tli.~.flijk\- J ,Al, A.Bogiscb/L.de B;o;r, 
C ,AI, -G ,Coómans, vr:verh!)ggen, 'il .Hegge,· J: Lihllewe·ever, c. v .Lu
xemburg. Res: R.Becker, ·À.Zuici\vi°jk, Leider:· Hr A.de. Weert; 

. ·. . . . • . . .. ' _-. . :j ... ,.-.· . . ·. _· . ·. . ·.. --
. Lens 4: "Th,Kochi, .J.v.ylesting;:s,Kroon, :V.v,Laärhóven', L.Bors

boom, R,Bec;\ce:r:.,.:. J ,Kuip, ;1..zui(].,vijk, A,Versteegh, F,Bouwr.iees
ter, L.Bom. Res: H.v.Hiel,. U.Delhez, Leider: Hr H,Koster. 

Lens. 5: · A,Blok, J .v•,:veerf;:,J ,v, Venrqoy, J, v .Spron~en/H.v .d. 
Böogaardt·, ·J.Bóntje, P,'de-1.eeuw, F.v;l.uxemburg, A.v.d.Bemt, 
H.v.Rijn,• L.Niessen. Res: :;r.snelleinan, ./i.v;d.l.'.eulen. Leider: 

• Hr. J.v. VenrooY. ·· · > -> :.- ' ~-

Lens 6: A.,fägenians, J:Knij:fÎ, vi.Klü~eii, L.éleWeer'b,,\1,1i.i.;kel, 
J~I.îeershóek, C .Kras, J .JJoin, M:·Óelauff,. u;'..,-ifloek; J :miyer. . · 
Re_s_: 'l~ ;~émke~, )f .~ns_ink,'' ch; v. Ve,:m'. ,,.yiidêr: _L_;à.e '.'fe~~t. · 

Het, ~etrste ontvangt Z.ondag .het• Goudse •DCJ.nk,' een öudè 'bekende.' 
.De situatie. in de .afdeling· i_s :riu zo,' dat alles op·- al:i:és 'moet ·. 
worde~ ge.zet om punten te ve·rzemelen. SpeeTt vóor wät je' waard 

.,bënt en wi~-t;!/! Het,:•tweede.-sp·eelt tegen D,H,C. ·6 'én probeert. 
door een zege· in de running te blijven. Het derne ,heeft ~et 
H,v.Holland .3 nog eèw a.ppel tj~_Lt~, schillen. Als er· liard ge- ,. 
we.rkt wordt., is een ::oveniinning .zeker niet ·uitgesl'óteri. Het : 
vier,de probeert tegen. B:.!,!. T.· 4 met· alle kracht• beide;•purit- ·. · 
jes binnen te halen. Het vi,jfde staat na de nederlàag 'van Velo 

· 5. :91' de :,l!!:· plaats. ·Er moet. Zondag gewonnen wórdéh om de mooie 
~11s_. te :t;e?-l;iseren, Het zesdé tenslotte: laat 11ich dö6r· Sche:,: 
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veningen de"hà.rïng niet van net brood etën. Veel succes en' 
pret.tigewe~strijden ! . , )!:.e.o .• · 
Afschrijven: L.de '.Teer:t, Anna Bijll!3laan 21. 

--------------- :---~ 
UIT HE'i' JUN.IORENKAJ.IP. . 
De leider van H had z:i.ch een :J.ichtë'.···öpèirätüi. ijië,etëri laten wel
govall!'.m en kon zijn jongens "dienteng,evolge. niét~ !!!fàr, Watêrin
gen vergsize;Ll(m; Nu. viel schrijver d,eze.s de eer te beurt·.-·Tlj-

. dens de_ orl:aanachtige_ storm van Zaterdag ;i.. L sprong hij_ dus 
op de fiets en vond nabij de hoek.Leijweg-Vreeswijkstra.àt een 
aantal wakkere boys wijselijk weggedoken in een_ beschuttend 
portiek, Een paar anderen_'-- zijn die van Koek gemaakt? - gaven 
de warme· kachel blijkbaar de voorkeur, Even over twee uur star 
te het dapper gezelschap, van wie een·drietal zich·genesteld 
hadden op de bagagedrager van hun maats. De orkaan~dwars over 
de weg - noopte ons tot grote ·voor;,ichtigheid- i.V,!Jl, de slote11 
i7ij .sukkelden over de paan, sphuin tegen de storm aangeleund 
en zijn er doorgekomen,. mp.ar de· duozitters kozeµ de _benenwa
gen. Enfin, ook dezen bereikten hun doel .•••• Ondanks het wei
nig aantrekkelijke weer ontbrak het niet aan strijdlust, -ook 
niet a;i.n teleurstelling over het wegblijven ~an de trom1elo-
zen.-
. : De- leider van VeJ.o riep dè spelers binnen de lijnen en .na

dat eerst .onze. hongerige keeper met cadet jes was vplgestcip'l;; 
ontbrandde de s.trijd, ;ileter ·~an .ik .bij andere elftallen gewond 
ben, hadden deze knapen er een goed besef val)., _dat .de. bal zo
ver- ll\Oge~ijk in 4a ricjlting van de wind moet komen, als deze 
dwars over het te"rre.iri staat~· De toepassing van deze gulden 
regel ste":!.dc· Comb"ó. 

0

in ·11taàt ons derde· do"elpunt te maken. Te
voren had Fortinan' bewezen·, dti.t' je mat lange on vlugge· benen 
ver opgedrongen backs eon mooie afstraffing kunt gevQn .• En in 
do eerste helft· liet" Vcster zien·, hoc je als achtèrspeler met 
eon ver en hard schot meer bóroikt dan"een hele voorhoede met 
peuterig gepinge·l. De lozer weet nu hoc ·~nze ·3 doelpunten ont-
stonden. · · · · ··•· · 

Cloosterman miste een paar dotjes van kansjes. o, · o, die 
Looot-je toch! Haar 1::'ev1erkt heeft hij.·Evenals ·allo anderen. 
Keeper Leo deed ·eveneens veel goeds., maar zijn uittrappen.was 
veel te zwak, ' · 

lleen nu niet, dat Vèlö stil zat. Wij be-leefden enige moeili 
· ke perioden, waarin J,acques én ·F'r?-~ onze-- verdediging kwamen 
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helpen. ]{Jaar meestal bleef -~_(j.ri_ <ie. ~.E::r ,en, meester van het 
terrein. 

3-0 is meer dan. t"lij v~rwaqht ha"dden. 
' Onze jongste format:i.e J.h:leld zich tegen het si;erke G.D.A. 

, - buitengewoe>n: kranig door met ,slechts 2-.0 te verl:i,ezen·. Diclcy- · 
-: Heijneman 'il'l ons doel •ve:r'!'èt.te __ l)ergEin v,erk. En ook andere spe

lers in het :el:('tal vertoonden .zulk spet, _dat onn vertrouwen: 
· .),n- \'en naderende ove:r,,inning ongeschokt is. Houdt I:10.ed, jon
_.:,cgens ! : 

'Uti'tat'ies en Reserves. 
'Reserve voor A: J .Kocks, A,Vé.ster. • · 
':Jleàervè Voor B: B.v.Velzen. ' · 
·:1te·sér·ve voor C: J-. Cottbé. ·· - .;,_ 
Reserve voor D:· A:Toonen. 
Reserve voor B: J.Dóuv,, ·Î!.Vollebregt. 
Met F speelt mee: C,v.Beek. 1 · 
ldet ·c( speelt mee: IT.de Koniné:,, . . . 
De'·reserves voo·r a.s. Zondag dienen Zaterdag'·aan hun.lei.der 
de competitiekaart - te vragen 'en deze Zondag r.iee te ne::ie·n. · · 
De F spelers 1.'l. Davis, A: Lifärhövën en C. cle Vrèe::1è' moeten hun 
kaarten van thuis meener.ien. 

-~ .. .. 

W E 11 IC EN/ . 
Met 16 wedstrijden per a.sf Zaterdag en Zondag voor de boeg 

zullen· onze spelers •"goed doen nog eens voor zichzelf een paar 
puntjes uit te stippelen, waa'rap zij dienen te letten, 

Laat ik als n=er 1 opnoemen: maak thuis je voetbaispul
len in orde. Shirt, broek en )cousen schoon en heel, schoenen 
ingevet,spijkervrij, van goede doppen voorzien!! · 

Zorg voor voldoende nachtrust, niet nu en dan eens,doéh 
regelmatig. l~tig je in het roken of laat het helemaal achter
wege. Spiritualiën zijn ten én.on.male uit den boze. Zij ver-
slappen geest en spieren. ., · 

. . ' Kom t\µig op het terrein. Dat brengt een rustige sfeer on-
der de kameraden en er is nog_ even tijd voor een praatje met 
leider en aanvoerder. ·'. ., ._,:t>.: 

Is het z.g, goaltje kicken, kl,,inkklare onzin, van groq,t,.be
lang is het·gezamenlijk \l:P 4et terrein komen. Dat maakt een 
goede indruk en ma,a,l{t VSJ1 het elftal een eenheid, • 
Laten wij deze \'/!é1ek eens bovéhstàande wenken behartigen. P.J. . . . . 

'' 
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B A L L E T J E T R A P P i;;J! _!_ . • 

Een geliefkoosd tijdverdrijf is voor velen het z.g. goaltje 

kicken, Het is enerzijds best te begrijpen. Ik herinner mij 

nog goed, hoe ruim 30 jaar geleden ik mij er ook vaak mee be

zig hield, als ik met een vriendje onze schoolvrije uren tracht

te door te b_rengen op de z.g. bondsvelden naast het toenmali-

ge Oud Kranenburg. Nu loopt er de Sportlaan. ·Met ons ~'leeën 

organiseerden wij dan "seriewedstrijden"; d.w.z. om beurten' 

waren v1ij keeper; die de schoten van de ander móest, proberen 

te keren, En waar was het toneel van onze met grote geestdrift 

gevoerde strijd? '.7el, natuurlijk in een_?,-Qel, .. tussen 2 _staàli

ders van BET, Celeritas, of een ander--illaehtóffer. Het ging 

goed • • • • tot op zeker moment eèn·:grote schreeuw van· uit 

de· verte met een woest ari:igebaar een··ei-ûd•á:ar\:,onze vreugde 

maakte: consumptie baas Blom kwam ons ve:tj'agerl ! T ' -· · 

Ook toen reeds was ér tènminste' iemand,- die vîi:st dat ·een 

veld wel is om te gebruiken, niet om he·t te misbruiken. · 

Lensers ! leest de aankond:i,ging in de hal '1fan ons. kleed..: 

huis: 

. ' ... 

DOELTRAPPilll 
_VERBODEM. 

-0-0-0-0-0-

t : > :r:.· ... ; ... ~•;. 
1 ' ! . .- ~ f', ~ .. 

····~.-·--"·,,,_' 

... ··-·····. 
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L E lî S I Z A K A G E U D A. ; ,, .... , 
Donderdag '23 Februari: 8 u. Seniores èn A-spelers trainen in 

de Da Costastraat. 
Zaterdag· 25 Februari: Lens F-G,:-I:.J-Pup. 
Zondag ·.26 Februari: LonS 1-2-3-4-5-6- ·B-C=D-E, 
J;Ta.andag 27 Februari:· Club. · 

DE SI IL 1 E O ll GA lî G., 
Zij, die in clubverband de Stille Orr,gang in .Amsterdàm, de 

mil·akelstad, willen maken, woi·den ver~ocht · iiclÏ. ui-terlijlc 
5 Üaart mondeling of schriftelijk te melden)ij di:l B:e·er \'/. 
Hillenaar. De b·edooling is op Zaterdag 18 Háart de re:i.s r.iet 
de eerste trein te ma.kon. De Nederlandse Spoorwègeri geven la% 

, 'l'eductio op· dé vervoerkosten. · .... · .. · 
------------------------~-- -c~~-

, B' A L L E N U I T E N T H U r· S !--- , ,,_, __ ., .. ,. 

·Het is wel eens voorgokoraen, dil.'t de 'bállen nadat zij 's 
Zaterdags ·yrel bij de heer C.Al werden gehaald, na de wedstrijd 

, niet y1erá.en terugbezorgd. Ons vriendelijk verzoek aan de he
ren leîdern is: ballen uit, ballen thuis!- Dank U! Adres: 
Pieter de Hooghplein 22, Lsdn. 

DONDERDAGAVOND 
natuurlijk weer een hevig.gedrang 

vàn seniores en oudere jw1iores in de Da Costastraat, niet 
om de oefenmeester bezig te zien, maar ook hun eigEj!l. botten 
te horen kraken. 

--oOo--
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WAT HU,? 
Deze vraag stêlden. z:\,ch" teleurges'teide ·spc_lé:,s :en supporters 
ha de wedstrijd tegen Donk, LenS-Velo had o'ns h'oop gegeven,4-2 
We konden dus nog wel winnen. Ondanks veranderde opstelling 
en véél flinkei· aan;i:,a~e1i na de ri.wt t:1och,t het niet gelukken 
d_e robus_te blonde "knaap achte_r en _de kana,r:i,e in _he~ .i\o.e_l _te 
verschalken. Zelfs niet één tegenpunt je •. Pech_ ! ! 

Op bovensta.anil~. vrÎlag past echtér. i;iä9'"'.ééh_ antvroord: On
danks .álles ge.en moed vërJ.iezen," dooi·zettén en. doorvechten! 

. _De. ~ns't:r:ucties van _de technische,. '1e'ider:s nau\·~ke_ur.:i,g .:opvolgen! 
Dan durf ik_ de garantie te geven, dat ,le kot:1ende wedstrijden 

. ons În de gelegénheid zullen;.ctellen, hot dreigende ·degi·adatie• 
spook te verjagen. ·:re zi.in hèus nog ni@t reddeloos •. Wij zou
den .. rr·.deloos ~ijn ah w.e. de, lwp · :tiotè!'.i ·iäk..lcen-;· lióp-6-p·, "lÜi ! 
en· de· tanden op elkaar,! · · · · 

17.P • 

u I T s 
LenS 1 
LenS 2 
Lens 3 
Lens 4 
v.D.v •. 5 
Schev, 12 ·-::• 
DlIBm<: . 
Q.Ste_ps 

L A: G.- E H ViDJ 17 en 18 ~'EIJRJ.TJJ.(T 19.50. 
. , 

- DorL~ 1 
- D .. II.ç;·6 .. 
- Iî.v.Holl.3 
- B.k:I"T. 4 
- Lens 5 
- Lens 6 
- LellS A 
- Lens _B 

0-2 
4-2 
1-2 
2-G 
0-1 

. 2-1-

2-3 
0-2 

D .Jl .L. - 1,enS C . 
V.V.P. - Lens D 

·: :fr!CSVI-! - Lens E 
-_.:-ar. u·. II Vac _: Lèns--p 

_ LënS (f- Gr.W.II Vac 
Lens H _. ~- · Blàm-r Zwart 
Lens I ~ G.D.s: · · 
Lens j - Westlandia 

f-i 
, _2-5 

3-1 
... _ .. 4-"l 

2;-3 
4-0 
6-0 
4-2 

-------- ----- ' ----- .---------. ------
VAN DOEL TOT DOEL_. ___ _ 
Het eerste elftal speelde tegen Donk een v1edstrijd met ge
lijkopgaa.,1d spel,., Jirmr.ier,.geno·eg- 'deod-:' a:e-·-stoo'tki:'sJ.èht- :va.'î. · onze 
voor)1oe,de. O!)der; v:éro;i;- die ,van· onze tcgenstancièrs • Dè. rechts bui-

-_ ten_van'ête ;tcg~p.sta.nder~, d;i.e 'te veel vrij spel krecG', was de 
midd@lJ:i.jkc · oorzaak vall hot eerste· Gàudsè d·oelpunt. Door een 
ver schot \:1~rd 'êven daa:rr.n -d~ twöeá.ê 1,oal geproducéerd. lla de 
rust we;rd D01Llc __ i!1 __ cle_ v;er<iq<iig:Lng_0eá.ru::t. lli_t g§!be!:lrclè evi,l),
)781 goed. Er ontstonden ondanks dat een aantal prachtige _kan
sen, t:1aar benu;tten v,as 0r niet bi-;r;·ile · st'a.nd '\'röï·U-t ·ë:r· înfuîddels 
niet beter op!_ .... ·;·.:. .. . , , 

,., .;. : • • -,. . :'"!:;:;. .: -~ ---
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D.S.O. 12 ;LO 1 ·. 1 21 41-14 
Naaldwijk· · i3 10, . '3 20 46-22 

. Gouc{éI'ak 14 . 0 -:. ·- 6 16 31-26 . 
. te l'/erve 14 6 ·:- 2 6 14 33-35 
::po_nk __ .~·,· .. · ·11 5 :,3 ·3· 13 26-20 
- - 14 ... 6 1 7 13 20'-25 D,H.L, _ . 
Kranenburg , 13 5 .2 . 6. 12 34-32 

_llavà., ':,· 13, 4· :,·2', 7· ·10 29-34 
._Lens .. • 13 3 · · ·;i 2 e 8 21-35 

Vogel . 13 3- _2 8 - 8 21-43 
.. Spoqrr,egen 12 3 ·. -'.' ,1 8 7 22-38 
. . LënS 2 haalcl.e tegen de· zesdé aflevering van D.E.c. de volle 

·• . . . ") ' . " 
buit _bil'.)nen. Het ,·ms al gamr 'duidelijk, dat ons elftal ·:µ.et 
·sterkste r,as. ::Je vele goéde· 1Ïèhoten, gevolg van de· talrijke · 

. . ' 
aanvallen, werden evenwel _door de DHC-keeper op prachtige wij-
ze· vervrerkt •.. Hij stopte zelfs· een p·enalty! Vlak voor de rust 
Iiäd .v.d.3urg na ·enig solowerk::toch .succes. Ha de ~"hee :een, 
ko~Î tegenoffe2{sicf v"an, de grÓ8i1swarten, met ,als gevolg ä.e r;e
,Ï;L°jkmuker •. Hierna liep LenS· echter uit cl.oor goede doelpunten 
van v.d.Burg (2x)• .. e1{ l:aastepad:- Pa,s tegç,n het. e,iµde mocht . 

. . D.H;C. na een corner het tweede doélpu_nt,je. inçasseren. En· nu 
• • y ••• • • • • • • ~ • 

clo stand: 
A.D.O,, 7 . ., 14 . 10 ,2 2, 22 . 41-17 
·concoräi~ ,2 J,2,-. · · . 7 , 3 2 17 ... - ··3e:.1p 
LeµS 2 ... , . 14 7. 3 4 17. . 33-36· 
Spoo,n1egen _2 _ 13 1.· · ·.-- 2 . 4· lG 30-21, :. 

~~~~ \ î1 .·J · _:t}· t î~ · ~~=~f -
. H,L!.S,J!. 2_:::.; ,, 12. .5 _'.:.2 ·. 5 10 23-24 

Oliveo.2.. , 10 3 ... '3, · 4 · 9 19'-24. 
Duindigt 2 _ . 13 _ 3 :î' .2.: 8. 8 ... 17-38 
P.D.K. 2 · · 13 . 2 .. ~ 3. ·s) 7 24-48 
D.H.c. 6·--:··'·-·· 13 :·· -.·-2;. ·,·.+~:·· --10· · 5 ·:23::.42 . 

Het derde elftal leed een kleine, niet gehe·el verdiende 
nederlaag tegen Hoek van Hollfu-td 3. De 3 gescoordé doelpun
ten vielen in de eerste•helft;· De gasten namen door. een foute. 
je bij ons. achter de leiding en in een periode van LimS-,-o:ver'-
Jvich~ ont~tond bij een uitval onverwacht hun: 2,e goal. E~n ge,,. 
vrin-1ar Yóor. het vijandelijke doel vesloot Hegge uiteindelijk 
door het .scoren van een. tegenpunt. In de tweede helft lofrraar-

. dig_e poging(3n tot het forceren van de gelijkmaker, maar de 



, , 

finishing touch ontbrak en het bleef 1-2, 
LenS 4 boekte tegen het sterke B.M.T. :een duideiijke ne

derlaag 6-2. De wedstrijd had een prettig en sportief verloop, 
maar volgen:, de aanvoerder was er meer uit te halen geweest, 
wanneer enige spele1·s zich met meer elan in de strijd hadden 
gm7orpen en niet andere spelers te zwaar oelaot hadden door 
hun egeistische spelopvatting. B.M.T, nam de leiding, naar 
Bouwmeester produceerde de .golijkmaker. -nog voor de 1·ust voer
den onze tegenstanders de stand op tot 3-1. Bij de stand 4-1 
in de tweede helft zorgde L.Bom voor 4-2, me.ar , BliT had hog 
wat doelpuntenhonger, die bij de stand 6-2 eerst gestild bledk. 

Lens 5<kwam tegen v·.D,V. 5 ma.ar juist raet de hakken.,over 
de sloot. De -tegenstand van de Frui twegbewoners was· vinnig, 
hoev,el over het algemeen wèl :fair. Het zeer zware veld. gaf on=
ze oudere spelers vrij veel lp.st. Toch ontz,il::lrnlde zich na 
enige tijd het gebruikelijke veldover.-:icht, dat· echter geen 
zoden aan de dij}'- zette:• \7el beleefde ·ae V.D.V.,.veste enige 
wonderbaarlijke onts:'1appingen, doch bij de rust was de ständ 
hOG steeds C-C. · Eerst no. een 'kwartier in d'e t';rcede helft ge
lukte !10t v,d,Berat een goede lJass van v.ï,ijn zodanig ·uit- te 
buiten, dat de V.D.V.Jrneper moest capituleren. Dit bleek ge-
nce,:,· voor de 2 punten. ' · 

Het zesde trof ook een moeilijk te bespelen Scheveningen
veld. De thui1Jclub voelde zich er blijkbaar beter. op thuis 
en had derhalve na enige tijd succes, toen \"fal{;crnano een bal 
niet goed ,-,eg kon werken, Het werd spoedig 2-0 door een ver 
schot. Ha de rust vms Lens sterker. Toen de tl•,eede helft half 
verstreken wes, kregen wij .een penel ty toegevrnzen, die· deer 
Gelauff werd benut. De.armee k.1am de peal Schevenill[;'en nog een 
paar keer te hulp. De stand bleef aldus 2-1 voor Scheveningen. 

---------·-------
p R O G R A l.i Il A SENIORES VOOR ZOllDAG 26 FEBRUARI 1950. 
2,00,u. Spoorwegen 1 - LenS l terr.Delft,.,eg over de Hoorn

12.00 u. Oliveo 
2,30 U• LenS 3 

2.00 U, Vios.'1, 
1.15 u. Schev •. 

12.00 u. D.v.c. 

2 - Lens. 2 
- Archipel 

LenS 4 
11 ..,·Lens 

4 - Lens 6 

3 

5 

burg Rij,;;1-,iJk,,." ... · 
-terr. Klapwijkse\'/eg 35,Pijnacker. 
terrein 1. 
terr.Zuiderpark achter A,D,O. 

. terr ,Benoordenhoutsm',eg, ingang 
Filmstad, 
·terr. Laan v.Vollering Delft, 
Q.e. terrein links,-) 
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.P R O G Il. A Il i.! A JUNIORES · ZA.TERDAG 24 FlIBil.UlillI 1950. 
2 .15 u.,_Q11-içk [ltops 
2.45 u. Lens G 

- Lens F 
Ra.va 

.terrein Uijkerk;la.an. 
terrciµ 1. 
terrein Hijkerklaan-~ ,3.30 u. Quick Steps 

2.45 u. Lens J 
2.00 u. LenSpup. 

- Lens I 
1.v .s .J\.;- terrein 2. •-·-

- D.H.B.R.K. 

p R 0 G RA !.[ l! A J1J1IIOTIES ZOrlDAG 25 .FEBRUARI 1950: 
1.15. u. Lens .. B - R.ILA.Y. V. terrein 1. 
.12.~ u. Le!lS C -·Velo ·~r terrein 1. 
1.15 u. Lens D R.K.A.v.v. ' terrein 2. 
12.- u. Lens E - J:.R. V .C. ten·ein 2. 
:Mutaties eli Reserves: 
l.Iet F. speelt mee L.Fortman, Resorve: G.Kleinburink. 
!vlet G speelt ~oe A.Vestor; Re~erves: Jac.Conbé en I!.Vollebrcgt. 
l'Iet I gaat mee C.Irieuwenhuizen. . 
Reserves voor -E: n:y:yê1zëll~·-;r.rcoëks, _Il . .'V:d.!ieer. 

DE~ E.c~o. JL1'-l!.ST A P Pi: L. 
QPST:CLLii!GE!l. 
L n~ 1· 1/ ï.f•,1 ~~r . 1[ , .... ..,~e·1· p v~o- IT Tiel"', •<J d e __ 0 •. ..... l.;. en"""" , .a .... oc .... n ..... g , •. n ...... .1., i ... ~ L.l.c.:.1, · • e 
Roos, F .Rombouts, J ... 7füstefèld t -J .1iiillcr.is-,· H-.:Iouk~s ,-·-,R-•Roden
rijs, f.v.lfiel. Res: iT.Verhcggcn, L.Ullers, Leider Hr C.iial-
leen·~,:· · .- · - :i: · •· · · . 
LenS 2: J.v.llcben, H;.ûen Drijvel·, A.Y;xol, E,ten Berge, J.Roo
zenburg, G .• v.cl.Steen, J.v.Lu.xemburg, II,,Haastcpa<l,· H.v.<l.Burg,. 
J.v.d.i'lal, c.Durenkamp. Res: 9.i(roon, Leidm: Hr r!.Schoutcn. 
Samcnkor.mt 1.15 uur voor ingang H.S. 

Lens 3: J.Frijters, Th.v.Wiji~;' J ,Al, E.Deil1öz, A.Bogisch, c. 
Al, Ph.èle Heer, G.Coomann, \'/.IÎegge; J .Linnoweever, C.v.Luxcm-
burg. Res: L.Kortckaas. Leider Hr A.de \Teert. · · 

. - - - ·. . . . - V . . 
LenS 4: J.H~er-e, J.v.ïlcsting(:R.'llecker,. V .v.taarhoven, L •. Bors
boom, .jf_.v,lliel, J .Kuip, A.Zuidvrijk, .à.Versteegh, F.llouvnnces
ter, B.Bes •.. Res: ·L.Bon, J.i.ieershoek •. Leider Hr H.Koster~ 

LenS 5:· .i\.:Bi.okj J.v-.Veen, J.v.V~nrooy, J.v.Spronsen, H.v.d. 
Boogaàrd i;, J. lÏontj e; P. de Leeuw, v.d. Bebt,. F. v. Luxemburg, ··u. 
v' .Rijn, L.Hié.ss'en·. Res: .· C.K:fas; H. v .Hoek. Leider !Ir J .v. Vèn-
rooy. · 

• 
LenS 6: T_b..K9chi; J_!Kni-jf'f~_•\ï.Klünnen, H.-Der.i.k.cS, Jai3or.1, Il.Bos-
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ma, '.LSnellenan_, 1,d,e __ Vfe_ert, ll,GeJ.a.\l.f.f'., A,Yfagemans, .. .J ,lleye"r. 
Res: Ch.v. Veen, ll .Ansink, Leider L,de ·:reert, Samenkomst 10,45 
uur RijsYrijkteplein voor 11 tracunern 11 

•. 

Ler.S 1 Jr.rijgt Zondag de kan~ 06 door eén oveTirinning op -de Spoo:mc.:;en mier een beetje lucht te· krijgen. Aanpakken dus! 
Lens 2 tracht in Pijnacker de: volie buit te behalen,· ter.rijl 
Lens 3 op Ockenburgh al hielt __ i:l'ogel_:i.jlce. doet_ om 1:re<ar .eens e.en 
overiri.nning te behalen, Lens 4 gaat· op bezoek bij Vies. Zor
gen· jullie voor een verrassing? LcnS 5, still goi11g strong, 
laat c;ich door Scheveningen niet overdonderen ten einde zijn 
kans te behouden. Het zesde t'ênslotte heeft slechts cle plicht 
om van D. V .C. te ninnon om daÎ,r• ocle tcnm:j_mte de ".2 punten in 
mimlcrinc wegens niet op;co• en'-' to0en · dezelfcle ploeg enigzins 
_g_oed to • akm;,; ·:, 
Afschrijvingen: L. de \Teert, Annä Ei.insla.an -21. t.c.o. 
J:.Ie_n nene góede nota ... vaîi dit nd:res. Do.n i; l:.Ct ni_et i:i9Q.it3 ~en of andeT bcntuur0lid 0.1n ;:.lo.chtof:fcr uit te 1;::ie:3cn teneinde 
her,: te "promoveren" tot ·"boocl-schappenj'ongetje" ;··_DwJc·u···! · · 

UI '.i: E_L ~ .JU ii I OR E·H KA li-P, 
In varûancl • e.t de cirukte, ciie r.10nenteel in ons clt,blokaal heerst in verband • et de Vastelaovend, zal het • ij. niet moge
lijk ~ijn .oen lang verhaal te sclu·ijven over de verrichtingen 
van onze juniorenelftallen, Gelukkig hebben eon ·drietal lei.
clers de .dreie-ende leegte voelen aankomen en· heb'ben voor een 
z_eer Welkome "bladvulling"· g.ezorgd. 

0--ver .A r.iag il: niets schrij"~en, zeggrin Ton en Geruid. Ifu.ar 
de uitslag fo 3-2 in ons voord!eel.. _ 

Schrik nïot, lezer, als U hieronder het verhaal vinat--van "· éen. o\re'.r'ainncnci 13-e-lftal. · · ·. ;_, · , · · 
De vlag in top voor LenS B." lie kranige ploerr van l.ienoer 

v,cl,!:ieer wist cs_ozv,aa.r_ de eerste overrrinnir,g te behalen • .l"iij.· 
als toeschouwers hebben rrenoten van het zwoegen e·n· het fel op 
de bp.1 zitten van onze jongens, Vrij spoedig nadat on~e ach
terhoede al benam-,de momenten hacl doorgemaakt, smacl:te. Piet Pol
lekoorn hot genoegen LenS een,1-0 VO'.lrsprong te bezorgen. Hoe die voorsprong behouden' ïs · gebleven, is ons _eon· raadsel, • a.;,,r 
het gebeurde; i.Iet kunst èn · vliegrrei-k hield .J .Krol zijn heilig
dom nchoon. ~7ij col'lstnteerden··:een panr nooie safec van onZc 

. ke9po~·,. ter-:r:i,jl onze backs in· prima vorm--vorirnercleJ.1., Oolc on:rn 
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-voorhóode zat niet. sti]c en ve:().ichtte daardoor aànmerkelijk 

de achterhoede. Spil !,!,v. d .Berg was overal en zwoegde van het 

beg:i.n tot het eind, ·na de rust ,_oen zelfde beeld: een Lens 

vechtend voor het bohoud van de_ voorsprong en een Quick Steps 

met alles ·op de aanval om het getij te doen kereri. Telkenmale 

als de voorhoede van do thuisclub er door was, 'kwam er ·nog 

bijtijds een LenS-been hun de w_eg versperren. Bij een uitval 
. ' . 

schoot v.d.Wel rakelings over, terwijl Piet Pellekoorn zich 

de weelde kon veroorlovèn een dot van een kans te mis•sén, 

Hij had er toch al één gemaakt( 1:laar Han Kuypers schoot· dan 

toch _de tweede goal in• de toU1·1~ri,' waarmee "hij het pakje si

garetten ook letterlijk uit de"zak van de. lèider schoot.· Er 

i.s "in· ieder gevál van geprofitêerd. . C.B. 

C kon de reis niet halen, zóals: troU\,ens werd verriacht. 

D,ILL. heeft een prina ploeg, yraar J.e _onzen niet tegen op 

konden. : ., - .. ,J;.:. · · · · : · 

. De spaarpot van D ,ras ook hu weer geeri neeskind: na een 

?-0 achterstand .••• enfin, laat de leider zelf verte_llon; 

Hoe een 2-0 achterstand met de rust, noet· r,orden ingelo

pen demonstrcc:de Le1:S D op het V .V ,p .-,terrein. In een orJJ:10-

. z_ien stonden ,·re net e-en 0-2 achterstand te kijken, tcr:;ijl 
-- /,· . , .. -· . . 

·wc pech hadden ook, llico Römijn sèhoot ·rakelings· naa,st; 1're-

. gens buitenspel werd een goal geannuleerd en ·onze.aanvoerder· 

niste een penalty. Het. di_t alles zaten 11e in de rust zuur te 

kijke11, Uaar het kon! dat Traron de jongèns· niet "mé-·eens:· Dus 

. alles· op alles!. Een kleine omz!)tting was ook zeer 11utt.ig_. 

· V ,V .P. dacht op zijn lp.U17eren t<;l kunnen rusten, ,,a:t fataal 

bleek te zijn. L.!Iaket verkleinde de achterstand met goed 

doorzetten, terwijl onze aanvo'erder•de geiijkmaker·hoog-in de 

toU\'ren joeg. Het ,-,as een beauty van een doelpi.u:Ît én deed het 

andere vergeten. Toen waren de_ jongens ·niet mee1· te houden. 

Hans Kortekaas en llico Ronijn stelden toen de overwinning vei

lig •. Ilenk ·de Bakker ook al bezield met de wil om te winnen 

speelde een prioa part:i.3'. Hans'. maakte er ~,- ; een vijfde doel~ 

punt, zodat vrij een 2-0 achterstand omzetten in een 5-2 over-

vrinning. Bravo ! ! ! · C.13. 

E speelde in J.Ionster geen aangename wedstrijd, maar hield 

éi.e stand t~t 5· minuten voor hè,t eind blanco. Toen ·kmun :de 

klad er in en Borsboon .noest nog 2 keer vissen • 

. ·F ej'l G .-,aren de te1,enstanders van Graaf Ylillem II Vac e~ 

mo~sten beiden de puntjes aan de geelgroeneµ Üi.tÖn~ .";ilij F ,ras 
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onze nederlaag wel. ,mt te groot, maar niettemin, verdiend. H, I en J mag :Ü,--·.-,èi in é'én ll;dem ·noemen. _Zij ·deden onze kleuren alle. eer aä.ii ·èn wonnen op ,ne.tte wijze·, zodat beide 
eerste elftallen hun kampioenskansen ·behielden en het laatste 
mijn vertrouwen nie.ii beschaamde. De heer Uearsli.oek ,.,as in· zijn knollentuin. Leest U zelf J:Jaar. . . . , . 

• Zo heeft d
0

an ons jongste junio;,.-elftal (J) na 5 nederlagen zijn eerste ovorr,inning behaald en wel met 4-2 togen \"fostlandia ,. Hiat alleen het fait van· de averrrinning steÖt · tot vreugde 
ma."ar de mru1ier .. waàÏop onze j_ongemi Ï:J.ezo ove~7inning hebben be
:vochten, geeft moed voor de,Joekomst, Van het begin· tot .het .einde ,he.bben alle elf:.iich· met zulk .een enthousiasme in de ·· . ,, . - -sit.rijd geworpen, dat mcm_ig seni.or zich hieraan had kunnen sniegelen, Bravo, jongens!. T/at het spel betreft het volgende:· d~ voorhoede ging meestal_· als een gesloten colonne tot de aan-
val over; "gepingeld" rrerd er practisch niet. Ook de_ h"-lfiinie heeft voldaan; alleen moeten de drie niet te veel verdedigend optreden. De backs km)l1en ook op een goede yedstrijd 
terugzien, tcr;rijl onze keepör zijn doel· ;.,e~r prima heeft 

_ verdedigd. D_c-doelpunten ,:arden ger.1ac.kt door van Gein. (2) en 
Kochi (2) ?f.:=_van éón uit een penalty. _____ P,!:i • 

. J,· 

V A R .. I. A • 

. llevir: /ieschrokken· las Julés Heere, dat hij in het zieke!lhuis• ,-,an neergevlijd. Hij r.w.*eert echter niets en Handelt vrij rond. Gelukkig! Er schijnt dus m,l een foutje te schuilen in onze berichtendienst. Toch ~i'=t boos,. Julius? 
. . . 1ia.:ir Gerard Vreeswi.jk is-wel in het ziekènhuis opgenomen. ··. Zijn v.:ider bericr.tte ons, dat· zijn zoon tengevolge van E!en on/" ·geval ecm hersenschudding en ·een la,im-rond heeft'· opgelopen. 
•' Adres: __ R.K,3iekonhuis, Kamer -~50, )poedige beterschap,· Gerard! 

De speler van Gra.:if Willem II-Vac·;-, die Zaterdag 1.1.- te
gen Lens G gerrond raakte, is naar liuis .getransporteerd;-,nadat · in het z·iekenhuis een kneuzing van 'het been was geconstateerd. On3e beste wensen! 

. : Aanwezig- een ;ä-iiel 'goed._brnikb;·re·: s1)lo~;én, maat 39. Ádres: Sterappelstraat' 53. _· . _ · ·, , · · ! · · . · .· • • 1 

Goede Reis ,:iensen wij toe aan Piet Hoppenb:i,ou1:rers, die mot vroui'l·.en-.kind.a.s. Donderdag zijn vacantie beëindigd ,met en 
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naar Curagao terugvliagt. Ilohoûden vlucht! Houd je goed. 
En • • . tot ziens. · ~; 

---~.-----------------------------------
BONDS-XI-TAL - ElTGELAfID B, 
op 17oensda.,e: 17 l.Iei in het Olympisch Stadion te Amsterdam. 
P"·ijs der plaatsen van f 1.-- tot f 5.--. Opgave dient uiter
lijk vóór 15 !.!aart a.s. schriftelijk aan hot secretariaat 
Gaslaan 54 to geschieden. 

-----------------------------
V A S T E lT A V O N D 1 9 5 o. 

1 

Vrouwtjó, het is vastenavond: 
Ik kom hiot thuio vóór vanavond 

. ,, 
Ei.· Tras wel een goede rcaen 011 wat laat thuin te kor.ten. Ve

len -.rerschencn mot hun dames, die voor con_ avondje prot ook 
T!Ol voelden. in teen er eenmaal. de gang in vras, hooft Lens ::;ich · 
ciet bijna Zuidolij)l:e spontanoiteit aan de jool over,;egoven. 
En dat mocht gerust zo en fc.1:iillo. Dè nood ers en de voor:.ii t-
ter ontvingen gratito paedagogÛche wenken voor de opvoeàing 
van hun kinderen. l!oe Joop '."lilÎens i.1 1975 de voorzi ttersha-
mer zal hanteren - eventueel als snor - Trcrd op geestige r1ij-
ze door een haast ic- coïr:rproviseerd volkstoneel uitgebeeld.· 

. Verkozen so::imigen do stoel tct;;permanente verbliJfplaats, bij 
de meesten v;erd ·aeldra de grond te heet onder de voeten. En 
zo blééf de stemming goed. De piano, die helaas slechts con 
go doel te van do avond de la17aaidocs verving, dood als snoep
tafel goede dienst. Bij do ui t_rciking van de hocrlijkJ1eden 
bleef Uw verslaggever weer dcrtradi tic getrouw zonder .buit 
en was het geluk weer not. do gclultl:igon. !.!aar hot zonnetje, 
dat ook op andere ,7ijze in het water nist te schijnen, zendt 
nu eenmaal zijn stralen naar eigen believen. 

Wij hebben een vrolijke Vastenavond: gevierd. De P.P. onze 
dank voor de goede zorgen ! ! •~ 

P.J. 
P.S. 17at mij tegenviel was het totaal ontbreken van initiatief 
bij de jongeren. Zijn in die kringen dan geen voordi·achten, 
zangnummers of grappen. Speelt' niemand nuc,iek ? ' 

t 
--oOo--

P.J. 
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L E N>s · , ·· ' z· A il:· A G • E N D A·. -- · < 
:p0nderdag 2·Maart: Seniores en oudere juniores trainen in de 

· Zaterdag 
Zondag 

·· Màandag 

4 Maart: 
5 Maart: 
6 Maart: 

Da Co::,tastraat. . . · 
Lens H-I-J-Pup. 
Lens 1-2-3'-'5-6-A-C-D-E-F. 
Club.. .. . 

.A.F S C HR IJ V IN G E·N · 
koinên niet altijd aan het juiste·· 

adres. Nou, _hot is ook niet .zo. heel erg .eenvoudig,Leestrmaar: 
Seniores behoren áf te schrijvéh naar Dhr L,de· Weert,· Anna 
Bijnsiaan 21,' Jtinióres· eri pupil:len naar Dh;r C.Biorhuizen, Vfilg-

·. strá.iit _-38-40, Niet· mondeling, niet telefonisch.; maar schrif
telijk;' Zware kost, hè ·! -Inderdaa4! Daarom· e_én goede raad: 
schrijft nooit af, maar komt, : vrienden! ·. .. · . 

. ~ De absentielijst. is tegenwoordig blahkèr dan· c{Ói t_! 
.... _; 

a.s. ZATE R.D.A G MIDDAG 
. ZiJn onze velden tot 4 uur bezet 

door de wedstrijden van H en J. fä~ S:Pçlers van deze elftallen· 
blijven na afloop niet op hErL terrein. c,m een ballétje te trap-, 
pen, .Andore gegadigden v6ór--een oefeningetje b.v. Seniores en 
oudere juniores.kunnen.vóór 4 uur niet terecht, maar kunnen 
de tijd .van 4 tot 5 uur benutten. Echter zonder doelschieten • 

. Dit is· verboden. · 

-o-o~o-
', . " ~ . . . 
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VAN 25 ·en 26 .FEBRUARI 1950. 
Spoorwegen 1 - Lens 1,2-3;LenS E - K.It.V.c. 

. LenS. . 3 - .Archipel 3 1-5:Quick St. - Lens F 
Vios 4 ..:. ·LeriS' 4 5-then·s G - Ravà 
Scheven._ .11 ·-... Le11s·.. ... f 1_-5.Î Quick St. - LenS I 

U I T S L A G E N 

Lens :B -.R.K. AVV 1-2:LenS J - L.v.s.J. 
LenS c· ~. ,ifelo' ... : .•.. , 1-3jLep.Spup·. ._ D.H.B:R.K. 
Lens .D ~ ·.R,K.; ~ V.V _ 1-1 :, 

2-3 · 
0-3 
1-6 
1-4 

. 3-2 
6-2 

-------------- ·----------------------~.. .. . . . ,. -- .. ·• . - ,. -· ,, 
NAAR _G.OUDERAK J.., ..... ·· .. 

In verbànd met de tocht ·naar Gouderak - nu van grofè_'îiète
kenis nadat ons eerste Zondag ,1.1. het. bewijs heeft. geleverd 
dat er wel .degelijk doelpunten ·kunnen word.en gemaa:ki;··:..:;·~en · 

·ci:e spelers ~ Donderdag ,QR de training v·ervracht. Mu e'r zo 1n 
prettige geest heerst in de ploeg, is de w~ns geuit na de wed
strijd een poosje gezellig.samen te zijn. ilitgaat geschieden, 
ergens in onze eigen stad. V/iè verhinderd ·is, /seliovo dit:ovon 
to_ __ n,oldon, á,an mijn adres, ·1'!iortt· 217'. Ook_ do supporters; dié 
hot elftal vergezellen,_ zijn ,welkom_-. __ ; ____ W ,JHJ,1.~I-M-.R, S_gçr ._:e_._p .. 

VAN ti'o·t L TOT DOEL, 
Onzè voortrekkers zagen het bela:ng van de ,:,triJd togoii q.e 

hokkonsiui tors zëer goed in en start ten çlerhal vo met·: vee:t:'e"ri
thousiasmo, Na' eon kvrartior vond Wüs'tof-Ó·ld' na· veel 'én wii.t áng
stig goclr,ibbol het juiste. gat:· :fl:oukes volgde al spoedig het 
goede voorbeeld, terwijl V/üstefold nóg vói5r de rust do s_tand 
op 3-0 bracht. Tevens· vonden enige treffers geen gonàde· in de 
ogen van do scheidsrechter. De -op papier- veilige ·voorsprong 
bleek na de hervatting maar 5!!-ist v9lq.oond~-- Spqen,,_ogon liep 
in.tot '3'-2 on in do laatste minuut kregen we nog bijna een pe
nalty. togen." De stand van 1-2. is. aldus: 
D.S,D. ,.· ·. 13 23 43-15 A.D.O. 7 
Naç,,l<'!wijk_ . 14 21 47-23 Concordia 2 
Geu_do_;rak 14 16 31-26 • Spoervrogen 2 

. to -Yfene 14 14 3.3-35 . Lens 2 
-:Oön..lë·-.. 12 • 1"3-· 27-22 ::Juno 2 
D,H.L, 14 13 20-25 H,M.S,H. 2 
Kranenburg 13 12 34-j2 _Delft 2 
Rav.a 14 11 30-35 Oliveo 2 
LenS 14 10 24-37 P.D,K, 2 
Vogel 13 8 21-43 Duindigt 2 
Spoorvragen 13 7 24-41 D .H.C. 6 

14 
14 
14 
14 
15 
13 
14 
11 
14 
15 
14 

22 41-17 
21 47-1.7, 
18 33-21 
17 33-36 
15 25-25 

. 12 .. 27-26 
12 35-25 
10 22-27 
9 28-51 
9 20-44 
5 24-46 
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Van het ... derde schreef dt,, aanvoerder_ hot volgende: 
_\'lij wonnen de toss en verkozen· eerst met de wind- in-de rug te 

.. , ,, . •. . ~ . . . t, • • . . 

__ .. spelen, In .de .eerste helft.wogeµ de partiJen goed tegen el-·· 
' •• -. . • . ,. • . • . f ' .•. 

kal!J:'- op, ,alhoe__wel __ opviel, dat h,et spt:ll. van do_ tegonP.artij kwa-
1-it_atiof op eon hoger peil ston)i, D(! zeer boive_gqlijko on snel
le Arc4iP.el-voorhoode zag._reods; vrij spoedig kans de '"\o goal 
t0 maken.Verschillende aanvall_oh onzerzijds volgden, doch lo-t . .. 
vordon voorlopig nog ge0n resultaat op. C,v.Luxemburg viel ' . . . -uit.on word d9or zijn qrqor Jan v0rvangon, Archipel had suc-
ces.toen haar rochtsbuite_n uit vrije positie h0t 2de doelpunt 
kon __ i,coren, Kort daarcP. smaakte_ W. Hegge -hot _ genoegen ons eor
stè'. _!êm enige tegenpunt te makeri'( waarna do rust inging met· 
eon 2-·1 achterstand, Na rust 'speelde do (3trijd zich in hoofd
zaak op onze helft af, doch onze achterhoede bleef aanvánke
lijk meester van hot t0rro-in, Een goed genomen c'ornèr 'vièrd -

, '' • --- . t . .· . • 
met een prachtige kops~qqt .in een doelpunt omgezet, J ._L~m,e-

-weeyer fungeerde eenmaal als ke_e,per, welke ov0rtreding een pe
nalty voor Archipel cpieve

0

rde, 'die_ in een doelpunt werà. :_omge
zp'j;, "Enige . sp'oradis che aunvalldn ván do _Qn'èen yiqJo):l __ cir_-'.,,9,orts 

,nog . .te noteren, tonlijl .Archipel nog kans zag een 5dc dool
pun~ aan haar score toe to voegen, '_·- · -- ·· •·-·"· · ·: 

- ._. LenS 4 had. tegen de kopploeg, Vios 4, ·iifugè;':ttj'd m~t··1-o 
•·•. . . . ,. ~ . .. "·•.·· . . . .. . 

de leiding, Leo Bom had hiervoor.zorg gedragen. J:ammer genoeg 
-- kon do achterllbeä.o ,die. overigens . zeer vorJi,ioiistolijk speelde·, 
·.·na de rust d0 voor:tdurondó en vorhoogdo.--'äruk~'.v"äh de'Vios-mon-

.. ,. . ., ~·•· ' ....... _,, . • ·- • ·1 • '--• ,.. • ., . 

-sen niet bolwerken on gaandeweg w:erd.on or brossen in onze vor-
·_ dodigingsgordol geschot\n;i,'Ondawcs· oen aant~l fràà:1_-e safes 

moest Jules Hcero vijfmaal do bal uit hot not halen.De positie 
van Lens 4 blijft nog s-teeds prÉrëair; · · -,, . 
Postduiven 3 14 2_2 58-17 - -,Yios_ 4 · 14 26 67'-,18 
Kranenburg 3 15 2_2. 48-25 'v.c.s. 4. _, ---~16 21 - 53-48 
Archipel 3 13 20 63-25 "''"CróiJivT; ,j:'"~- -'-'.'··,5--:19 -.-·49~42 
)!._y.Jfolland 3 12 .16 31-22 j3.!!.T, .. 4 . : _j3 .18. _57..,22· 
Vlesterkw, 3 15 _ 16 35-:39 ;i!.v.v. 5 • . - 15 : 1-7 37-:-38 
D.H.L,.3·_-· .. --··-rr-·14 ·32.::27~ ;.n.H.'L: 4 ·-· ,Ï'.) ·16:·42:::4oc 

. . - ·-- -- . -
Lens 3 - . 14 .12 35-44 f.Celeritas 4 13. 15. 39~27 
Concordia 3 .. 12 8 22,--26 <Postduiven 4 14_ .12 . 4p~5.4 
D,S,0. 3 - 12 8 26-42 -~ijswijk 5 15 7 _ 40-66 
v.n.s. 3 14 , 7 11-43 • :Le_ns 4 1(i 5. 37-,-68 
Terlaak 3 11 1 15-66 ,,[Y.D,S, 4 12 2 10-48 

· Het v·ijfde zag"·óok·kans Scheveningen 11 ·aan·-zijn zegekar -
;f .. 
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te bindeh.Het :tiegin deed de goede afloop niet direct .v'ermoeden, 
want één van d.e eerste Scheveningen-aanvallen had al .succes·, 
Het Lens-antwoord was daverend.Van de aftrap àf een·vlotte.·com
b.inatie; besloten door een bekeken schot van v .Rijn.Hierna ging 
het ·vlot. V.d,Bemt en v.Luxemburg zorgden voor een 4-1 rust
stand.Ook na de rust was· Lens sterker en midvoor v.d-.Bemt druk-

. ,te d~e meërä.érheid uit do"o:,z he·f"maken van een keurig doelpunt. 
En hier ·de standen. 
Lens 5 16 · 28 62-16 
"velo 5 15 24 40-14 

· · Adelaars 5 1.6 17 24-37 
Tedo 5 ·· · 14 16 23-22· 
R.v.c. 8 10 15 15~ 7 ·, 

D,H.C._ 8 
v.c'.-s. 6 
Scliev. 12 
Postalia 6 
Velo 6. 
LenS-6 • V.D.V. 5 14 14 21--27'~ 

Vdor:t,urg 5 · ·14 · 12 · 21-27 ' Kranenburg 6 
B.T.c.· 5_ · 15 11 21-31 n.v.c. 4 

• VI ,I.K, 5 · · 15 3 · 10-31' ,,. V'oorburg 6 
Schev; 11 13 .. 2 13-36 :, Vogel 6· 
------------. ---- . - --------------' ----

15 29 56-14 
11 17 28- 5 
12 15 .. 28-23 
13 14 27T22 

.15 13 35-41 
14 ' 12 26~26:. 
15 . 10·, 17~32 .. 
8 8 T0:..10 

-. i6 s · 1s:::36· 
13 4 9-45 

V ·A R · I A. · . 
- Gerard Vree·swi.jk is al zoVer aan dé béterende hand, dat' hij 
o"ns vin uit liet ziekenhuis• een groet toezond voor bes.tuur en 
leden van Lens. Houd je ·goed·,.·Gera:rd ! · _ 

· - lle heer C.Halleen bek:Îjkt tegenwoordig ziijns ondanks de 1ve"' 
• "rèld ·door een vreemde ·bril. Óp de vas·tenavond heeft iemand ·een 

'vérkeorde brïl op zijn neus gbzet; glazen en montuur van beide 
. brillen vërs·èhillim slechts weinig·. Adres: Amandelstraat 103. 
: Overdag telefoon 11.59.20_ toiistol ~3. ·. · 
- De goruchton omtrent·vervlÎssolonde gebitten blijken niot 
met_ d!l wo1·kolijkheid ovoroen te stemmen, 
-, - De. foto's van Lens 1· ~- Volo ZJ.Jn a.si Maandag op do club
avond te zien on to b_ostolll)n, . ·•. 

·--~--+---· -· --
P R O G R A !.'[ M A ~ENIORES· ZONDAG 5 MA.ART 1950· •. 
2.00 u. Gouderak 1 - LenS· 1·-- Terrein te Gouderak, reis· per bus 
2 .3Q u. Îluno 2 - ·Lens 2 · ; terrein Ockenburgh, . . ·- ". 
2~0-0-u. V.D.S. 3 '- LenS 3 terrein Fruitweg. 
2. 30 u. Lens 5 - RVC 8 terrein 1. · 
1 ·• 15 u. Lens ·6 - Schev- .12 · • terrein 1 • : . . ., 

P R' 0 G R A. l'l LI 1. J1JîîIORES. 'ûcTERDJ,G 4 J,Iiu'JlT 1950. 
L"ei\s·· ]' speelt Zóndag (zie· hièronder). •.· .-· 

- ·---.--.. 



_ ___:_ __ __.;;:....-'-- ----~~~----------- ---- · -207-

· 2,45 u·. LenS.-H - D·.n.L·;:~ .·:· .,,,.,,:tèrrein 1. • · ., 
;3.45-u.,Ravà -· LenS I· · ·i•terrein·Rava-V.V,P, 
2.45 u. Lens J - Vità lTostra•>;.terreiil 2. · 
2.30 µ., G.D.A, -:- LenSpupillen ·,;terr'.Emmas_tr.Loosduinen achter 

... ,. . • ·•,.·de R.K._. Kerk. , •. · 
P R O ·.GR Ii:-1! fJ-A. JUNIDRES · ZOlIDi,.G 5 .J,lw\.RT . -1950, 
2.30 u.- Gr.WilLII-Vac B_-:LenS:A terr. Roggey,on_ing.Samenk.: 

1.15 
12.-

u. Lens. C - Q,uick .. S.teps 
u; LenS D -: Jllauw Zwart 

12.-. u. · LenS E :_ .Blauw Zwart 
2.30. u. Lens F - Blauw_. Zwart 

•.• 1.30 u,Malieyeld,Het Wachtje. 
· terrein-2·;· ;_ .. 
terre:i,n. 1,. 
terrein 2. 
t,i:r:rei:n 2. 

Mutaties en reserves in het Jtinior~nkamp, · 
R.ir.d,1!eer speelt met Lens. H,- Rêserve·V/".v.Eijden én A.Lim1e-
,i~ei}er. -, · · · .-. · , · · 

1!.v,d.Berg speelt mee mef_;,_;·reserv!J J.Kuypers.' 
J .. Krol gaat mee met c. 1..Toonen speelt mee_ mêt·D. 
Jl .v. Velzen reserve voor E. ·.. , _ . .. . . . , 
L.Fortman speelt "mee met" .F," :résciv9 :r:lïéiû•i; -- . . ....... - .... . 

. Deze spelers dienen voor hun ka,art te zorgen "! ·--;·••,. - · ...... · ··•· 

. ,· •• , , • ~1 ~ • ••• , • ~- w•:•.:.:.;:;;-:::;_-.'.'"••, • 
/,t .. 

D.E E.c.o. Jl L.A As T k P P E L. 
. /.· 0 P S T E L L I N G. E U: 

LenS ·1: rI.Hillenaar, 1.-Hoefnagel, P,Kro1;:H.He;I.Înieh,'J;de Roos, 
F ,Rombouts, J .ffüstefeld, J .Wil~ems, . H,!Ioukeê, · .R.Roodenrijs, 
F.v.Nie~. Res: ,\T.Verheggen, :[,,_9'llers._ J:,eiçler:_ Hr C,Halleen'. 

, ,,Samenkomst 12 uur bij. Hiorek,. ·Ap~ldoornse_;I.aan. · Er is een bus 
gereserveerd voor 30 personen.Supporters welkom.!!_· 

LenS2: J.v.Melzcri, 11,den Drijver,·A,Krol, E.ten Berge, J. 
Roozenburg, G.v. d,Steen, J .v .Luxemburg,· H.Naastepad;' H.v ,d; • 
Burg, J.v.d.îlal, C.Durénkamp. Res:· S.Kroon,··'.J.v·:11o'iiting,. 
Leider: Hr N ,Schouten, · . · · 

Lens 3: J,Frijters, Th,v.Wijk,~.)':.n, V.v'.Laa:rhoven,-A.Bog-isch, 
C.Al, i;..Zuydwi;jk, G.Coolllflns, ·w.Hegge, J:Linneweover, C,v.Lli
xêmburg. _Res:. L,Borsboom, /.Kuip, _/;..Vërsteegh, Leider· Hr A",de 
Weert_.· · ·· ··· · · · - · · · · · 

LenS 5.: lc,Blgk, J .y·, Ve~n, 
. B_o9gaardt, J ,Bon"l;je, B,de 
H,v,Rijn, L,U:i,essen, ,Res: 
Hr J,v.V[?ll'fOOY·. 

.• ~.. ~ . 
J.v.V:~nr_qoy, J._v.Spron,sen, H.v.d_. 
Leem?,: A.v,d.Bemt, F.v.Luxemburg,· 
H.v._,Jhel,. L.-de \Teer_t,.-.J;Bom. Leider ··.. . 
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LenS 6: Th.Kochi, R.v.Hiel, W.Klünne.h,. L.de \'foert, J:,Bom,. L. 
Bosma, 1'[.Snel.leman, J,Knijff, 1l,Gelauff, A,Wagemans,,,J.Meyer. 
Res: A.Jansen, R,v.,Iloek, B,Bès •.. Le;i.d!3:r;:- ::L,de Weert. . . · 

Tvrne wedstr:i:jden vragen Zoridag-de bijzondere aandacht ·n.h
de wedstrijden van he-t ·1e en het 5e,,0nze voortrekkers gaan 
naar Gouderak om daar .. de .. ,cluli _van.'::áie,.riaam .tJl .JJ!l.kampen,Als. er 

' weer •enthousiast wordt aangepakt, zit. ook in dèz.c wedstri,jd 
· 1vihst,! ! Het vijfde krijgt a.s. Zondag een zware tegenstander 

op bezoek.Als hiervan gewonnen wordt, d·an is het kampioenschap 
voor 9rJÎo een fc,it, Aanpakken :dust1 Ilet tweede gaat 1J.ij n•e 'bu
ren op visite en ho.opt weer een·oveI'liinning te behalen. Het 
zou ons erg tegenvà'llêri, als, het derde· geen succes zou hc-bben 
tegen V.D.S, 3. Er zal dan echter steviger moeten worden aan-

. gepakt dan Zondag 
0

;f";i,::He'l:--zètide" téns1-otte' -:ts··vairt· van pl:a.n. 
revanèlie te neiiiên voor de onverdiende nederlaag van 2 weken 
geleden, . . . .. . .· . . . .. 

Veel succes eh prettige· wedstrijden'!! .· •.,,.. .. . . . · E.e-.. o . 
.b.fschriiven: L. de Weert, llllria'. Bi.inslaan 21. 

U I T II E T- J U N -I 0 R'-E N K A iJ' P. 
. Zaterdag 1. l. ·zijn op het ... uick ·Steps terrein onze .F en I 
elftallen er in ges :!:aagd. .. .!l.elJ. .Jn _a)._:u,__ ,9.J?..Z.i•.llt!!l!.~lJ.Ï:t"'à::t.'lkende 
indruk te maken. Zonder het accent J;_ç J ... ~fill.:. .. QP. .. ll!ätl.J,Olli!-lE!,;, 
van -twee sprekende- overwinnii:igen - hoe belangrijk, d:\,:j;_ __ gyer:j.
gen·s is! - willen Wij, vri-j zen 'op de onberispel:ijke gedragin:.. 
-gen "ván alle spelers, hun st3;:ijd-lust en hun goed, dikv,i-jls .. 
fraai en ntitti-g•spel, ·dat de.talrijkè toeschouwers in verruk-
l<ing brac)it; · .• · · .. · -· • .. · '·; · • · 
.. Bij .F was h_et .samenspe_l v~ak zo keurig, als ,ik_ l;le:t dit _jaar 

,nog ,nie;t heb gezi.en •. De Sint-J.an.svr_ienden speelden hilii _oe~"te 
wod,st:c-ijd -v~n_ di,t soiz.oen,. }Iet. ontbr_eekt. ec.hter. n.og_ aan schot
vaardigheid ,Mu gingen vele doelrijpe kansen toch nog"verloren, 
Hot was beslist een opluchti!Îg, toen °Frans eindelijk de bal 

· in de· ·touweri jóèg ·en: dail.rnie.e ,:a.e ·bïzondor bè-trouv,bare- keeper 
· vo'or· he't .berst pass·eerdè. iae:t 1:...0 voorsprÓÎ:ig"kw.un d'é r'ust. 

'In de t\',eède helft k\78.IIÎèn üe''gastheren er iets maar' aan te 
pas, wat het spel minder eenzijdig maakte.Toch waren.de onzen 
he-t. méest in de -aanval en wisten door Leo en Frans ,fo s,tand 
.op 0'--3: tè brengen.Leo '-s. spel \,as doortastender dan dat van zijn 
maats" in de eto·rmlinie.Z-ijn èneit'gic bracht ons -tweede do,üpunt 
op. De halflinie liet zich van de goede zijde zien;- ·tOT1vijl 
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' het achtertrio het weinige werk gemakkelijk aan kon. De lei-
'der van Quick Steps leidae.op u:Lterst correcte wijze. 

I, dat' .zich verheugde·: om een ··recente nederlaag van de con
current s.v.T.;:brat:ht ·ónmiddellijk na df/ aftrap leven in de 
brouwerij.door een goed doelpunt te scoren. En de gang bleef 
er •in;waarbij Piet •met een-listige prik en Sjeffie op even 
ondeugende vrij ze de· v•iJändelijke.• -vestè".veroverde,Ondanks het 
goede spel, van Qu'.i.ck Steps ·noteerden,viiJ dus, al ,0-3, een goe
de stand óm even uit te blazen.,··In de'volgende dertig minuten 
golfde• het· spel op en: neer. Beid'e pl'6egen·slaagden er in een 

·keer, të doelpunten,' de· thli:isclu'I,· v'ià. de sympathieke bol van 
onze dikke Henk, Kwam dit niet door de laag staande· zon, 

•Henk? De tribune volgde het vlotte spel- met grote aandacht 
en had reden zich te verheugen, .. ó:v:er_.Ji<il'',sp,o:Jc:t.iev.e ont_Jlloeting., 
die 'Op de bekende ,hjze''<l.oor de'~hêer, E.!Iansen werd geleid. 

,, ·J is de derde overwinnaar ui i/ ons Kainp,Tfaren -de jongens 
van de heer Meershoek de· vorige .. week in hun knollentuin van
trège· hun eerste overwinning, tharw werd· de· knollentuin gel'ro-
longeerd .In een enthousiaste en ispanriende" strij ,i' werd· van 'hot 
sterke ·L·.v .S.J. gewonnep met 3-2,,De rust ging· in met eéri 1.:.0 
áchterstand,maar·weldra boekten,hij 2-1 in óns'voordeel,Uit 
een ,strafschop werd het 2-2 ,ma&'.nóg juist .5!..Ó~Ót. het e:tndsig,.., 
naal kwam ons· winnende doelpunt .Burghouwt en ~'iim• van ·Gein' de
den het· laatste duitje in de zak bij een serie· goede aanval-
len door voor de do.,elp_unten• té·, zorgen, . · . • ·' , 

D bracht het niet verder dan'.,tot een gelijk spel; ·n,i.• i-1. 
De hevige koude wind deèd ·: op dëz.e: rl.ag, veel· äfbretik:,S,än het . 
spel,wat niisschien wel ván invloe<l. is geweest op. dè· uitslag.· 
Maar een tikje meer strJjdlust 'was '.wel· gewenst ,hèren-!•---Tenmin
ste indien jullie plannen serieus zijn!! 

Bij E was wel grote geestdrift.Van de koploper K,R.V.c.
verloren Jager c.s. met slechts'.3-2,De Rijswijkers verdienden 
de overrrinning,maar kwamen op gèlukkige manier aan het derde · 
doelpunt'.Onze backs hebben veel goed werk godaan,maar evenals 
do ijverig zwoegende halflinie durfden zij blijkbaar zich nie~ 
uit de onmiddellijke omgeving vli.n Borsboom te wagen.Fout jon,-,1 
gelui ! Vooral bij een achterstand als één man naar voren! 

Ook van B,C en G kunnen wij geen ove~vinning melden. B· ver
loor met 2-1,wat stellig niet o\iereenkomstig de verhouding 
van de krachten was.Ons elftal was minstens even· sterk ais 
R.K.A,V.V. '1 

• 
·! 
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Vo.n C.kan dit eveneens worden geschreven,ofschoon·Velo qua 

lichaamslengte,en.-gewicht slechts in Jan Beckers een.waardige 
pendant vonden.$pec.iaal Chris was in. dez<:l iets onder de maat, 
waardoor een,.deel.;v!UJ. zijn taak hem juist:een, tikje te mach
tig was,Over:i.gens.niets _dan lof,beh9uéiens _de a],gemene fout, 
dat onze ·spelers. ,niet op de hun aangewezen plaats bleven: 

G ging .tegen Rava m!'lt 6-1 ten onder.Hier wprdt 1)._et gemis 
.van de g$broeders Kranenburg sterk gevqe],à.,Houdt_vol,jongens 

. . De pupi1len warenc:j.n een dQ_lle. bui. en sloegen DHBRK met 
6-2.Jongens,a.s. Zaterdag hoop ik.jullie op het G.D.A.terrein 
te ontmoeten,niet op Ockenburgh,maar. achter. dq Katholieke Kerk 
van Loosduinen; · 

----~---·ë·-:--....,--~-~~----,---~----:-
DAT llEEJ,[ IK NIET J. . 

Wat een bekend ~oo:rd,,-_bE)ste. vrienden, ·"Dat neem ik niet!" 
Wat een verontwaardiging klinkt er in ~nze stem, als wij er 
toe gekomen_ zijn deze .yier woorden in de mond_ te nemen, Op 
.straat, op -h_et _werk, in de club,. overal waar mensen komen en 
onvermijdelijke botsingen ontstaan, klinkt_ nu, en dan uit de 
wirwar van bevragen als een aa,nklacht_: dat neem .ik,n:j.et ! ! . 

,Accoord ! Latein_ wij niets nemen! Het is imme_ri, zaliger te 
geven d1µ1 te nemen. Dus we geven.voortaan ! \'lij geven aan-:q.e 
club_QJ'.lZO toew:j.jding, aan ons elftal onze uiterste krachten, 
aan elka?I" hartelijkheid e_n vriends0hap, de jonge;ro aan de . 
oudere, de oudere aan de jonge:r,e. Wij geven voortaan, _want 
het_i~ n~ de_goede tijd om ons geheel te geven. 

En nenien?,lloen, .wij nemen het niet meer ! Weg dlli! a:j._.wat 
llcheef was, al wai; botste _! .. Het oude devies weer in ons ,doen 
en late~;. Eén voor allen.! Allen voor één 

:, 

; . 

~o,-o-o-
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Jaa:rgang 1949-1950 , . 6 l!àart · 1950; 

-------------.--------------------------------------.-----w; 
L E If S 1 ·z A KA G E N D A. 
Donderdag 9 ]';!aart: 8 u. Training i.·d. Da Costastraat voor 

Zaterdag 
Zondag• 
l!aandag 

tr I E 

Senioren en oudere Junioren. 
11 Maart:. F'-H-Ic.J-pup. , 
12 Ma.art: 1-2-3-4-5-6-A-C-D-E-G. 
13' 1.!aart: Club. 

helpt miJ aan Lensrevue 15 December 1948? Adres: Aman
delstraat 51, 

Het ontbreken van dit hummer maakt de jaa:rgang onvolledig. 
St·el niet uit, a.u.b.·, want· van 'uitste·l komt ·a.fste·l. · · · · · · · P.J. 

~ H IRT S •· 
Zondag 1.1. werd ergens op de vélden een Lensshirt gesig-. 

naleerd, ,dat,veel moeite deed· om·met enige vezels de gaten 
bijeen te houden. En het gelukte ook nog! l.!aar in zo'n shirt 
lijkt men meer op een bed·elaar dan ·op eeni:ieer._Dus.:.:,.,·.••_ ... 

H.B.S. - AJllX, ' ... ·, .. · -- : 

. blijkt a.s. Zondag een trekpleister t'e zijn 
voor sportlievend Den Haag. 

· tTie echter naa:r Houtrust trekt en zijn eigen 
• elftal in de steek laat, mist het grondbeginsel van sporti-

viteit. 
1,·1 .., . 

,. 
--ooOoq--

P.J. 
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ER KO Il T . SCHOT I,N. 
Een blik op de-uitslagenli.jst zegt ons duidelijk, dat het 
laatste i'Feekéinde voor- LenS zeer gunstig is geweest. Van de 
14 ge~peelde wédstrijden gingen er siechts 2 verloren, 3 an
dere eindigden in een gelijk sjiel, teroijl ons 9 keer. de vol
le buit in handen viel. 

Er is dus wel reden tot tevredenheid. 

..:. ,' 

Het meest verheugend is ongetwijfeld de welkome, slechts 
door optimisten verwachte overwinning van onze voortrekkérs. 
Bravo! Ons vertrouwen in Haukes c.s. is Yrederom niet beschaamd. 
YTi;j kunnen weer trots zijn op·, ons "visitekaartje". · 

Niet minder vreugde dan in de bus van Couderak scha;I.de o
ver de velden van Ockenburgh,• v,aar de mannen van het vijfde: 
hun zemmen volkomen in befü7ang hadden - geen wonder met zoveel 
huisvaders! - en R.V.c. op regelmatige wijze uitschakelden. 
Het werd 6-1..Nog één duwtje en de heren zijn als nummer 1 
over. de eindstreep. · _ 

Er was nog een kampioenscai:ididaat,dat eveneens met 6-1 baas 
van het terrein bleef, n.l. ons negende juniorenelftal,LenS r. 
Dit e"iftal heeft een lange aQ.em nodig, want er staat nog een -
heel programma af te werken. -. 

Den H behielden eveneens hun kansen en staan·beiden op 
de tweede plaats. 

De 4-1 nederlaag van het meede elftal viel \7el wat tegen · 
en past niet bij de goede prestaties van de overige elftallen. 

Hog vol van de keurige verrichtingen van de afgelopen week 
zien wij vol vertrouwen de komende wedstrijden tegemoet. Bij 
trouwe opkomst en gestadige strijdlust zal het wel weer gaan. 
Bizondere-aandacht voor 1-4 èrl 5. · P.J. 

HET DEEIJlfillEN aan de S;tille Ojngang aanbevelen is eigenl:j.jk 
overbodig. Oudergewoonte zullen ook dit jaar weer vele LenS_ers 
deelnemen.Onze uitnodiging oll\·zich bij Öns aan te s:l.uiten geldt 
op de eerste plaats degonen,die nog nooit de Omgang maakten. 
Hieronder volgen· cie gegevens:'· . 

STILLE~ 0 M GANG. 
1. De bedevaart wordt gehouden in de nacht van_ 18 op 19 lfa.art. 
2. De bedevaart begint met een korte godsdienstoefening in de 

kerk van de II.Liduina,des avonds te 11.45 uur. 
3. Lens gaat met de 2e Groep,Groep H.Liduina..Gezamenlijk ver

trek uit de kerk :-1a het Lof, vanaf het Station Den Haag HSH, 
halte Laan van Nieuw-Oost-Ind.i.ë. 



• 
'·. 

Heenreis: . Vetrek halte L.v.u.o·'.I. 
-Aruµrnmst A' d?JII 

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

Terugreis: Vertrek .Amsterdam C,S. 
· .Aankomst L.v.u.o.r.t 

. ..~ 
Den: Haag . . · Il 

0.51. 
j.46 . :·· 

5.30· 
6.19 
6.25 

Er wordt g~reisd met de extra-trein letter G,Z.: 
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4. De 2è groep begeeft zich van,het C.S. naàr _de kerk vsin de· 
H.Uicolaas,à.lwàar te 2.15 oèn H.Mis zal worden opgedragen, 
daarna begeven zij zich· naaf het Spui tot het houden van c1e 
Stille Omgang. . . . . 

• J< 

5 •. Spoorkaartjes zijn verkrijg'\)aar op vertoon van Be,-,ijs, van 
., Lidmaatschap, bm7ijs van Lidmaatschap verkrijgbaar· bij· 
:·A.1!.Govers, Jan Hendrikstrw.t-:Westèinde ad. f 1.--

6. Bewijs van Lidmaatschap en de reiskosten ad. f 3.35"af tó 
dragen bij de P.P.Secretaris: 'J.Hillenaar, llient,217, doch 
vóór Zaterdag 11 Haart, i.vlb. met de aankoop der spoor
kaartjes. n• 

. ,:.Îf, 

·7. Spoorkaartje en bewijs van :f,idmaatschap worden bij 
bezorgd. ·· · . , J llamens cic P.P. 

Sccr. 

U I T S 1· A G E 1T V:All ·4 en 5 l.iAART 1950. 
Gouderak 1 LenS 1 3-5 • Lens. D '- Blaim.Zvia.rt 
Düno 2 - LenS 2 4'-1 L11ill E .,. Blaun Zmirt 

:v .D.S. · · 3. - Lens 3 0-3 LeilS F :.. Blaim Znart 
LenS 5· - RVC 8 ·6-1 LeAs H - D.H.L. 
LenS 6 - Schev.12 2'-2 •·na~a :.. Lens I 
Gr.TT.II/Vac·B-LenS A 1-1 LenS J:.. Vita Hostra 
LenS C - Q.Steps 3-5 G.D .A. - LenSpupillen· 

• J 

VAN DOEL TOT. D o·E L. 

. 

U thuis-
' 

:T.H. 

3:..1 
2'-2 

. 6:..1 
6:..0 

·· 1::.6 
·· 2c:o 

.... 2-'3· 

De eindspurt,die volgens èen.á.á.ntal dagbladen door LenS 1 is 
ingezet,hceft deze Zoiidag tot een zeer opmerkelijke prestatie 
geleid. Immèrs een overwinning '0

1p het Goudcrakveld telt .Tot nu· 
toe was alleen Uaaldwijk, toen n,.i:,g in zijn bes to vorm,or· in ge
slaagd een bcnam,de ove:r17inning te behalen;Gouderak beschikte 
inderdaad over de beter() ploeg)!lill-ar de vcrbet.en vasthoudendheid 
en het energieke optreden van 9nze spele.rs d,eden de balans in 
ons voordeel doorslàá.n.Daarvoo:I'. alle hulde! Het vold was klein 

' 



-214-

en zeer zacht,dus moeilijk bespeelbaar.Voor de rust had LenS 
de zwakke wind -in het voordeel-.Na een Já-rartier nam de thuisclub 
de leiding.Spoedig hadden we een goed ant\voord.Een goede pass 
van Willems werd door Houkes gerealiseerd. Even.hierna nam 
Hoefnagel met een fenomenale srioe·kuuik 'de taak. van de gepas
seerde kebper óver.De scheidsrechter had goed gekeken,dus pe
nalty tegen! !Ja.ar voor de 3'e maal in successie .(excusez du peu!) 
wist Hillenaar een strafschop te stoppen.Dit. psychologisch mo
ment werd door Houkes Juist aangevoeld (1-2). Gouderak procfu
ceerde bij een misverstand". in onze achterhoede de gelijkmaker, 
maar vlàk voor de pauze ve=ichtte Haukes de hattrick (2-3). 
ITa de thee een stevig Gouderak-offensief .Het· leverde de gelijk
maker op en de 20 supporters,die onze voortrekkers öp de verre 
reis vergezelden,stonden in do •Volgende p·eriode grote ang§ton 
uit.Plotseling -k:l'lam< de:. opluch'tïng.Een verre pass van Haukes gaf 
Van Niel gelegenheid één van :zijn formidabele_liriksen te prp
d.uceren.Zeven minuten voor het\ einde zorgde onze linksbuiten 
opnieuw voor gejuich zodat LepS 0et. 5-3 won. 

Het t'aeede pakte te~en Duno 2 de zaken te lall\7.aal)..De gevol
gen bleven niet uit.Onze gelijklvaardige tegenstanders legden 

·· meer brio in hun aanvallen.Voor de pauze twee gateri in de LenS
veste.ITa. de rust was het Duno:..ioffensief opvallender.Er ,volgden 
nog een tweetal doelpunten en alleen de goede vorm van onze 
achterhoede voorkwam meerdere 'doelpunten.Vlak.voor het, einde 
zag v.d.Burg kans de LenS eer te ·redden.-·'--. · ·· ... · 
n.s.o. 14 · 25 45-15, A.ri.0.:7 15 24 48-17 
Haaldwijk 15 21 47-25 Concordia ·2 15 23 49-18 
Gouderak 15 16 34-31 Spoorwegen 2 15 20 35:22 
D.H.L: 15 15 22-25 LenS 2' 15 17 34-4ó 
Kranenburg 14 14 . 36-:-33 Dlinci ,2 · 16 17 29.,.2_6 
te Uerve 14 14 33-35 Delft 2 15 14 37-~l'i 
Dànk 13 13 28-24 H.L!.S.H. 2 14 12 28-28 
Lens 15 12 29-40 Oliveo 2· 12 io 24-28 
Rava 14 11 30-35 ·.p.d),,l{. 2 ··::15 9· 29-'54 
Vogei • 14 8 21-45 DÛindigt 2 · 16 9 20-51-
Spoorwegèn 13 7 24-41 · D.H.c. 6 14 ·5· 24-46 
Het derde zag kans in een prettige en goed gespeelde Vrèdstrijd 

··eon verdiende overwinning op V.D.S. te behalen. Al ·spoedig na
men vie het heft in•hàndén.Het doel van V.D.s. was in.voort- . 

-durend gevaar en het 'rras dus niet te vervionderen,dat. Bogisch, • 
Zuyduïjk(met een magnifiek sc4ot) en C.Al voor een 3-0 voor.:.. . J\r' • •• -sprong bij rust ·zorgden.Het zware veld ·ging onze spelers na de , 
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rust in de benen zi tten,zodi;t·' ze .met consolidatie van de ver
lcregen voorsprong genoegen namen. 
Postduiven 3 15 24 61-:J.9,i: Vios 4 l!:î 28 .. 68'-.18 
Kranenburg 3 16 23 48-25f V ,C ,S, 4 17 22 · 55'-50 
Archipel 3 . 13. 20. 63-25,i. • _Cronrvliet 4 16 20 . 51-44 
\'lesterkw. 3 16 18 39-39,i- B .Jl. T. 4 14· 19 59'-24 
H.v.Holland 3 13 · 16 ?>3-25i D.II.L. 4 16 18 45'--41 
D.H.L. 3 15 - 15 32-27. Celeritas 4 14 17 51-27 
LenS3 15 14 38-44:., H.V.V.5 .16 17,37'-39 
Concordia 3 13 9 2}--27 ".Postduiven 4 +5 12 40'--66 
D.S.Q. 3 13 9 27'--43:, Rijswijk5 16· 7,41:..69 
V-,D.S~ "3 15 T ll'-46-., Lens 4 16 5 37'-68 

· Terlaak 3 12 l 15-70 ;. V.D.S. 4 13 f i2~50 
Lens 5 kwam op de drempél,;van de kampioenspoor.t door een 

forse 6-1 over.1inning op een .-van de medegegadigden, R. V. C. 
Het ,7as direct te· zien, dat onze spelers het gevricht v'an de 
strijd terdege inzagen,v,ant R·.V .c. kreeg geen kans.Áa:r,val op 
aanval golfde op het zwart-.-,:i:j;te doel en de keeper had niet 
over geluk te klagen,dat hij ,na de halve speeltijd slechts 
· tweemaal gepasseerd was .De. ·verfrissi:ig nerkte inderdáad ver-

. frissend en de doelpuntenfabiicatie v,erd na de rust opgevoerd. 
v'.d.Bemt en v.Luxemburg voerden de stand op tot 6-0,waarbij• 
enige zeer fa:aaie doelpunten; te bewonderen ,wren;Eerst hier
na kreeg R.V.c:. de kans op het verdiende tegenpuntje. 

. Lens 6 deelde de eer met Scheveningen,een bevredigend resul
taat na een gelijkopgaande strijd;Wagemans .-,as onze goalgetter. 
Hij zorgde voor 1-0 en 2-1,mll,ar beide male·n ,-,isten de groen-

· hemden de stand te egaliseren.Jammer genoog hield de scheids
rechter te veel van het gelu~d van zijn fluit,waardoor mj de 

· wedst:rijd veel van zijn pit o:ri;tnam. , 
LenS 5 17 30 68-lTr D.II.C. 8 15 29· 56'--14 

· Velo 5 15. 24 40-14:. v.c.s. 6 11 17 28'- 5 
Tedo 5 ;)-5 · 18 25-22:i Scheven.12 13 16 30-25 

· Adëlaars 5 16 17 24"37,~ Postalia 6 14 16 · 28,--22 
n.v.c. 8 11 15 16-131~: LenS 6 . 15 13 28-28 
V.D.V. 5 15 15 23-29,, Velo 6 .15 13. ,35'-41 
Voorburg 5 15 13 23-29,;' Kranenburg 6 15 10 .l 7'-32 
·B.T.c. 5 16 12 · 22-32'f"ïi.v.c. 4 9 8 10'-ll 
Scheven. 11 14 , 3 14-·37., . Voorburg 6 16 8 . 18'-36 
W.I,K, 5 .. 16 3 10--3}', Vogel 6 13 4 9-45 

,., . .- . 

-.-óo0oo--
,_ ;l 
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·Haatsche Sèheidsrechtersvereeniging 
Spelregelrubriek:?. !Ieenema,n, 
Spionkopstraat 92, 's-GllAVElrnAGE .• -

. ELKE VOETBALLER. KEllT DE SPELREJELS • 
BUITENSPEL. 

In ons var:ige =ti!ml hebben wij getracht U uiteen te z~i;ten, 
wrume·er een speler buitenspel .staat en v;elke uitzonderingen er 
op de regel zijn. · 

· ·Daarmede •is echte:, .de buitenspelregel nog niet afgedaan, 
want vrij vertelden ook J:!og,dat niet iedere buitenspelpositie 
strafbaar is! . . 
· . tfanneer staat een speler nu. wel en wanneer niet strafbaar 

11ui tenspel 'l . ,. 
·:•Dit-is •niet in t\'ree uoorderi te zeggen en mag wel 'äls-het 

mo-ei•lijkste gèdeelte van deze regel worden bescho1md •. 
Indien·•échter goed wordt onthouden,dat buitenspel staan 

geen vo:rm: van een verboden speelwijze is,zoals b.v. verkeerd 
im10rpen of een tegenstander ongeoorloofd aanvallen,dan -is al 
veel gewonnen.Overtredingen van een verboden speel,7ijze zullen 
inuners door·dc scheidsrechter Ó.ltijd worden bestraft,tenzij 
hij laat doorspelen,omdat de aangevallen speler toch in hcj;_ 
bezit van de bal blijft(regel van het voordeel) .• 17anneer ech
ter een-spclèr ·alleen maar buitenspel staat en deze ·vcrd·er op 
geen· enkele wijze aan het spel declneemt,is er ook gem, nood
z·aak om het' spel door een fluitsignaal te onderbreken·,--· 

Een voorbeeld zal dit duidelijk doen uitkomen: 
Een aanvaller speelt op de rechterzijde van het speelveld 

de ·bal.Een clubgenoot van hem staat aan de andere zijde van het 
veld.buitenspel.-Deze doet verder niets,hi:Udert geen tegenstan
der en tracht ook geen voordeel uit zijn positie te trekken, 
In zo'n geval spreekt men van •niet-strafbaar buitenspel en zal 
de scheidsrechter de aanval nï'ët onderbreken.Indien de buiten
spelstaande speler de bal van zijn partijgenoot krijgt toege
speeld,of als hij gaat deelnem~n aan het spel,wordt hij wel . 

• .j, --

stra;t;baar voor buitenspel. l'. . .. 
-' Onthoudt ~us goed,dat U nooit voor buitenspel lcan.:ri;orden 

gestraft: , . 
le bij de 6 uitzonderingen,welke in ons vorige artikel 1·ie:t·den 

genoemd; (Dit wordt door ons nog gepubliceerd. Red.) 
2c tranneer U zich buiten het'spel houdt; 
3e wanneer U zich niet met een tegenstander bemoeit. 
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In het _laatste gev_a],_Jl,_oet ,hf;lt é(liet te~alre of. dit opzette-

lijk .gebeurt of niet. • 
\7.ANNEER. U AAlî IIBT SPEL DRELlillEl.!T'i EillT TEGfillSTAlTDER HilillERT 

- OF HET UITZICHT VAlT DE DOELVERDEDIGER BELEl.llERT,ZULT U .VOOR 
BUITEHSPEL \'TORDEH BESTRAFT! · +· , . 

U zult dus nu wel begrijpen·, dat "buitenspel staan alleen" 
niet altijd strafbaar is.· 

De volgende keer hopen .-,ij de directe- en indirecte vrije 
schoppen te behandelen; 'd;w.z·. de vrije schoppen,waaruit wel 
en die W?..l,l+'ll;i.t,.niet imtens . .mag3rorden gedoelpunt. . . --

D:C H.AAG.S CHE 
SCHEIDS !ÏECIITERSVB~~!.'.IQ:;!;!!2:.: 

V A R I A. 
- Als d.eze ·revue verschijnt,is Bep Boort=1 thuis,Franklin
straat ,.100 .\îelkom,Bep ! Hog heinl\'ree naar je Sumatraanse ·bergen? 

Ook Ton ten Dam, Iep:). .. m1 6.:? ,:I\ijsrrijk, is. ond_e:r:neg-,naar ik -
meen met de Kota Inten. 

Ton van Luxemburg wordt ·in-1lei en Jan, Ualsteyn in Juli ... te. 
rug verwacht-. · .;_ ·•. · 

. Het ~ordt aanstonds dunnetjes met de·post Van Over Zee • 
. ·blaar druk op Ockenburgh! • · · 

- . Ilc- heb nog een paar goede schoenen ter overname· staan,maat 
44.Adres•: Amandelstraat 51. Een ·-spotkoopje! 
- Zondag hl. vond Frans v,Luxer:1burg· een paar brhinè voetbal
laarzen,.waarschijnlijk van een junior.Adres: Ct>pernicusstraat 
56. . . 
- Op Zondag 19 Febrv.ari heeft iemand van LenS·6 in de tent 
van Scheveningen een blauwe ·kous achtergelaten.Adres: L.:de 
Weert ,Anna Bijnslaan 21. ,. •· · • 

- . 
P R O à R A J.r° 11 A SEJUORES. Z01TDAG 12 JJJ\.(illT 1950 •. 

l.,.. LenS 1 Terrein te Zoetermeer.Reis per bus. 2.30 u. D.s.o. 
2.00 u. Lens· 
12. -. ii.. Lens 
2.30 u. •Rijmyijk 

2 - Concord:j.a'. ;2 _ . t\lr+ein 1. . . . . 
3 - Ueste:çkl7~tier. 3 . " . 1. : · .. ·. • 
5 - Le~ 4 t~~:rein te Yoorburg,Pr,J,fariannelaan. 

halte Ephata. 
12.- u: Voorburg 5 - LenS 5 te:i;rein. tE;> Vc;>orbw::g,Pr.!Jaxiannelaan. 

,hal te Ephata; .. - .. · 
12.~ ti;.Voge;t6 .6 - LenS 6 terrein Buurtfrèg,-vanaf Den Haag 

a.d. linkerzijde •. • 
•! ; 
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p ROG.RA ll U A JUUIORES ZATERDAG 1111AART 1950. 
3.45 u. L.V.S.J. - Lens F ·· terr.te De Lier.Samenk. 2.30 u. 

· h.Thorbeckel-Loosd,w. (Haag\'reg) 
Lens G speelt Zondag .. ( zie hieronder) 

2.45 
. 2.45 
2.30 

u. Lens II 
u. Lens I 
u. L.V.S.J. 

- Rava _terrein 1. 
- Valkeniers-terrein 2. 
- LenS J , terr. te De Lier.Samenk. 1.20 u. 

·:.hook Valkenboslaan-Loosduinseweg. 
2.00 u. LimSpup. - \'f.V .s. te;r:rein 2. 

- p R O G RA ll 11 A -JUl!IORES ZONDAG 12 MAART 1950. 
2. 30 u. Lens A - Graaf \'Tillem II Vac A terrein. 2. 
1.15.u. Lens è _, V.V.P. ,er terrein 2. 

· -12.- u. LcnS D - Valkeniers - terrein 2. -
3.45 u. Lens E - Ylestlandia terrein 1. 
3-.45 -u •. LenS G - Juventas .terrein 2. 

DE E.e.a. B LA As T .-A p p È L. 
OPSTELLIUGEU. -': 
Lens 1: ,'f.Hillenaar, A.Hoefnag(ll, P.Krol, II.Helmich, J.de Roos, 
F.Ror.1bouts, J.Wüstefeld, J.\7ille=, II.!Ioukes, R.Roodenrijs, 
~•.v.Hiel,· Res: iï.Vcrhcggen, L.Ullers. Leider Hr C,Halleen. 
Samenkor.JSt 1.15 u. Rijnstraat,t.o. Staatsspoor.Vertrek bus 1.30, 
Lens 2: J_.v.l,lelzen, II.den Drijver; il.Krol, E.ten Berge, J .Roo
zcnburg, G.v.d.Stcen, J.v.Luxeml;lurg, n.naastcpad, H.v.d.Burg, 
J.v.d.Wal, C.Durcnkamp .• Res: J.Linneweever, Th.v.rTijk. Leider: 
Hr U.Schciuten. , ç 
Lens 3: J.Frijters, Th.v.Wijk, J.Al, L.de Boer, A.Bogisch, C. 
Al, C .Bierhuizen, G. Coomans, \f .Hegge, J: .Linneweever,' C.v. Luxem
b~g. Res: \/ .Snelleman, J .v.LllX(!mbm·g. Leider Hr A.de \'Teert. 
Lens 4: J.Heere; C.Visser, R.Becker" V.v.Laarhoven, _F.Bouwmees
ter, l.!.Delhez, J.Kuip, A.Zuidwijk, A.Versteegh, L.Bom, L.Bors
boom. Res: J.i.Ieyer; B.Bes. Leider: L.Borsboom. Let op- het ter-
rBin! ! 
Lens 5; Th.Kóchi. 1, J,v.Veen, J.v.Venrooy, F.1Iour:î:k, H.v.d;Boo
gaardt, J.Bontje, J.v.Spronsen, A.v,:d.Bemt, F.v.Luxemburg, 
H.v.R:j.jn, ·L.Hie:;rnen. Res: P.de Leem-,, L.de Weert: Leider: Hr 
J.v.Venrooy. 
LenS 6: ·L.Kç,rtekaas, !I.v.Hiel,,_ W.IClünnen, A.Jansen, ·J.Bom, J. 

· ueershoek, C.Kras;LA.Wagemans, H.Dettlrns, J\l.Gelauff, LJ.Knijff. 
Res: L.Bosma, ,ii .Ansink. Leide'.!": J .Bom. Samenkol!lSt 11. 30 u. bij 
het viaduct Zijdeweg. 
Zondag kan LenS 5 het kampioenschap van de afdeling behalen. 
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Als er goed 'wordt aangepakt, dan zal met een overwinning de - , 
kroon op déze competitie worden gezet! LenS 1 gaat op bezoek 
bij de· leidei;s;:Als er met geestdrift en overleg gev,erkt wordt, 
kan misschien ciok deze ploeg,juist als Naaldwijk,aan de ·zege
kar worden gebondén.Het · t-.-,eede ontvangt Concordia en kan,in
dien er.enthousiast wordt gespecld·,zeker 1 pw1t beriachtigcn. 
Het derde speelt tegen een gelijkwaardige tegenstander.Gezien 
het terreinvoordeel lam dit zeker . .'beide pnnten opleveren.Het 

· vierde gaat naar Rijswijk 5 ( terrein Voorburg! ! ) .Dit is een, 
medegegadigde voor de ·laatste plaats,dus de laatste kans om 
het oogradat ic spook nog te ontlopen ;_\.a:npakken en do orb ij ten! ! · 
Het zesde tenslotte gaat bij het zwakke zusje op·be:,oek.Er kan 
gewonnen worden,als jullie van het 1Jcgin tot het.eind je voor 
100% geven. 
Veel succes en prettige wedstrijden! 
Afschrijven: 1.de \7eert, Anna Ilijnslaan 21. E.C.O. 

U I 'r II E T J U IT I O R EtN KA' lt P •. 
- Twee elftallen gaan Zaterdag naar JJe Lier.Het is aan te ra
den de tocht per.fiets te maken.Dan duurt de reis een uur en· 
kost niets.Eventuele buskostene,bedragen .:!: 80 cent.l)evreeg dus 
hemel en aarde om een fiets ter beschikkillb' te hebben.Hei; wordt 
een mooie rit over de goede \Testlandse wegcn.lluspassag_iers van 
J moeten de bus naar Naaldwijk 'nemen,die om 1.08 u. van de 
Varkenmarkt vertrekt; dan overstappen naar De Lier. Om 2.08 u. 
gaat de volgende bus, eventueel voor F. 
- J,lutaties en Reserves, ·• · ""''" · · .. 
A.Linneweever speelt mee met '.r;'·· 
R.v.d.lleer speelt met II en G. '(ka.art,!!} 
c.v.Rijn speelt moe met I. .,. · · · 
J .Boerma:n speelt mee mot J. ·J · •. 
1'l .Roos is reserve voor J. · ~ 
J.Kuypers en U.v.d.Berg spelen.mee met 1\.; Reserve S.v.d.Zweep. 
J .Krol speelt mee met C. ,, 
A.Toonen is reserve bij D. (ka.art) ~--
L.l,'ortman speelt met G; rósèrvé: ,A.Vester·, H.Vollibregt, J.Combé 
(kaart!) · 
- Deze week hadden onze jongens. er goede. -zin: in-,zoals _uit_ ,i_e_ 
uitslagen wel duidelijk blijkt,Zaterdag vrerd zelfs de hele 
buit binnengehaald> 8 punten uit 4 vredstrijclen. I en H behiel
den dus hun :;c. Jde kansen en J 1 s ovc1.,•1inriing was de derde in 
succcssie ! ! En da.'1 die pupillei'd ! Dat zijn eerst kerels! l!()t 
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een:"jongens,wij gaan lmoerten vandaag!" stormden zij het ter
rein van G.D.A. op. En zij hebben gelmoert!! Ook de Loosdui
ners verstonden dit werkwoord,zodat het geen bewondering zal· 
bare11 te horen vertellen,dat het eon "moordwedstrijd" is ge
wordeli •. Jacques moest na 5 minuten al vissen en iedereen dacht, 
dat het mis zou lopen.Zo sterk speelde G.D.A. Liaar ~nze voor
hoede't:tok ook vaak ten aanval en in de 20ste minuut bracht 
Hanni do partije11 op gelijke voet. Dit inspireerde Keesje Pin
gel tot een grootse daad: als een locomotief stooï hij dooi·. . 
de hele verdediging heen en scoorde onhoudbaar.Dat had je moe
fon zien! Of anders de kopbal van Kees van Rijn, die ·zijn 
backplaats even verliet om een hoge voorzet van Hanni op zijn 
vlaskop te laton stuiten, bij \'ielko gelegenheid hij· ons 1-3 
liot noteren. - In do twee helft ging het or om de voorsprong 
te hanähaven. Dit gelukte, dank zij do voortreffelijk Yror
kcndo backs, door de noodkeeper die zelfo eon penalty vris t 
to keren, ja·eigónlijk door à.e energie van allo 10 spelers. 
Eerst G minuten na do officiële tijd kwara nog oen tweede zeer 
fraai G.D.A. doelpunt. _.. . .. 
. Van· do andere wedstrijden plaatsen v1ij geen verslag,maar 
als do ruimte hot toolaat,viorden alle standen afgodrukt.\7el· · 
uil~on 17±j oven ,-rijzen op de goede beurt van D-F-II-I en J ,die 
sa::ion 10 punten in het zakje· deponeerden, op het mooie werk . 
van E on de prijzemmaardigo tegenstand, die C aan hot zoor 
sterke Quick Steps bood. 

il. IV gesE Et V. ~t·. AV 
Q.uick Sto:ps 12 22 53-17 17ilhelmus 
Vac .A 13 22 61-13 x,.n.v.c. 
Lens A 13 19 37-21 .. \Tfstlandia 
R.JC.A.v·.v. 11 16 47-25 
Vac B 13 16 29-24 
Blamr Zwar:\; 10 8 33-36 
\7cstlandia 12 8 19-37 
G.D.S. 11 7 21-20 
Velo 12 2 ü-47 
D.I!.B.R.K. 13 l 13-74 

Zondag 12 llrt, : R .K.A. V.V. 
LenS A 

19 Lfrt.: V .A.C. A 
R.K.A.V .V. 

Hootd.)!Óys 
s.v.T. 
Olivoo 
.Quick StCJ?S 
Vac 
R.K.A.v.v. 
Lens B 

:-- Quick Steps) 
- Vac A ) 

Quick Steps) 
- Lens A ) 

gesE :ent v.-t. 
10 lü 37-· 4 .· 

9 15 . 45-12 
10 12 lü-.7 
10 12 20-16. 
11 11 27-19 
11 10 26-26 
i2. 10 lü-26 
10 9 10-25 
12 7 17.:..32 
11 2 6-57 

attentie. 
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LENS' ZA.XAGENDA, . 
Donderdag 16 Maa;t-t: 8 u. Training voor Senio~es :en oudere 

Juniores. · 
Vrijdag 17 Maart: 8,i5·u.· De p~p'.,"vêrg'ädëi-t t.h.v. Dhr U. 

Zaterdag 
Zondag 
Maandag . 

18 JKaart: 
19 JJaart: 
20 Na.art: 

Schouten, Jonckbloetplein 62. 
LenS. F-H-I-J-pup. Stille Omgang. 
LenS 2-3-4-6-A-B-C-D-E. 
C:I.ub, .. 

D E D E E L N .E M. ER S 
. .aan 'dë"'St:Llle Omgä.ng worden verzocht 

a.s. Zaterdagavond om 1L30 srunen te komen v6ór de ingang 2e 
rang Vue-stadion. Wij gaan dan gezamenlijk naar de Kerk •. 

STILLE - 0 M GANGS TIJD. 

Dit is de Stille .Omgangstijd, 
Waarin ·men zijn gedà.chten.'wi;idt 

Aan hoger dingen. 
Men kijkt eens in· zichzelf,: .en ziet 
Soms wroeging, soms een groot verdriet~·•· 

Herinneringen •••• 

Ook leden van '·een voetbalploeg 
Zij hebben nu wel tijd genoeg · 

Eens ru'iitig nà te .denken. 
Zij maken wellicht, heel apart 
Een: Stille Omgang in hun hart, 
· Dàt zal voldoening schenken 

. ' 
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Zij peinzen., wellicht..met een. traan 
11 Wat heb· ik voor mijn club gedaan? " 

Het gaat hun nac_htrust roven ! 
11 Ik voel intèns, als Mens uit LenS 
Ik deed mijn taak - t o .c h - niet naar wens " 

Zo'n-biecht valt zéér te loven! 
11 Ik heb mij •• ··( en· d~t dient vermeld) 
Ook nimmer ·gretig aangemeld 

Voor huisbèzoek-spaar-actie. 
_ ..... Och_ n~iam, wa;p:-yoor zou ;ï.'k ·dat doen? 

Verdien ik daarmee een millioen. 
Of andere attractie? 11 

De Stille Omgang he,afj; _geteerd 
Wat menig lid nog J:iéeft ontbeerd, 

ERKENNING EIGEN ·FOUTEN, 
Als in DIT· jaar nu ook -in LENS_ 
De Stille Omgang gaat. naar wens 
.. _. _ ])an wordt ons· I!aal ·gezouten! 

Dan krijgen wij :HÈr ·ZOUT, · zo rein, 
Zo blank en zo bijzonder fijn 

Dat ieder Maal geriefde, 
_Dan krijgen wij -- en zijn·wij blij 
De Clubleden,in lange rij 
. _ In de GE!i!EENSCHAPS-L

0

IE!i'DE. 

· Namens de Pers~ en Propaganda Comm. 

LENS 5 KA1,IP!OEN !! 
In de laatste wedstrijd van deze :competitie is het 11 oude

mannen~elftal11 er dan in geslaagd het kampioenschap van de 4e 
klasse O te behalen. Aangezien ondergetekende reeds in een drie
dubbele hoedanigheid de besli~sende wedstrijd Voorburg 5 - Lens 
aanwezig was,kon hij er geen- bezwaar tegen hebben om naast zijn 
functies van bestuurslid,ecolid en reserve .ook nog die van 
verslaggever te aanvaardén.Hoewel ·de wedstrijd op lager peil 
stond dan die tegen R,V.C. 8,wàs het toch een lieve lust om 
het 5e aan het werk te z'ien,Undanks het_ gure weer werd er di
rect met élan aangepakt ·en r~eds na_ 7 minuten was het 2-0 in 
ons voordeel door 2· mooie ·goais van Frans v.Luxemburg.Het was 
Ton v.d.Bemt,die na.:!: 20 miriuten de" stand op 3-0 bracht,zodat 
er ondanks het windnadeel met. een veilige voorsprong kon wor-

•-



den gerust.Na de rust was het spel meer verdeeld en de Voor
burgers ondernamen enkele goede aánvallen,die echter door on
ze achterhoede en middenliriiE? steeds weer werden onderbroken, 

. te:rn::i."jl. in ·1aa.tste''iiistantic! bok de keep~i- op zij; p;~t- ~a;. ., 
Na+ 10 minuten maakte·v;d.Bémt er 4-ó van,d·och Voorburg gaf 

· · onmiddel:).ijk antwoörd met een' goede· tege:i,goal (4::-1). Verval= 
·gens werd de meerderheid 'vél.!l'LenS uitgedrukt in_µog een doel
.punt van v.d.Bemt (5-1),die hiermeç.e de hattrick verrichtte. 
·Fr.l,lourik had beslist pech, toen hij achter elkaa:r 3 maal tegen 
de pa.al schoot ,doch er was gEleJ'! vuiltje meer aan de lucht en 

. ·Ïnet het eindsignaai was het ka.mpioenschap een. °reit. Natuurlijk 
·w.as er na de wedstrijd een gezellig samenzij·n ten huize van 

•· 'á.e voorzitter.Deze· sprak de· kampioenen toe· en noemde ·hen een 
voorbeeld voor vele jongere l~den,'l'om Blok,die.helaas wegen$ 
een blessure de laatste weè.~trijden niei; .kon meespelen,had de 
aardige gedachte gehad voor de spelers "een kampioensspeldje 
te vervaardigen,dat·door onze pra.eses werd uitgereikt.Dat de
ze leuke geste op hoge prijs.werd gesteld behoeft geen betoog. 
De aanvoerä.er dankte- zijn'spelers nog·voor ·de medewei'king en 

· de prettige geest,die er in het elftal heerst en besloot zijn 
speech met namens alle spelers aan de nestor vàli. het elftal 
een doos sigaren· aan te bicden,die door Jan Bontje gaarne werd 
aanvaard.De middag was reeds".ver gevorderd, toen de bij'eenkomst 
werd opgeheven en in een vrolijke stemming werdèn auto en fiet-
sen weer opgezocht. · . -·, 

· Ik kan slechts besluit-en met een "hulde aan het kranige ·elf
,. ·tal" en met de wens uit te s:preken,dat de promotiewedstrijden 

een even- groot succes zullen ·•opleveren-als de competitie; .. 
t · L.de '.7 •. 

~ Het is,nu·het kampioenschap ó;èn feit is,we~ eens aardig om eni-
ge cijfers te goven: · " ·•··• · 

-Het 5e s~eolde 18 wedstrijdert;won or'l6.en verloor.er slechts 
·'2.Het 'gem1ddelde per wed.strijd' beha.aldè punten is.dus: 1, 78. 
Doelpunten: vóór 73 tegen lé\:;. · ... · · ·, · · 
Per wedstrijd gemiddeld vóór:''4,05 · tegen: L ·· . 

· De. makers van do doelpunten vfa:t.en(voorzover _bekend) i' 
• A.v.d;Bet1t 22.F.v.Luxemburg i9;onbekênd 7;P,de LeeUW" 4;H.v .• Rijn 

en L~Niessen 3;B.'l'ettero,J.~ijff en tegeµpartijen 2;A.Krol, 
F.Bogiscl).,J.Kuip en Ph.de Heè_r,A.Blok,J:LinneweevElr,C.v.Luxem-
burg,J .Meyer en J .v·.spronsen :i. · :· .. · . 

Helaas •is het natuurlijk iiiet inogeHjk te zeggen",wie /ie 
grondslag voor dèze doelpunten legden,doch het gehele elftal 
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heeft er voor gewerkt,terwijl,eveneens.helaas,ook niet bekend 
is hoeveel bijna zekere doelpunten e_r door keeper, bac]:cs .. en 
halfspolers werden voorkomen..... L.de W. 

UIT S LAGEJr VAN 11 en 12 ].!AART 1250. 
D.s.o. 1 - LenS 1 2-0:LenS C - V.V.P. 5-1 
LenS .2 - Concordia 2 2-4lLenS D. ~ Valkeniers 3-2 
LenS · 3 - Westerklv. 3 l-2fLenS . E. - Westla.ndia 1-6 
Rijswijk 5 - Lens. 4 · 2-0äL.V .S.J. - LenS F 0-1 
VoorbU1·g 5 - LehS 5 l-5!LenS G - Juventas 5-0 
Vogel 6 Lens 6 1-HLenS H - Rava 2-1 
LenS A - Gr.W.II Vac A 1...:;1j+'enS I - Valkeniers 13-0 

:L.V.S,J, - LenS J 3-0 --
VAN DOEL TOT DOEL. 
De aanvoerder van Lens 1 begint het verslag van de ontmoeting 
D"S~O.-LenS als volgt. . 1 

Een zeer goede wedstrijd in hoog tem:i;,o gespeeld,die een uiter
mate spannend verloop heeft gehad.De stand \7as tot 1 minuut 
voor het einde 1-0 voor D.s.o.· De achterhoede,in 't bijzonder 
Hillenaar,heeft zich prachtig gew~erd eh heeft een extra com-
.pliment zeer zeker· verdiend. · 

Lens was voor de rust gesteuhd·'door de wim,dih·wijls goed 
in de aanval.De atta4ues werden vele malen besloten met straf
fe schoten,maar het beetje geluk,dat aanvallers moeten hebben, 

· was en bleef afwezig. D. S. 0. kwam daarentègen vrij gemakkelijk 
aan een doelpunt,toen de bal via een Zoetermeerse schouder in 
ons doel belandde .Ha de h,s t wàren de omstandigheden· er naar, 
om D.S.O. een duidelijke meerderheid te verschaffen.!I'och bleef 
ook onze voorhoede ze·er actief en de. plotselinge uitvallen 
vroegen alle aandacht~~~ de D.S.O.-defensie.De tijd verstreek, 
de spanning steeg.Vlak'roor het einde kreeg LenS een unieke 
kans op de gelijkmalcer,J?e D.S .• 0.-keeper I!liste,ver uitgelopen, 
een scherpe voorzet, en_Verheggen dook op met de bal voor open 
doel.Hij viel echter,maàr wist de bal nog door te geven naar 
v.Niel,die hard inschoot •••.• echter juist tegen het hoefd van 
een.teruggekomen D.S.O.er. Onze spelers,gedeprimeei•d door zo-· 
veel tegenslag,zagen direct erop de vijandelijke rechtsbuiten 
er tussen uittrekken.en zijn,als voorzet bedoeld,,sçhot in de 
bovenhoek verdwijnen.Bij de aftrap klonk h<,t eindsi€m!-al. 

De aanvoerder eindigt met dè peroratie: Slagen·wij er in, 
. . .. t 

de resterende wedstrijden op dezelfde wijze te spelen,dan ein-
digt LenS 1 met 20 punten in 20 wedstrijden. . , 
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Het tweede had in de eerste helft tegen.het ste:rkê"ëoncor.:. 
dia-de wind mee én een stevïg'overwicht,De kansen wèrdeh eveh:... 
wel niet voldoende uitgebuit,li:oofdzakèlijk doórdat d·e buiten.:. 
spelers te weinig in het spel werden betrokken.Toch kwam LenS 

, aan een 2-0 voorsprong door middel. van ten-Berge en v.d,Burg, 
Een onnodig veroorzaa)de penalty g:::f onze Delftse bezoekers· ge
legenheid voor rust de achterstand te vexkle"inen,Na·a,G..pauze 
lieten onze reserves zich dool:- het windnadeel"geenszins intimc
deren en het_ spel in het veld; ging: vrij g.e.J.ijk op. Copqol'dia,_ 
wist. echter de kansen veel béter te benutten.Driemaal moest 
onze keeper de ba'.). uit het net- ·halen,zodat de Delftont!ron met 
4-2 wonnen.. · 

Lens 2. had met windvoordee~ het beste_ van het spel,doch men 
vergat zull:s_door doelpunten tot uitdrukking te brengen.Wes
terkwartier deed het na de pauze beter.Uit· een. doe-lwo;rsteling 
werd de eerste goal geproduceerd,waarna een verrassend schot 
de voorsprong verdubbelde.Eerst tegen het einde gelukte het 
aan Bierhuizen het welverdiende tegenpunt te doelen. 
. De belangrijkheid van de we.dstrijd Rijswijk 5 c: J,enS 4":v::i.el 

niet te distilleren uit de opkomst;vier af,7ezigen,brr! Geluk-" 
' kigwlµ'en er en:i.ge sportieve lagere elftallèrs, d,ie het spe-

lersaantal nog° op 10 brachten,) De aanwezigen hebben' ha;r:d _ge-:: 
. werkt,maar konden niet verhinderen,dat ä.e reumeriek sterkere 

tegenstanders in iedere helft-een doelpunt maakte. en.daardopr 
. deze belangrijke wedstrijd op:.zijn naam bracht:Het gevolg van 

een en _ander is de. onderste plaato, voor LenS 4. · 
Lens 5 wordt elders- in dit)1ummer in het zonnetje gezet., 

· Het zesde nam tegen hekkesluiter Vogel met een gelijkspel ge-,. 
noegen.De eerste helft verliep zonder .doelpunten,grotendeels· 
een gevolg van slecht schieten onzerzijds.Vogel nam na de thee 
ui:c een vrije schop de leiding,maa.r na enige tijd revancheerde 
Lens z·ich op soortgelijke wijze. 
Standen Lens 1 en 5. ,i 
n.s.o. 15. 27 47-15 Lens 5 
Naaldwijk 16· 22 50-28 · V~lo 5 
Gouderak ... J.6 18 35-31 · Tèdo 5 
D.H.L. 16 15 22~28 n..v.c. 8 
Donk 14 14 31-27 Adelaars 5 
te Werve 14 14 33-36 v,p.v. 5 
Kranenburg· 15 . 14 _36~34 · · V9-pr1Jurg· 5 
LenS 16 12 .29-42 B.T.C. 5 
Rava · 14 lt 30-'35 · W.;J:,K. 5. 
Spoorwegen 14 9 27-41 Sëhev. 11 · 
Vogel . 14 · 8· 21-45 '. 

·18 
16 
16 
12 
17 
16 
16 
17 
17 
15 

· 32 . , 73.,.18 
·26 . 42-15 
19 26-23 
17 19-15 
17 · 26-40 
16 24-30 
13 24-34 
12 22-35 

5 13-33 
3 15-39 
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W O E.D END 

word je,als je vruchteloos uitziet naa.r·een nog 
ontbrek~nde speler,die door zijn,aanmelding toch immers ook 
trouw beloofde aan zijn club en niet alleen maar tro".we opkomst 
vervra61tte vaïf anderen. · 

Honderdduizend redenen kunnen·er zijn,die je verhinderen b~ 
je wedstrijd te verschijnen. · • 

Maar ,s,:een enkele reden is er om onfatsoenlijk te doen.Toch 
ben~onfatsoenlijk tegenover detleider en tegenover je ki;l.Jlle
raden,als je z_o maar zonder meer· _je elftal in de steek laat. 

Wie hiermee niet accoord gaat;·mag protesteren j 
liet bovenstáande moest ik spuièn naar aanleiding van het 

wegblijven door een paar juniores.uit het J-elftal.Toch is het 
hun veel gemakkelijker te vergeven dan aan hun oudere clubge
noten,de se:riiores.J9 ·slaat je hano.en in ·elkaar bij het horen 
van een verslag uit de mond van de heren van de Eco over de 
houding van een paar spelers; 

Jules He ere· geeft bericht van ··verliindering wegens uitstedig
heid, een plausibele reden,niet waar? Maar hij wordt op Hout-
rust bij H,B.S.-Aja.x gesignaleerd, · · 

Leo Bom lijdt ook aan dè ~outrustkoorts,stuurtgeen bericht 
en laat zijn-teamgenoten in de kou staan; 

Nico Dem..l{:es is volgens schrijven drie weken in Nijmegen èn 
kan dus riiet voetballen.Hij wordt ec,hter _in de· -binnenstad van 
's-Gravenhage aangetroffen •• 

Kunnen deze heren hun houdingverklaren,dan zullen wij hun 
verweer gaarne plaatsen.Kunnen zij dit ri.iet,dan mogen zij_ zich 
spiegelen aan Nol \7agemans,diei na,zijn wedstrijd aan dë"Büurt
weg snel naar Voorburg fietst öm zijn 1'.xach ten ook daar· ier ·be
schikking te stellen.Of aan Piet de Leeuw,die een invitatie om 
het kampioenschap van Le1:;.S 5 mee· 'te komen· vieren,afslaat ,omdat 
het vierde hem kan gebruiken. · 
En hoe z,it het ,met een afschrijving wegens een zangrepetitie? 
Ons werd .ingefluisterd,dat er geen repetitie ·waà.ö:fTiegt men 
veel van }ioren zeg~~~~--------- · P.J. 
VAN .o·v ER z E E. . ,; . .,, Rode Zee, 

Hierbi-j deel· ik U mede,dat ik _momenMel in de Rode Zee vaar 
op de Ièota. Inten ert op 15 Maart in Rotterdam ben.Ons vertrek 
uit Indonesië geschiedde te snël.o~ U te berichten. 

Zoudt _1J voor mij een goed 1voor\J.je willen d·oen·.voor een wed
strijd per 191laart,altbans indien mogeli;Jk. 
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Veel ·groeten en tot spoedig· .ziens, 

Kpl Tonny ten Dam.·· P.S. ~- •'~,r 
· Ton zal waarschijnlijk llcindérdag thuis zijn: Ieplaan 62 Rswk. 

1 (~~~:.) 

P R O G R A M M A SENIORES ZONDAG 19 MA.ART.1950. 
2 u. Lens 2 -,- A.D .o. 7 teiTein 1. · ·· - · 

12 u. Lens 3 - D.S.O. 3 terrein 1. 
12 u, V ,D.S. 4 - LenS 4 ter:rein Fruitweg. 
12 u. Postalia 6 -. LenS 6 terr._Bu=~eg 3:cht_eruitgang Renbaan. 

P R O G R A 1i. ll A JUNIORES ZATERDAG 18 MAART 1950. 
3.45 u. LenS F - V.V.P. terrei.in 1. 
2.45 u. v.v.P. :....1ens·rr .. terr.Rava:-VVP, Zuiderpark,· 
2.45 u. LenS I - Oosterb. terrein 2. 
2.30 u. LenS J -· Verburch terre).n 1. 
2.00 u. LenSpup. - S.V.T. terrei?). 2. 

? R O G R A M M A JUNIORES ZONDAG 19 MAART 1950. 
1.15 u. R.K,A.V.V. - LenS A ', terrein• te· Leid1?chendam •. 

Samenkomst 12. 15 u. Bezuidenhoutseweg h. Rljnstraat. 
2.30 u. Lens B - ïlilhelmus''terrein 2. . · 
12.- u. Verbm,ch. - LenS C ,i·te'rrein 2 Lenig en Sne-1.· 
1.15 u. Lens D • - ·.r.v.s. ''terrein 2, 
12.- u. Gr.W.II Vac- LenS E 1:te=,Rog.;owoning Buurtweg. 

Samenkomst 11 uur Het· ·,'!achtje, lia.lioveld. 

------------------- --------------
DE E.c.o.·BLA'AST A'PPÈL. 
0 PST ELL INGEN. . ' 

Lens 2, J .v.ï-.!elzen, Il.den Drij'-'.er, A.Krol, E.ten Berge, J.,Roo
zenburg, G,v,d.Steen,' J.Kuip, H:Naastepad, H.v.d.Burg, J.v.d. 
Wal, C.Durenkamp, Res: A,Verste'egh, R.Becker. Leider: Hr N. 
Schouten. · 1 · 

Lens 3, J.Frijters,Th.v.Wijk, J,Al, L.de Boer, G.Coomans, C. 
v.Luxemburg, C,Al, A.Bogisch, ïl;V:erheggen, J,Linneweever, TT. 
Hegge. Res: F.1.!ourik, C,Visser. Leider: Hr A,de Weert. 

LenS 4: A.Blok, H,v.d.Boogaardi,·P.de Leem, V.v.Laarhoven, 
A.Boortman, J.v.Spronsen, A.Zuidwijk, F.v.Lu:i:emburg, A.v.d. 
Bemt, ·H.v.Rijn, L.Borsbooin. Res:, L.Kortekaas, J.v.Veen, F •. 
Bouwmeester. Leider: Hr J .Willems. 

. . . . . . ~ ·~ . -~ - . . . . 

LenS 6: Th.Kochi, H.v.Niel, \7.Ip.ünnen, L.de Weert, J .Knijff,; 
B,Bes, M.Delhez, A.ïlagemans, J,~om, ll,Gelauff, J.lleyer •. Res: · 
W.Snelleman, J.!Jeershoek, A.Jansen. Leider: L.de Weert. 
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Zondag komen er slechts 4 eif'tallen in het veld.Ná de minder 
fraaie resultaten van ;ionclag' j.l. hopen we ,a.s. Zondag wëêr 
eens· flink wat punten· te behalen. "LenS 2 krijgt de leiders· op 

.bezoek en probeert er uit te halen,wat -er uit to halen ~alt. 
LenS 3 wil natuurlijk revànche nemen.voor de nedcrlaag,in Zoe
termeer ge1ederï;LenS 4 zàl er. riu toch ·wé1 in siagGn- onÎ iiiëf"zo 11 

elftal V.D.S. 4 te winnen.,Hèt zesde tenslotte gaat tante Pos 
bezoeken en komt met de punten naar huis. 

Veel succes en prEi)ttige.wedstrijden. .E.C.O. 
A:fschrijven: L.de Weert, Anna Bi.inslaan 21. 
P .S. Spele-rs van ·-:niet'-spelehde elftallen, ·attentie l ! · Ki;rkt bij 
de andere el:Çtallen, of je naam er misschien bij staat!! · 

. ._ . . . ~ 

UIT HET JU1'TIORE1,KAJiIP. 
Er was verleden week geen ruimte mec,r vo'ör_ de· standen.Daar

om beginnen wij er deze'keer_· mee.Of neen,eerst enige·noodzake-
lijke medG,d_',llingen: . ·; ... 
l!utaties <'n reserves: 
U.v.Eijden speelt mee met F. 
R.v.d.Meoi· ingedeeld bij H. ·., 

• A.Toonen verd_ed_igt_ het_ /loc_l in A. Reserve B.v.Velzen(kaart). 
J.Krol keept in c. " 
S.v.d.Zweep speelt in B en is r0serve voor Q. • 
W .Davis reserve voor D- (kaart). · . 
L.Fortma.n speelt in E. Reserve J ,Koc-ks, _A.·Lil:~neweever, · Li.Hen
!!!~er. 
S TAND EN. 

. ;,: ··•.. .. . -
l 'H. · 
D.H.1.-
Quick Steps 
Vac 

,2 G. 
14. 26 56-13 _Quick Steps 
14 24 53-15 ,LenS D 
13 22 55- 8 •.Blauw Zwart 
1:4 16 ·37-28 .. R.K.A.V.V. V.V.P. ' 

1.v .s.JD 
LenS C 
Velo 
D.H.B.R.K. 
R,K,S.V,M. 

· - 14 · 14 24-33 · ,Vac 

K.R. V- .C .· 
llerburch 

15 13 . 34-46 ;Valkeniers 
11 11 . 30-28 'V, V .p. 
15 .· 8 26-76 D.H,L. 
14 6 16-39 'Rava · 
10 4 i7-29 ... ,Wit 'Blaurr 
10 0 7-5Ü.·•W,V.S •. _ 

.Oosterboys ; 
. ,· 

16 
15 
16 
12 
14 
13 
16 
17 
i2. 

14 
9 

12 

28 
24 
21 
·17 
17 
13 
13 
14 
12 
.7 
0 
0 

61-28 
61-19 
89-34 
4l:c23. 
73~33 
31-23 
42,56 
{l::;"58 .. 
42-31 
_24-63. 
. 5-75 
18-85 · ~-, 
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:2 H 
K.R.v.c .• 
D.H.L. 

. Yf<Jstlandia 
G.,D.A, 
Blauw Zwart • 
RoK"S"V "ll" 
Vac 
R.K.11.V .V. 
V.V.P. 
LenS E 
Velo 
Rava 

il 
K.R.V.C. 
Blauw Zwart 
D.H.B.R,K, 
Rava 
_Quick Steps 
D.H.L. 
LenS G 
.Vac 
Moa 
Juventas 
Verburch 

4 M 
S.V.T. 
LenS I 
G.D.S. 
Quick Steps 
V.V.P. 

. Westlandia 
Valkenièrs 
Oosterboys 
IC.R,V .c .• 
D.H.B.R.K. 
Rava'' 

.. - - -· ...... l_!r 
12 .24·. 56-12, . 

. . ' 
11, 18 67- 7 
13 20 45-12 
12 17, 43-26 

. 12 15 . 33-33 
12 J:l 20-27 
10 9 26-32 . 
10 7 17-26 
12 7 19-41 · 

-14 .. 6 13-55 
10 · 2 8-45 
11 2 .9-39 

11 19 
16 19 
12 17 
14 16 
10- 15 
14 14 
14 · 12 
12 7 
13 7 
14 6 
8 4 

50- 8 
33-35 
32-17 
35-33 
19-10 
22-30 
32-36 
2!'.-42 
26-31 
14-28 
12-27 

Vac 
Ji.H.L. 
.~v~· 
Lens F 
..V.V .P. 
·westlandia 
.Quicksteps 
.Blauw Zwart 
G.D.S •.. 

)'-' .. V "S.J •. ~ 
Val)ceniers 

,4 'J 

.17 
15. 
14 
16 
13 
14 
16 
14 
14 
13 
14 

30 96-25 
,28 90- 9 
26 85-;- 6 
19 . 41-25 
15 27-28 
14 28-26 
10 26-63 
9 47-45 
6 22-69 
3 11-46 
2 10-139 

Rava 16 24 62-23 
J:,enS H 14 · 22 '49.:.17. 
Vac 10 17 47- 9 
Velo 15 ·16 27-23 
Blauw Zwart 11 14· 32-27 

.V ,V ,p. 12 13 22-22 
D.H.B.R.K. ·16 J,2 28-50 
Wit Blauw R.K.14 9 _23-41 
D.H,L. f4 8 · 23-38 

. Moa 15 6 24-70 
G,J;).A. 6 · 3 9-22· 

4 L 
13 24 
12 22 
13 18 
13 17 
14 15 
12 14 
13 9 

66-18 G.D.A. 
77-16 D.If;L. 
38-14 Velo 

12 
-8 
12 
14 
10 

19 .44-13 
. 16- 65- l · 

15 40-36 · 
15 36-33 
12. 25-22 

9 1 
11 6 
14 4 
12 2 

58-18 L.V .S ,J. 
57-36 Verburch 
37-29 \'/estlandia 
25-48 R.K,'J. V.V. 
20-23 . R.IC..S. V .l!l. 
14-40 LenS J 
14~117 · G.D .s. , • 
23-70 Vita Nostra 

11 10 24-40 
10 9 20-29 
12 9 26-33 

9 6 12-29. 
8 5 11-20 

10 O . ·5-57 

L.V.S.J. - LenS F 0-1. Op 1 t zwaar te bespelen L.V.S.J.ter
rein.hebben we 'n kleine verdiende over1vinning behaald.'.Te won
nen de toss en kozen de wind mee.Direct kwamen \7e al in de aan-



-230-_______ _ ·--------------· -----------
val,1Jaa.r doelpunten bleven uit.Maar nà cir9a 10 minuten h.,vam 
de bar te belanden bij Loek,deze gaf hem goed door naar _Frans, 
die via de handen van de keeper doelpuntte. Hierna blèven_we 
sterk in de meèrderheid,inaar we hadden met veel pech te kam
pen.Loek schoot 'n ke~r rakelings naast,een penalty lieten we 
ook onbenut en Lïnneweever scoorde 'n mooi doelpunt,dat echter 
door de scheidsrechter ·werd afgekeurd.Ha de rust hetzelfde beela 
Ondanks de -wind tegen bleven we sterk ·in de meerderheid,eeh en
kele keer wist 1·.V .S.J, 'n aanval op te bomven,Linneweever 
schoot nog 'n keer tegen de paal en "Loek had ook nog enkelè 
keren·pech met zijn schoten.Op •t laatst raakten we 'n beetje 
vermoeid en kwam 1.V.S,J. in de aanval.Gedoelpunt echter wérd 
er niet meer en zo kwam 't e_inde met 'n 1-0 _overwinning. S.V. 

LenS A_.- Vac A 1-2. Beide ploegen v·ochten. voor hun laatste 
kans, éh dat was hun goed aan te zien vrant zowel bij Vac als bij 
Lens speelden de zenuwen een belangrijke rol.Dat deed ook de 
sterke wind,die· practisch van doel tot doel stond en het spèl 
zodanig beïnvloedde,dat nen 2 geheel verschillende speelhelf
ten tè zien kreeg. Vac startte met wind mee en er ontstonden 
gevaarlijke momenten voor ons doel;ma.ar Bogisch c.s. wEierden. 
zich goed.Toch nam Vac na+ 10 min. spelen met een onhoudbaar 
schot de leiding.De druk op ons doel bleef aanhouden en dc·wei
nige tegenaanvallen waren vrijwel ortgevaarlijk.Toch wist Frans 
Schippers bij een van die uitvallen te scoren,dank zij'een slip-

·pertje van de Vac-back en de Vac-keeper. Even tevoren had Vac 
kans gezien uit een enigsziri:i··vcrwarde situatie een 2e goa['te 
produceren.Met 1-2 kwam de rus~,een stand;die voor ons nog zo 
ongunstig niet was,gezien het feit,.dat· we de wind in de rug 
hadden na de pauze. 

'Je zagen dan ook in de 2e ·helft een fel aanvallend Lens en 
Vac moest zich in de verdediging terugtrekken en menig benauwd 
mooent overwinnen,hetgeen de bezoekers uitstekend afging.LenS 
zat ;f_e-1 op de Vac-ves.te maar de scp.oten w_aren slecht gericht, 
zodat -de·: gelijkmaker _niet zo spoedig -t.ot stand kwam.als men ge
dacht .zou hebben.Hij bleef zelfs geheel uit,want hoewel LenS al
les probeerde,kon het. z'n aanhang niet laten juichen,deels door 
het.goede . .:verdedigen.der AC-ers deel~ door -gebrek aan-beheersing 
en, door te groot egoïsme der blauw-witten. . .. 

. ... . . ·-·-·- ··········----·-·· 
··· G.L • 

. --OOÜOO-'-
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L E N S ,· Z A K A G E N D A, 
Donderdag 23 Maart: 8 u, Seniores en oudste Juniores in de 

Zaterdag 
Zondag 
:Maandag 
Woensdag 

25 Maart: 
26 Maart: 
27 Na.art: 
29 Maart: 

Da·Costastraat. 
Lens F-G'-H-'I-Pup, 
LenS 1-2-3 •· A-'B-C-~E-J •. 
Club. 1 

8 uur Bestuursvergadering• t.h. v., Dhr J, J. 
v:tiucemburg_, Copernicuss.traat ·56;- · · 

---------------:::t.1--·---~--~~ .... J;. ····--· ---·. ••. "• •.• - - ···-- ••.• . . 
Bij de seniorèn-traini11g op Donderdagavond worden, behalve de 
senioren·, alleen de ·A~.iunioren verwacht. Uij prijzen :ae ijver 
van enige jongere junioren, om ook de tocht naar de Dá Costa
straat te ondernemen, maar de daar -gevraagde oefeningen~ijn 
voor hun jeugdige sp:i.e:r!'.n nog :t].:Î.'s'-:t__ge_s_qp:i._kt. ---~--.. -- .. ____ ::_ ..... 
-----------------------~----------------------
Een woord van dank aan Dhr Boón', aan al onze trouwe Ockenburgh
bezoekers wel bekend, v9or de deskundige hulp verleend aan de 
aanvoerder van D.s.o., die in de-wedstrijd Lens 3 - D.S.O. 3 
.een flinke handblessure opliep. 
------------------------------------------~~-----
0 F F I C I Ë E L, 
Géballoteerd: 
no 58, Junior H.de Gruijter; 

_ no 59, Junior H.Kemper, 

. t 

Sterappelstraat 53, ·- ---·--· ·· ··-·· 
v.Boetzela:rlaan 22.SECRETARIS, 

----------------------- -- -----------------
WAAR Q M ZOU DIT NIET IEl'S VOOR ONS ZIJN?-

Op Zaterdag 29 April á,s, zal in de Houtrusthallen des 
' avonds 8 uur een Beethoven-concert worden gegeven door het ~ 

RESIDENTIEORKEST onder leiding van WILLEM VAN OTTERLOO. Voor 
de pauze symphonie IlO I in C en na ·de pauze de negende sympho
n:i.e in D·voor solokwartet, koor en ork13st met medey,erking van 



-------------
het.Haagse Toonkunstkoor en de solisten.Corrie Bijster, .Ar.nie 
Hermes, Jan van Mantgem, Laurens Bogtman. Toegangsprijs f 0.75, 
Opgave voor 27 Maart s1an .. W.Hillenaar, Mient 217, 

---------------- --------.. -------- ·----------
0 N Z E S T E U H P I L-A R'. E N 

. . 
Straalt voor LENS niet steeds De Zon- Als een.grote warmtebron 
Door DE ZON (Gebr. Brinkel). Iedèr LENS-lid kent zo'n winkel. 
VIJF filialen in Den Haag, .. En wie .koopt daar niet (lo;I.graag? .. 
De gordijnen, de tapijten, Handd9eken,die niet ga~w slijten, . 
Bedden,kleedjes en matrassen, Kussens, die in stoelen passen, 
Alles,alles biedt De Zon- \7aardoor zij de harten won.. · 

- '"., ....... -. -···-· .... , .... -· ..... . 
·Een Radio-klank moet z · u •i 'V e r zijn, 
Voor reine klank zorgt DUIJVESTEIN 
Maar, (heel solide, hoog in waarde) 
Zijn oqk zijn Stofzuigers en Haarden. - -
En F i e t s e n ( voor plezier of vterken) 

. ' ' 

___ Heeft hij in d ~'.:llerbeste m:::'.~::~-~--------------

S P A A R A C T I E 6e L U S T R U M. 
Aantal spaarders 

269 
Gemiddeld spaarbedrag per spaarder 

Totaal Spaarbedrag 
f 1415 ,80 

________________ f 5,26. _____________ , ____ , __ W_._H_._ 

UITSLAGEN VAJ, 18 en-19 MAART 1950, 
LenS 2 - A.D.O. 7 0-2 Verburch - ·Lens C 
Lens 3 - D.s.o. 3 4-? Lens D - 17.V .s. 
V.D.S. 4 - LenS 4 . 3-3 · Gr.',7,II Vac - LenS E 
Post alia 6 - Lens 6 4~1Y · LenS F • - V. V ,P. 
R.K.A,V.V. - Lens A 2-i ·V,V.P. - Lens H 

'LenS B -' Wilhelmus 4-1 Lens I - Oosterboys 

-------------------------------~=~-~---- Verburch . 
VAN DOEL TOT DIO EL, 

- . 

lfa.6 
5-0 
1-1 
3-1 
1-1 

13-2 
__ .;;:..;-_9-:§ 

. De speler:s ·van het tweede ,kv,-amen op Ockenburgh al spoedig 
tot de overtuiging,· da.t de ·stormachtige dwarswind het voetbal
len tot een ingewikkeid technisch probleem maakte, De lijst
aanvoerder, A.D;o·;·7;·-v1as· bp be·zoek. ·'Het gelukte onze roodc..
groene tegenstanders niet, hun wil ~an Lens op te leggen. Het 
spel was. verdeeld en de kansen voor de A.D.0,-veste waren ze
ker niet minder dan voor onze doelmond, Zo ontnam de scheids
rechter aan Hans v.d.Burg een.prachtige kans, ·toen hij vergat 
de regel van het voordeei toe te passen, Even voor de doelwis-



, 

- -233-:..·~.r--.:...-:,---~ -- ------.--- : .. . ------... --~-~ . .- : .... -.- --- · _____ _ 
seling doelpuntte A,D.0.'s li_nksbinnen.Na de thee wa~ LenS 

• 
0 zelfs. sterker, Enige tegens~a,rifiers roken gevaar ·en begonnen 

de strijd enigszins te foroèren. Dit maakte het·slotgedeelte 
van .dè strijd niet tot het prettigste. De forceerpogingen had
den in zoverre nog succes ook,;•dat de stand na een goed geno-men corner tot 2-0 werd opgevoerd.· -

Ook de aanvoerder van.LenS '3 klaagt al over de moeilijke 
. wind. D.s.o. bezocht, na· enige inleidemle Lens-aanvallen, het 

gebied van kèeper Frijters, maar de activiteit nam geen ver-, . ., ontrustende vormen aan. De doe;I.punten bleken in'de eerste helft 
trouwens nog al duu:r, want allèen Gerard Coomans zag kans êen voltreffer af te vu:ren. l'la dè' hervatting kwam Wim Verheggen 
los, Driemaal achtereen moest. de D.S. 0.-keepe.r voor zijn scho
ten capituleren, Hiernaiverslapte Lens en D.S .• O.· kreeg· nog · 
gelegenheid 2 doelpunten van dé achterstand in :J;e lopen. 
2e- · · · ,·'je 
A,D.O. 7. 17 28 · 56-19 <Postduiven 3 17 26 65-22 
Concordia 2 17 27 58-23 · Archipel 3 ._ 15 24 71-48, Spoorwegen 2 16 22 41-23 ,Xranenburg 3 16 23 · - 4a.:.25 Duno 2 18 .. 20 36-:-29- :westerkw. 3 ,. -·-----18-----20·-·:-41-42 
Lens 2 17 17 36-46 H.v.Holland 3 · · 15 19 .. 3.6-?.6 Delft 2 16 14 . 38-31 )).}tL. 3 16 17 }6-27 H,1!.S,R. 2 .. 16~-J.-4 .. ,:,0-32 ·'$enS"-3:... . -·17 16·-:·zr3:;4;s 

,· Oliveo 2 14 ·11 · ·28-36 Concordia 3 . --15 lQ . 25-3,3 
'P;D:K, 2 · 16 11 31:..55 D,S.O: 3 , .. }? .... 9 2.9:-5,l Duindigt 2 17 11 22'-52 v;D,S'; 3 17 9 15-48 

D,H.C, 6 ... ~6 ...... 5-. __ '4,.7-57 're:rla_ak.3 . ;"13 . L .. L5-74 LenS 4 ontwikkelde in zijn ~terk gewijzigde samenstelling 
belangrijk meer stootkracht. H~t bleek ~chter niet voldoend~ 
om beide punten aan V.D.S. te ontfutselen. De gastheren, die sinds hun bezoek aan Oclrnn.burgl). zeer ve,el aan speelkracht te 
hebben gewonnen, kwamen wel net met de hakken over de sloot. 
De· gelijkmaker kwam n.l. 1 min\)-ut voor het eindei· na eèn ebhte doelworsteling; ·waarbij volgehs geloofwaardige getuigen-~ 
wel enige 9.r,r!)9l1.tmatj.ge, d.aden nerden gepleegd. ·Yoor .de~,J;u:ft:-
hadden de onzen, gesteund door,,de sterlrn wind, ,sl.e_chts"een. schamele 1~0- voorsprong genome·n. Na de rust vèrgrbotte· Bors_:.. 
boom met een prachtig schot de.,yoorsprong, De ·stand we:l:'d -2-1, 
maar Zuydwijk -zorgde op keurige wijze voor 3'-1. :aesteund door 
de wind kwam V .D .s. stórk opze~;ten. 'Via een goé.ti: schot werd 
het 3-2 en de gelijkmaker op het nippertje ".'e~, ~-~ed,i geme~oreerd. 

. - ~ ! .•.. 
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.---······-· -· --··-· ., •-. -------. ------------~--
Ook bij de wedstrijd Postal~á-6 · LenS 6 speelde.de wind 

zijn grote rol. In de eerste "JÏê1ft ns _hij ons tot · steun. Dit 
betekende een· veldmeerderheid,: die ll. 20 minuten door Rinus , 
Gelauff·•in · e,en doelpunt tot ·uj;tdruklrng werd gebracht ,middelii ·· 

. e~n l~stig g~nomen vrije schop. De glijkmaker kwam evenwel 
instantelijk en nog voor rust werd ht 2-1 voor de thuisclub. 
De s,teun van de wind gaf hun in. de" i7eede helft slechts een 
lichte meerderheid. Ze vergatén echtr niet te schieten en dat 
levêrdè hun nog een tweetal goals op' 
M . "6e 
Vios 4 16 28 71-22 D.H.C,3 
v.c.s. 4. 18 24 60-50 v.c.s. S 

·· Cromvliet 4 18 22 58-47 Schev. 2 
Celeritas 4 16 20 56-30 Postali 6 
B.Tuï.T. 4 15 19 60-30 ,Lens 6 
D.H.L. 4 ·,18 19 47-45 -Velo 6 
H.V,1(. 5 .. · 18 17 38-47 Kranenbrg 6 
Postduiyen 4 17 16 46-69 D,V .C. ; 
Rijswijk 5. 17 7 43-69 .· Yoorbur; 6 
v.n.s. 4. 15 6 17-54 Vogel 6 
Len~, 4 . . _18 6 40-73 

16 
13 
15 
16 
17 
16 
17 
11 
17 
14 

------------
P R O G R A M 1i A SENIORES ZbNDAG 2: MAART 1950, 

31 58-14 
21 41- 6 "" 
18 33-30 
18 ·32-25 
14 30-33 
13 36-43 · 
13 19-33 

9 12-14 
8 19-46 
5 10-46 ,· 

2.00 uur Te Werve 1 - Lens l Terr,vVredenburchweg 59,Rswk. 
2.30 uur Spoorwegen 2 - Lens 2''Terr.o·er de Hoornbrug, Rswk, 
2.30 ûur'LénS 3- Concordia 3" Terrei; 1. 

; 

P R O G RA M M ,L JUNIORES ZÖNDAG 2, IDu\RT 1950, 
1.15 u. LenS A - B_lauw Zi7art . terre;n l,' · 
1.15 u. Lens B - Oliveo .. , terre:n 2; 
2.30 u: LenS C - L.V.S.J. terre:n 2: 
1.15 u. -Rava - Lens D . terr,filiderpark (Rava-V.V.P,) 
12.- u. K.R.V.C. - LenS E .. terr.~ Lenig en Snel,Ockenburgh. 
12.- u. Vita Nostra - Lens J terr.~ Delft;Laan v.Vollering 

., even Vlorbij D.H.L. 
P R O G R A I! !.[ A JUNIORES ZATERDAG . 2' MAART 1950. · 
2.45 u. Lens F - D.H.L. ·· terrei: 1. 
4,00 u. Verburch - Lens G _terr.lLenig en Snel,Ockenburgh. 
2,45 u; Lens H - Moa ''. teri·eil 2, , . 
3;00 u. \Testlaildia - Lens I ''. terreil te Naaldwijk.Samenkomst 

.- . _. -~. 
1.40 u! hoek Loosduinseweg - Vükenboslaam · · 
Lens J speelt Zondag ('zie aldair) 

2. 00 u·, LenSpupillen - ":/.V. S. 



A p;p È L. 
0 PST ELL INGEN. ·• •,!.' 

LéhS 1: · Tl ,!Iillenaar, A.Hoéfriagel, P .Krol, H.Helriiicli; J .de Roos, 
F.Rómbóuts, J .Wüstefeld, J,Willéms, H.Houkes,. R.Roodenri°js: F. 
v.Niel. Res: F.v.Luxemburg, A.ten Dam, A.Zuidwijk:. Leider: Hr 
C .Halleen•··, .1' '. :~·.J ·-

LenS 2: J,_:,;,Melzen, H.den Drijver, A.Y..rol, E.ter(Berge~ 'J.Il.oó7 
zenburg; G:v,d.Steen, J;v.Luxem1iurg, H.Naastepad;"H,v.d,Éurg;; 
J.v.d.Wal,- C.Durenkamp_. Res: J,v'.;Westing, J.Kuip; L.1lorsb'oóm •. 
Leider: Hr N.Schouten. ' . ...:. .. 

• • • ~ M, 

Lens 3: J.Frijters, Th.v,Wijk, ~.Al, L,de Boer, G.Cooman~, ,C. 
v. Luxemburg, C .Al, A,Bogisch, W ,-/[er heggen, J .Linne,veever, .W .Heg
ge. _Res: V.v.Laa.:r:hoven, J._ljom, A.Wagemans, Le_id_er ~- A_.de _Weert. 

Er staat a.s. Zondag slechts 'een klein aantal wedstrijden 
op het programma.Het eerste is in een zware "struggle for life" 
gewikkeld.Wij zullen het maar op' he:t. woord .van de aami.oer4,er, 
houden:"Als LenS 1 kans ziet op 'de resterende wedstrijden t'e sue
len als tegen D.S.O. eindigt zij;lÎnet 20 punten uit 20 weÎ:l.strij:C' 
den." Dus aanpakken! Lens 2 gaat' op bezoek bij Spoorwegen. 
Lens '3 ontvangt Concordia 3 en zorgt misschien voor een ver'-.; 
rassin;; door te winnen. Veel suéëes èn prettige wedi:Ïtri;fä.ciii;··-

. . -_.-!t . .. • . -·'-'---E. c~-o. >~ ---
Afschri.jven: L.de 7.'leert, Anna Bijnslaan 21. 
-----------------------------------------~-~------
UIT HET JUN I OREN KAM P. 
Mutaties en Reserves. . _. :'i-c .... · 

.. H.v.d.Berg speelt met A. Reserve J;Kuypers. 
S.v.d.Zweep speelt met B,.reserve voor C. 
P.Stal reserve voor B. J.Krol ingedeeld' bij C. 
A.Toonen reserve voor _D (Kaart). -
. B.v.Velzen en M.Henniger reserves voor E (kaart)'._·.· 
J .Beerman reserve bij I. ,. · - · · · 

· .. '-' . 

• 

' .. 

•.~ .... 
- Het pad van onze pupillen gaa~ ,niet over roze_n. Verleden week 
kwam w.v.s. voor niets en dtize·-k~èr::kon- S.V.T;·ons-,-terrein···-
blijkbaar niet vinden. . - , ':-·1 . '. - . "' ". 

J,zeer compleet,had ni~t alleen te kampen tegohVerb~ch, .,· 
maar D)eer nog tegen do Ockenburghso-slootellende,De 1-0 achter
stand was stellig onverdiorid,maa.:r: ik zou niet durvên bewèren." 
dat de· overwinning (6-0) n_iet aarj'. de bezoekers toekwam.Onze 
dappere voorhóeaè•. had _echte;r zekè:t een paar keer suèèès yer-
diend. • ... ·. •- •-· .· ... ·-·- .. · .. :_ .... · -.. ·-· -- ···· -
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I stond na weinig minuten met een 2-0 achterstand. te•.kij..:. 

·ken. Zouden onze kampibensverwàchtingen nu· recids· ijdeÏ
0 .blfj"- . 

ken te zijn?_Arthur glimlachtç- over deze vrëëif "èii sco-ordç 9ns· 
-eerste doelpunt op allerfraaiste wijze. Tijdens de ri,ist"'viêrd·· 
even de· lat over het elftal gèlegil de vitaminep~mp kwän\,e; . 

· · aB.!1 te pas, -e11 ••• ziedaar: na. 5 minuten spelen leidde .LertS . 
·met 4-2. De jongens war-en nu niet meçr'te houden; ~ij fabri
ceerd.en in d,e resterende tijd· nog 9 doelpunten. Ooaièrböys 

_ .bègon er e·cn geintje van te maken, :fodat het in de_'ïàatste fase 
van de strijd ·wel leek of er vier keepe·rs waren, De scheids
rechter ·moest dus wol penalties strooien. Zij werden ~raai 
genomen, ~aar diEl van Leo was. mis. (Hem aan. te wi}~~-n behoor-
de ook tot do onge,,enste geintjes!). -" ·• · · -· · 

Hali·H ook maar zo goed geboerd! Doch Jacques err·iijn vrien
den brachten het slechts tot 1.:.1 en verloren dus· .een. uiterst 
kostbaar puntje. 

Een verdiende overwinning _was hef rosul taat _van. .F tegen . 
V.V. P. Het begon nog ç1.l lmoeierig; zodat wij wei11ig moéd had
_den op écm goede a.i'loop. Maar

0

het moet erkend,- dat de drie 
doelpunten,· alle in de eerste helft gescoord, ,van goed gehal,
te :waren: een ver zuiver schot van Stèf ,· ee,1 harde trap van 
Gerard ria even stevig. doorze~~en en een ineensje van Frans· ... 
uit eon corner van Loek. In de laatste helft waren onze· jon
gens wederom de sterkste, maar van goede schoten was toen-niets 
meer te bespeuren en zo bleef de veldmeorderhoid. onv:rucnfooär·: 
Chris kreeg nu wat meer werk én onze backs die vóór de rust , 
_in slç1.ap gesukkeld waren,· .moesten ook. act<, de :j:,iésenée · gev·ei-ï;'- , 

- Kees moest eerst 001). paar grove fouten ma.li:en -.::;··een er· väÏi' koiit:.. 
te ons een. tegenpunt -: en kwam: toen eerst .in vorm. Ik denk .dat 
hij te zwaar studeer_t( ! ) Maar _het mag .. gérl!-st in de krant, dat 
de• jongens van Sint Jan nu vier wec1strijden in serie hebben 
gewonnen. :Bravo!.., 

E veroverde op de Roggewoning een puntje. Komen er nog meer, 
-jongelui? _ . . · . . . 

· D _won - zegt nien - met 5-0 van het.-·zeér zwakke~Tf;"'\f~S·,, dus 
niet eeris om te gillen. Het va:l t mij tegen! Zeker ·weer een 
lekker lauw pingelspelletje geweest! . . _· . 

. Va.ri C; B èii. A ken _ik momenteel alleen de ui-tsl·ç1.gèn ·111t· d-e 
·-krant, Zijn deze juist, clan de.den beide eerstgenoemde elftal-
len goed werk door e\"ln overwil)lling'op hun naam .te zetten. He

.. laas ve"rloor :A. wederom, ofschoon sleéhts .met 2-1. Vroeger 
schreef ik ai eens, ·-v-óór één goaltje· méér, achter één goalt.je 
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minder. Zou dit geen goéd advies zijn voor het komende v10ek
eind? Maar dan moet er voor gevochten worden, mannen! 

----------------·--------------·---------------------
VAN HORElT ZEGGEN LIEGT MEN VEEL: 

Onze vraag in de vorige Lensrevue hoe het stond met de af
schrijving wegi,ns een zangrepetitie, -werd door de de_sbetref
fencie speler beantwoord op een·. Wijze, die ons veel genoegen 
deed, Wees gerust, we zijn er helemaal niet door beledigd. Wij 
zijn blij, dat. er geen sprake- v:as van unfair spel en 4erstel
len je ridderlijk in ons aller· ach-ting. Echter •••••• nog meer 
repetities op Zondagmiddag en al onze elftallen bengelen on
deraan. Zij zijn stellig geen remedie om kampioenschappen te. 
veroveren·. 

' 
G R O T.E· ,ZO R·G 

___________ _._. ________ P_.J. 

dienen wij te·hebben voor het tijdig aan
vangen van·· dé wedstrij_den. Het komt wel voor, dat scheidsrech

'. tcrs en leiders ·wat erg traag op gang weten te komen, zelfs 
dan als alle spelers op tijd aanwezig zijn. Vooral wanneor er 

. drie of vier wedstrijden achtereen moeten worden gespeeld, · 
hebben de spelers van de laatste ontmoeting: grote ;kans de dupe 
te worden van het onverantwoordelijk getreuzel van- hun. voor- . 
gangers. . .......................... . 

Begint een wedstrijd door eèn of andere oorzai,.k te laat, 
dan kan men het tijdverlies geheel -of_· ten dele· inhaleR;·dóor 
de pauze tot tien of zelfs tot

0

.vijf minuten ï·n te korten. De 
spelers hebben slechts op vijf minuten. _récht; ·voor de uurwed..-. 
strïjdéii iirdit 'trolivrefas··w,n··völil:óende.' . . . ------ ------ -------.------- ---------
DOEL SCHIETEN. 

Verwoede doelschutters. tel1cn wij in Lens .(en ook elders 
zijn er!) bij de vleet.1faar in wedstrijden een penalty benut
ten?? Spreek me daar niPt van!. Op Zaterdag 11 Ma.art miste J er 
een, evenal_s F, en H deed het nog mooier door er twee te mis
sen . . · 

Zou dat doolschieten dan misschien toch niet zo belangrijk 
zijn? --------------------------------
Overgenomen uit De Ti.jd. MU L I E R. 

· Dezer dagen is de Hoer i7 .J..H. Mu.lier, ,. 
in de sportwereld alom bekend als Pim Mulier, 85'jaar _geworden. 
De 85-jarige Mulier is een nog:bijzonder krasse man met vele 
en veelzijdige ambities en met.een uiteraard levendige belang-



stelling yoor het sportleven,waarin hij in zo vele opzichten 
een grote rol heeft gespeeld. Mulier introduceerde Yoor"è''e:i;-i:it· 
het voetbalspel in Nederland, e.en initiatief waarvan •to(:o_p . 
heden millioenen hebben geprofiteerd en genoten. Mulier heeft 
nog meer gedaan. Same_n met de Engelsman Tebbut· voerde l'iij"hiêr 
ook hockey in, en speelde zelf in het eerste Nederlands.Èlf,tal. 
Hij was· .de oprichter en ~erste voorzitter van de internationa
le _ijshockeyfederatie en."beschermheer" van Nederlands meesj;_ 
befaamde sportman, Jaap Eden. Verder nam hij o;m. het initia_.,. 
,tief tot .d.e _o;rganisati~ van sp.ortevenementen, die nu een in-, 
ternationalè reputatie hebben, als de Vierdaagse en à.e niet; 
minder befaam<l,e· Elfstedentocht. 

1.fulier is geen sportheld~. wiens naam door z;i.jn prestatiêi/'. 
als_ een .vonk 'van oude.:re geslachten op jm;igere iê oyergeg!Jcan. 
Zijn evoluties op voetbal- en hockeyveld, als athleet,schaat
ser en wandelaar, waren meer verdienstelijk ·dan 'öJ;i:iffälibarënd; 
Maar dat hij zo energiek lieeft geijverd om het lfoderlandse volk 
te winnen voor de sportbeoefening, door het met de vele facet
ten daarvan.bekend en vertrouwd te maken, is een zó grote ver
dienste, dat.ze ter gelegenheid van deze 85ste verjaardag nog 
wel eens mag worden gememoreerd. 

~-- ----------------- Cr. · 

DAUGEROUS PLAY. 
Gevaarlijk spel is wellicht - bezien van uit het gezichts

punt van de scheidsrechters - het moeilijkst te beoordelen · 
van alle manieren van aanvalien. · 

Veel mensen verwarren aanvallen op een gevaarlijke wijze 
met gevaarli.jk spel. Het laatste wora,t gestraf:Lm~t. e.en indi
recte vrije trap._ 

Wij spreken gewoonlijk van gevaarlijk 1,-pe·1, •indie!i:· eerf spe
ler de bal iracht te ·trappen, indien deze hoog genoeg ifl voor 
éen· andere speler.om hem gelijk~rtijd te koppen. · 

--00000-

'. 
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1 E N.S: 1 , Z .A K A G E N D A: 
Woensdag 29 Maart: Bestuursvergadering t,h,v. Dhr J,v.Luxem-

burg, Copernicusstraat 56.· · 
Donderdag 30 Maart: 8 u. Seniores en oudste Juniores trainen 

in de Da Costastraat; · · 
Zaterdag 1 April: .LenS G-H-I-J;..pup, 
Zondag . . 2 April:· LenS 1-2-3-4-5-6,- A-B-C-D-E. 
Maand?,g_~-. __ ,3. April:. Geen Club wegens. de Goede ',\'eek. 

EI UD E 1 IJK! 
De gelulckigen die de thuiswedstrijden op veld· 1 mogen spelen, 
k;ennen de ellende niet, die de Ockenburghse ;i:ingsloot teweeg~ 
brengt, Doch de stumperds, die hun wedstrijd gewoonlijk op het 
kle~ne terrein zien vastgesteld, weten dat water. en voetbal- • 
len ge.en vrienden zijn, Vooral bij Oostemvind en als het brug
getje kapot is, kan_men er van lusten. 

Maar - •en hierop doolt bovensta;mde blijde uitroep - aan al 
het getob komt vanaf a.s. Zaterdag een definitief einde. Na
dat, sinds wij Ockenburgh zijn gaan bewonen, enige van onze 
hout-- of metaalbewerlcende leden de door hen vervaardigde appa
raten zagen mislukken bij de pogingen om de ballen uit het.nat 
te vissen; is thans een van onzé bestuursleden er na tal van 
proefnemingen in geslaagd een apparatuur te vervaardigen, waar~ 
aan gc/fjri hout en slechts weinig metaal is besteed, waarmee men 
op allereenvoudigste wijzÓ in no time de tie water geraakte -bal 
weer op het droge heeft. 

Iedereen die zijn wedstrijd gaarne vlot en zonder onnodige 
onderbrekiw; speelt, zal beseffen, dat deze uitvinding - die 
ook voor andere verenigingen v?,n_m:oot belang zal kunnen zijn, 
zodat bereids octrooi is aangevraagd - bij de ingewijden met 
enthousiasme is begroet. 
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· Het Bestuur heeft derhalve .gemeend aan de ''.te ,v'a'tér lating" 

een enigszins ·officiëel tintjelte moeten geven, a.s. Zaterdag 
vóór d:e wedstrijd LenS I - Quick Steps, welke te 2, 30 uur aa...,
vangt, zal voorzitter Praalder de bal opzettelijk in de plomp 
schoppe~, waarna onze pellhingmeester, die het geval heeft moé
ten betalen, de drenkeling met ons balopvisapparaat zal red
den. De heer Boon, de terreinmeester, controleert via een chro
nometer de tijd, à.ie de heer Haukes nodig zal hebben •. · 

Ieder van de aanv,ezigen, - dat heel Lens van. jong tot• oud 
is uitgenodigd spreekt vanzelf,'. - ontvangt een foi-mulier waar
op hij een· passende naam voor het toestel, dat ofschoon inge
nieus van vinding toch eenvoudj.g van vorm is-, k:an invullen. 

·Tot z.,,terdagmiddag op 0ckenburgli; · ··· · · · · ·· · ... · ·· · .... ·· · - · 

----------------------------------
V A 11 0 V ER._ Z E E. 

Zojuist vernemen wij, dat onze beste vriend Paul van Bohee
men in het ziekenhuis te Tjimab:i moest worden·opgenomen wegens 
een hem overkomen ongeval. Van harte spoedig beterschap,Paul. 

---------------------------------------------
V A R I A, 
- Kees Meershoek - U kent hem toch! - is zijn witte-voetbal
pantalon kwijt. o, wat spijt! Wie van Lens J pakte 'èiTt-kie.:. .. 
din;;·stuk Zondag 1.1. met zijn eigen garderobe in? 'Adres: Lun
terenstraat 123. 
- De mannen van D nemen het :q.iet, van dat pingelpartijtje. 
Het was de wind weer, die hun ·parten speelde, Nou, als ik aan 
Joop denk, wil ik het oo.k wel 'geloven. A propos, waait de ,vind 
;voor de tegenstanders anders 4an voor LenS? (zie verslagen van 
ver leden w:eek. Lens 2 en Lens 3•)". . 

Leid.ers van E en J, we hebb.en weer boet,e wegens onjuist in
_vull_en van het wedstrijdformul":ï,er. Verzoeke te controleren 
met dat van de tegenpartij. No.teert ook de naam van de vere
niging en van een grensrechter·. 
- Spelers! kunt U werkeli,ik n~et komen spelen? Dan tijdig 
afschrijven! Seniores: Hr L.de. Vieert, AnnaBijnslaan 21. Ju
niores: Hr C,Bierhuizen, 17il6straat 38-40. 
- Leiders en aanvoerders· van de seniorelftallen worden ver
zocht hun .verslag ui ter lijk liias',lldagavond in te dienen bij de 
heer ~.van Venrooy, Harderwijkstraat 160 • 

.. ... .... = = =· = 
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UITSLAGEN, VAN 25 en 26 ]JA.ART 1950. , ,· 
Te Wervlij , l -. Lens 1 2-1 K,R.V .c; - Lens E · ~ 3;_2, 
Spoorwegen.;è - LenS 2. 2-2. LenS .F . '-'·D,H,1. Qè-2 
~nS '3 - Concordia 3 •5-Ó, · Lens H · · '- llloa . 9-1 

. Lens A - Bl. Zwart - 5-cO. Westland ia - Lens, I ,, • 0~4 
Lens B - Oliveo 1-6, Vita Nostra - Lens J · . , .?-3 
LenS . c - L.V.S.J. 6--l .. LenSpupillen- ,r.v.s •.. ·,4-3 
Rava - Lens D _1,..4, ______ ._________ · _::_ ___ _ 

•. ' 

VAN DO E.1 T O T DO E. 1. 
Het mocht~ èerste elftal niet gelukken, de broodnodige pun
ten van het terrein van te Wervè mee te nemen~ De.thuisclub· 
bleef mét 2-i meester van het terrein. We k\ll'li1en niet anders 
zeggen dan dat de overwinning verdiend was. De te Werve mense.n 

· waren onze spelers bijnà stuk voor stuk technisch de baas,' tet
wijl ook hwï spelinzicht, m.a.~;. hun taktiek, superieur was• - . 
aan het orize. Hun spel kreeg dii,ardoor de nodige rust, iets wat 
aan de lofwaardige pogir.gen bij' ons _ontbrak, Het enige verweer
middel hiertegen was ge.west een groot enthonsiasme, dat de 
tegenpartij had ve·rhinderd de grotere gaven te ontplooien.De" 
grote strijdlust ontbl.'ak echter,kennelijk niet uit omvil,maar 
men kreeg als niet ingewijd toeschouwer zeker niet de'. overtui
ging, dat hier een ploeg streed om behoud va.".l liet·4e klasserschap. 
De omstandigheden,waaronder gespeeld moest wo:;:den,waren prak-· 
tisch ideaal.Een prachtig speelveld(wat een bénijdonswaardige · 1 

accomodatie heeft te Werve toclfi) ,een.windje ,dat meer animerênd 
dan storend werkte en een rond'.en glanzend Edammer káasjo,dat 
zich bij deze gelegenheid bal m~cht noemen.In de èerst~ helft 
~d de thuisclub,spelende met windvoordeel en steunend op het· 
eerder genoemd surplus;een duï4plijk ove1"'(1icht.Het was maar 
golukkig.,dat do voorhoedespelers het afwerken van een. aanval zo 
slecht verstonden,andors was he't niet bij die eno,overigens 
fraaie goal,gebleven.Onze,mindo~ talrijke,aanvallen worden· door 
de vijandelijke achterhoede vo4,&ens do regelen vari .de ·kµnst .. · · 
behandeld.Bij deze tegemrind vièl•·de slechte traptechni<\'k vá.!}' 
veel onzer s·pelers sterk op.De hele wedstrijd was ·ait ·ook-·te···. 

~ • ' . .1 . • .. . • • 

merken aan de slecht·. genomen corners ;De tweede helft . begon ve>o,r 
ons zeer goed.Bij de ·eerste de ·beste aanvál ;,verd de zwart-w:i,ttc 
verdediging zo. in het nauw gebrächt ,dat de linl::sback zelf sco.or
·a;~ ;Ná dit doelpunt wàs de te ·werve vesting stormrijp gèweest, 
want dè veilige açhterhoede va:n~:voor de pauze maákte nu fout 
op fout.Helaas werd dit door onze spelers niet uitgebuit en 
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toen. te Werve op v~~j ge;LukkigEt·~"YiJz.~ __ d~ yoors_p_:,_'lrig __ kgn_p._e_r-::c _ 
stellen,was·-dé guris(ige gelegenheid weer. voorbi:j ,Wel was ·1enS 
in deze tweé_de helft veelal in de aanval-,maar: hét ging te tam 
om de tegenstanders er ,:,,,der te. krijgen.Het slotoffensief was 
fel genoég,doch te.laat .ingezet,9m nog succosrijk te zijn.·., 
_ LenS 2 speelde tegen de sterke reserves van Spoorwegen in-het 

veld een goede wedi,trijd.Voor doel was-het echter. mis,het.,. -
werd"-- uit onze gezichtshoek bezien - de wedstrijd van de· ge
inistë "kruisen. Spoorwegen nam d·i;rect · na"het bÈ,gin ·a:e leiding>-
Na enigè aanvallen vond v,d.Burg he-t juiste antwoord·;ná __ ·een ··· 
pass van Durenkamp.Onze goalge-(~~r kreeg ook }).ierna nog _fraaie 
kansen,maar het ·gelukte hem niet_ de goede,en op t_ijd_ uit~open
de vijandelijke doelman· ~n de eerste helft nog eens te passe
ren.Na de doelwisselirtg opniem~ eèn LenS-mee~derheid.Onzè·v6or
hoede,inzönde1·heid v,d.Burg eri'v.d:,'lal,kwam dikwijls in uit
stekende positie,maar slechts'óén schot -·van Hans - was raak. 
Tien t1inuten voor het einde kwain Spoorwegen op vrij fortuin.:.· 
lijke wijze aan de gelijkmáker;waarna van beide zijden a11c· 
kruit verschoten bleek. 

Tenslotte zorgde het derde voor een fikse 5.:..0 ove;rwinning
op de Delftse studenten.Onze jongens waren de gehele wedstrijd 
sterker,doch de eerste drie kwartier lo"U'erden slechts :i doel
puntje op,•Hèt kwam van de schoei1 van Willy Hegge .Wel há._d Lin-' 
neweever pech, toon hij e_e·n mooi schot cloor de kruising van·
lat, en paal gekeerd zag.Na dé rµst werkte de dóélpuntenmachi
ne beter.Een doelworsteling werd nu door Linneweever met meer 
su·c-ces· ~fgewerkt. Verheggen bleèf niet a_chter en viá zijn hoofd 
verdwi:ien de- bal andermaal achte:.C ·de Concordia-keeper.De weini..-
ge tegenaanvallen van de st~ci.;;'11t~n konden ons achti,rtrio maar 
weinig verontrusten.Kort voor het slot volgde LenS 1 4e en 5e 

·goal,W'aarbij ook Kees Al zijn naani bij de doelpuntfabrikanteri 
voegde.. · , 

----.. --- - . ---.. ·. - . ---~'.;-::-.· ._· .. ·-r.--~---------------

p ROG RAM 1! A SENIORES ZONDAG 2 _APRIL_ 1950. 
2,30 u,-LenS 1· Vogel 1 ··Jerrein,J._ :· . _ 
2,30 µ; Oliveo 2 - LenS 2.· · . _, terr.te Pijnacker Klapwijkseweg 35 
2.30 u. Westèrk:w,3..'. Lens- 5 · ·· terr.Duinlaan bij.J1Ieér en Bos. 
12.- u, Lens 4 H.V. V. 5 terrein 1. . _ 
2 ,00 u. De Jagers.:.comb . .:.LenS 5 ;~, terr, t;o.Duindigt (1'iaalsd:crperl.) 
12., u, D.V.C. 4 - LenS 6 _,·:terrein Laan van -Vollering-' · 

-: •· 1lelft, lè terrein links • · 
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P U O G ·R.A·1!-1ï A JlJ.tHOREs .. · ZATERDAG 1 APRIL 1950, .. ..:, .. ,.s·. 
2.45'-u-..•L0nS~G: ·-·Blauw :Zwart~,-- teri1::in 1. , ·._.. ·~: •_-~,.-
2.45 u. Gr •. W;II Vac 7 Lens H<,- .'terr.De Rog;;"OWoning,Buurtweg • 

. Samenkomst 1.50 u. •Het Uaohtje ;Malieveld. 
2.30 u. Lens I Q,uick Steps,• terrein 2. 
3 ,45 u. Lens J G.D .s~ .. · · rt. têrrein 2. 
2 .-- u. LenSpup. · Q,uick Steps·i_ terFein 1. 

P R O G R A fü 1! ·A JUNIORES . tONDAG 2. APRIL_].~ 
2;30 u. Westlandia - LenS A . terrein to i;·aaldwijk.-Samen- • 

2,-- u. 

i2.- u. 

1.15 u. 
·12.- u. 

. • kgmst 1. 30. u.Loosd..weg hoek' Valkerifüisià.an. 
- J;,enS· B .'. terr,Van Vredenburchweg,Rijswjjk 

. Samenk.l ·µ-: bij Cà.pitoltheäter,Loosd.vièg·. 
Gr.Will.II V<1;c-LenS C ·;, te=.pe· Rog'gowo_i:ting~Buur~~g. 
· . • . Samenkomst _11 u.Het 'Jacl1tje,1fa.lieveld. 

Lens D.. - OosterbÓy:l terrein 2. 
Lens E - Gr, Willem II ~ac terrein 2. 

r • 
DE E.e.a. B LA As T A 'p P_È_J,.,!. 
OPSTELLINGElL ;, 
LenS 1, \f.Hillenaar, J,Willems,.' P.Krol, H.Helmich, J .de Roos, 
F .RonboutJ3.,. J .Wüstefeld, ,füHo4es, A.Hoofnagel, R.Roodenrijs, 
F,v.Niel. Res: A,Zuidwijk, A.ten Dam, F.v.Lm:emburg, Leider: . ,..., ' . ,. 
Hr c.Halleen. · 

LenS · 2, · J. v .Melzen, H; den Drij·for, ll..Krol, E. ten. Berge, J ,Roo
zenburg, · d;v.d.Steen, J .v.Luxemburg, H,Naastepad, H.v.d.Wal, · 
.J.v.d,Wal, C.Dure:nkain:p, Res, •S;1{roon, Leider:. Hr N.Sc!Îouten •. 
Sa.'1!enkomst -1.15 u, Ingà.ng H.S:~.:V-ertrek trein 1,27 u. Terrein 
ligt 10 min-. v. Station Pijnacifor, · · · · · . . . . . . . 

LenS-3: J:Frijters~ Th~v.,Tijk,,J.Al, L,de Boor, G.Coomans, 
C,v,Luxemburg, C,Al, A.,Bqgisch,, ïf.Verheggen, J .• Linneweever, 
W.Hegge. Resi A.Wagemans, lLDemkes. Leider:•·Hr A.ue Weert·•;"- -

--LenS 4: A.te~ Jlam, H,;,d,Boogaa'.l:dt, J,v.Venrooy., Jaè•,"l,\7e's~; ··· 
ting, A,Boortman, J.v.SprollJ3en, -A.Zuidwi.jk;··p,v,Luxemburg,"· 

, ·A.v.d.Bemt, H,v.Rijn, 1,Borsboom. Res, Ph,dé.Hèer·. ·Leidër, -.• 
Hr Ph;de Heer. ·· ·· · 

LenS s,. A.Blok, P.de I.ee,uw, _J~v.Ve~n, ·A,Jansen,. E,Bouwmees.:.,_. 
·ter, ll,.llecker, .f .Kuip, . V .,v.Laarhoven, A,;J:ersteegh; L.Bosma;-, 
lè :L!ou5:-ik •. R~s: H. ,.', .Eoek; li ,,!\;nl3ink, Leider: n" ,IIÓurik, .. ,_. , .. - -
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LenS .6: Th.Kochi, H.v.Jîi13_l, W.IQ!lnpe.n,, W.Snelle,man, J.Bom, 
B.B13s, c·.Krar,, L.de ,{eert, J.Kx1Jjff, M,Gelauff, J.11eyer. 
Res: Ch.v.Vèen, J.Meerslloek, Le_ider, L,de ~7eert. Sam\)nkomst. 
11.15 u. Station H.S., ., 

· Zondag a.s. een voliedig prograr.una ,Alle LenSers slechts 
een 'doel: W I N N E N ! ! 
Let s.v.p. vooral op de opstellingen van 4 en 5 !! 
De wedstrijd va.n het 5e is vriendschappelijk, 

:; ·-
Afschrijven: L.de Weert, Anna Bijnslaan 21. 
--------------------.-, -------------------
UIT HET J U N I O R E N K A M P. 
l,lutaties en reserves,· 
A,Toonen keept in A; reserves B.v. Velzen, ltl,Henniger(kaarten). 
G.Overdevest, J .Kuyper.s en H,v,d.Berg spelen in B. Reserve F, 
Davis. . 
E.v.Laarhoven en C.Hoogeveen reserves voor C, 
S;Vloemàns en C,de.Vreeze kome~ naar E •. 
H.Kemper speelt·mee met G. Reserves W.v.Gein en J.Francino. 

De goede resultaten van het afgelopen weekèind vragen. om eon 
}!P,z-haling, Eerste. vereiste, allemaal op ti.jd present! 

Neptunus - D,',7 .S. gaat zonder onze aanmoedigingen heus wel 
door! . ,. 

Voor H geldt de \7edstrijd tégen Graaf VTillem II Vac als 
de laatste kans op weg naar het kampioenschap. Hiet vergeten! 

'. . ï 
De nederlaag van o~ eerste ,elftal Wsi,S voor ulij beslist 

een teleurstelling, wijl ik 011!!,e voortrekkers stellig in staat 
achtte een paar doelpunten te scoren. Dat in het kamp van de 
juniores tegenover veel gemiste kansen een groot aantal voltref
fers staan, moge voor de spelers van LenS 1 aanleiding zijn . 
in de resterende wedstrijden de achterstand dubbel en dwars · 
in te ·halon, Dit. is een goede ~ons van jong Lens, dat vol ver-
wachting de laatste 3 wedstrijqen volgt, : 

A scoorde 5 keer, C 6·keer,:D 4 maal,. H 9 maal en I 4 keer. 
A. had Blauw. Zwart. op bezoek en wist gedurende. 60 minuten het 

heft in handen te houden. Menige fraaie aanval zagen wij op
bo1men, vooral in de eerste helft, toen nog voor een veilige 
v9ors:;i:rong moest worden gevocht~n. Later v.olgde al te vaak een 
demoiwtratie_ van w'i'-t zelfzu9ht )can bederven. Dat was jammer, · 
want over het algemeen genomen.hoeft het elftal goed g-espeeld. 
De doelpunten waren fraai en.geen tel is ç,ns dool in groot 
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gevaar geweest. Onze voorhoede had echter stellig een v(i)el ·.,. 
groter· aanta1 gaten in het· Blauw-Zwart doel moeten prikken; 
iedere speler van ons aanvalskwintet is goed voor een paar 
doelpunten. L~.plaats van het individueel spel te ver ·door ~e 
voeren dienen zij echter 'hun b.eil.en het succes in samenwer
king te.zoeken,' niet nu en dan.maar gedurende de hele wed
strijd. En dail •krijgen wij nog heel wat anders te zien! Ge-

. loof dat! . • · · · • 
Bij B kwam het gemis aan technische vaardigheid wel heel .. 

duïdelijk tot uiting. Gebrekkig·•trappe11, onzuiver of helemai:tl 
niet plaatsen, van.het ka9tje 'rraar de muur lopen zonder vrij 
té gaan staan en zonder afdekken, ziedaar allerlei tekortko
mingen, ·waar de allerbeste wil. nie·t tegenop weegt. De stevige 
Pijnackerianen kwamen bovondien-'goedkoop aan hun doelpuntern · 
2 er~ van werden door een LenSbeén -gescoord, 1 was een cadeau
tje, va;, de arbiter, een ander had met glclsloten ogen voorkomen· 
kunnen worden. ]Teen, kerels, jullie hebben e.:i:: teg.en Oliveo 
niet ·veel van gemaakt, Je kunt stelli:g veel beter! Aan jullie 

· het te bewijzen! • · 
C stond met rust tego!). L. V .S ;J. met 1-0 voor, doordat Vis

ser eindelijk eens· een schot ging lossen •. Ik zeg: een schot! 
niet een aaitje! Hij werà· op. stàande voet beloond. Wiarom zou
den jongens van 15 en 16 jaar niet kunnen schieten!?! Jlorsboom 
had er de smaak van te pakken en zette van ai' de backplaats 
;,ijn voorhoede telkens.weer aan,het werk, Dat was prima! Tóch 
wisten de vijf aanvallers slechts· ééns te scoren. Zou.dat ïn 
de tweede helft met de wind tegen beter gaan1 Het antwoord kunt 
U lezen in de uitslag: LenS · C wön met 6-1, maakte·. dus nog 5 
doelpunten in een half uur. De inzinking bij de gasten werd 
wel grondig uitgebuit. 

Lens D speelde ,.eer. eens voortreffelijk. Rav¾ startte in 
een hoog tempo,.wat'al direct gevaar voor·ons doel bracht. , 
Gelukkig beseften onze kanthalft, dat het gevaar van de vleu
gels kv,ain. Het nagenoeg uitschakelen van deZE!; spelers, bracht 
opleving. Een pluim voor de. middenlinie, met spil Jloortman 
aan het hoofd, Joop speelde een prima wedstrijd. Met élan wier
pen de onzen zich in de strijd, want cadeau zouàen ~ij het 
niet krijgen; dat wist een ieder. De wedstrijd gi11g toen gelijk 
op en menig staaltje goed voetbál werd te aa.~schouwen gegeven. 
Wie langs de weg speelt, heeft veel bekijks, Nu, de kijkers 
hebben hun ogen uit kuntlen kijken. Dat het productiefste elftal 
wint. is heel normaal. Nic•o ·Romijn drukte· dit· uit in twee zeer 
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fraaie doelpunten. Heeft Nico zijn oude vorm weer te pakken? 
Nog voor· de rust vergrootte Lamrners de vóorsprong. Het hoge 
tempo van voor de rust liet in de tweede helft zich toen ge
ducht gelden. Het werd een lauwe. tweede helft. Einduitslag 
4-1. Nu Quick Steps zo vriendelijk is geweest twee punten te 
verspelen staan de twee rivalen in punten gelijk, Wie houdt· 
het nu het langste vol? En dan nog de big-match, 
E pakte de zaak tegen K.R.V .c. erroreielt aan, maar kon niot 
verhinderen, .dat de a.s. Kampioenen spoédig tvree doelptt.,ten 
maakten. Jos wilde de achterstand verkleinen, maar.zijn kei-, 
hard schot belandde - laton wij zeggen door de wind! .. aèhtèr 
hot doel. Tóch lukte het,hem even na de thee on zelfs wist hij 
op even verdienstelijke wijzé no. 2 in do touwen te jagen. · · 
1!aar intussen had Borsboom zich een paar keer vergist, wat op 
een doelpunt kwam te staan. En zo verloor E met slechts 3-2. 

F was tegen D.H.L., de koploper, vrijwel opgewassen, wat 
grotendeels Oj_) rekening komt van de halflinie en de backs. 

De voorhoede trok zich te vaak terug en miste het vermogen 
in beslissende momenten flil1k cl.oor te bijten. De weinige scho
ten waren te tam, te.onzuiver of vu.~ te groto afstand afge
vµurd. Zo moesten de doelpunten wel uitblijven. Jammer, want 
de Delftenaren - ofschoon een vlot·élftal vormnnd - waren ook 
goon wonderspelers. Htµ1 ·eerste doelpunt ontstond. na gulle sa
menwerking .met Heintje; on h~ tweede, toon Chris aan do ver
keerde helft van zijn dool stond. De jongens hebben hard ge
werkt en waren na afloop moe; wij a.an de kant hobbcm veel 
spann_onds gezien. 

H wilae in de running blijven,' stond halve:rwogo al met 3-0 -,, 
voor en eindigde de · strijd ·togen Moa met 9-1. Natuurlijk stona' 
Jacques 's anderendaags voor zijn venster aan de· Thorèeckelaan 
weer vingers op te steken. Y-iaar nu a.s. Zaterdag ! ! 

I vond ,in Naaldwijk nog geen rijpe druiven, mar hing in 
het Westlandia-net een viertc'\l · kalebassen op om er van te via
tertanden. Leider Linneweever,liep er 1s Zondags nog van te 
likkebaarden. En hij had zijn vitaminepomp rtog wel vergeten!! 
Step by step to the championsship! 

J - ook niet mis - slaagde er in een 2-0 achterstand om te 
_zetten in een 3-2 overwinning ondanks veel pech.Nou, daar gaan 
wat· verhalen over. 

Dat de pupillen met 4-3 van G.D.S. wonnen, wist U natuur
lijk reeds. · 

_Door plaatsgebrek moest hot verslag Westlandia - LonS I 
vervallen. 
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Zaterdag 
Zondag_· 
1Taar.d.ag 
Maandag 

ZAK A G DU DA. 
8 April: 
9 April, 

10 April< 
17 April, 

Le!JS F-G-I-J. 
Zalig Pasen ! 
LenS 1~2-3-4-4e ~clas R. V.B. -A-B-C--E. 
Op de· club lezing va,.--i. de heer H.Ho•.uces 
,over hloeiende s;choonheid._~ . 

Zaterdag 22 Apri~: Naar de bollèan, het Keuke:lhof en Jacoba 
· va.:n Beierei1. · j . _ ·L ) · · ________ _.;. ________ -,-----,~--,-~--c--

Z AL r G p As EIT ! , 1 . //· / 

Nog zwijgen de· stemmen der :blokken, . 
Nog staan de beelden net ~a!/.rr/ omhuld. 
Nog is .het de smaad- v~ J/..fwf, lijde;1, . •. 
Die ons Eet schaam~e en1tfhe~d ve~lt, 

Maar stràks gaat een g({u;a. door de la.~den, 
En het orgel Yalt met!Jvo1, register uit. . . -· 
Vreugde is er om Christls I verrijzem, 
E:-i. • • • • • • • • • • Zalig :Pas'en'!. roept nen luid. 

I > 

ATTENTIE! . ··/ 1 
In verband met het uitvallen van de clubavond ön de Tweede 

, 1 - . ~ 

. Paasdag kan men de volgende LeliSrevue eorst op Donderdag 13 . 
A:pri~ verwachten. · / 1 · 

-; Willen de leiders van de seniore,s hun paperassen tijdig 
pij Dhr J .van Venrooy, Harderwijkst;raat .16;) indienen? 
- En. de leiders vail de juniores bij Dhr P. Juffermans, ALla.n

. delstraat 51. (D;,ze week niet pij D.hr Bierhuizen.). 
- \7il de Eco de copie rechtstreeks' naar Publicite.it Oudwijk 
zenden? 
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WÈL 
waren Zaterdag 1.1.. enige trouwe leden ·naar Oékenburgh 

getogen, wèl vroegen de spelers van I aan hun leider of de 
plechtigheid doorgar>.g zou vinden, wèl stonden de 'heren Boon 
en Houlces in een zwàar gesprek gewikkeld bij het -helr, wèl had 
de directeur van een bekend onderwijsinstituut juist deze dag 
uitgekozen om kennis te maken met de Ockenburghse vlakte,raaar 
toch was de datum 1 April en de naam van het balvisapparaat 
is. NEP. En ffen.lc Berkemeyer zei: Nou, ilr ga,_ de mazzel! 

U I T S L A G E H VAI, 1 
Le,.S 1 - Vogel 1 
Oliveo 2 - Lens 2 
Uesterb.7. 3 - Lens 3 
Lens 4 - H.v.v. 5 
De Jagerscomb-LenS 5 
JJ.V.C. 4 - Leïili 6 
e7es tl and. - Le;1s A 
K.R, V. G. - ·Le,,S l:Î 

en 2 APRIL 19.5.9..:. 
0--1 Gr.Will.II-Vac - LenS C 
1-1 J,enS 1J Oosterboys · 
0--4 ,LenS :C - Gr.Will.II Vac 
5-2 Lens G - Blauw Zwart 
lj.-2 . Gr.Will.II Vac - Lens E 
0--1 Lens I - ~uick Steps 
2-3 Le,1S J - G.D .S, 
6-0 LenSpup. - Quick Steps 

-. ... . --------
VA ii DOEL T D T DOEL. 

3-1 
11-0 

0--2 
3-1 
1-2 
3-0 
1-1 
0--5 

Hoev,el va,.--i de 4, tot het einde gespeelde, colllj_)etitfowedstrij
den er 3 in ee;i · overr1inni11g eindigden:- kunr2e11 we. toch moei
lijk de gebeurtenissen van deze Zondag in optimistische. zin 
bespre:.::en. Die ene 110derlaag, i=ers, bracht het eerste; elftal 
in de o;1Illiddellijke gevarenzone, waaruit het zich, alleen door 
eigen resultaten, zelfs niet meer bevrijden kan. Het blijkt 
eens te.meer, dat h(!t voor onze elftallen te moeilijk is, om 
wedstrijden· onder grote drulc tot_ een goed einde te brengen. 
Het ploegverba,.'1.d verdwijnt, er \7ordt onsamenhangend gespeeld, 
er ontstaat in één wooi·d paniekvoetbal. De weersómstandighede;1 
waren bar slecht, dat waren zij óók voor de tegenstander, die 
bovendien het nadeel had de Ockenburghwind mînde-r te kennen. 
Het gaf toch wel te denken, dat.onze rechtsbuiten,· die voor 
de rust van de wind a:f speelde, slechts I of 2 maal een behoor
lijke bal kreeg toegespeeld, ~er1vijl de andere buiten.':la.."l ''.ge
voed" ,verd met passes, die een weg va,.".i 60 of 70 meter in nie
mandsland aflegde;1. Het spel v;an Vogel was narn~elijks beter, 
mëCar toch raakten onze tegensi;anders de bal steviger en gingen 
zij doelbewuster op onze veste af. Van de 'Wedstrijd zelf is 
na deze inleiding niet veel meer te melde;1. 
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VTin~-)n.zenmyen beïnvloedden het spel te zeer. Vogel had al 
vrij spoedig~ucces .Een van de voorwaartsen zag ka.,s de goed 
:7erd:~igend: ~ol te_ ontlopenr .onze doel1:1'3-1, ,,a.chtte. het se.hot 
in ziJn kooi àf en dit was. te•-·goed om_ enige kais te laten. 

_ Er viel 11\l: enige tijd inderdaacl een Ler!s-doelpunt toen · 
.v.Hiel een vlr±je schop ineens inschoot. Aangezien de scheids
rechter ech~ér 'een· indirecte vrije schop had bedoeld, werd. 
dit doelpunt·, niet __ toegekend. lfa de rust ernstige pogingen 

_van onze jo11...gens·t om het.-getij-Tte ê!.oen· keren, maar er ont
stond slechts·.,_zeer· sporadisch ·gevaar voor het Vog-èl-doeL · Een 
flitsend schot van Willèras,.dat juist naast gin;;, had beter 
lot· verdiend. Ha afloop protèsteeril.e ohze aru1voerder tege11 , 
de indirecte vrije schop van voor de rust. lien liep echter' 
op ~e evo beslissing v8.11 de' pXotestcoIDIJ.~ vooruitj 4oor de, 
alsnog ge1!.omen.,. ;ienal ty over te schiete21 ! . 

. Bij de wedstrijd Oliveo 2 - Lens 2 in Pijna.cker,:fungeer.: 
de de regen als s:;,elbrelter. Bij de stand l'-:1 ;-.erd in- de 16e 
mi;mut van de tm3ede helft 'gestaakt, Voor_ C.e rust had OliYeo 
de wind mee mat als gevolg <:en veldoyeri,j_cht van de thuiscLlb.· 
Toch O]_)enden onze reserves de ·score •. Het "\7as Dure,1lramn die 
de stànd op 1-0 .bracht. De vele Qlivoo-aanv;ülen liep~n dood 
op ·onze achterhoede en pas even voo1· rust lLan de gelijkma
ke:i:- ter ,1er.eld. I:1 het gespeel.de Jmartier = .de pauze was 
Lens sterk. in. de aanvaJ., maar iot 011 het ogenblik va.'1 afbre-
ken zor..à.er resultaat. · 

Lens 3 verrichtte een keurige préstatie door l7esterlmartier 
in eigen huis gedecideerd te ltloppe:1·; De periode J:1et vrind mee 
leverde slechts· een beuau':7de ·vóorsprö:,g op. Alleen Verheggè"1 
vond het juiste gat. lle 2e hèlft deed een flink Uesterln"lartier
overwicht verwachten, naar onzè s:_:,elers dachten er anders 
over en gaven de toon aa.'1.. Véi•hegge:1., Kees Al en nogmaals Ver
heggen brachten de stand op 4-0. Opmerkelijk was, dat beide 
partijen een penalty misten. '· ... · 
JJ.s.o. 18 33 55-18 Postduiven 3 18 
Naaldwij:k; 18 22 50.,.30 Kranenburg 3 18 
Gouderak 19 21 39-43 .Archipêl 3 16 
D,H.L. 19 19 35-32 Westerkvr. 3 20 
te l7erve 18 18 43-38 Eens 3 19 

._ Rava 17 17 39-37 R".v.Holl.3 15 
. Kranenburg 17 16 38-36 n-.H.L. 3 17 

Donk 17 14 33-32 C'oncordia 3 17 

28 
27 
26 
21 
20 
19 
18 
10 

72-23 
52-27 
79-32 
43-48 
52-48 
36-26 _ 
38-29 
29-46 
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Vogel 17 12 25-49 n.s.o. 3 17 10 30-53 
Lens 18 12 30-45 V .D .s. 3 113 9 . 16-50 
Spoorwegen 17 10 30-49 Terlaak 3 15 0 16-81 

Het vierde greep tegen H.V.V. 5 de kans aan om zich van de 
laatste ·plaats te werken. Reeds in de eerste helft hadden wij 
de beide kansen, maar de geel zwarte verdediging had niet over 
gelu.'l: te klagen. Het eni5e doelp1:mt in de eerste helft was in 
ons na.deel, toen de H.Y.V.linksbuiten op zeer fraaie wijze na 
een cor:,er inschoot .Ha de rust speelde Lens op volle kracht. 
1;ien ve::rgat niet d,3 recht.e1'17ing 5 die met wind mee kon schieten, 

. in het s;;,el te betrek.-:Cen. Een ver schot van s:;,il· Boortman.be
·tekende de gelijknaker, maar van de aftrap af·hernam H.V.V. de 
leidiï;g;. Hierna domineerde LenS geheel en nog viermaal moest 
de H~VcVD~eeper visseï1. Vooral het zeer harde schot, waarmede 
Boort;:ian de sta:1d op 5-2 bracht, is ver~oeldenswaard. 

Lecli 6 beëü1di,;de de com:;ietitie op verdie:1stelijke wijze, 
à.oor een keurige l-0 ove:r.dnning op het ïlelftse D.V ,C. 4. 
D,V.C, h2.d voor rust het sterke windvoordeel. Er uë:rd echter 
weinig geschoteri en de ballen~ . die op doel lill"a.u.1e:::; vol'ld.e::!. bij 
kee:ger Kochi gGen genade~ lTa 20 minute:"!. scoorde Gelaui'f een 
fraai, doelplll,t. Hoewel Le;1S ila de rust veel kon aanvalle;,, bleef 
het bij die éne goal. 

De can.voerder vermeldt in zijn verslag nog de opmerkelijke 
bijzo!lderheid,da"\; hij in alle 18 wedstrijden de toss heeft ge
wonne:l"Eea slechte tegenstander bij v

11mstje11 gooien" 
Vios 4 . 18 30 77-25 D.H.C. 8 16 31 58-14 
Celeri tàs 4 18 24 64..,.32 · V .c.s. 6 13 21 41- 6 
V.C.S. 4 20 24 63-56 Schev. 12 15 18 33-30 
Cromvliet 20- 23 60-53 '..Postalia 6 16 18 32-25 
D.Ii.L. 4 19 21 52-48 Le:1S 6 • 18 16 31-33 
B.l.!.T. 4 16 19 62-34 ,.Kra.r1enbur,; 6 17 13 19-33 
Postduiven 4 19 19 4':J-70 D.V.C. 4 13 11 16-15 
H.V.V. 4 20 19 44-54 ~Velo 6 16 11 36-43 
LenS 4 19 8 45-75 'Voorburg 6 17 8 19-46 
Rijswijk 5 18 7 ,47-72 Vogel 6 15 5 i0-50 v.n.s. 4 17 6. 20-64 

Een LeilS-combinatie speelde nog een prettige vriendschàppe
lijke wedstrijd tegen een combinatie Val1 de Jagers.De 10 aanwe
zige LeclSers moesten in hun gastheren met 4-2 hu.."l t1eerderen er
kermen.Bij de doelwisselill[;' was de stand 3-0 voor de .Jagers .On
ze 2 doelpunten 11erden gemaakt door Blo:, en v.Laarhove11. 

, 
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W I E 
vond i.J.1_ ons lokaal een witte roodgestreepte hadhanddoek ge-. . merkt B.lL,!l..S.? 

rr I: :E 
heeft nog bruikbare voetbalpa.,toffels aan te bieden? Er is 

vraag naar maat 37 à 38 en 39 à 40 • 
. \7 I E 

· kan nog tegen een zacht prJ.JSJe è'en rua.me naat voetbalstie:-- . 
.. fels'gebruiken? Adres voor alle bovenstaande zakea, 

Amandelstraat 51. 

DE ';TQEllSDAGllIDDAGPLOEG lca.-i op 12 · April a.lléén als t_oeschou.,.. 
uers op· onze velden terec,1t in vorbanè. met het beroemde Paa.s
voetbalto=noöi, il1dien a.ltha.'1s bedoelde leden niet· zelf de . 
eer van hun school raoge:a verdsdigei'1. · ----~----,-,-. -=-- ---,c.--~-----
V A Ir OV E R Z E E. 

'-'----'--'--'"--'"'-'--C--cc_c;c.c.. 
Ha.ar ,7ij ver:,e;;:en gaat Ton van Luxzmb,p:g óp 13 April op de 

· boot. ·Zijn ti-jd is om! 

P- R, 0 -G R ·A 11 H A 
.. 1.15 u. LenS 1 
, 12. 30 u. Duindigt 2 

SENIORI:S iilAA.lIDAG 10" APRIL J.22.b_ 
- -Kr~1e,1burg 1 · . terr .Arcliiuel •Jfüurt.,-eg • 

Lens 2 . ·: , terr.eerste zijweg linlcs 
· Sportp .Duind. Waalsdfa~;,er: 

2.00 u. D.H.L, 3 Ler.S 3 . terr.te Delft L.v.Volleri1 
2.30 u. Lens 4 - Celeritas 4 terrein ·1. 
1.15 u. _V .D.V. Ler.S 4e kl.HVB t~rr,Archipe!l Buurtweg. 

,p R O G R A 11 ll A rnoRES ZATERJ).AG 8 APRIL 1 950 •· 
.. 3.45 u. vestlandia - Lens F· terr-.te l;aaldwijk. 

3.00 
3.00 

Sa.L1enkomst 2. 30 u. hoek Haag·.1eg - Thorbeckelaa.a. 
u. Ra.va - Lens G terr.Zuiderpark Ra.va-VVP· 
u. Oosterboys - LeaS •I te=. v,'i'huyllstra.at .. 

S~1ili.01)1St .2.15. uur· Rijswijks.epïe:l.n. -- - ··· - ; -· 
3 .00 u. Verburch - Le:1S _J terr. 2 LenS_ Ockenburg:1. 

PROGRA·J.;JJA 
12.00 u •. G.D.S •. 

JUNIORES lJAAfîDAG 10 APRIL 1950. 
LenS A terr.Höornpark,Rijswijk. 

1.15 u. Nootà..Boys 
Sanenkomst 11.15 uur Rijswijkseplein. 
LenS ·:È · _- terr; bij Hootdorp. Samen-. 
korast', 12 u.Bezuidenhoutseweg· h.Rijnstra.at. 

· u. Lc11S C --~ _1.15 
12.00 u. Velo 

Graaf ,7ille;;i II V a.c . terre in 2. 
Leï.1S E · · · ·. terr~: te ~78.teriri..g~n. · 
Sa.:r.enkomst 11.15 u. h-.Leyweg:.vreesw:ijkstr. 
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D Ë .. E.c·:o. 0 B.L A Á S
0

T .A:i>'PkL. 
OPSTDLLilrGElî. 
LenS 1, A.ten IJam, A.Hoefnagel, H.Houkes, H.Helmich; P.Krol, 
J.de Roos, A,Zuidwijk, J.Willems, J.v.d.'.Tal, H,v.d.Burg, F. 
Rombouts. Res: U.Hillenaar, F,v.Hiel. Leider Hr C,Ilalleen. 
Tram tot "Boshek" (Benoordenhoutseweg).· 

LeaS 2, J .v.1felzen, H.dcn Drijv;r, A,,jol, E.ten Berge, J .Roo
zenburg, G.v.d.Steen, J .v.Luxembctrg, H.lfoastepad, 'J,Verheggen, 

·- J .Linneweever, c.:iiurenkamp, Rese· J .Kuip, _F.Bomvmeester. Lei-
der Hr H.Schoaten. · 

LeaS 3:_ J.Heere, :i:n,v,\1ijl:, J_.Al, L.de :Ooer, G.Coomans,_ C.v. 
Luxemburg; C.Al, A.:Oogiscl1, J .Bom, S.Kxoo:1, ~7.Hegge. Res: v .. 
S"nelle:·an, R.Becker. Leider: Hr A.ds iïeert. SaLJCnkorast 1.15 
uur b:.[s·8.!1g HolloSpoor" 

Le11S 4t A.B10:c, H",v,d.Boogaardt, J.v,Ye=ooy, J .v~Spi·onsen; , 
A,Boortr:ian, "J .v.TTestiiig, V .v.Laarhoven, F.v.Li:.xemburg, A.v.d. 
Bemt, ELv.lUjn, L".Borsboom. Res: · B,Ees, J.I.;eyer. Leider: Hr 

· J .v.Ve1,J:ooy. · · 
,, . , .. - : . 

Ler.S 4e klas EVB: Th,Kochi? J.v.Veen, H.v.Kiel, F.Mouxik, ?.h. 
de Heer, J,Bontje, P.de Leeuw, J.Knijff, .. A:,Jagemà..'1s, ]ii.Gelauff, 
L.Uiesse:1. Res: C.IC:ras, L,Bosma. Leider: .F.l:ourik,· Zie verder 
meá.eC:..eli~1.g,en (?nder Lens 1. 

-LenS 2·, 3 en 4· speJ:è:n a.s. liaa.ndag h,m laatste ',7edstrijden. 
Het zou prettig zi;n als deze elftállen de coLJpetitie met een 
OVB2-'c"Jirming beslot;n, vooral voor "hé.t 4e, dat dan nog de daiis 
zou pnt.s:r;,rirlgen" EinÇ. goed~ al goed.,. .. -dU:S __ aanpakke:a. De voor- ~ 
trekkers 011 het 4e klas :a;v .:8. elftài spciÏën voor de· .Archipel.:.. 
s~rie. ~1:" is wa;t_ P.ee,.. te verdien$n, .dus je beste beentje voor, 
Veel succes en prettige wedstrijden. E.c.o; 
Afschri,jven~ L.de iTeert, Anna Bi.inslaan 2i._ 

DE TRAIITIHG 
. . i.."l. d<J ,;;a().l,,we:i'd ':Donclerdag 1.1. beëindigd. 

Toon Blok, wiens al te lang verborgen gebleven k,valiteiten · 
als oefenmeester .tijdens .onze wintercampagne open bloeiden als 
momenteel de narcissen in het Keukenhof,werd v6ór het ~f~cheid 
ne~en in het zonnetje gezet· en L'lqest nolens volens een welv·· ·. 
diend geschenlc accèpteren' als d~1k van ee~, klein troepje ge-
trouwen en vaµ het Bestuur. P.J. 
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U I T H E T J U tl I 6 R E 1T KA l\i P. 
l\Jutaties en Reserves: 
Met F speelt mee: L.Fortman; reserve R.v.d.ll:eer. 
Met A spelen mee 1ï.v.d.Eerg en J.I,uypers; reserves H.Korte-kaas en A.Toonen (kaart), . i. . 
Met E spelem raee: G.Overdevest, H.de Bakker en A.v.Gein, en J·.]oortuan. · 
1.ïet C gaan mee: L.F.aket, A. Urbanus, S.de Bruyn, 'iT.Gelauff, l\J .Ror.ri.jn. 
1iet E gaa..'1 mee~. S.Vloemans, 1\..Laarhoven, ;;.navis. ' 
l\fet G gaan mee: A.Vester, H.V9lleb1·cgt en G.,Qeinb~irink, 
Ruilformulieren. 

De heren leiders va:.1· onze juniorelfte.llen worden· verzocht .de wedstrijdformulieren en -verslagen van Zaterdag 8 April en llaandag 10 April tijdig t0 dOem b0zorgen bij Dhr ?.Jui'fe~ 
Lia:lS, Amandelstraat 51. Danl;: .TJ' ! , 

--00000--
Hoe onthutst ook over <l.a teleti.rstellende uitslag van Le"'S 1 - Vog0l 1 verheugen ,-rij ons toch oi)rech:t over de verrichtinien van ander.e elftalle,,, waaro;1der. niet het miilst D, H en I~ die door goede over.7in.:i1i11Gen hlur l~..:..1sen op de eretitel niet o;oaa.,zienlijk zage;i stijge11.-·Bove;1diea verloor de grote rivaal va., D. 
A speelde eea gezellig partijtje in i;aaldrrijl:: en wili(t ',7estla.c,dia de twee te verdienen pu:1tjes te. ontfutselen; De vreselijke hagelçmi werd spelbrekef, '.Jij vermoed.en, dat de uitslag zal geha..'1tlhaa:fd blijven. , . .. . 
B ,,;ing roemloos ten onder ;tegen K.R.V.c.,· l!'.aar het wist de goede stemming te bewaren. Vo_'oral 1iaarten, Bas en Gerard,. 

heb ben als paarden gewerkt • . 
C !ton het op de Roggewoni11g· niet bolwerken en moest met 3.-1 de meerderheid va.'1 de gàstheren erkenncm" Net Wim ;vod,, · Steen zou de uitslag gunstiger kmmen zïjn ge~rnes't, zeggen zijn vrie;1den •. 
D !<;on onze opmerlüng over láuwe pingelpe.rtijtjes en schotioosheid niet goed verwerken <Jn fabriceerd~ van louter woede . · 11 doelpunten. Dat is één per•:ina.J1. Dit was juist onze bedoe.ling .. ~.0 -t 

-'Iel'lrwas blijkbaar van mening{ dat de t.vee toegewezên straf-. schoppen eeh onverdiende beloning wa:ren, bent:.tt:; ze ge_e11 van·· beide en liet met 2-0 de eer aa..'1 Graaf ,Tillem II-Vac; · 
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, G speelde met Kocks aan het hoofd\een goede partij. De lei-
der vertelt: Lens, dat de eerste helft de wind in de rug had, 
Jmaii direct in de aa,nval. · Enige schdten van :Uenniger hadden 
door onzuiverheicl geen succes. LangJamerhand wist Blauw Zuart 
zich los te' werken en lcvra.JJ1 in .de medrderheid, wat t.ot de rust 
bleef. L"l die periode zag ik Hennigér alleen op de keeper af
schuiven na prachtig de bal vrijgera!>.akt, te hebben. In plaats 
van één van zijn kanjers af te vur)n\ (wat hij goed Jr.an) gaf 
hij ee., rollertje, die de keep<;,V::.JanJ Blauw Zwart kon verwerken. 
Weer even later gaf hij een geueldige snoei, die via de kee
per en binne::tkailt van d0 paal het véld in schoot. Plotseling 
z2g een, ieder een flits (bleek lat~r v.Velzen in volle vaart 
te zijn!) en het was 1-0. Ondanks de neerderheid va:1 Blauw · 
Zwart ko!1 Henniger, die er vru:daag goed ï.11 was,met ,een·,:prach
tie; hoog schot er 2-0 van maken, mede. ook door goed doorzet
ieI: en mo'oi voorgeve:n var.1. Linn.eweever. lra de rust vreesden 

. .,re het ergste, aangezien we de wind tegen kregen, maar zie: 
,,as vóór qe rust de voorhoede goed, na de rust speelde de ach-
terhoede prima. · _ 

· Het was· een genot Willy v .Eijden aan het werk te zien te
g<,n ·di.e ene stoere Blauw Z.n:rter, die ondanks lengte en om-,, 
vang niets in te brengen had. Ook oe:1 pluim voor de ilalfspe
lers, v.Gastel en Dugie, die toch tot de zwakkere broeders . 
behoren:. r.1aar dit ·yaruniddag zeke::i. .. niet waren. Zo zag i!;: v.Gas
tel-· een keer prachtig redden .. _Ja, deze keer mo5en we tevre
den zijn. Het 3e doelpu.'lt ontsto:ld uit een geharrewar voor 
het doel. De bal zou juist over de doellijn ga=, werd terug 
gehaald, weer voorwaarts enz. maar Li:i.1.:.1eweever ma.akte er een 

· eind aan en è.ru.1cte de bal met zijn stoere (?) body geheel ach
ter de lija. 'Ev.en kwam Blauw Zwart nog opzettei1. Daardoor kon 
vlak .,:voor het èinde door hen de eer .'lorden gered.' Al met al 
een prettige en aardige ,,edstri'jd, · 

H leverde een prèsta tie, wanrover de heer Combé nu aan het 
woord komt, Voor de belangrijke wedstrijd van ons H-elftal 
tegen Graaf :7illem II-Vac op za:terdag 1 ·April, bestond van de 
zijde, der spelers veel belangstellil',g gezien de vOlledige op
komst. Geen wonder ook, .deze wedstrijd moest worden gewonnen 
om de kans op het kampioenschap.niet alleen te behouden doch 
ook_ te Verbeteren. .., 

Eet volgende elftal, dat kans zag de zege uit hot vuur te 
slepen, kan terugzien op een zeer spà.~nende on fair gespeelde 
\7edstrijd, 
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. , H.V 11 b. o- 1.Deijnen... . '" . . 
G Io. .- 15 . o e rebt ,. v·· t rt.v,d.,,,eerR.,r d b · ~ 

o ein urllllc .t1.. es er re en reg..,, 
M.Mas J. Combé 1,Fortman F .Schoffelmes er 1, Cloorsternan,
De toss werd door de gastheren gewonnen', die het voordeel vac7. 
de vrij sterko Tri,J.d.Jcozen.'Mt aan de rust bleef de stanè. dub
bel blank met aru.1 beide zijden vele fraaie .filamenten.Tijdens d\J 

- • eerste hcüft werd bijzonder veel geëist van onze verdedigir,.g. 
Deze blee!~ echter voor haar taak berekend te zijn;dat het wel 

,,haast hopeloos moet zijn geweest voor de· tegenstanders. Ook on
ze voorhoede vond een uitstekende verdediging.op haar weg.naar 
1 t vijand.ig doel.Aan beide zijden bleef me;-, proberen het doel 
te doorboren doch zoals gezegd(voorlop~) zo:r:,der resultàat. 
Ha de rust echter (in de 8e min,) werd de bal uit een cor:'ler 
ke;rrignaax voren,gebracht en nadat Las enkele spelers in de 
luren had gelegd, bela.."ldite zijn waaxschijnlijk als"voorze'"li' bedo·elà.e 
bal in de handen va.n de keeper,deze trachtte de bal het· veld 
weer in te stompen e:;.i. zulks zou- her:. zjjn gelukt-, i...r1clien Jacques 
niet zou zijn toegelopen,die nu. de bal met de borst in het doel· 
dej)onec:-r."d.e ··( ~l)-.O.r.1Ze jor.rge·ns ble~-r.er: nu met ::.1og ·meer· ·élan· ta 
gaa.a spelen,en ~owaa.r zorgde L.Fortma..'!"l na keur~g o:pbrenge:a ~a."'l 

links in de 15e nin. voor no.2 (0-2).Vijf minuten.voor het ein
de wist de fanatieke lin!;:sbuiten va..>J. Gr .W. 11-Vac een tegenpt'-C'lt 
te scoren,waaraan Leo geen schuld had, 2 ICostb=e ]_)Uiltjes gin-\ ! mede naar De::1 Haag en allen ware;1 als vanzelfspreke11d iü 

, "sas". Hog 3,wedstrijde:,,.jonge·Heren! Deze moeten allen 
< . den gewon."'le:n en. da.~ • .. o. is "het kam:piocnschaJ.J aan ons. 

uwe opkomst is dus het parool! _ - . 
~klleidende personen.vac, Gr.W.:ü-Vac die op het terrein aanvre-

/

zi~en.,,felici teerden onze jongens met het behaalde resultaat 
en brachten onze leider dank vàor de zeer prettige E!n sportie~ 
ve geest,,;;aarmede de LenSspeler,s dit.resultaat hadde,1 weten te 
bereiken.Het was inderdaad een ':fraaie en span:-iende -wedstrijd 
met een opvallend goed samenspel • 
. .• -1 miste Sjef:fie Douw, maar -wist toch -va>J. G;uick Steps te 
wi:-i;1en.Het werd 3--0 in een spanningsvolle strijd.De voorhoede 
was de zwakste linie.Deze vijf •hèrén speelden te slap om suc
ces te kunnen ·ooeken.Het was çle iniddenhalf Arthur, die hun 
taak overnam en alle drie doel::_junten scoorde:.7il de Heer Lin
neweover de vitamineponip eens toepassen op het aanvalskwin
tet? Verdedigi;,g en halflinie waren prima. 

J veroverde weer een ptmtje, n.l. op G.D"S., te;-e,n wie het 

• 



een leuk,spa..·mend partijtje iS geworde,1. \7ij vreesden, dat eei 
nederlaag ons deel zou zijn, maar in de laatste minuut ketste! 
de blo11d,e hareii van ~eorge de bal ov.er de vijandelijke backs. 
Wim was er- als de kippen bij en scqorde onhoudb,aar. De toe
schouwers hebbe,1 genoten van het zwoegen van alle" 22 spelers, 

;Laten wij tot slot nog even enige tranen plengen, de pups 
verloren _met 5-0 van de· Quick-Steps pups, .die in een kampioeru 
stem.mii1g. 17aren" 

M:ET DA 1î K 
a;an zes edele Lensers deel ik mede, dat de 

jaarga.rig 1948-1949 van de Lensrevue nu volledig is en reeds 
door de bo,,!:bind.er afge,leverd, 

Mijnerzijds bied il~ 'voor eventuele gegadigden. een groot aai1 
tal revu.es am~ van_ de je.ren 1946-1.947-1948 en 1949. iTie het 
eerst komt, het eerst maalt ! lJaar •••••••••. doe het schrif
te;I.i_jk: ik heb de bel afgeze:t;, ! Adres: Amandelstr()at 51. 

P.J. 
C HAR G I IT G. 

llen kan ook de keeper op volkomen correcte wijze ·aanval
-len. 

Hierbij die_nt men vrel te bedel1ken, dat de l:eeper in het be
zit va.""l de bal moet zijn. 

Zou de keeper een speler hinderen, dan is het toegestaan 
heL1 aan te vallen. Hetzelfde geldt als hij buiten het doelge
bied is beland. 

Een gewone misvattilJG is dat een doelman in geen geval moet 
worden aangevallen. Echter, overtuig je er van dat de aanval 
eerlij!c is. Dus niet met de ellebogen werken, l!laar ••••••••• 
schouder tegen schouder! 

So~cer Tip no 18 
uit United Review. 

"De 1Tcns, die Tijd en Vlijt besteedt, 
Maakt van het beestenhaar zijn kleed" 
Dat zegt --en heus niet voor de mop-
De Looyenstijnsè Tailorshop. · 
Wilt gij, als HEER, dus mooier zijri 
Draagt dan een pak v-an LOOYESTIJH !l , 

.., -
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L E l'f S I Z A IC A G E jJ D A •. 
Zaterdag 15 April: q,-I-J- pup •. 
Zondag . 16 April: LenS D-E. 
1!aal1dag 17,.April: Weer club. De heer .K.Houkes houdt een cau-

•,s serie over Bloeiende Schoonheid. 
Zaterdag 22 April: Zonder voetbalspullen naar de bollen,het 

Keukenhof en Jacoba van Beieren; 

0 F F I C I Ë E L. L . 
De no's 5/;l en 59 zijn"alslfid van de vereniging aangeno"-, 

men. (zie pag., 231.}. · : · · · 

VARIA .. 
Op 11 April traden ·in het huwelijk ons oud-lid Jan Hop en 

Corry Frijters, die wij - zij het wat laat - onze hartelijke 
gelukwensen aanbieden. Het moge hun goed gaan in Breda. 
- Wil Dhr va..'l Wassem na de a,.s. wedstrijd de kaarten van zijn 
3 reservespelers weer doen toekomen aan Dhr Combé, Thorbecke
laan 15 of aan Dhr Bierhuizen? 

CAUSERIE over BLOEIENDE SCHOONHEID. 
Op ons veI'zoek heef,t de heer• Houkes zich bereid verklaard 

op de a.s. clubavond van 17 April .een en ander te vertellen over 
de bloembollen. Onze penningmeester heeft op dit terrein nog 
al ·':'at ervari;;,,g en zal er, ste,Ilig in slàgen de aanwezigen te 
boeien: . · ' · · · · 

Mogen wij op veler aa..'1.wezighe,id reke::tèn? Het is eens wat 
anders ( en ])eters·!) dan biljarten en bridgen. 

i P.J. 
---•- •-

" 
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U I T S L A G E N VAl'f 8 EN 10 APRIL 1950. 
Lens l - Kranenburg l · 1-1 Lens wint met 5 tegen 4 

strafschoppen. 
Duindigt 2 - LenS 2 2-3 
D.H,L. 3 - LenS 3 na 10 mirr. gestaa.lct wegens 
LenS 4 - Celeritas 4 ?-? Velo - Le,'!S E 
v.D.V. 4 Lens 4e Kl,HV1l3-0 Westlandia - LenS F 
G.D.S. - LenS A 3-1 .. Rava · - LenS G 
Nootd.Boys LenS B 5-1 · Oosterboys · - LenS I 
Lens C-Gr.Willem II Vac Verburch LenS J 
LenS C niet opgekomen. 

V A ll D O E L T O T D O ·E L. __ 

regen. 
0-6 
1-0 
5-1 
0-9 
2-1 

Het bijzonder slechte weer van deze Paasmaandag 1950 liet 
vàn het vastg~stelde programma niet veel over. Voor de compe
titie kwam alleen Lens 2 in het veld en wel tegen Duindigt 2. 
De eerste h<üft speelden we tegen wind en regen in.Desondanks 
een kleine veldmeerderheid, die echter niet te realiseren 
ble.ek. na de doelwisseling, met steun _van_ de _woeste eleoe.n
ten, ging het niet zo gemkkelijk als er in de· rust wel ge
dacht was. De zaken werden te licht o::;,ge:1ome·n, met als gevolg, 
d.at Duindigt het eerst kon doelpu..,ten. Hier,m werd er beter 
aangepakt, Eengoede corner van ten Berge· verdween via het 
hoofd van v.d.Steen in de toll!7en. Enige· tiJd la.ter was het 
H.v.lîiel, die ons een voorsprong bezorgde. Duindigt beantwoord
de. met felle aanvallen, uit ee11 waarvan de gelijkmaker ont
stond. Wij wilden in de laatste competitiewedstrijd echter de 
volle buit binnenhalen, hetgeen middels een scrimoage en het 
been van Naastepad gelukte. 

LenS l speelde voor de ere-afdelin.:, van de Archipelserie 
tegen Krane.1burg. Onze tegenpartij was in _het _ve_ld zeker "{at 
sterker, ma.ar onze achterhoede .. ruimde _goed. Het eerste doel
pwit was voor Kranenburg. Ha keurig sáraenspel volgde een goed 
schot, onhoudbaar voor keeper ten Dam. Direct na de aftrap 
een schot van Rombouts. Dit werd door de vijandelijke keeper 
verkeerd beoordeeld, zodat we goedkoop aan de gelijkmaker kffa.
men. Het bleef hierna gelijk opgaan, er werd ,liet meer ge
scoord. Het penalty-nemen was aan o=e zijde zowaar beter. 
V.d. '!Tal, Admiraal en v.d.Burg,bra.chten ons hierdoor in de 
volgende ronde. Voor dezelfde serie, afd. 4e klas, speelde 
een combinatie van 5 en 6_ tegen V .D,V. Onze ploeg begon met 

· 9 man, nummer 10 verscheen even voor rust. Voor de pauze werd 
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ons doel, dikl7ijls oet kunst- én. vlietwerk, krampachtig ver
dedigd. Keeper Kochi deed.enigè·fraaie reddinge:t). en het duurde 
tot enige minuten vóor rust; voordat V,D.V., en nog wel uit 
buitenspelpositi_e, kon doelpunten.Ha de rust bestookte Lens 

"'met 'Ve1e aanvallen het doel vàn V.D.V. Het zat echter niet 
· inee. Bovendien werd het spel. er., door de slappe leiding, niet 
prettiger op.·Enige uitvallen van V.D.V, hebben succes, zodat 
we met een 3-0 ,i1ederlaag het terrein van. de s_trijd verlaten. 

E L K E V O E T B A L L E R · KEllT DE SPÎ:LREGELS • 

. DE DIRECTE VRIJE SCHOP, 
Zoals de vorige maal.werd a1!...'lgekondigd zullen wij nu de re

gel van• de "vrije. schori' gaan ö'ehandelen:Er zijn 2 soorten
vrije sch,oppen,naµielij~ die, waarui~ _il~eens (de direëte vrije 
schcip) en die, waaruit niet ineens door de vrije-schopneme:,: 
mag worden gedoelpu.1t. Hoewel er in beide gevallen sprake is 
van vrije. scho:::,pen,. is er dus. wel degelijk .eon verschil, áf
hankelijk van de. oegane overtreÎding. 

Gemakshalve· kun.".len voetballers onthouden, · dat uit ee:1 toe
gélcende vrije schop bui ten -de ,~eruch te lijnen ,rechtstreeks mag 
worden gedoelpunt, 1110 pr spra.kè is van een o·ezetteli,jke·. ovér
tredi_!!&, uaarvoor in. h,et strafschopgebied een strafschop zou. 
worden toegekend. E.'l dit is alleen maar l!lOgelijk; indien een 
spelei; vàn de verdedigende partij binnen zij1, strafschopge
:~~g~)zètteli'.jk (en hierop kalÎ.Lniet genoeg de nad:r:_uk worden 

le) een tege=tander trapt of hem poogt te trappen, . 
2e) een tegenstander doet ·vallen, · · · · 

· je,) naar of op een te-genstander springt, · 
4e) een tegenstander op ruwe··, of gevaarlijke WJ.JZe aa.'lvalt; 
5e) een tegenstander van achteren aanvalt, tenzij deze 

hem met ouzet hilldert, 
6e) · een tege~tander slaàt öf poogt hem te slaan,-· 
7e) een tegenstfu"1.der vasthóûd't,' · . 
8e) èen tegenstander duwt niet" zijil hand of met enig deel · 
· '-van· zîjn·.-arr.i, · · · . · . '. '. .,. .. . . . 
9é) de bal met·:à.e 'hand'. of',arrii spêelt~ 
fu 'alle á.haère gavelle1i~ waarvoor móet ;..ordèn ·gestraft we

gens een verboden speelwijze; .. is· de •straf een "indirecte vrije 
schop", waaruit dus niet ineens':mag worden gedoelpunt; Doet 
men dit toch, dan kan geen doel'j;iunt worden toegekend, doch zal 
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het spel worden• hervat met een doelschoi. l. 

Het is dus van zeer veel be;tang, dat de spelers· weten; wan
neer wel en wanneer niet rechtstreeks uit een -vrije schop .ka.~ 
worden gedoel1nmt. ,_._ . , 

Dit geldt ook voor de verdedigende partij, daar het meerde
re malen is voorgekoraen, dat getracht werd om een doel~unt te 
voorkomen uit een rechtstreeks ingeschoten indirecte -vrije 
schop. De doelverdediger of een achterspeler probzert.dan de 
bal te stoppen, maar ra.a.li:.t hem nog even aan, waarna de bal . in 
het doel vertlm.ji-it. Door zij_n _aanrakin,;- is het wel eèii geldig 
doelpunt gewordei1. Had de verq,ediger nu maar gewete:1, dat uit 
een indirecte vrije schop niet; ineens oag worden gescoord1 dan 
had hij de bal rustig 12.ten gaan. Indien men niet weet of er 
sprake· is van een directe of ini!.irecte -vriJe schop, -vraag het 
áa.".l gerust· even aan de scheidsrechtèr,- Beter is natuurlijk, 
dat men het zelf weet. 

·.rat nog meer in acht moet worden genome;-i bij het ner:ien van 
-vrije schoppen,zullen m.j de volgende keer behandele:-1. 

DE HA.AGSCHE SCHEIDSTIECHTE:RS 
VEl..JIBEl'TIGiifü;, ·• 

JDllIORES ZATERDAG 15 APRIL. 
G terreü1 Ockenburgh. 

PROGRAIJld.á 
3 u. lJoa - Lens 
3 u" s.v.T. -. Le!ill I terrei11,_Buurtwèg vóór de Spóorbaan. 

Samenk. 2.10 u. Het Uachtje,L!alieveld. 
3 u. LenS J - Velo terrein- 2. 
2 u. Lens.:,.pg.pillen-'J. V .s. à terrein 2. 

P R O G R A H 1I A Jill!TORES ZOIIDAG 16 APRIL. 
12 u. R,K. AV1f LenS D terrein te Leidschendam.Samenk. 11 u. 

Het iTàchtje, lfalieveld. 
12 u. LenS El G.D,A, terrein 2 • 
.lfrutaties en Reserves. 
A. Toonen keept· il1 D (kaart); Reserves, L.Fortnan, S. Vloemmüi. 

'Reserves voor El: '.'T.Davis, A.Laàrhoven (kaart). . 
Reserves voor G: A.Vester, H.Vollebregt en G.KJ.e:j.nb=i..'lk.. 

De wedstrijden van· D en I zijn van bizonder bela.".lg.De spe
lers mogen er zich wel terdege_.vau bewust zijn. Worden zij bei
den gewoc·men, dan stijgen de".Iclmnsen op .de ereplaats enorm. 

'4 ."• . 

---·•---~---.. ·• 
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UITNODIGING. 
. '· _De volgende juniores worden uitgenodigd nog deze week aan 
. mijn ,adres een verklaring te geven (liefst schriftelijk) va.-i. 
hu,~ wegblijven bij hun wedstrijd op Zaterdag 8 of 1la:andag 10 
Aprili J.de Bak.~er, C.Bogischt L.Haket, A.Urblmus, S,de Bruyn, 
N.Romi'.jn, L,Fortrna.."1, p JUF"""""'!,,. l'<' · 

• ~ ili-u=i'<>-J .- • 

Arn<' •. adelstraat 51. 
- U I T: - Il E T J U N I O R E•'li KA 11 P. 

,.' Plaats, o Heer, een wacht voor mijn mond, 
en een poort· rond mijn lippen. · 

' Nog voL va.-i. de vreugàe va.,i het Paasfeest, ve.:i de dag. die de 
·Heer gernaalët heeft,zodat wij ons er met recht om mogen verhzu
gen, zijn wij weinig geneigd fliis)?rijzende woorden te spreke11 
over de verrichtingen van onzè jongei1S ·op het voetba_lveld.' 
Toch zijn de uitsla6-en teleurstellend, Doch wij mogen bc!'l,e:n
ken, dat onze ,-rieriden, -die 011da.'l.~ :regen en .wind hei speel
terrein bevolktèn, wei;1ig of geen schuld hadden aan de serie 
':nederlagen, die Pas ei: 1950 ons bezorg6.z. 'Ja:t ,evemvel te de!1-

. _ ken :'.. zeggen zullen wij er voorlopig ter wille va.-i de Paä;:." 
~--.•---sfeer-niets va:1 - van het feit~, dat A met 8 nan speelde, bij 

· C 4 man wegbleven, in E alle :foserves ko11è.e11· meespelen, bij 
F een speler niet op het appèl verscheen, C- met 10 man in het 
veld stond evenals J?, Dat cle àamvezige11 · als gevolg v_an een en 

- ander nu ·voor een zware taak sto;:de11, is begrijpelijk, Hulde 
voor hun tromv, dis zelfs door-:, de hevigste stormvlagen niet 
aa.-i het wankelen kon worden gepracht! Ons respect voor hun 
strijdlust door geen zondvloed te doven! En laten wij óns mede 
v0rheugi,n met- de thuisplijverii; die hebben tenminste lekker 
in de fauteuil bij de haa;r-d kÛnnen zitten, de slaapmuts op 

) 

het hoofd en een kopje slemp slurpend zoals eens wijlen Jan· 
Salie. Wijlen? Heen? hij blijlct nog te leven. Hij huist nog. 
in een stuk of wat verv1ekelij)ft0 voetballers, die nota'bene 
menen kerels te zijn! (Wij hegben niet het oog op degenen d:ie 
i.v.m. de feestdagen ti;jdig kemüs gaven van hu..-i. absentie.) 

Het verblijf op de voetbal'ii,!!lden was_ no.ch Zaterdag noch IJa.an
. dag: een pretje, vooral n:i_et vóo:r A en F; dié op het Hoorn.park 
en in Naaldwijk meer ballenvissers dan voetballers waren. Met - . . ,' ~~•--~~-. '. . ' . ,. weinig moeite en geringe kosten zou daar een eenvoudige en toch 
doelmatige balkering aan ~e brengen zijn, die het spel ten goe
de zou komen. Nu was van een vlot spelletje geen spra.~e en ging 
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zeer veel van de sportvreugde cverloren. 
Zaterdag was het een zware -trap voor_ ·de "6 fietsers van -F; 

die in de beruchte waaihoek tussen Honselersdijk en Haaldvrijk 
zelfs hun onderlinge gesprekken,moesten staken om adeni ge~ 
neeg over te. houden ten einde op het zadel te .kunnen blijv.en. 
Intussen stonden de autorijders al in de luwte van. het Weit
landia-clu~huis. Tiïe nu meent te mogen veronderstellen, dat 
deze laatsten tijdens de wedstrijd de toon zouden-aangeven 
en hu.'1 vermoeide vrienden ver in de schadmr zouden 1?-t.en, ver
gist zich. Het zijn· juist·enigefietsers en Heintje geweest, 
die va.'1 de wedstrijd heg~ maakten, al was dit ook ·niet 
veel. Trouwens, de omstandigheden waren allerbed:róevendst. 
Enig verwijt is niet op zijn plaats. Naar wel dienen wij ons 

. nog ee:1s goed voor te _stellen, wat wij behoren te doen in wed
strijden bij stormaclitig weer. En tevens is het goed te er-

. kennen , dat er nog· machtig ve.el ontbreekt aan onze traptech
niek. Om dit te verbeteren is.oefeni11g_nodig. In deze wed
strijcl bleek wederom de zwakte van het aanvalslmintet:'"de 
vel~e0ril.erheid_ werd door, geen, enkel doelpu,--it .en. slechts door 
•één eenzaam goed schot gedemonstr.eerd (n.l. van .J:,oek) .- Het,•. 
andere goede schot in deze ontmoeting uas va.;. Rinus-, die zijn 
eigen kee:;,er Chris onhoudbaar passeerde·. Arme Rinus! Arme, Chris! 
En zo gingen çl.e joy,.gens vazi St.· Jan toch nog met lege handen 
naar huis, maar ••••• wij vl_ogen vooruit! . ' 

· I - driekwart Sint Jan - deed het volgens venw.chtfäg, :fa
briceerde 9 doelp1.mten, liet zichzelf 2üet verschalken en ••• 
• • • • · enfin,. de verdere plannell' van deze knapen weet ;:ien. îlat 
die vitaminepomp toch wonderen verricht! -

De aanvoe_rder van J ve,:.:telt. het volgende:Dit elf- of tien
tal verloor.van Verburch met 2,--1, maar met dappere.tegenstand 
van onze zijde. O~ze jongste telg en i.'lvaller Peter was de 
indirecte maker van het enige LenS-doelpunt" Door zijn voorzet 
gaf hij Veldink de ~som te .doelpw,ten, -welke kans deze gaar
ne aannam. De 2 goals van Verburch waren voor onze -invaller 
keeper ol)houdbaar. Naar als wij zo door blijven zwoegen; dan 
is weer een OV!élrwinning v_oor Lens 'J nabij. 
. Over G,D.S. - ·Lens A schreef nen onsL'lloen we op het Hoorn
·park aankwamen,. zochten we verge_efs naar Admiraal, Bakker, 

... ·Bogisch, · Heydra en de reseryes ,· zodat we met 8( ! ) inan de 
· '.·sti-iJd· moeste"1 aanbinden tegen G,D,S", ,dat tien man telde. 

·- · \: ::)la. 'i7edstrijd,die' onder barre weersonstandigheden gespeeld 
.. l-'--,,; , ..• -, -· • , .: 
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werd, had niet veel om h?t lijf •. Le11S was in het veld .zeke,r 
·niet zwakker, en wist dan oök lange tijd de balans in even
wicht te houden. Op de duur werd de numerieke meerderheid van 
G.D.S. ons een te zware opgave, ,Het werd 3-1, hoewel we met 
wat meer geluk een gelijkspel hadden kunnen bereiken, hetgeen . 
meer verdiend was geweest dan de 3-1 nederlaag. Onze goal werd 
gemaakt door Paul na een prachtige solorush. Liet een volledi
ge ploeg hadden we zeker gewonnen. ï'fu zullen ,re ons wáarschijn
lijk tevredén moeten stellen met de 5e plaats op de rang1ijst, 
een pover resultaat, wat o.a.·te wijten is aan de vele geval
len van niet opkome:,, waar we in deze laatste wedstrijd nog 
ee1'.S van hebben kunnen "genieten". Vier man plus 2 reserves 
waren absent, al of niet met geldige redenen. Hen ded:e er het. 
zijne van. 
noot van ons, De afwezi::;heid van Aclr.liraal en He ij dra had ee:1. 

geldige reden. Red. 
Dat Bin Nootdorp met 5-1 verloor, is niet -zo vreemd, màar 

dat de wedstrijd va.., C geen doorga:-ig· Jrn,1 vinde,1 wegens .gebrek 
aan bela.;1.gstelling, is in hoge mate schar.dalig. Van de 5 spe
lers uit D, in verband met afschrijvingen speciaal voor IJaan-

. dag 1.1. opgeroe:;,e:i, (zie pag. 253) was slechts ',1illy Gelau:ff 
aanwezig. Wat een club+iefde! 

De leider van E was zo gelukkig, dat alle reserves trouwe 
klanten bleken.te zijn. En deze werden· beloond door te mogen 
meespelen. Vanaf de aftrap speelde Lens op de aa...,val. Onze 
aanvallen hadden echter. een te sterk individueel karakter, zo
dat succes uitbleef. Na 25 minuten loste Frans d:ë Jo11g van lir:ks 
een schot•, dat de keeper•·achter de lijn stopte 0-1. Kort hier
op Jmam nummer 2 uit een venijnige schuiver vru1 Jos, 0-2. In 
de t.reede helft wisten Jos, Frans en ee:1· Velo-speler uit tal van 
aanvallen de stand tot 0-6 op te .. :voeren, ter,7ijl Ben slechts 
één schot op zijn doel zag afgevuurd. Tot het mooie resultaat 
droeg het goede spel van Sneeuwjàgt en invaller Van Laarhoven 
niet·weinig bij, 

G, dat halverwege nog een 1-0 voorsprong had, kreeg van Ra-
va een gevoelig lesje en,verloor·met 5-1. · · 

Tot slot harteli.jk d:811.k aan Gèrard Lam, Jan Beckers, Harry 
Douw, Adri van Gastel, Tonny Schç,evaars en Cor Hieuwenhuizen, 
die de moeite hebben willen doen mij ·de wedstrijdformulieren en 
verslagen te bezorgen. 

P.J. 
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t(A T D O E lil W IJ B IJ R E G E Hr 
Hierover heerst· een niet 'te -overbruggen verschil van me-

•ning .tussen -gézonde voetballers e1i zeer oude dames. Deze 1.àa1 
.: ste ha:asten zich -na kerktijd huiswàarts · en wagen zich de res1 
:van de dag niet'meer 1mite11; Met peesje op, haar schoot brei
en· zij ee1i p·aar pe1111en · cf lèzen de , krant. 

Voetballers daarentegen kij_ken uit de kerk komend wat te
lehrgesteld naar de grauwe lucht, zetten hun kraag op, sprin
gen op· de fiets, halen thuis hun kóffertje en zoell:en hu."l ka.-
me.raden op. . 

--. Maàr à.ah bestaat ·er nog een derde soort mensen - men is 
er nog· over bezig· tot welke van be.ide bovenstaande groepen 
zij het dichtst nadèren ~ die dragen bij mooi weer voetbal
s_choeneri, maar bij regen drinken zij slemp acht.er de kacl).el 
en I s andcarendaags lezen zij in de krant, dat hu."! elftal ver
loren heeft. (Dit is niet uit de oude doos) 

r 
U I T D E O U D ·E D O . 0 S ; -
Llet het -tYreede naar Poeldijk! 
Lens 2 wii1ziaar van de Zilveren lauv;ertak ! 
Aanvang 2 .30 u. Allen aa.'1.\'l'e_zig (zelfs de scheidsrechter), ••• 

_ Uit eea van de talrijke goed- opgezette aanvalle:-1 · op het Rohda 
doel speelde iemand - het vras in het kluwen van ar.nei1, benen 
en ror:Jpen·niet duidelijk te zien wie - enfin,-- iemand schopte 
de bal te ver naar voren.· De keeper liep uit, Hendriks liep 
in, 1.-wam te laat en vervolgens in het :.iet terecht. Beckers(va, 
der van onze huidige Beckers. Red.) ontfutselde de k-ee:per de 

· bal ei, deponeerde hem in de touw~n. _Len? juicht, Rohda-su:p
porters :protestere:.1: er ontstond een klein verschil va."! me
ning, De scheidsrechter; die begreep ook iets te moeten doen, 
floot en zeide, dat het goal wás. 

J.J.P,HAGERAATS in 
. lîci. 1 van jaargang 1 van de LenSrevue Nov. 1922. 

De anthraciet, die EGMOND biédt 
Zint-in•Uw haard het hoogste lied 
En_ g r u i s ïn h u: i s? Dat z: i e t U niet 
Dat gruis houdt hij. Dus ·bel s.ubiet 
Drie-'-drie-zeuvert-p.riê-acht-zli'ven! HAL O ? 
•t Wordt: thuisbezorgd! Wij komen zó! 

' -----.-.-
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LE'tT'S 1 ZÀ.KAC¾'ElT:DÁ. , 
Zaterdag 22 April~ LenS G-R-I-J- pup •. 

En anderen naar de bolle,, 
Zondag.· 23 A'pril, LenS l-'2-3-4'.!. B-c;_D. . 
Maandag 24 ~pril~ Club als vanquds. · 

A T T E l, T. I E ! 
J.Admiraal,C,Hillenaar, P.Vollsbregt, L',è.e Jo,ig· wordem 

verzocht de opsJcellingen. van· de EcÇ} g9ed te. lez_Q~1 .. _ . . . . - . ' 

BLOEI E IT DE S CROON~ EI n. . ... 
Meer dan een -u.'iîr l";~eft Ruüg HouJco~·-;;,-~;, dertigtal toehoorders 

,veten te boeien m,t zijn voordrácht over é'.e boll,m. Speciaal het tweede geà.eel té pakte de zaàî.; toen de pariieren pl;,ats . 
hadden gemaakt voor de toelichtipgen -zo-voor-het-vuistje-weg. 
Terecht mocht de voorzitter de spreker _ltartelijk dankzeggen. 
Elf J:TIJ lTAA.c"l. HET K E UK E N R O F • 

. . a.s. Zaterd.ats· vartrekt de treµl nz.ax Liss-,:: ·om 1.51 u. 1s 
middags, dus 9 voor 2 vanaf H.S. Wie gaat mee?- \Tij rijden naar Lisse, be_zpeken de 10 millioen ,bloeïei1de bollen in het Keuke:,
hof en ontmoe.ten Jacoba v:an Beieren in een groots bloemencor..: 
so, waarin 40 à 50 schitterend ver.sierde wa.ge;IB meerijden. 

Wie per f;i.ets wil gaan, doet beter iets vroeger te vertrek-·bn. . . . 
De entréenrijs van Keuke,'lhof is. f l.'---• Deze gulden ·kan men 

ook reeds st~rten bij de. aankoop' van het retourkaartje Den 
Hii.ag--Lis se •. 

-.-.-.---
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UITSLAGENV ~~Af~f~l~5~e=n~l~6~=ll~fil=L~~l~95~0~. 
L.D .W .S. LenS l l'-5 
R.K.A.V .V.. ~ LenS D 1-3 
LenS E 
Moa 
S .V .T. 
LenS J 
LenSpup. -
V A . R I A • 

G.D.A. 
LenS G 
LenS I 
Velo 
w.v.s. 

,· .. 
-~1 

0-8 
1-2 
2-0 
1-2 
3-1 

. Bartje was tot nu toe in oµze la-ing een onbekende naam. 
:.raar 0,1.Ze v:rienden de Heer en. Mev:rouw Th.van Boheemen-Walhain, 
presenteren ons nu hun Bartje; nog-in de wieg, maar over tien· 
jaar draagt hij het LenStenue'en na nog eens tien jaar viert 
hij ons gouden bestá.a.-isfeest als spelèr van ons eerste elftal; 
Dit is hij als telg van de families Va.;1 Boheemen en WaJ.l,.ai.11 
verplicht. Zover. zijn wij echter nog :niet. Voorlopig wensen 
wij de gelukkige ouders van harte gelü.!c. · 

Joop Wüstefeld demonstreerde Zondag hoe je met een loop
fiets toch nog op tijd kunt zijn. 

E E H A F S C H E I D S W O O R D. 
Hu reeds a.s. Donderdag 1ijn lru·,ge reis naar Australië aan

vangt, is het mij niet mogelijk van al mijn goede LenSvriendes'l 
persoonlijk afscheid te nemen. Noodgedwongen - niettemin va:.~ 
harte - doe ik zulks nu via d'e LenSrevue. Ik bedan_1<: dan mijn 
club en mijn vrienden voor de prettige omgang en wens alle 
LenSers het allerbeste! 

Tot ziens. RIT ROODEffRIJS • 

L.D.'J,S. LENS 1 1-5. , 
De spelers van ons eerste elftal hebben Zondag j.l. bewezen 

uit het goede voetballershout te zijn gesneden, Om in traini,-ig 
te blijven had de Eco de Heren aangeschreven voor een v:riend
schappelijke wedstrijd in Lèiden tegen L.D.W,S., een 4de klas
ser vru1 de. K.N. V.B. De reportage van de voetbalwedstrijd België
Holland ten spijt, waren alle aangeschreven spelers prachtig 
op tijd aa.nwezig. Ook de Heel:' Smit gaf acte· de présence. Zo-
als U uit de uitslagen hebt kunnen lezen, werd deze wedstrijd 
door ons met 5-1 geuonnen. Deze uitslag is niet geflatteerd en 
de tegenpartij was. toch geen "Doetje". Geflatteerd of niet ge-
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flatteerd, doet èr feite lijk nie't~ ·aa:1. toe. Tlàt ons zeer. ver.,
heugd heeft, is de goede geèst in het elftal en de zeer goe
de spelopvattL,g, welke deze middag werd gedemonstreerd.Thans 
geen paniekvoetbal, geen ondoordacht trappen; maar alles goed 
1Jekeken. De doelpunten waren allen van zeer goede kwaliteit: 
Af en toen kon men de gevolgen van oavoldoend9 training con:.. 
stateren in een tekort. aan baltechniek, maar vanmiddag werd : 
dat ruimschoots goed gemaakt .dooruhet frisse spel en het··;, ·_· 
entrain waarmee gevoetbald werd. Als zo wordt voortgegaan kan 
de toekoir.st met vertrm.2x1en worden.:

1
.~egemoet' gezie11. Om geen 

afbreuk te doe:i aan de ploeg als geheel, wil ik .thans niet 
de uitmunters noemen. Mdet·nog vc:tmeld worden, dat de Heer· ,-
Smit ".eél ve:rtrou11en i..>i zijn toekomstige pupillen kreeg. ,, . 

. . . a. 
~- . 1 

Al~r TIE. KLETill!OITDIG:CU VAn GEEST. 'I 

. Waarom laat je de mo·ed zakken ~~s niet lu!rct, wat je zç, 
graag zou presteren? Je deed toch.je uiterste b<:,st? Die oilte
vrede:r~'ieid over · en die cri tiek o~1 jezelf zijn goed e;1 119ód
zakelijk om tot steeds betere pres;taties te geraken, maf"r l\et 
falen is even natuurlijk. Stol je ,voor. dat· alles gi;1g. zoals . 
je het zou ~,rillen; 0 W'~l~ •• ·• •. di:i.::. w~en vre ke.n:pic;>en Van Neder
land.· )Jaar dat var.7acht niemand vrui. jullie. Sleéhts vragefr · 
wij. (e:~ dat is ~1iet vreïni.g) moed~ 1 ,9ptimisne, ·ijver en· een · 
O?en oor vo9r O]c)bouwende critiek. '}?edenkt daarbij steeds,dat 
de çri tiel:: niet b·adoeld is om je 011aru1g·e~a.6 te zijn. II iet 
iedereen verstaat de ku.:.'lIBt iets op ee~1 prettige w·ijze te •ze~
gen en jammer ge11.oeg zijn er· 09k:-Vele11, dis niet de eigéü~ · 
schap ·hebben het goed bedoel,'te te ku;.man belu.isterÈm~ En toch 
ieder bedoelt het beste voor ~djn vere:.:..igiï~•. · 
Voornemen~ Een ieder beijve:re zich o:p ziji1 Lla.J."'!ier het beste 
voor· zijn_ veI;"e.:.'!iging te bereike!l e'H we late:a nooit de moed 
zak ... :ren. · - , 

P R O G R A L! 1i .a SIDTIORES 
2.30 u. Rava 1 - Lens 1 

ZONDAG . 2 3 APB,_I_:L_j. 95 0 : 

2.30 u. Lens 2 - De Valkeniers. 
12 .- u. Le1'.!S 3 Postalia • 

12.- U• LenS 4 Celeritas 4 

. Terr,Zuid9r,.:,ar:;: Rava-VVP. 
1 - terrein 1. 

·ter.!:_.Archij?el, Buurtweg( ve·~
-. ~~1wJe v .d.TTaalsdorperlaan). 
terrein 1. ·· 
., 
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P R O G R A E il A JUïHORES :ZATERDAG 22 APRIL l950. 
3:-- u. Lens G · -·Verburch·· · terrein 1. 
3.45 u. Ler.S H · - Wit Blauw RK te=ei11 2. 
3.- u. V .V .P. - LenS I. ...•... terrein Rava-VVP, Zuiderpark. 
2.30 u. LenS J - G.D.A. ;~ terrein 2. 
2,--' u. LenSpup. - Valkeniers· terrein 1. 

P R O G R A Il Tl A JUïïIORES ZmIDAG 2l, APRIL 1950, 
1.15 u. Gr.îlïll~II-Vac - LenS B terrein Roggawonir.g,Buurtv;eg 

Wasse11aar.Samenl{.12.15 u. 
"· lfalieveld,Het Wachtje. 

12.-_ u. K.R.V .c. Le11fl C terr.V:::-zdenburchweg,Rijswijk • 
. Samenl;:. ll u. Capi tol-theater .•. 

l2.- u. Q,uic!t Steps - Lens D terreia lhjke-rklaa.11., 

---------------------------------
DE E.C.O. B lc:.!...!.Jl 'I' ,APPÈL. 
OPSTELLilIGEH., .;, 
Le11S l: A.ten D_am, J .Afun:/-raaJ,, H.Hèukes_, A.Hoefnagel, P,Iirol, 
J.de_Roos,. H.v,d.Burg, J,Ylilleras, A.Zuidwijk, J,1Tüstefeld, F. 
v.lTial. Res_: A.Iirol, H.H9lraich, 'Y,Hilleaaar. Leider: Hr_ T)l. 
S;n:i:t; Samenko=t: l2 uur bij v .Alsem, Apeld~ornsela&-i. 

Le1,S 2: J.v.Iielzen, H,der. Drijver, C,Hillenaar, E,ten BGrge, 
J.Roozenburg, G.v.d.Steèn, J.v.Luxemburg, !:I"liac.~te:r.:>ad~ J.v.d. 
Wal, P.V·ollèQregt, C.Du.renka.69. Res: S"Kroon, :8..Eecker,· J.Tuiy, 
Leider: Hr H.Koster; 

.· 
Lens 3: J.Frijters, Th.v.,fijk, J.Al, L.de Boer, G.Coomans, ç.· 
v.Luxerr.burg~: C,Al, A.Bogis.ch, :J.Verheg:,;e,1, J.Linnev;eever, 7, 
Hegge. Res: J,Bom, V;v.Laarhoven, A.Versteegh. Leider: Er A. 
de 'leert. 

Le1"!S 4: A,Blok, H.v.d.Boogaardt, J.v.Venrooy, J,v,Westing, A, 
Boortman, .J.v,Spronsen; F.çte::·_,Jong., F"v.Lux:emburg, .A.v.d.:Semtj .. 
H.v.Rijn, L,Borsboom. Res: P,cle ,Leemv, F.Jlouwmeester, F,1iourik, 
Leider: .Er J.v.Verrrooy'. ,., · 

Ler.S 1 - Rava 1. Deze wedstrijd is vru1 het grootste bela::g-. 
Het is alles of niets; er op of er oEder. Zet nu alles op al~ 
les· en het ·lul:t ! ! ! ! Ler.s· 2 speelt voor" de H.V .B.-beker tegen 
Valkeniers 1. F.ier zit ·winst in, als elke speler zich volkomen 
geeft. Ret derde speelt i11 (e· Archipû-,-serie tegen Postalia. 
He-teerste heeft cle eerste ronde overleeft,het derde volge dit 
voorbeeld.Het vierde speelt de laatste competitiewedstrijd te-
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gea .Celeritas 4, Als deze wedstrijd gewonnen wordt, en dat 
kan, is het gevaar voor degradatie vrijwel·nihi+-

Veel succes !!! 
E.C .o. ---------------------------------

UIT HET J U 1T I O R E U KA 1i P •. 

Mutaties en Reserves: 
H.Kemper reserve voor G. •, 
Met B spelen mee: G.Overdevest, J,Ku;vr,ers,. M.v.d.Berg en P• 
v.d.Zweep. 
Reserves voor C: J,Jager, H.Kemper en T,Vollebregt. 
Met D gaan mee~ TI' .Sneeuw'jagt en .À.. Toonen. 

E moest met een 8-0 nederlaag.,genoegen nemen tegen G.D .li., 
Br=! om te rillen. 

G deed beter en nam met 2-1 revanche voor de grote neder-
laag in de thiµswedstrijd tegen Moa. . 

'J verloor op het nippertje van Velo raet 2-1,; Jalnriler, hè. 
De jongens hebben goed gespeeld. 'Het standje, dat ·Wim na af
loop kreeg, was onverdiend. Dit racet even worden vermeld. 

De pupillen wozi:.1en met 3-1 vw:~.v.s • 

R.K.A,V.V. - LenS D. 
. . . 

Deze wel zeer bela.--:grijke wee.strijd met als inzet de bove:1-
ste plaats werd op keurige wijze é,1 wel verdiand door de on
zen gewor,nen. Lens dat de toss won, verkoos eerst met cle vrij 
straffe wind tegen te spelen. Dit was zo o?,gunstig nog niet. 
Wij langs de lijn hadden immers v~rtroµwen iJ.1 onze achterhoe
de. nu, ze hebbe1, ons niet beschaamd, De talrijke aanvallen 
van R.K.A. V.V. hadden een warme ·ontvangst en werden resoluut 
gekeerd. De voorhoede ondernam, zo tussen de druk op onze 
veste door, wel eens een gevaarlijke uitval, De middenlinie 
werkte prima. De buitenspelers werden geheel uitgeschakeld en, 
dit was maar al te noodzakelijk, want de enkele keer dat de-
ze z:'.ch vrij speelden, ontstonden er door h1.u1 gevaarlijke 
voorzetten hachelijke situaties voor 0113 doel, We denken dan 
even aan die gevaarlijke corners; bij welke Gerard Laramers 
de bal weg kopte en Toonen.het leer wegstompte, Fritz Sneeüw
jagt viel op door zijn kordà.a.t îngrijpen en speelde een zeer 
goede wedstrijd, Ook steu,"1de hij ria rust goed onze aanval. 
Henk de Baldcer kalm en rustig als· al tijd ruimde voortreffelijk 
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evenals Nol va..>i Gein, cl.och deze ,vat vi:miger back zat elke 
R.K.A. V .V .-er op zijn h1.lid en ontnam <èll:.:.e schietkans. Spil · 
Eoortma."l dekte de midvoÖr àf en beheerste het gehele midden
veld; mede dooi· het halen der binnenspelers. r,ee, de eer~'."~. 
helft. was· cle· weè:strijd ·va..-i· de àèh'i:erJiö3dê- eiï.hèi:ï:i1ëé:{ O.:.o. 

]fa de rust all2s op. de. aanval. en. toen voltrok zich de -ta·c
tische zet. Onze bedoeling - vóór de rust wind tege,1. - '.ha,ï. 
succes. R.K.A. V.V. onderschE.tte om:e aanvalsli:nie en -de schotc 
vaardigheid. Van meet af ~ go:J_fden aaaval op aa.>:1val op het 
doel van R.K._C V ,V.' Het· was alles Lens we.t de klok sloeg.Zo · 
lw.ar::1 al vrij $:POed-ig het eerste doelptl}.'lt., keurig door Ra.i1s, · · 
ri:orte:mas ·voor ir:o"i-1 ur1:Îê.21US 'lieerg~lai<l e::i deze benutte d.e U...11.ie
ke kans door vrij be.heer(St .. eèn o,~o!.ldbaa.r .bocgballetje·-in te· 

. zenden. -~y; liet ~o~gen eu doorzettea van )îico Romi j:1 werd 
ook belo6:id, hij ·me.akte met fraai doorzett.e~ ·ons· tweede d.oél-
punt .Een vliegend schot va;i Hans Korte]w.as werd door de :,:,aal 
gekeerd.De li:::kervleugel,ook al niet mals ,deed evenee:1S een 
duit in het. zakje. Al ma!ili:tè l-eo~Haket met een harè.e.schuiver 
vru: mil 30 netè; he~ derde do\ê'lpu.--:t, de. linksbtiiten onze eige1a 
rijke keéjer· speelde ee~ priIB wed1?trijd.!lij bracht ve.ê.rt in 
de voorhoede .Hierdoor ko,1 Leo Ha:.:.et zich, !:leer in het iaidden 
b~wF-:gen • .:U oat. al~.e.e!?- }:eurj,g rosulfaat... c Jr ..... 
s.v.T. - LEUS I 2-0. 

··J.l. Zaterdagmidda,; vond er op het S.V.)!.-te:tr.ein het belang-rij
ke -treffen pl1?-ats tusseo,. SVT en Le1ill I.H.,,-laàs hel;,b;m onze jo:r
gens de vlag móeten Strijl-'-..en,waarmede de !~1s_ op iie~ kaL1_pio2ï.1-
schap uel zeer ·gereduceerd is.De. uedstrijè.,clie .geleid werd doo 
de Hr E.Hanse, begon ·met enig ~VT...:ove:rnïcht, doch onze ke.'?per 
in tepvorn,wis-t ·voorlci:;;,ig doel:,:,w1teri fa voorkoraen.Toch \w.s de 
ecarste rieële kà.>is aá.11 · ori.s ·toen· a:e bal .na een goed ger,oren l:or
ner van Pietje Keesje wel 'bijna söa,lpeerde,maar echt.er geen 
doel -trof .Hierna ·z~tten de tegenstrufders een fel tegenoffen
sief' :Î.~î wat zijn beloning vÖhd in· ee1~ zeer fraai doelpU.at .Hier. 
bij bleef het tot de. rust .Hierna wa? h0t hoofdzakelijk ;,V'i' dat d, 
toon aangaf' .·,Ve:). 0~1dernamen wij enkele mo3dige pogingen om d.e '. 
vijandelijke v\ê's·te· tot capituleren te dwingen, doch wij mochten. , 
hierin niet_ s'lage:1.'i/'el slaagde SVT hierin dat een 2e dqelpu.'lt 
aar: de· score toevoegde.Wel bracht .Ta.11.tje v.d.Heer onder-.luid 
applaus mo0~.ige · redding, toen onze keeper reeds ee:p, geslagen .· = wás;Doch··1n dê standl.-,,.,am geen wijziging mee;r. A;s. Zater:=-, 
dag .. beter··t·. · ·,: . J .Lili'J:i'E'.'IEEVER •. , 



......•. D E L E N S R .E V U E · 
Weekblad van de Haagse R,K.Sportvereniging Lenig en Snel. 

Opgericht 18 !leo.1920. · ., -'·· Secret_ariaat: Gaslaan .54, 
· · Tel. 39.a3.75. 

Terreinen Ockenburgh,einde Laar{ v .Meerdervoort 
Tèlefoonnummer: 39.60.46. 

Redactie: P,Juffermans en J.v.Venrooy 
Redactie-adres: Amandelstraat 51. 

·Administratie-adres:· J .J .v.Luxemburg, Copernicusstraat 56. 

.. Jaargang 1949-1950, Nc,34 28, Apri.l 1950. 
~----------- .------------------------,----------------------
L E N S I Z A K A. G. E N D A. 
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. 'y· E R·K LA R IN G ! 
• ·· Door· tot nu toe onopgehelderde 6orz.aak is' de copie van de

ze Len~revue, waaraan wij Maandagavond zoveel zorg besteed-
' den, ih zijn geheel verloren gegaan. Daár wij eerst heden, 

Woensdagavond, kennis kregen van deze kleine~ maar toch gro
te - ramp, kunp.en wij niet meer verhinderen, dat de wekelijk
se gegevens niet··vÓÓ;r Vrijdag il). de LenSgezinnen komen. Wij 
bieden orize troûwe lezers hiérvoor onze verontschuldiging 
aan. . 

Het 'spreekt vanzelf, dat wij oriäanks het la.te verschijnen 
van ons weekblad, toch vertrouwen, dat alle spelers zowel 

·Zaterdag als Zondag op hun pÓst zullen zijn. 
Men zal begrijpen, dat wij deze uitgave zeer moeten beper

ken. . REDACTIE-. 

D E O 1 Y-1! P I S -G·H E ·· D A G. · ··· 
Vóór 10 Mei a.s. dienen liefhebbers voor de jaarlijks 'te

rugkerende Olympische Dag in Amsterda.mLschriftelijk te m~l- . 
den aan het adres van de secretaris, Gaslaan 54. Lzich · 

De prijzen van de plaatsen bedragen van f 1.- tot f 5---• 

V A R I A. 
· Onze hartelijke gelukwensen voor de heer en mevrouw Aad 

Hoefnagel-v.d.Ham bij de geboorte van hun zoon, die zoals Joop 
Willems op de clubavond ons toevert~ouwde, een stoere boy is, 
zodat LenS t.z.t. een plaatsje voor hem zal moeten open hou- ~ · 
den. 
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NAAR ·D.E -BOLLEN·!~ .. · .... , . 
, ,De ,trein met zijn kostbaxe lading bollenliefhebbers zeti;e 

zich stipt op, tijd in beweging. Een blik links en rechts uit 
het coupéraam gaf _Óns n~ en dan een voorproefje van wat Lisse 
zou bieden. Hier bleek het·· stationnetje ve:el te klein vàoD··de 
lange rij wagons maar na enige tijd stonden ·wij toch buiten en 
voegden ons bij de vele wandelaaxs op weg naar het vriende
lijke dorp,_Huug Houkes voorop - natuurlijk -als onze gids -
zigzagden wij over de weg om de prachtige mozaïeken te· bewon
deren, samengesteld uit duizenden byacinthbloempjes: een mo
len, een zeegezicht met een zeiljàcht op de deinende wateren, 
een pronkende pauw~ een doos Vinolia .. e.a. ... · 

Vervolgens stelden wij ons op langs· de weg om Jacoba van 
Beieren te begroeten. Nu,· zifbleek tot de vrouwén te beho
ren, die. het riskeren _op. zich:te laten wachten, Doch ten slot
te hebben wij Vrouw Jacob en haax stÓet kunne;:;_ bewÖ:nderen;En 

.. de 41 rijk met bloemen.yersierde praalwage;ns·-waren· e~n weefde 
voor het oog.· · . · · . . . · . . . 

Na weer een wandèling kwamen· wij in Het KeU.Kenhof, waax de 
heer Houkes eçht in zijn knollentuin was, nu hij volop de ge
legenheid had. ons.te wijzen op de schoonheid van de duizenden 
en d4izen_den bloe;ien'.de. tulpen en narcissen, in eeri groot° aan-

. tal voor ons onbekende soorten' en va.riëtei ten . door kunstenaaxs-
hand in de Lisser lusthof gepiant. · 

Ons zeer.kleine LenSgezelschap heeft een goede.middag ge-
had. . .. , 

Op de thuisreis -had Nico SëhöÛten de ge1:egenheid op. t.e. mer
ken; dat,-.een trèinmaaxschalk niet met 'conducteur dient ·te wor-

. · den aangesproken, maar met· Êx:êellentie; · ' · · · · · p .. · .. 
3 " . . 

U· ·I'-T S L A G E N VAN 22 EN 23 .ÄPRÏL. i95ö"~-~- -· ... 
;Ra.va l - Lens 1 2'-l.: •Quick·Ste}Js··...;· I;enS--n····"····.' 1-3 
LenS 2 - De Valkeniers 1 3::-B. ·Lens 'ci:'. . .,-,Verburch .. · , .. · 3-0 
LenS 3 - _Postalia . 1-:0,, LenS H - Wit '.Blaµw R,K_- . _2...:0 
LenS 4 - Celeritas,. . , o.,.g, V.V.P •. -:LenS I ·. · . .,0..:.14 
Gr;Wi:;.1. II V!).c - LenS. B ·2-0,·, LenS J - G.D.A. . . 1-6 
K.R. V. C. LenS C - , "4.'.:f~:LénSpup :-- .:: · De Vitlké;{:i.er; . 5.::1 

!I . .:.,· ............ · ..... . 
. . ' . _,. ~--:7·.·- . _{" :· .. ~ . 

. . --- •• +: •• _--

..... · 
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P R O G RA MM A JUNIORES ZATERDAG 29 APRIL 1950. 
3.45 u. De Valkenie:,s - LenS Jr.. . te:i::r.,Hoornpark Rij_swijk; 

. ,i · Samenk.,. 3. u. Rij~ .plein. 
3.45 u. Lens H - Gr.Will~ II Vac" terrein 2. 
3.00 u. LenS I - D.H.B,R,K. '\\ . · terre.in 1. , . 

· 2.30 u. R.K.17.V.V. - LenS J ,. terr.LenS Ockenburgh •. 
' . 

P R O G R A M MA JUNIORES · ZbNDAG . 30 APRIL 1950, 
1. 15 u. Lens B ,.. S.V. T. '< · terrein 2. · 

,-12.- u •. Gr.Will. II.Vac - Lenf/D terrein Roggewoning.Samen-

' 12~- u.: LènS E.- Velo 

-,:l . 
t·.· 
1 

komst 11 u~ Het Wacht'je •· 
Malieveld. 
terrein 2 • 

. DE' E,c;o. BLAAST" APPÈ·L. 

P R O G R A M l,! A SENIORES Z,ONDAG 30 APRIL 1950, 
· · 2 ,,30 u. LenS 1 - Spoorwegen '.l .. · . terrein 1. • 

2.30 u. Oliveo 2 - LenS 2 terr.Pijnacker,Klapwijkse-
L weg 35, 

. 2.30 u. D.R.1. 3 - LenS 3 i. terr,D!'llft,L,.v,Yolleri,'ng • 
. De w,edstrijd .van het vijfde is!,uitgesteld. 

· Lens 1: A.ten Dam, J .Admiraal; H.Houkes, ·A.Hoefnagel, P.Kröl, 
J .de Roos, F;de Jong, J .Willems·, H.v.d.Burg, J .Wüstefeld, F. 
v .Niel. Res: W ,Hillenaar, H.He:l.mich, :il..Zuidwijk. Leider: Hr 
Th,Smi t. Samenkomst: 12 u, · bij''Alsem, Apeldoornselaan • 

. LenS 2: J.v.Melzen, H.d~I). Dr:\-jyer, c.Hillenaar,. J.Roozènburg, 
A.Boortman, C.Durenkamp, J.v.1\rxemburg, H.Hanstepaç., J.v.d. 
Wal, P.Vollebregt, M.(,lelau:ff. ,!1.!Js: A,Wagemans, H.v.Niel. Lei-. 
der: C.Durenkamp. Samenkoms.t: .Ingang Hall.Spoor te 1.15 u. 
Vetrek trein 1.27 u. Terrein'ï,:[gt"+ 10 min. _van station Pijn-
acker. · ··• ·· · · · · .. 

Lens 3: J.Frijters, Th.v.1'lijk,"J,Al, V.v.Laarhoven, L.de Boer, 
C.v.Luxemburg, C.Al, A.Bogisch/W.Verheggen, J.Linneweever, 
W.Hegge. Res: J.Bom, J.Heere, L.Bom. Leider: Hr-A,de Wéert. 
Samenkomst: 1.15 u. Ingang hall.Spoor. • · · 

U-IT HET JUI'IIORENKAMP. 
Het is wel erg jammer, dat.~~ verslagen van de gespeelde 

wedstrijden met de overige copie verdwenen zijn. 
Even in het kort toch nog een en ander: B verloor met 

slechts 2-0 een heel goede wedstrijd tegen Graaf Willem II Vac·. 
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Ver in de tweede helft was de stand nog. dubbelblank. 

C verloor ook, n.l. niet 4.:.2·,,. of'sêhoon ónze jongens eèn:-tijd 
lang v6ór stonden. 

D knalde er lustig op los en versloeg zijn grote rivaa.l·. 
Quick Steps met 3-1. Nog ee!\ klein rukje en de jongens van; 
Dhr Bierhuizen zijn kampioen. 

G bereikte in de eerste helft een goede 3-0 voorsprong en 
wist deze te· behouden tegen Verbureh. .. ·.· 

Ook H boekte winst en zond Wit Bl·a.uw R.K. met èen kleiné 
nederlaag n. 1. 2-0 naar huis .Winnen dè jongens ván Dhr ·c'ómbé 
a.s. Zaterdag, dan gaat weldra de kampioensvlag omhoog. 

I had iets goed te maken en verpletterde V.V.P. met 14~0. 
De vi taminespui t blîjkt dus weer intact te ·zijn. ·· · · .,.~••(,,, 

Dat J zou vë:i-liezen·, ,vas te· v'erwac1itéi1 tègeii G.JJ,A;";"hët 
werd 6-1. · ·· ... .... . . ..... ___ ,:_,_ 

Tçit slot _de _PU!l,~llen:. Deze :,r_onnen ni~~ ~-}.•. rete.'.!'.'_9,Cl§!±.Pl':!1t-
te niet minder .. dan 3 keer. Hoe bestaat het ? ..... 

Mutaties en reserves: 

Met F speelt 
Met H speelt 
Mét B spelen 

mee: Henniger. Reser.ves · A. Linneweever en. J,.Kocks. 
mee: A.v.Aarem, . , ... : 
meè: ·M.v;d.,Berg,. J.Kuypers, G.Overdevést·,- S·.,r~d. 

' Zweep· en ];'.Stal. . '. . ... ' 
Uet D Sp!lelt mee: A. Tcionen. Reserve S. Vloemans. 
Reserve voor E W.Davis, A.Laarhoven. 
Met E speelt mee: H.ten Berge •. 

. ' 

---- •• +. --- .... 
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L E N ,S,' Z A K A G E 'N D A. 
Zaterdag 6 Mei: LenS F-G-J- pup. 

, Zondag 7 Mei: LenS la-lb-3-5- A-C:-:.D-E-'H. 
Maandag 8'Mei: Club als steeds! 
----~--'---~~-----------------------
0 F F. I C. 'I E E L. . ' __ : ~ 
Op _de ballotagelijst staan: 
no.60- Senior G.Hendriks, Nieuwe Weg 80, Lsd. 
no.61 Junior H.ten Berge, Goudenregenstraat 258a.' 

, no.62 M.G.Blok, Ampèrestraat 134, 25-11,:_33. 

UITSLAGEN VAN 29 ,en 30 llPRIL 1950. 
-Lens l - SpoOIWegen l 2-1 -Gr~W .II Vac , - Lens D 4-2 
Olivec 2 - LenS · 2 3-1, Lens 'E · • ,_ Velo 1-0 

"D.H.L. 3 - Lens 3 ',:,4--1 De Valkeniers - Lens F ,1-1 
LenS 5 - D.H.C. 7, 2-3 LenS lI - Gr.îl.II Vac 3,:_0 
Lens :·,B - S.V.T. 4-1 LenS.,'.J: - D,.H~B.R.K. 9-0 

R.K.w.v.v. - Lens J 6-3 --~-" . 
V Ä.N DOEL TOT DOEL,. 

"In de hoop, dat deze kopy een beter lot bèschoren is dan 
dié van vorige week, volgt hier de geschiedenis van d& voet
balgebeurt.enissen van Zondag j. 1. 

Het eerste speelde zijn laatste wedstrijd tegen Spoorwe
gen. Nu de druk geweken was - zelfs een ovexwinning kon ons 
niet me13r helpen - was het :resulta,at direct be"ter. Al spoedig 
na."het begin benutte Wlistefeld een goede voorzet van de rechts
bui ten de Jong. Het spel was verdeeld. Hoewel de Spoorwegen 
een kleine veldmeerderheid. hadden, waren ae beste doelkansen 
doór ons, Een kwartier na de rust kwam de gelijkmaker, met 
een boogbal gescoord. Pas ënige minuten voor het einde wist 
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LenS de twe~de goal ·te··fabriceren. Door dit resultaat werd 
Spoorwegen de tweede candida'?-t voo:r, de degradatiewedstrijden. 

Het twèede elftal ging met•een groot aantal invallers naar 
Oliveo, ook voor de laatste.camp.wedstrijd. Voor de pauze was 
onze ~loèg in de.meerderheid, hetgeen door van Melzen (mid
voor!) tot uitdrajilcing werd gebraçhi;. Jammer genoèg misten eni
ge invallers-na de. rust het nodige uithoudingsvermogen om het 
Oliveo-offensief afdoende te weerstaan. Ondanks moedige tegen
.standers vonden de .gastheren. driemaa], de juiste plaats. 

LenS 3 besloot de camp. met een wedstrijd tegen D;H.1,·. 3 •. 
Ons elftal verkeerde niet in zijn Zondagse vorm, waardoor de 
Delftenaren duidelijk het beste van het spel hadden. Voor de 
rust leverde hun dat een 2-0 .Y.oor.sprong op. In de tweede -helft° 
leek er een opleving in onze. gelederen te komen·,· toèn Verheg
gen de achterst.and -verkleinde·. D.H.L. werkte zich echter weer 
],os en stelde met 2 doelpunten de overvrinning veilig. 

Het vi.jfde moest in de eerste promotiewedstt·ijd ··met 3 inval
lers aantreden. Ondanks het feit, dat de invallers. zee:i;, .hard 
hebben gewerkt, deed dit natuurlijk er-t1stig schade aan het 
ploegverband. Ondanks dat was de stand 5 minuten voor het ein
de 2-1 voor· LenS •. Toen gaf de scheidsrechter voor een totaal 
onopzettelijke handsbal aan D;H,C. een penalty cadeau, die 
prompt werd benut. Dit werkte, dusdanig ontmoedigend, dat D.H.C. 
zonder veel moeite nog een derde doe.lpunt bij de reeds. verkre
gen kon voegen. Onze goals waren béide zeer fraai. F:r2-11s van 
Luxemburg zorgde voor de rust na 60ed doorzetten voor de gelijk,-
maker,terwijl de. Leeuw na 20 min. in de 2e helft met een prach-

.. tig schot scoorde.Aan alle spelers een eresaluut voor het har-
.de wèrken. De stand·vaiî°Ten 2 luidt: · 

.. D.s.o. 20 36 65-20 A.D.O. 7 20 34 68-20 
Maaldwijk 20 ·· 22· · 52..:.44 · Coi-icordia 2 20 32 63~25 
D.H.L. 20 21 39'-3.3 Spoorwegen 2 19 23 45-29 
Rava 20 21 44-40 .Duno 2 20 22 . 43-'34 

. Gouderak 20 20 38-51 Lens 2 20 20 42,..53 
Kranenburg 20 19 44-43. · Delft 2 .. · • 20 18 46-41 
tè Werve ·20 19 46-46. H;rvr.s.H. 2 17 i6 "3.3-34 

· Donk 20 l7 38-37 .. Oliveo 2 ,18 15 35-42 
· · Vogel 20 , 16 31-53 . .P.D.IÇ. 2 20 13 35-68. 

Spoorwegen 20 15 37-53 Duindigt 2 19. 12 24~55 
Lens · 20· 14' 33-48 D.lf.t: •. 6 17 5 _27..,60 . . 

-~•_l --• .Q~ · • .:..-
-: f!. 

J ::,}: ·., 
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,_.,·ophet·ogènblik zijn op·thtiisreis vanuit Indonesië: 

.. · 1ê::1ûit';••:M.C ;,f, Soetermeer met/ s. s•, General :Black, .en 
, ·' °KÓ:rp. ·A:ê-;i;v~Luxemburg met s,'.s, Tabinta. ·· · · 

:Beiden worden 16 of 17 Mei·ve:rwacht; · 
:Bovendien is de boreel.;huzàä:r J.M.v,d,Poort èf op weg èf 

reeds thuis. Nadere gegevens •ontbreken ons. 
~ Wij ontv.:µigen beriçht, dat ·F+ans van Niel zich op 7 Mei· 
gaa_t ·:'!:~:;"lov:ë~·•mët inej .Heruiy Zijden.bos. Al houd·t he-t jonge·,; , 
paar,_geen.reoepti~, onze goede'.wensen zijn er niet minder 
hartelijk om. ,P.t:C>ficia t ! ·~ 

Op 25 Mei nopen onze .oud-junio:i: en trouwe donateur Wil· van 
B,o~ee.men .e~ ,mej ._Leonie van :Bussel zich in de- echt te vereni
g~:q.,-De. p}.echtigheiid v:i,ndt plaats vóór de H.:Mis van 10 uur in ·
qe _S:i,J:_lt ,Ag-nE;_::;lff!:r.k;, In de -pastopie is er. gelegenheid tot ge-

.. ;Luk we:r:isen. )Jaar, oqk in de LenSrevue. Dit doen wij dus.· Moge 
voorspoed en geluk het levenspad van het jonge paar vergezel-

' 1 len. . · ,. ·. •. 
_-;- . _:,;~1;51:tifag 1..1. waren, wij getuige van de .huldiging, ,die. onze 
donateur, de heer H.W.Rientjes, zich moest laten welgevallen 
na 25 jaar als amanuensis van het Aloysius Coliege--·en héi/ . 
. Sint_ ~~s College werkzaam te zijn geweest, in wëiic,tp;;-_i9.à:e 
hij·_,zijn vele _schitterende kwaliteiten heeft weten t_e ·tonen. 
Da.ar de jub_ilaris. tevens afscheid nam van zijn werkkring wegens 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, past naast 
ee.>1' felicitatie onze goede wens voor een rustige en gezonde' 
levensavond •. '' . " . 

De Olympische· Dag vindt plaats op Zondag 18 Juni a.s. 
Cor v.d. Wilk vond op ons eerste veld een vulpenhouder:· 

Adres CopernicU?straat 13 • 
. Wie heeft een kous van Ka:rel Spapens? , ' . . . . .• 

PR o·a·R A M MA SENIORES ZONDAG ·7 MEI 1950. _;:;====-_;:;c.::.;;==--'_..;::=c...:=~ 
12.~ u, Lens la - H.D.V. l Terrein AJ:chipel :Buurtweg. 
1·.30 u.·LenS•,lb - Rouwkoop· :Terrein RKA.VV v.Ruysdaellà.aii · 

.·: · ·. · 15, Leidschendam; · · 
1_.15 u:· LenS· 3' ' - Zw,:Slauw Terrein Archipel :Buurtweg. · · 
2.30 u. -Wilhelmus 4 - Lens 5· Terrein Oosteindë.283, Voor.:: 

burg. . • 

.:, '. ~ ·"•. 
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P R O G R A M 'M A JUNIORE3 ZATERÎlAG 6 MEI 1950. 
3 u. Velo Lens F · 'terrèin·te Wateri'ngèii.Samenk'omst 

2,.30 u. hoek Léyw<,g~Vrrpeswij~t"r. ? u. Vèrburch - LenS G terrein 1 Lenig <,n SI_lel.Oçkemburgh. 
LenS H speelt Zondag. (zie.onder) 

3 u. LenS J - R,K.Yl;V.V. "terrein 2. 
2 u. LenSpup. ~ G,].A, 'tèrrein 2. 

P R O G R A M JO: A JUNIORES ZONDAG· 7 ~i!EI 1950, 
1.15 u. Westlandia -· LenS A ._; _ _. terr.te Naaldw:Ljk.Samenk. 

12.15 u. hoek Loosd.weg,-

1.15 u. Lens C 
12.~ u. W. V .S. 

2.30 u. R.K.w.v.v. 

12.- u. G.D.A. 

. · ,. . · Valkenboslaan. · 
- Gr,W. II ;v"ac 

Le:nJ3 D - ;_ -

- ·LenS E ; 

terrein 2._-
terrein Fruitweg.Samenkomst · 

- 11.15 u. Capitoltheater. 
te=. !foordweg, Wateringen. 
Samenk. 1.45 u. hoek Leyweg
Vreeswijkstraat. 
terrein Ockenburgh. 

D E E.C.O, BLAAST 
OPSTELLINGEN, ' • 

" LenS la: A,ten Dam, A.Hoefnagel, J ,Al, J .Uillems, P.Krol, J. 
de Roos, A.Zuidwijk, F,de Jong, J,Admiraal, H.Hou.lces, J.Wüste
feld. Res: A·.ueydra, J,v.Melzen, A,Bog;isch, Leider: Hr Th.Smit. 
LenS lb: W .Hillenaar, H.den Drijyer, C .Hillenaar,, J .Roozenburg, 
A.Boortman, C.Al, H.v.d.Burg, H.Naastepad, H.Helmich, c.Duren
kamp·, W,Hegge. Res: J.Heere, .;r.v.Westing, 1!.Gelauff. Leider: 
Hr :.A..de .Weert. · · 

Lens 3: J.Frijters, Th.v.Wijk, C,Visser, V.v.L"áarhoven, L.de 
Boer, S .Kroon, J .v.Lu:x:emburg, A.Bogisch, _ J,,Bom, P.VolJ.ebregt, 
J .Linneweever·. Res: Th,Kochi, ·J .Meyer, L.Bom. Leider:. L.de." Boer. . .. ~ ' . . . r ~- ~ ···, -·_:··".·. •. • 

LenS 5:·'A.Blok, J.v.Veen, J.v~Venrooy, F.Mourik, H.v.d.Boo
gaardt, J,Bohtje, P.de Leeuw;;J,v.Spronsen, F.v.Luxemburg, A. 
v.d·.Bemt'; L.Niesseri. Re,:i:·W.Klünnen, H,v.Niel, A.Wag<,mans,· 
tèider: Hr J ~v. Venrooy. - l · 

Alle spelers worden verzocht deze opstellingen aandachtig na te lezen!! ·, · · ••\: ... 
Veel succes en prettige wedstrijden! E.c.o. 

q~ 

. . 
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Mutaties en Reserves: · .. J•• 

Naar Naaldwijk tegen Westlandiá~gaan: P.Pellekoorn, c.v.d. 
Wilk, M.v;d.Berg, G.Overdevest./J.Kuypers, S.v.d.z,,;eep, G.v. 
Re enen, C .Bogisch, F.Sciuppers/fE, Lqwenstein, ,B.Helmich, G. 
Lam, R.Leget, J .Wallaart, J .v.d.~Wel. De h_ee-r \'lalsteyn zal het 
elftal op het terrein samenstellen. . 

,Reserves voor C: .A.,Laarhoven, M,Henninger, W '.Day_is_(ka:a.:rten!) 
Reserves voor I,: A.Toonen, S,Vlêiemans_. 
Met E speelt mee, H.ten Berge. ._ -
Reserves voor E: B.v.Velzen, W.v.Eijden. 
Met F·speelt mee: J,Douw. Rese;r:ve voor F: .A..v.Aarem. 
Reserves voor G;_ J.v.d.Meer, P.Palstra. 

Dat B met 4-1 wist te winneri,mag in de krant.Dus komt het 
hier duidelijk te staan.Bravo,kerels! Jullie Léider had er'al
les op gezet om de competitie met een ·overwÏ!J-lling te eindigen. 
Welnu,het is gelukt.De 7-0 nederlaag van de uit'wedstri;jd is 
dus'wel gewroken.Dat het bovendïen in een uiterst prettige wed-

-strijd is gebeurd,strekt beide ploegen tot eer::··--•·· ·· .. 
D liet het lelijk liggen tegen de bewoners ·v.an de Roggewo

ning.Ik zal het in Uw oor fluisteren ... LénS verloor ·met.-4~2. 
Voortaan geen sinaasappelen meer! · · 

Dat E! Dit elftal hield Velo/·er nog juüit onder,benauwd was 
. C . 

het wel,maar voldoende., 1-0. .,, 
• F ,door Ton Linneweever in de; steek gelaten, ve_rloor een punt-· 

je tegen het zwakke Valkeniers. In de, eerste helft werd- iiiértige 
kans om zeep gebr13-cht.En eer,st _in de ·allerlaats;te minuut werd 

; de 1-0 a.chterstand door Loek weggewerkt,toen hij ,een voorzet 
van Heintje niet kon mitsJSen, . . . , _. _. 

I had weer honger,won met 9-0 en is met 130 doelpunten stel-
lig onze topscorer.O,o,die vitamine·spuit! : . . . . · .. 

J stond halverwege met 2-1 a~hter.Daarnà girJk hét nog .wat 
'slechter en onze jongens boekten ten slotte een 6-3 nederlaag • 

LenS H - Graaf Willem Vac 3-p. De· z_o .ernstige ."belag•p::". 
0
va11 

ons R-elftal werd j .1. Zondag met een 3-0 nederlaag. naar huis 
gestuurd. 1; 

Onze jongens kunnen we_d_erom ~~rugzien op een zeer goed .en, 
fair gespeelde wedstrijd. . ;: . 

Toe~ om 15.45 uur scheidsrechter.Reyndorp, die de·wedstrijd 
voortreffelijk floot,voor de eer,ête maal in deze wedstrijd 
zijn fluitje deed horen, ontspon'zich onmiddellijk een ener-
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verende strijd met gedurende de eerste tien minuteL een be
hoorlijk overwicht van Gr.W.Vac.Haar aanva.Ilen·1.ea:ën· ëèlifër al 
len schipbreuk op onze hard en keurig vierkeiidë"·Vérded.igiîig, 
zij het dan ook ten.koste van enkele hoekschopp~n, .. 

In de twaalfde min. echter bracht ~ortman,na 4 of 5 speler 
van de tegènpartij volkomen aan zijn laars te _hebben gelapt,met 
een keurig schot de stànd in ons voordeel op 1-0.Tot aan de 
rust ging het spel gelijk op met aan beide zijden enkele zéér 
gevaarlijke momenten.-Oruniddellijk na de rust pakten onze jon
'gens zow::.ar nog fanatieker aan,en toen na 8. min. _spelen onze 
rechtsbinnen geen kans zag een hèm aangegeven bal van links 
op de juiste wijze op zijn '1 si9fll te k:rijgen,gaf hij .een kleine 
pass aan Micliel Mas,die e:r beter voor stond,en deze maakte er 
een pracht doelpunt van 2:-9• .. _ . · · · · · 

Gr.1'1 .Vac scheen iets ont!Jioedigd al k:,ramen· zij nog enkele ma
len gevaarlijk térug.In de· 15e min. van de ~e hélft gaf van 
Aarem een door hem mooi viij gemaakte bal ter af'werking aan 
Cloosterrnan.Deze bedacht zich geen ogenblik en maakte er met., 
een strak schot 3-0 van.Inmiddels verstreek de tijd en gelukki; 
maar,want de. regen deed steeds meer afbreuk aan het spel..Het 
terrein werd glad en de ·bal werd "lood zwaar" • Om 17 .00 u. floc 
scheidsr.Reyndorp voor het laatst in deze wedstrijd en :was dez, 
in verband n:9t het kam:pioenschap zo belangrijke strijd geëin
digd in een klinkende zege voor de jongens van Ves-ter.lfog 1 . 
wedstrijd n.l. tegen G.D.A;0ok deze laatste wedstrijd moet door 
ons worden gewonnen.Allen dan weer_ present ,jongens ,En ~- spre
ken met elkaar af,dat,al staat GDA er niet zo mooi voor,wij_de
ze laatste tegenstander in de competitie niet mogen onderschai 

··ten. 

' S E R I E 7T. E D S T R IJ D E .. N. 
Naar het a.s. D.H.L.tournooi in Mei en Juni gaan wij met 

één le klas elftal~ een 2e klas elftal en twee 3e klas elf
tallen • 

. · Naar K.R. V. C. gaat één 4e klas elftal. 

-ooûoo--
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Te=einen Ockenburgh,éinde Laan ·v.Meerdêrvoort -• .. 
";,. . ·. · TelefoonnÎlllllll6r:'39.68.46 .. · ', 
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L·EN·sr ZAKÀGE.NDA,·•·· 1 : 1 

• .Zaterdag 13 Mei: LenS, F-Q..;H.l:J..:pup. · ,., ,' J.'' · 
. Zondag "14 ~i: Comb. 4-5-' Comb. A-B, c.:.E. • . , 

•,î' Ma.a.idag. . 15 Mei: Nà.ar de" cÏub_!; ·_;' ;,. . 
1londerdag 18 Mfii: LenS' 2e klà.s :.. 5 - E -0..:: ·J. ·· 

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

o 'F F IC IE E:L, •. ·· ·•,' "? ,· -· ,·- ·• . /', -~ 
.. Op de ballotagolijSt·: :. , -~

1
·~ .... '- .•• ' -'.- . : ,.. , __ 

.. No 63 Senior_ H.v.Westing.,• Burgerádijkstraat J •. _ . . . , 
- NO 64 Senior J.v.d,Bijllaa.:.dt, Obrechtstraat 361., · .·· ,_, ,. • 
• '_\_,. ·- • ·~ -.• j ·:- -_~ "' ... -~-.~' -;. ,J_;, _-., i ·-
êNEDERLA.ND •• ENGELAND B, 17 MEI. ' . , _ '. . . 

De voor b'ovengenoemde wedstrijd ·a.?,ngevra.agde plaaiskaar~ '-. 
·ten k:unnen··~.s~ Donc_lerd'ag 11°Méi worden'afgèhaald ten .huize · 

( . ~ 1 ' •. ,. • 

, · _V!3-11.de .secretaris, Gasla.sin 54; d~s. avonds na ,8 uux. : .. , .,._. 
. . Verwacht :f,Orden:, J!v.Griek1m, H;.Houkes, C.Bontj_e, J .v.Was-
. sejll, T·.Yeste.r,_ G.Coomans, P.de Leeuw,. Geb;i:-.Krol, F,Rombouts, 

J.v.Spronsen, J.Vester, W,Klünnen, A.Vesters; J.Bóm; J,Wil-
-' lems, J•.Bijlsma, H,Jacobi, J,Jacpb'i•,,.J,de Ro_oà,' Jac. ·Runder-

kamp;' Th;v.fijk. · ~ · ·-' ' · · · . . , . - .. . . , 

\-.~-- • ... •

1 

- .:·:''lot .r". • -,,. 1
_.-~ "" A.v,.d.IG.ey,Sec:i;: -~ 

'"-:-, ----. ---:------
K A. M P I O E· N ! · . , -. '· .. 

In de aanvang· vän elk competitiejaar· reeds hoÛdt het . . 
·_,woord Kampioen de ge_à.achta ,van· menig voetballer bezig. l!Óg '. 
: · vóór de 'eerste wedstrijd ii/ge'speeld, scheppen velen, er be-
. "hagen in, . à.an de· hànd ·vaii de lijs('van toékomstige. tegen:..' . 
. standers ·de 1eigen kansen.te sÓllattén; 'zit' èr' wat voor oná . 

in? Of wÓrdt ,het vpchten, .om· de rode_ .lantaren te ontlopen? 
. :-., Wij° me;nen te yreten; :a,ut het' ool( bij é!,e spélers: èn :de le.i-

/ ~ . '. ' ,· . .,-
l -1 1, . * , 

' ,. 1· ' ,. 
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ders van LenS D .nÓch·aan goede.verwachtingen nooh·aan span
ning ontbrok~n heeft e_n dat zij ·zich van het begin af ten vol-

' le hebben gegeven om ,de begeerde titel te bemachtigen. 

/. 

' 

~. 

· En zijn zij geslaagd _in hun pogingen? . 
Ja! Na eerst vóor.het vijfdE! elftal iran de Seniores te 

hebben gè:juicht, mogen wij nu .de vlllg ~jiien voor heit vierde 
van de juniores. ,Mst nog twee wedstrijden voor, de, boeg iµoch:
ten de jongèns van de heer :c.Bierhuiz_en zich kampioe?_l noemen. 
De overwinningen tE1gen. R.K.A.V .• V. eri tegen Qllick Steps ~aren, 
eigenlijk reé'ds doorslaggevend én ·11.v.v. 's 11ederlaag;tegen_ 
Blauw Zwart was als de klap op de vuurpijl.. · 
' LenS D Kampioen! Van harte gelukgewenst,kerelsl Het was 

niet altijd 'gemakkelijk te winnen. Je hebt ook een paar .ne
derlagen moeten slikken. Maar •••• je hebt volgehouden.In de 
allerbeste onderlinge verstandhouding en in voorbeeldige 
vólgzaamheid aan je leider, de heer Bierhtl-izen, hebben jullie 
de eer van je club hoog gehouden door je. spel,. je 'sportivi- . ' 
teit, je trouw. Daarom onze oprechte hulde! 1 

.. Mijnheer :Bierhuizen, ·naast· onze gell.lkwens · o'ok.· aan U, ons 
•respect v.oor de eminente wijze waarop U zich heb.t g-ekweten: 
van Uw taak als leider. ,. . 

Waar zoals· •in D leider en 13pelers een eenheid vormden,moet 
, het wel een heel prettig seizoen zijn geweest. 

, -.--~.- ' . 
Bovenstaanq.e was reeds geschreven,. toen wij ook voor ons 

kranige H.elftal de vlag mochten hijsen. Ook deze jongens• 
wensen wij met hun .eminente: leider·, de heer Combé, van .harte 
geluk. Hoe· een ren ander in zijn werk gegaan- is, laten wij 
hieroh!1,e.r volgen in een uitgebreid verslag van de leider. 

G.D.A. ·~ LenS H~ 2 :_ 4. . · . . '· ' 
Het was voor· LenS H j.l. Zondag wel een zeer }Jelangrijke 

wedstrijd tegen G.D,A. ·, · _· · · .• 
' , ' . \ ' .,.,,.. ~ 

: · Dit was de laatste wedstrijd in deze. competitie en moest 
wbrden gewonnen om het kamp:ióenschap te halen. . •· _ 

· Welriu, hij v.ierd gewonnen en· wel .met 4.;..2•, zodat H het kam--
pioensç:hap in zijn zák: heeft. '. · . ·' · · · · ' 

• :Van de 20 gespeelde wedstrijden ·werden er 15 gewonnen, 3 
gelijk•gespeeld en de rest ( dus 2x) ·verloren. Aantal winst
punten: 33. \'l:t'j scoorden 69 :x: en kregen zelf 21 doelpunten 
te slikken. ' . · ' . ' .. . . . . 

;. Niet o~'Verdieristelijk :dus·. _Pro:J;iciat j 9ngens_! Hulde aan 
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_ •aanvoerder. Vester. Dit result1:2-t i:ioet,_het, gevolg gepoemd, • . 
·wordèn. van ·de go('.3de. geest. onder .de spelers op !Ie eerste _,,· 

. plaatll, · vervolgens ·van -dé triiuwe _.opkomst en -t~n slotte -van' 
de goede wil. · · · .. ;.'. ,::•... · · ,• 1 •• ;'_ L ·.l · . , 

Over de wedstrijd het volgende! ' . , • · ·: 
-· t· 'Gedurende de eerste miliutén<was G,'D,.A. in-de'aa11val:en: · 

' ' wer!l onzerzi,jds ria.ar de• juiste vornLgezOèb,t. :Deze .. w:erd v:r.ij .. 
gauw gevonden, echter pas, nad~t Vaster, die·op;een gegeven 
ogenblik Leo Deynen moes,t :ass;i.sterén; ,de :bal:verkeerd op zijn 
schoen krêeg tengevolge,waarvMt- deze in bns eigen ·net b!!:-' ; 
landde. 1-0, · ': '.,,., .. :'-,' : .... ,.·,._. · ·' · ·.·'·•-~ 
' vanät de aftrap naëÎît onf'ortuinlijke doelpunt tapten de . 

,.- ori.z_en"échte:r uit ee·ii: g'eheél:,à.na·er-'vaà.tje•~ .-,.:~:·: ... · ..,, __ ~ f:.c ~ 
· N:l.et, . .iodra was dei bal. weer'ra.an het rollen- gebracht:; ;of· 

L"eo Fortma.n: zag •käru3 •na een .vàn zijn gëva.arlijklr dribbels : ·· 
· , zo dicht het, vijandelijk doel:ite, .beiladerën,~ .dat .iluccès :hem. . 
·. niet meer kon'-ontga,an. Hij -bràéht de stánd hiermede:. op:1-:..1. , 
. Dit voorbeeld.werd in de ·17e'jninuut van de .eerste·heift' ge-• 

vólgd do·or ·Jacques Cómbé,- d1.e'.zich aá.rdig Il los" wist. te 'spe
l.en en daa.rna··dè bal buiten'h~t bereik :Van de G,D,A,"keeper 

·, in het net :depoheerdè.· 1-,:2., Zes minuten later herhaaldè de-
zelfde speler 'dit spelletje "en de stand. was, :1~3. Hierme·dè ·. ··_ 
gî.ng d~,r~t ~•~" ._ --~·. __ ::•· ;,;t_·_.:? ·· _ .. ,_. •_; __ ~~-:-,, __ ; ·, _· .. , ; .. ~··.- -

De ·Ç,D ,A.ers .hadden tijdens de rust kenriel_ijk een in,jectie · 
van hun· leider gehad. :Bovendie·n 'bleken er wij'zigingèn.in 'de 
opstel:j.ing ·van het èlft'ál ·te·. zïjn aangebracht: . ·, •. , - , . 

-,.
1:,Het'gevolgwas datwij.onmiddellijk_na de rust in de ver

d~ng kwamen~ hetgeen· onsp!)Bn tegenpun'!; kostte., 2-,3 •. ,' .• . · 
He;t duurde. echter niet lang of Fortllian bracht de, stand op'· 

; 2-4, Met 'G.li.A. ·:in de aanval :floot scheidsrèchter Laan om : . 
·· 13.15 uur voor·het laatst in. cfoze. wedstrijd,--· :,' .... ;:.~1.1.,..·,,-;, -
· · Wij hèbben dt;idelijkheidslialv:e enkele ~n')noeten.· n.oèmen·, 
·· he~geen echter niet wil_zeggen'.da.t Ç-El ander; spelers "stil 
', gezeten". ·hebbèn• Niets-:iá minder waar dan' dat. ilritegendeel 

allen hebben ·hun uiters'te _bes~ gedàan~ · !eder _ o~,.zijn. ei;ien 
· .plaats, .De opstelling •was a.v~· .. , _, . ' ·.' . ~J:. 

,- •, ..... - ... ·"'"• '-' .. . - L.-Deynen . ~# • '·. ,-· ·,. ~-:..; 

. ·.,: ~. . . ' • .. , . ',, • . 't 1 - .... ' 

, . H,Vollebregt/ Jl,v.d,Meer''' .' . ' . . ': .: _ 
-:.. · •· ; :. , · G.Kleinbur:i.nk · 'Aivéster ·. J .zetz· _',." : :;;~.', 

M,Mas : · J~Combê' ; • 1,Fortman • F•.Schof:félmeyer ~ .. , : 
· . ' - " ~ ~ .· ~- .. ·· ;._ ·;,,,ï;.éi~9.~Jerinan. 

ré~~ R.Vrèdènbiegt; ' . . ; . C• , 

' 
,• 

,· 

, 
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Na.afloop werd:en de.spelers in.et reserve en leider.toege
sproken a:oor dhr. P.Juffermans, die hen·o.m. namens Bestuur 
èn 'Juco 'Iîartèlijk geluk weiwte met :het bereikte resultaát en 
allè'n dànkte voor de trouwe opkoinst 'en goede clubgeest; · · . 
' ,-- ,, '·~. .. . , . ,. ~ ..:,___ ' -~-
u· I T s' L A G ·E N • VAN· 6 en '"MEI 1 o •. 
LenS 1.a•. '- H.D.V. 1. 1-1 HDV :RKWVV LenS E -2-2' 
LenS 1b · ·:.: ,Roûwkqop 5-7 · Jvelo LenS, F 0.:1 •.. 
Lelill 3 - zw.Blauw .· 1-1.(LenS}Verbiircli :.. LenS G 0--4 _, · . 
Wi_lhelm.4 _:. LonS 5 7'--6 . ·· 1G,D.A,' - Lerill lj: 2~4 (LénS H.Kai 
Wéstlandia - Lens A · · 2-2 · · :LenS J _ - lOOlVV 0--10 :· · 
LenS C . ·, - Gr.W.II Vac 2-8 ' '{LenSpup. _: G.D.A, 4..,3 " 
W.V~S. - LenS" D 1-4 (Le~. D kampioen) · . __ .;,;. _ _...;__ . ' _ _:.. ':·•- __ . ______ , ,-_ ---· -
V A N'' D 0 E L' T 0 T · D 0 ]} L. 

· De· enige èömpetitie-w:edstrijd ·en wel in de korte maar hE\vige, 
· promotiestrijç. werd. gespeeld dcior· LenS 5 tegen Wilhelmus ·4. 

Doór een ·'complex van oorzaken kwamen we in deze belangrijke · 
kamp niet_ 10' nian( ! ) binnen_ de lijnen. Het' n4D1erieke overr,icht 
wera door ónze 'gelijkwaardige tegenstander duchtig uitgebuit, 
zodat ih de eerste 45 min. de LènS, helft bijna voortdurend to:.. 

·· neel 'va:n dé .strijd was. Het ëer'Eite doelpunt liet nog lang op 
, .zich wachten, Eérst na 25 min. ·scoorde WIÏ.lhelmus uit een pe-: .· .' 

nalty,.na· een duidelijk, maar onnodig, handsgeval, Het.was 
· erger·, à.at we daarna geruime tijd met 9 man·moesten spelen, 
daar _é,én van' dé. 20 LenS-schóen,fü_ het ,in· de hete. s_tri;id. had. 
begeven,~ Dit drukte zijn stempel op het l?-B,t1?te kwartier,., 
waarin Wilhe;.t.mus, dri!Jmaal wist te doelpunten. N_a de }!ervat- . 
ting waren wè compleet,. hetgeen,chet_ spelbeeld a~ienlijk 'ver-: 
anderde. Toch voerde de gevaarlijke Wilhelmus.:voorhoede de , 
stand op tot }5-=ö~- voordà.'t wfj vruchten van oris ,offensief gin:.. 

· ge;n ,plukken •. Tien minuten lat,er_-,'l'@.s.· de stand 5-31 Pech bleef. 
ons -~ohter· a.cl).tez,volgeri, wap.t vr.eer hadden we na ,een botsing . 
tijd!jlijk .een uitvaller,, J_uist in' deze periode voerde Wilhel
mus zijn :voorspr.ong OP tot 7-3,. -Maar in de· :testerende. tijd 
kwam, LenS weer. ,terug •. De achteis:tand kromp tot,•.•. 7-6 .en · · 

· slechts. het ,einds:ign~l bE!hoedd~ Wilhelmu~ voor puntenverlies. 
Eén van de ee:z:ste. elftall~n, d:j.e in pet veld klyamen,, bereikte 
tegen Rouwkoop _een bijna gelijke uitslag, c, 3rigens na een 
practisch t_ege!'lB'~Steld scóreyerl::C,op~:Het bPgin was onzerzijds 
daverend_, z Óda:t,•:;na een_, half uur de' stand 3-0 voor LenS ·was, . '' . .• 

. ' 
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Rouwkoop was ~c~~E»r.' .. :i,µ __ b,e.J y~.'1,_ç. .,f)t~;rl,{er_ ~1:. :t~gen. de ru~t _.kwam 
er 2x een tegenpunt.Na· de rust'.li,ep .LenS uit- tot 5_-2.Hiern13-

'kwam Rouwkoop ·sterk opzetten è;(niet resultaa~.Geleidelijk iie
. pen'- onl!J,e tegenstande,rs de rachters tand in' en ze. maaktèn zelfs_' 

volcl,oende. goals Oll)_ al~n9.g,_J,lf@_~:î::.t.te~ wilJ!len~DUf!,. 11,i,e..~.;a.,J,l!)e;i_ -: 
,Heerenve.en-Ajax had een.eigenaardig-verloop!Overigens een goe

; de wedstrijd van dit elftf!,l'."He-fi'·,;w!>s-ru.·het _2~,-~P enige plaat~. 
,i:;en aangevuld.Het andere,en,meer. officiële .. eerste,speel,de te..; 
ge?l H,D .V .yoor cl,e ~chip~l;::;ier\e ~Het ;_vas een. áa:rdÎge wedstrijd, 

•. met goed veldspel aan beide zi.fden.Jammèr 'genciêg bieek_ ook in'· 
deze opstelling de oplo-:;i"sîng·vo·or het voo_rhoedeprÓ)llee·m. !liet 

''gevonden.Mooie kànsen genoeg,maa.r·'benutten--was :er niet ~bij.Voor 
• -~ '. . --• ... - .• -• \-· '· . . - . • .• ~·~· ., •• ,,1 

de rust doelpuntte H.D.V!uit e.fn pena.lty,om_vrij·m;yf)te_r:i:euze ·· 
re.d~n,• :toegekend.Na de'pauzè ~m_,toch de g'e:1,ij_l9!za,~er,n_qg,)rµd~-. _ 
dels een goed schot van Hçmkes .Na afloop dus strafschoppen- , 
<beslissing.In de· 2e ronde bie'ek HDV beter· te'"riêht'eiî en· 0zich : 
daardoor in -de volgende ronde , :te plaats.en.Dok . .Lens, 3· .kwam in , 1 
de ·Archipel-serie uit, tegen:z;;,·.Blauw.Dit bleek,eehisterke te.:.. 
genstander,die in de eerste· helft het heft vrijwef in'. 4.ancleh . ·. 
hield.Door goed werk Ïn.onze ,achter:hoede,alsmede een weinig'· 
geluk 'b,loef het bij één d_oelpu:;;_t,Na de" :r.'u~t een gÖlijk opgaande. 
strijd,die. LenS de. gelijkmaker opleverde'.Dus àÓk hiè'r _ stra.fschop
pen,Ook hièr· wàs. een _2e roÏ1.dE, 'riodig,waàxin LllrtS déze kèer áè . 

' beste bleek. ' '' ' ., . -· . . .· . . . ' . . ' ' •. , .. : C ' •· ' ' ------------ - - . , .• -·-1 

P R- 0 (} RAM M·:A. · SENIORES ZONDAG 14 MEI 1950. ,.,.· ' 
12.30 u.- R.K.W.V~Y. -,-LenS- comb,.,-Terr,Noordweg.Wateringen ·. 

·; .• !_., tussen, Leyweg"im Vëlo. · .. , •·: 
2 .-· ' u. B.M.T,5 LenS ~ •. ,,,.~·Terrein Frui tweg:• ·:· > --:-.: . ·. 
2-• .30 u. LenS 5 -WiThelinûs' ·4.Têrreîn 1 •. .---. ,' ':·. ::·' '._:: 
PRO G RA MM-A.· JUNIORES ZATERDAa.13 MEI 1950'''-I,,'.'·-·, · 
3.- u, LenS F :.. Gr~Willeïii 'II 'Vac. Te=oin· 1.; )' -·· : •. · 
3,-· i.J.,' LenS (} · -' Gr,Willem II Vac. ·Terre1n·2,,-}· vr .• sch,•''. 
3 .. •- • u, .Q,Steps, - .L9nS H, >te;r:reJ_n Nijker!µi:u:µ/., , • ) ·,,;: · ._ ... 
·4.15_ .u. K,R,V .c; · - LenS I terre.in"Y;r-edènbtrrchweg.Rijswijk; 
~ . Samenko)llSt ·,3,15 C!).pitoltheater; / • 
3.- u, D.H.L. • LenS .J;'terr: te ·Delft,L.v;Vollerilig. -·; 

_ . Sa.menko111St 2 ulir Rijswijkseplein, 

, 

/, 

',,.. 

2,.c· u.·LenSpup,. ,·;.. v·.v,P,'tërreiri .i!, · _ •·J··-.,, ·.:·:, . , 
PROGRAMW,. JUNIORES ZONDA(} 14'MEI ·1950,'• . , >,.< · .·~ .. · ..•. · 

'12._- u,,LonS::com~.A.B- QuickStops·. ter_r.~1 (vr.~·ch_,;)_,,, ·:c·-.-;· 
12,- u, a.D.A;;. , .... - .. LenS C.!rerr.Ockonburg_(vr·,sch) , , •~·- 1 
1,15 u: LenS .E Quick Steps, Terrein 2. (vr.sch), - . 

-
, 
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' PROGRAMMA: SENIORES HEMELVAARTSDAG 18 MEi :1950., - . . .· . -· 
1.15 u. 'LenS 2e' kl. H.:V .B. :- V'.G.ST of Tedo~Terr, Archipel, 

• . .,, • 'D tw 
. • • ..•. s-. _ , _ • . ~ ~uu;r_ eg • 

. 2,-, u. D,H,C. 7 - LenS 5,'Terr•• te .Del'ft; L,v,Vollering 
PROGRAMMA. JUNIORES HEMELVAARTSDAG 18 MEI 1950, ·. -

' - 1.15 uur • . RAVA ;.. LenS 'E terr.: .. Rà.va,,-V .• V .P. Zuiderpa.rk;._ · 
t.15 uur. LenS G-QuickSteps •. :Terrein2.·. ,, .. ., .. 
1.15 uur. Westlandia-LenS J. _te Naàldwijk. Sa.mank_oinat .12.u • 

• --~:.:_:_ · Lo~~!?:.!!~fi-=_ya1~nb2~!~.:.:_..--~.'..-'...'.._..: _ _: ___ :_ ___ _ 
.DE E.c.o. :SLA:AS!]''APPEL. --
OPSTELLINGEN. Zondag .14 Mei. -- ' .• ., 
LeliS .Comb, J.Heere, Th,v,Wij)!;, è,V:isser, L,dè Weert, J-,de 
Rei.os, -C,Al_,. C ,K:ras,V ,v,Laarhove~,. ,J ,'v\llfulzen, L.:Som, MTGe
Jauff.· Ras.: ·J .Meersho_ek, A,J_ansen, , M,Delhez, : ' 
Leider: L,dè Weert·, • · • · · , · . · . _ . · 

- . . . . . ; , . . ,. . , ,: . 

. , LenS -4. A,teri Dam, .J,Admiraal, · c·.-Hillenaar,· J,v,Westing, 
A,Eóortman, S .Kroon, J .Kuip, -A,Zuidwijk, A,Heydre., P, Volle
bregt, F,de Jong, Ras',: H;v·,Nie'.l., _F.1louwmeester, R.Becker, 

· · Leider: Hr.-J .Willems~ _, . · ·. · · - · 
. , _· ~ .. • . __ ,_ . ,. ... , ' -· ' ., , :rr, . - f • • 

LenS 5, A.Blok, J ,v.Veen, · J.v.Venrooy, F.Mourik, H.v,d,Boo
ga.a;r:dt, J ,Bontje, P.q~ !,eeuw, ,J .y.Spronsen, 1:1,v,Lux<;lmburg~ 
A.v '.d.~emt, L,Nie9sen •. Ras.: Ph,de He~r, J .Bpm, N ,Demkes; 
Leider:Hr,.J,v.Venrooy.·· . .-' .. - ,. ,_,, - ,, 

' - (Deze, Opstelling 'géldt ook vÓor Hemelvaartsdag). 
- Samenkomst Hemèlvaartsdag:. Ingang .H,S. te :12~45 uur, ... , ,, 

Leris 2e ltl,; ·H.v .Jl. (voor ,Hemelvaa:rtsdag) · · · , . 
· J ,Frijters, Th.v.Wijk/J ,Al, J .Roozenburg, L,de llóer, e.v. 

tuxenîburg, J .v; Luxemburg,' A.Eogisch,W_. Ver heggen;'· ·c ~Durenkamp, 
W,Hegge. •Ras·,; .F,de Jong, J.AdJnir'as.1, .J.Linneweever •.. 
:Leider: Hr;rA',dè Weert:· , ;.·, , ;• · • ' · , ·. · 
,,.~•.-;._ ·,v, : ,,.···~· ,~.:~,~-l-•·-·,..,,.•_.••'; 

• _!!k spelers dienen de oJistellingen ·goed ~ te lezen, ~ ~ 
. .2P. ~ datum~ .2,.!:. ,wedstrijd~.J t. , . , ,. . , , · _ ,.·. . . 

Zondag speelt LenS 4 de .eersté d_egradatie-wedstrijd tegen 
_ het sterke B.M.T. 5. ,.Aa.npakkEln ià .de ·boodschap, Het vijfde . ~ • ,1 . . . ' 
. ontvangt Zondag Wilhelmus 4 en gaat Domla:-dag d.a.v, ,na.ar 
D,H.C. 7, Het moet mogel:ijk i;ijn om revanche te nemen voor 
de wel heel !clei:he ned~rlagen;·- die tegen déze· ploegen werden· 
geled·en. :••·-,· .. .:' . .,; ~-:~·_ ..... ~.-.. ,.: .. ·:\ -:.-~•.';_ ·.. · •. ·· .... -~ ·· ·· ,,. --·~ 
Zondag speelt een .zeer .gemengd·e 'oombinat'ie' vriendschappelijk 

' . 



' ' ' 
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'tegen R,K,W,V.V, 1, TerislottEi speelt.het 2e ~. H;V,B.~elftal 
' ·- " . -_ . ,. ' . ,. '; ' ' .. '"\. ,' ' ' 

• op Hemelvaartsdag tegen' de winnaar van V .c.s ,-Tedo. Wij reke-
nen er op, dat oo]i deze . 3e' ronde sucées oplevert,. ., · . \ 

· Veel succes. en prettige w:ed,Jtrijdenl . . . . ., . .'.. ·~ ·. :~" .. , - ,· 

, - - ,'• .. 
. ,- - ., , .. -~- "'" - ---------~7-7-----~~-- .;;...~.~-~---'-~~------------

):.e.o. 

u I T HE; T ·JU N I O REN KA MP. 
' ' 

- ....... -. 

,. 

Mutaties en. Reserves: : 1 .. 

- LenS Comb. A-B gelijk aan <l,;i.e. tègen Westla.ndia op 7 Mei.~' 
-_._ G·.vre.eswijk in c/ ':• ' ,-. · . ' _ ·· . · . 
- H.ten Berge ingedeeld bij E; reserve·voor E èp. beide .dagen 
s·.v1oemans, A.Laarhoven, . · .. :·. "., . . . . - . ,:_ · , ; '.. · 
- J .Ras en P,Cohen worden verwacht bij F en G,,' 
'_;_ Rèserve"voor G öp Hemelva.aitsdag:. L.Fortman,A,Vester,P~P~l
stra;' J.Combé, H.Voll_ebregt·, :R,v,d,Meer (in verband met.reeds 
Ol)-t'Vangeri afschrijvingen) . . · '" . . 
- Reserve voor J .naar, V(estlandiä. op Hemelvaartsd~: ·J.v,d, 
Meer, \H.:Serkèmeyer~ /'• .· . J'· . ~ · ~ · '· · _-_.,,;·: · ·,,·· · · ,' · '· 

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

. Eerst even eeli heel diepe"'buiging voor onz"l b
0
eide kampioens~ 

elftallen D en H. Wat' zij hebben gepresteerd;kan men. elders··· 
lezen~ -· -:··- . - : -- i· -, " . , · •· ' ~- ·"... ·-,-. /:'_ .,,,, 

A, dat ineer OJ? B geleek, wist in NaaÏdwi;jk .een gelijk spel . · 
té bevechten (2-2). Wij mogen er niet· over mopperen. : · , :_ . · 
C liet het lelijk liggen, verloor met 8-2, De rusts.tand was 
' .· 1 ... , .•. .. ' . 

. 2-2, maar daarna had Graaf Wi.llem de bal voor het intrappen: 
6 Keer ·met de w'ind tegen. ·•Î.': i . · · .. /' •-. - ..,. · 

. , .. E schopte ook weer een puntje' in de mars •. Teu;t.ing was de 
maker van 2 doelpunte~! ·• } · , ' · · __ · : · ·' ·.. . 
F ...... neen, .d:i,e_ lui kunnen beter-choco;t.a .e'!ïen dan goaltjes 
maken. Wij wonnen van Velo met niet meer gan .1-:-0• . • · · 

· Over G doen niets dan verblijdende geruchtem de . ronde. Tegen 
·V:er1urch wisten de vrienden van ;Leider Van Wassem met 4-0 

-, te vr.Lnnen. ; · •· ,. ::.i ::· 'I, _ .:.. ',. .,~,. .• ,. • ••• ''., • 

. ;J gunde R.K.W.V .v. ,ook eens /Ïen.:pretje;. Onze -arm1; Dièky ,moèst 
· 10 keer vissen. . . . . .. . . . ..- . , , . , 
. Tot slot de pupillen, Die .. , ',ja, U• ré.adt hci't al •• • : .die :wcin- , 
· nen natuurlijk weer en wel me'.t 4-3, ,/••1 . r· .,,.: / 

·. . ,.· ' . : •.· : ' ,. ,, ' ' . 'i, _.. ...:.. 

'. Arthur van Aaren wordt-verzocht te verkl,µ'.en waarom hij Z!l,
terdag 1.1 •. wel. op.Ockenburgh, maar niet te Wateringen is 
geweest, Adres: Amandelstraat•51, · . _ _. .•.. '.. ·· .·. ". 

' ' - •• ' \ -1 .• ,.. •:, ••• , ., ' 
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V,A'N.•OVER ZEE, ,. · · 

. . . .• . . . . .. ;,urab~j ~. 10--4._50-:-
Va.der schree( mij ,dat_ het :E;erste, tegen VOGEL met ·1'-0. heeft 
verloren.Het angstzweet brak mij uit,;nu ïk de stBJ1d VBJl de " 
laagst geólass·eerden bekeken heb,Natuûrlijk wordt dat degra- -
datiewedstrijden spèlen.Ma.nnen,vs.n het Eerste,mijn beste wen
sen!Ïk reken er <ip,dat juilie ons in de ·4e kl, weten 'tê hand':.. 
haven.Geeft je ten volle!• ·, ;' · , .. · _..... · • ·- • .. 
Van de Juniores ;tees ik veel goeds.Ook,verder veel· succes•! 
Ih J\lli verwacht ik naar huiir te varen. Met ve'el✓ groeten van 

· ,, ·Jan Walsteyn.-280131484 
' T I G Staf "All Divisie, , ', -· 

=:::::===::.::;;;;::; ';:;;;::::::=====::.:;;::;:;::;::;::;====== ·=== . ==== -===== . ========= . =;:;;:=== 
Oz DIE MOEILIJKE OPVOEDKUNDE! j • : : • . ,. 

· Paedagogie, ïs' moeilijk, Vader· Filip ,weet er ,vBJl mee te pra
ten:Geluklä.g' geeft de school'van zoontjelief een oudersavond,. 
waar Pa 'zijn licht'ka.:n opsteken •. Vanavond zal hij er naar 
t"oè gaan~ "Goed", zegt, Moeder, "maa;r roep eerst Jantje• even; 
die is 'op het landje aan het voetbàllen,dan kan hij' zich 

'eerst wat· opknappen en à.an naar het Lof , 11 •••• Vader op weg •.•• 
·~e'klbk,gaat zijn gang •• ,' :Moeder denkt: waar blijft het stel? 

, .,. 'Tenslotte sluit z;i.j de voordeur achter· zich d•icht en , 
gaat_ op 'zoek ... •Een zeker vêrmoeden stuwt haar voort in de . ' 
riê:hting yan het _landje.,. Wat ziet zij daar?;: .•• ·zoontje1;i.ef 
en Vader tezamen vrolijk aan het voetballen.,, Js.ntje niet 
i:Q het Lof.•.• )'a niet naar de Oude:rs!J,Vond. " • , , 

· 2.!._ die opvoedkµnde ! ;En Ot. o, dat voetballen. -----··-----
. DE STUNT VAN HEERENVEEN.·>· 

Eén 5·-1 · ac,hterstand veranderen in ee.n .6~5 Óverwinning is 'voor 
•.. · de pers. een Teden .om met dikke koppen., tè gaan werken •. Tea:-echt • 

. Heerenveens _,prestatie .valt'. te: loven~ • ' 
.Maar'wist u,,dat;ook LenS hetzelfde al.eens leverde? Wij -'. 

· waren in Voorburg met- een elftal. va.n juniores ,onder wie o.a •. 
de gebr·. van Huffel. _Op zeker moment leidde Wilhelmus met . · 
.5-1, Toen vie+ nog 17 minuten te spelen. Na. afloop van, deze 
tijd gingen wij,_ doodmoe ·maar~ovorgelukkig - naar de kleed-
kamer met . .een 6..:5 overwinning. . . .. . . • .. . , . ' . 

Wie trekt·er zijn les·uit??? • 
=. ==, ,====~ =====., ·====;;:;=== ._•;;; ', ;;;; ', =================-;::;:::;::::.:.~_;::= 
. .. ,:,. 

t . 
. f' " /J 

, ; '· 
• l ·' 
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LENS' ZAKAGENDA. . .. _ 
Hell)elvaartsdag 18 Mei: 2e KJ,as., H~_"lf .B. """'. D-;8-Cl-J., , 
Zaterdag 20 Mei: 3e Klas-,- H-I-J- pup. . •. 
Zondag 21 Mei: LenS 1-::2e Kl~s -H.Y.B.- 5-'.·cqmb._ 
Maandag 22 Me_i: Naar de.-plu,b! . 
Dins_dag 23 Mei: Bestuursvergadering om 8 ·u.- -in, New. ., 

CorÎleF,hoek Laan v.Meerdên-oo;r-.t/van ; 
Merlenstraat •. · · · ,: .. , .. , · 

V A R I A. 

WELKOM ! . ' .. • ·:-<. 

-?'"---:, 
... .. · '. -; , . 

Eerder dan verwacht w~rd is Ton van Luxemburg.ge~· 
. zond en wel in de huiselijke kring ·teruggekeerd; 'gebruind 
' door de tropenzon, ·niáar nog de~elfde Ton van vroeger. Wij wa-

ren er bij en hebben ·hem van harte ·welkom geheten·. ' · . . . . .... . •. 
SCHÓENÈN ! i -

Aanwezig een paar prima schoenen:; maál:' 39, ·te ·koop 
teger, _b;\.llijke prijs • .Adres: Ajnandelstraat .. 51,. _ . .":-. .. ·_ ..... 

. . . . . . 

U i T S L A G E N VAN 13 EN, 14- ME!. 
R.K.w.v.v. - Le;nScomb. n.g.-· LenS F - Gr,W.J;I Vac 
B;M.T. 5 - LenS_4 n.g •. LenS·G :__ Gr.W.II Vac 
LenS 5 - Wilhelmus 4 1-0' Q.Steps- LenS H 
LenS A-B - Quick Steps 6-4 (',. Jf.R.V.C. - LenS I 
G.D.A. - LenS c 9-3 ".' :O.H.L. - Lens J 
LenS E - Quick Steps 0-3/- L S en pup. - V.V.P. 

--00000-- . 

•,r,_.• 

5-0 
2-2 
4-2 
1-2.-. 

10-1 
3-4 



V À N D O EL T O T 'D O E L, 
Van de 3, voor Zondag, vastgestelde wedstrijden ging al

leen.de wedst~ijd LenS 5 - Wilhelmus 4 door: Hoewel het weer 
van de voorafgaande dagen ons '!'en partijtje ."zweetvoetbal" deed 
verwachten, was op deze namidd~ hèt beruchte Ockenburghwindje 

. weer in volle glorîë aanwezig, en wel in zodanige matë~ dàt' 
de schaarse mensen langs de liJn visioenen hadden van dikke 
winterjassen en.snorrende kachels. De spelers hadden geen last 
van de kou, niaar wet van' de rare capriolen vari het· bruine mon
stër. Het gevolg was te bémerkén in hèt vertoöndè spel. Hêt 
werd een onsamenhangend spelletje, waaruit al spoedig de fut 
verdwenen was, aangezien de wind iedere gbedbedoelde trap toch 
naar andere streken dirigeerde; Voor de.rust ontging Lens nog 
een doelpunt, toen de scheidsrechter niEit zag, dat de ba.l 
ruimschoots het Wilhelmus-doelvlak passeerde~ Na de pauze had
den we de wind gedeeltelijk mee·. Onze voorhoede maakte toen· de 
fout de zwakke keepe~ van de tegenstanders te weinig op de.· 
proef te stellen; Er was al een_ ha~f uur· in a·e tweede helft 
gespeeid·, toen· Leo Niessen eindelijk ·een zeer goed schot af
vuurde, waarop de vijandèlijke doelman vergeefs reageerde. In · 
het ':fosterende kwartier moeát Blok enigá malen· zijn goede vorm 
demonstreren, om de gelijkmaker te voorkomen. De stand in de 
promotie-competitie is nu als volgt: 

D:H.C. 7 3 3 6 ·15-.2 
Wilhelmus 4 . 3 ·2 1 4 
1enS .5 . . '3 1 ·-2_-; 2 -

17-10 
9-10, 

Westlandia 5 3 ·· 3· 0 
Men ziet hieruit, •dat de kans om te 

3-2i 
stijgen nog ruimschoots 

aanwezig is. ----,...,.,.--~-------------VAN OVER ZE E. 
. ., Golf van Aden, 1-'5- 150. 

Mijn laa:tste brief ,van vreemde bodem;. rondom 16 . llfei hoop 
ik thuis te zijn._ · .,· .. ---··:··•·-.::-' ··:· ---- ·. _ :· ":·'----·---···. -- · 

··' De reis· is. voorspoedig. Het' eten aan boord is _prima: Hol
landse kóst! Tn _Colombo konden.wij. 3 uren passag:\,eren. G:j.ste
rert: bij Kaap ·Guardafui zaten wij _m~t _4 Hollandse ,schepen hij 
elkaar, n.l. De· Johan v'ari Olp.enb.~neveldt, de· Tal:linta, ,á.e Si-
1iàjak op weg naar 'Australië met ~!lligranten en De Jl.ode Zee m';'t 
ééh baggermolen. · · - · · · · ··• · · 

Ik ben benieuw te weten,of,het-eerste de reis nog heeft ge-
haald. Tot spoedig ziens, -·.c· 

TON VAN LUXEMBURG. 



"ü.•est' -le tbn- qui fait 'la musique." 
· -, .. De Eco ontvangt ook wel eens een schrijven zonder cri tiek 
of beklag. Ja,- heus, leest U maar:· 

_Mijne Heren, :_ . .:.. ·_ .. .'. .. .' ... ·. 

Mijµ lijfarts;die ik consulteerde, dee;I.de llll.J hedenpchtend 
mede, dat hij het niet verantwoord achtte mij toesj;El,mming_ te 
geven wederçim-·d.ê·:'voètèä.l'spört te gaan beoefenen: 1lë.-'i,iëssure 
aan mijn-ypet · is. _van dien a'?,I"d, dat hij mij de_ raad, gaf min
stens· ëen·!!laand of twee.in.het geheel n;i.et toe te geven-aan 
mijn hartstocht, en mijn voetbalschoenen..gedurende bovenge,
noemde tijd maar ·in de buurt van de wiigen: te ieggeti, De zie
lesmarien die ik

0

onderga biJ _het 'op papiër zetten van zijn, 
zienswijze, ·en· bij het mij ondèrwerpeii,:_àan zijnbesliss-ing~ .. 
zijn met· geien pen -te beschrijven." Tocih ziè ik wel -in, ·dat het 
de enige oplossing•is, en dat'is dan ook de rêden,-dat ik u, 
zij, het,.met een bloedend ,har-t;; · verzoek _m:U -voor;Lcipig: niet_._·op 

:., _te steL!.en in wedstrij.dverband•, en mij ontheffing te ·verle
nen van ,de verplichting àan het, trainen deel tè -nemen.,: .. • 

........ Een.rl.iepe ... ontroering belet _mij verder te-schrijven,· ·en ··· 
daarom roep ik U, on~~r,_.h~-~ .. ,lliten. van, _allerhMde êP.o;s.tgroe.-,
ten en het schudden_ van stevige "poten", een tot spoedig ziens 
toe. ,:. .. :. ..... :::·::• .. . : ··• :· · ~ · · · 

. ' ---------------~-----------,,--------~ 
P R o "G R A M 1;1 ,A ,, SENIORES ZONDAG .. 21 ME;I: 1950. 

·-_ 2,,_;_'-' u;' Soa:-"' LènS 1 Tei=ein Ockënburgh; .. , , _ ,_· . 
. '· 2 ;30 Ïi. 'Winnà.ar LenS 2e IQ; H.V .:á-./Tedo ver:,uá Winnaar Wásse-

naar Vogel, terrein Archipel, ·Buurtweg. . · · 
2. 30 u. Westlandia 5 ,.. Lens 5 te=ei-n--We:stlandia•;Naald"-" 
, ,,:· --· · · '' .-'., •-· ' · ' : ' · _ · _. · · · -~ .. : 'wijk,Midé\'el'bróekseiveg~-~•- • · 

•:,2:30 i.,~:•oos'terboys ·1 .::'"Lèn'Scómb". : terrein Ho'e.kivate'rstraat': ·. 

P R O G RA MJ~ A _JUNIORES ZATERDAG 20 MEI 1950.. . _ , .. 
'' i5~10-'17;5'û ü. 'Len'S_;_derde-Klassers nair het ·D_;H·.1.t·öu:t'b.èïöï;· 

• :!Iet-p:t'ogranmià. 'luidt:' . ·, . . .. . .. 
,·,:,'.15;10- Lei:is · · ,·:. Oliveo De wedstrijd~;,: \1ur~n 2 x 9 ',. _ 

15.50 R.K.A.V .v. - LenS ;- ;; minuten. 
1..6.50. Y .)l .;Pi.,: • · - LenS 
.;i,7~3.0 LenS. · - K.R.v.c. , · 

-... •,_. -Samenkomst, 2•.i5 u. fä.jswijkseplein-.: · . , 
3,-~ u. Lens H - Lens I, terrein 2. Leiders Dhrn Combé err ·· 

Borsboom. 



3.-- u. G.D.S. - LenS J.. . te.rr.,Hol'i;r:npark,Rijswijk •. Samen-
komst· -2 ;15 u. Rijswijkseplein. 

2.-- u. LenSpup. - D.H.B.R.K. Leider: Dhr G.v.Reenen. 

P R O G R A Tu! M A JUJ:UORES ZONDAG 21 MEI 1950. 
LepS C en D gaan naar D.H.L.tournooi. Samenkomst.voor deze bei-
d.e · eJ,ftallen 11 u. Rijswijkseplein, · · · 
PROGRMruA LenS C . . . PROGRAMMA LenS D 
12.20 u. G.D.A. - LenS 12 u. Lens - G,D.A. 
13.40 u. LebS - El.Zwart 13 u. Lens - Valkeniers 
14.40 u. Wit Bl.R.K.-LenS.. 14 u~ R.K.A.v.v. - LenS 
15.20 .u. R.K. SVM - Lens. l!) u. Verburch - LenS 
16.-- u. LenS - Oliveo -· 16 u. Nootd.Boys - LenS 

Samenstèllin,e; LenS C: J.Krol, W.Borsboom, A.Speelmans; N.dé 
Leeuw, $,v.d.Zweep, A.Wagemans, ,J:.Beckers, J.Jehee, W.Visser, 
C.Bon! P.Stal, B.Helmich, ·G.V:reeswijk, J.JagE!r. 

Samenstelli~•LénS D: A.Toonen, A.v.Gein, H.de Bakker, G.Lam
mers, J.Böortman, F,Sneeuwjagt, A.Urhanus, ~.Roinijn, ~.Korte
kaas, L.Haket, U.Gelauff, N.N., H:ten Berge, T.Vollebregt. 

DE E.c.o. B L A A S T · A P P È L. 
Mededelingen·i.v,m. wedstrijden op Hemelvaartsdag. 
De wedstrijd D-.H.C. 7 - Lens 5 is uitgesteld.,- .. 
De wedstrijd vm1 het 2e klas RVB-elftal is tegen Tedo. Indien 
LenS deze wedstrï°jd wint speelt ze op 2i Mei° tegen de w:i.ruiäär 
~an de.wedstrijd Wassenaar~Vogel. De betreffende spelers dienen 
hierop goed te letten! · · · 
Q.p STELLINGEN. . 
LenS 1: ·A.ten Dam, A.Hoefnagel, J .Al, H.Helmich, J .AdÎniraai, 
J.de Roos, J.\füstefeld, J.Willems, A.Koppelle, H.Houk'.ä's, F,-de 
Jong. Res: P.Krol, F.v.Niel,.A.,Zuydwijk. ' 

. . ': 

LenS 2e kl. H. V .li~:: J ;Frfjter~-, Th.:.v; Uijk, ·c;Visser, J .Roo1ëin
burg, L.de Boer, C .Al, J .v.Luxemburg, A.Bogisch,• W.Yerheggen,, 
C .Dur,ankamp, J .Linneweever. Res.·: C. v. J:,u:x;emburg, W ,Hegge. Leider: 
Hr A.de 17eert. , · · 

LenS 5: A,Blok, J.v.Veen, J.v.Venrooy, J.v.Spronsen, _ll.v.:d.: 
Boogaardt, J.Bontje, P.de Leeuw, A.v.Luxemburg, F.v.1uxemburg, 
J.Bom, P.Vollebregt; Res: Th.Ko?~i, J.1ieyer, G.Lam. Verzamelen 
12.45 u. ·Varkensmarkt. 
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LenS-comb,: J,Heere, H.den 1lrijver, C,Hillenaà.r, J.v.Westing, A.Boortman, S,Kroon, J,Kuip, .H.v,d,Burg, J.v.Melzen, H.v.Westing~ M.Gelauff. Res: V.v.Laarhoven, H.Naastepad, G.v,d,Steen.· 
De ·spelers van het 2e klas H.V .• B.-elftal dienen hetgeen boven is vermeld,goed na te lezeil,Degeneh,die vo·or Zondag m. dit elftal zijn opgesteld,doch öp Hemelvaartsdag niet meespelen, krijgen nog een aanschrijviilg,of de wedstrijd al d~ niet doorgaát. · ·. · · 
Al~è elftallen veel succes en prettige wedstrijd!3n_-· 

·UIT· HET J U- N I O R E" N KA MP. 
Hemelvaartsdag_- het moge.stralend zomerweer ziJn-: gaat hèt kampioenselftal D zo mogelijk per fiets· :naar 01ize oude v:,;-_:j.enden _Aéolus in Rotterdam, waar· Jan Jagerman zijn spo:rt is gaan beoefenen. Hij speelt tegen ·ons mee •. · · · 

Samenkomst" 12 u. tegertover ingang Hollandse. Spoór. 
Veel p. lezier! · ' ·• ' t 

Mutaties en Reserves: 
Frits Sneeuwjagt gaat mee naar,_Rotte:r:dam; Stef Vloemans vervangt hem in E. Reserves voor JE: A.Laarhoven, 71 .Davis.,. Lei.der.:voor .. G': op Hemelvaartsdag: Dhx L.:v:.d •. Tureer. 

Men leze nog eens met aandacht pag. 287 van de vorige week; ook de spelers van H, aldaar genoemd. ·Jaeques Combé, denk je aan dé kaarten? · · · 
. ' Opstelling 3e klassers naar D,H.L.tournooi•voor Zaterdag.20 Mei.: ' 

C,de Vreeze, ·;r.v.Eijden, A,Laarr,oven, B,v,Velzen, S.Vloemans, W.Davis, L.v.Zeeland, F.Bijlsma, M,Henninger, A.Linneweever, G.v.Westing, J,Kocks, C.Hoogeveen, C.v.Beek, Leiders: de heren J,Linneweever en L~v,.d.Meer. 
Van ons- F zij vermeld, dat ,p.e't in een goe.de wedstrijd tegen Graaf Willem II Vac met niet minder dan 5-0 won na n.b, 

in de comeptitie tegen dezelfde ploeg tweemaal verloren te hebben.Weliswaar misten de bezoek'ers een inà.nnetje, maar de kwaliteit van de doelpunten; lie_ten áan de vraag van het al of niet verdiend zijn van de overwinning geen ruimt_e 0"1Ter. Een hoog hard schot van Frank, twee tikjes van Frans, een unieke kopbal van Loek en een stra.lék:e trekker van Gerard, het was allemaal fraai.Onze voorhoede demonstreerde te beseffen,dat een elftal met goed veldspel ook doelpunten behoort te maken. 
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P EN ALT' Y !· 

Wie in veetballand geen VJ'.'eemdeling is, weet dat allerwe
\ ge arbiters met streng gebaar naar de witte stip ,vijz-en; als 

een speler het ongeluk had de_ bal.zijns ondanks tegen zijn 
hand of arm te krijgen: Penalty! Zielig! . 

Het ligt niet op onze weg de scheidsrechters tè corrigeren. 
Dit.is de. taàk van de desbetreffend~ commissie. Doch aan al 
onze juniorleiders - zij immers treden vaak als schoidsrech
ters op - moge ik de raad geven alleen dan een strafschop 
toe te kennen, ·als aan de opzettelijkhetd van de overtreding 
niet' behoeft të.worden·getwijfeld. Deze voorwaarde is noodza-· 
kelijk, aldus .de spelregels. . · · ,. ·~ .... · ·-

. VoÓrbeeld:-tij_dens een doelworsteling zag ik een:c;, dat 
Bernard B~s 'de opspringende' ·bal togen de hand ia-eeg, waardoor 
hij keruieiijk hierdoor zich bewust werd waar het leder zich 
bevond. De hele situatie wees uit, dat van opzet geen spra
ke kon ziJn. Toch penalty! Natuurlijk fout~ 

P.S. Vanzelfsprekend moet men zich ook orul.erw.expèu,. - ... . . .. 
aan foutieve beslissingen· van de fluitist, al·:'' · · 
zij1f·,a:eze nog zo evident.· · 

-------='-------'---'---------~ 
Het Hof"',ran B:olland;. WB,gElns,tr~at, Is tot een grote Da~d in 
Wàht in z'i;iri zaàî' (bent U verwonderd ?) . (staat 
Gaat veel publiek ••• ja ••• wel driehonderd ! .. 
Hebt U een .feest dus • , • · weet dan w e .l.c:~- .... --· 
Onz 1 service is LENIG EN SNEL! 

·· · ...::..ooö--
. Wat schenkt. bij drukwerk steeds ·verlicht:i.ng?. 

EEN KEuïUGE COPIEERINRIÇHTp!G !· ; 
. D:S,i;. is go_edkoper, heus, dan d r u k w e r k, 

En:· 1 t is bij o n s . · zorgvuldig Stukwerk 
Wij laten .het graag even zien: 

.' Dè Rièmerstraat Honderd~zèventien· ! 
: (~oek-~landstraa~). Bij~Firma OUDWIJK 
.' Zijn tekst. is zeker nooit .één fout rijk 

. ' . .-oûo
. ! 

\' ... 

,. 
i 
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·t·· . DE--.. L--E-N'_SREVUE 
Weekblad van de Haag:,e R.K. Sportvereniging Lenig en Snel. 
Opgericht 18 Dec·•· 1920 · · ··· · : .·i;, ·• Secrstariaat.~:.Gaslaan 54, 

.: - . · . · .. :1 . .. ·. Tél. 39,83, 75. 
Terreinen 0ckenburgh,eiiia.é Laan v.Meerdèrvöort 

Te:J.efoonmirnmer·:.l39·. 66 .46. .. . 
------ . ·~~"":"4-

Reil.actie: P.Juffe:rmans·ten -J ,v.Venrooy· 
··· · Redactie-ad:res·: · Amandelstraat--51, • 

Administratie-adres: J,J.v.Luicèmburg, Copernicusstraat 56. . . 1 • ..... . __ , ··• --- ,, .. ·-·. ' 

' Jaargang 1949-1~50 N9. 36 24 Mei_ Ï95O · 
<. • ' ------------------------------.t -----------------------------

L E N S 1 · Z A K A G E N -D A. 
Donderfüig 25 ·Mei: 7½ u. Eerste veldtraining .senioren, 
Zaterdag 27 Meî: LenS F-G--1!-I.!..J-Pup. . . - ·. 
Zondag ·28 Mei: Een Zalig Pinksterfeest 
Maandag 29 Mei: LenS 4-5, ) 

'..• 

ATTENTIE! i 
Op de tweede Pinksterdag vervalt de clubavond, In verband 

hiermee verzoeken wij onze med~werfers de copie voor de LenS
révue vóór Dinsdagavond aan· ons- adres te bezorgen: Amandelstraat 

' 51. Wedstrijdverslagen van sèn::Lores -în te leveren bij Dhr J. 
·v.Venrooy, Harder1vijkstràat 16p., 

0 F' F IC I Ë EL. 
·l. Aangenomen aJ.s lid de nrs. 60-6î-62-63 en 64. 
· 2. Op de· ballotagelijst:· ' 

no. 65_pupil Q.v.Breugèl, v.Di~menstraat 152. -
nó; 66:'pupïl G.v,d.Waart, v,Diemenstraat 146. -

.. 1. .. '), 

1 ----.l'-"'."'" .... --.... : . 
V A -R I A. ~. . __ 

REDACTIE 

Gp ·2de Pinksterdag wordt in ~Haarlem ·(H.Liduina) het huwe
lijk gesloten tussen ons ·oud-lid;. nu donateur Kees Zuiderwijk · 

•én Lia Willemsen. Wij wense:n he:t,·jonge paar en de wederzijd- ,.,, 
se families va.h liel.'te geluk. -Zij- mogen· lang en gelukkig le-
ven!- Toekomstig adres: Valkenboskade 667 •• 
, .. Nog een bruidspaar! Jan Ro6zenbur€- en Annie. Praalder zijn 
het samen eens. De plechtighëid vindt. plaats op 6 Juni in de 
St BonifaciU:skerk te }q.jswijk.Na:•a:floop··-is er gëlegenheid· om 
te -feliciteren in dé pastorie.Ook deze __ jonge LenSvrienden,hun " 
ouders, broers en zusters, biederi wij onze ·besté. wensen aan.· 
Toekomstig adres: Weimarstraat 394• 
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UITSLAGEN VAN 18 1 20 en. 21 MEI 1950. 
Sóa l - LenS l 3-2 Rava - LenS E 0-9 
LenS 2e kl. - ~ode 4-3 LenS G - Quick Ste!JS 1-3 
LenS 2e kl. - Vogel - 0-0 Westlandia - LenS J l-1 
Westlandia 5 - LenS 5 2-1 G.D.S. - LenS J 2-2. 
Oosterboys l - LenScomb. 10-1 L.enS!JU!J• - D.H.B.R._K. 5-0 

---------------------------------
V A N D O E L T O T D O E L. 
Het eerste verloor in een vriendschappelijke wedstrijd met 
3-2 van Soa.Onder imrloed van de drukkende weersomstandigheden 
was de animo niet direct groot.LenS nam de leiding door een 
penalty.Soa liet het er niet bij,had lange tijd het beste van 
het spel en veranderde de achterstand in een voorsprong.Onze 
keeper kreeg in die periode druk werk en door zijn·prachtige 
saf'es bleef de achterstand binnen redelijke perken.In het slot
gedeelte-van de strijd wist LenS de tegenstander in de verdedi
ging te drukkert,maar de kleine nederlaag bleek niet te vermij
den. 
LenS 3 versloeg op·Hemelvaartsdag een onvoltallig Tedo met 4-3, 
in een wedstrijd voor de Archipelserie.Als gevolg hiervan kwam 
het elftal Zondag in de halve finale uit tegen Vogel.Het werd 
een goede wedstrijd,waarin speciaal onze achterhoede kansen to 
over kreeg om op te vallen.Doelpunten bleven uit,zodat na af
loop penaliies de beslissing moesten brengen.In de eerste serie 
benutte LenS er maar l,doch ook Vogel trof slechts éénmaal de 
roos,daar keeper Frijters de beide andere schoten stopte.In de 
tweede serie lieten wij het opnieuw bij,l voltreffer.Vogel he
nutte er nu 2 en plaatste zich-derhalve in de finale. 
Het vi,ifde begaf' zich naar Westlandia voor de promotie-compe
titie.Het vreselijk harde,ongelijke en smalle terrein maakte 
voetbal praktisch onmogelijk.Westlandia was met het simpele 
systeem van hard trappen en hard lopen in het voordeel.Doel
punten kwamen er pas na de pauze.Twee fouten in onze achter
hoede bezorgde Westlandia een 2-0 voorsprong.In het laatste 
kwartier werd het Naaldwijkse doel belegerd.Speciaal v.d.Boo
gaardt stelde de keeper dikwijls op proef.Hij ooksnaakte het 
genoegen met een goede kopbal de achterstand te verkleinen.De 
gelijkmaker bleef echter uit. ,: · _.;.. __ 
PROGRAMMA ~S=~~I~O=RES=--=MäANIJA='==G'--"-29"--"~=·=I~l~9~5~0• 
· 2 uur LenS 4 -- B,1l,T. 5 terrein l. 
12 uur LenS 5 - Wostlandia 5 terrein l, 
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P R O G R A M M A JUNIORES ZATERDAG 27 MEI 1950. 
l•OO u. LenS F - LenS G .. : 
2.30 u. LenS J - LenSpupillen 
3.30 u. LenS H - LenS I ï ---------------~-'--------------D E E.c.o·. i3 LA A s T A :P P t L. 
OPSTELLINGEN. 
LenS 4: A.ten Dam, J.Admiraal, C·.Hillenaar, F.de Jong, A.Boort

man, J.v.Westing, A.v.Lu:x:emburg, A.Zuidwijk, C.Visser, 
G.Lam, L.Niessen. Res: .A:.Wagemans, V .v.Laarhoven. · · · 
Leider: H.Houkes. 

LenS 5: A.Blok, Ph.de Heer, J.v.Verrrooy, F.Mourik, P.de"Leeuw, 
J.Bontje, J.Bom, J.v.Spronsen, F.v.Luxemburg, A.v.d. 
Bemt, M.Gelauff, Res: P,Vollebregt, Th,Kochi,A.Janseri. 
Leider: J.v.Venrooy. ' ---- [ Het vierde speelt dan toch eindelijk.de eerste degradatiewed-

strijd.De enige tegenstander in deze competitie is B.M,T. 5, 
Er worden dus sle.chts 2 wedstrijden gespeeld en het spreekt · 
vanzelf, dat een overwinning dan, dubbel telt.Flink aanpakken 
d 

Il ; . us.. . 
Het vijfde speelt voor de laats~e kleine kans.Er zal om suc
ces te behalen,echter met veel meer élan moeten worden gespeeld 
dan tot nu toe.Maandag moet in ieder geval een flinke over
winning behaald worden.Veel succ.es en prettige wedstrijden. 

E.C. 0. 
Donderdag 25 Ifui begint de training. 

We rekenen er op, dat iedere speler de noodzakelijkheid 
daarvan inziet en ve:rwachten een· flinke opkomst. De presta
ties van zeer veel spelers zouden nog flirik kunnen stijgen, 
als ze maar oefenden. Daarom, wees niet lamlendig en derik 
niet, zo gaat het ook wel, want .verschillende elftallen hadden 
een veel hogere plaats op de ranglijst ingenomen, als de spe
lers beter getraind waren geweest. Komt dus in grote getale 
a.s. Donderdag om half acht naarc Ockenburgh. --- , E.Ç.O. 
UIT HET J U N I O R E NIK A M P. 

Bij gebrek aan tijd slechts een paar regels:· 
J besloot de competitie met twee gelijke spelen. Leuk, jon-gens. .. 
E deed het nog veel beter en versloeg Rava met niet minder 

dan 9--0. 
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G gunde liever aan Quick Steps de eer, waar.de gasten geen 

bezwaar tegen hadden. 
Het tournooi van D.H.L. te Delft brach't aan onze 4 elftal

len een serie prettige wedstrijden, maar alleen.de F-G-,.comb~ 
kwam met· een prijs'je (een '.2e) n(;l.ar huis .• Het is· niet veel.:M'aar 
ja, in een bliksemtournooi. triumferen. is. niet"e.en:voudig,Daar 
heb je felheid voor nodig en hopen energie om de sp~_vol 
te ho_uden. Dus niets ·voor Ji, dat meestal ·eerst laat· op .tóe.+e_n_ · 
'komt. · 
---'------'----~~· ~~~----------,--------
VAN OVER ZE E. 

. Tj~msJJi., 12-5-!50. 

Op l Juni hÓpen wij met de General Mac Grand af te-varen. 
·-U behoeft dl.i's de LenSre]TU.e niet meer te sturen~ Ik ontving ze 
regelmatig, waarvoor ik de familie- Van ·Luxemburg ·hartelijk 
dank zeg. . .. 

Wij voetballen nog hurry:._up. Het voetbalveld ·is l'ii;i'ili de 
hele dag bezet en zo brengen wij onze laatste dagen doÖr. 

Ik hoop, dat het le goed.door de degradatiewedstrijden heen 
komt. 

Met vr. g:t'.o 

KOQS VERSLUIS. 
-00000--

Surabaia, 14-5- 1 50. • · 

Nog is alles bij het oude.· De voetbal rolt door, ofschoon 
de warmte veel van je energie"éis.t... ... .. .. .. . .......... .. 

Jammer 'van liet eerste, 'hé! Ik ·merk•. dat dit jaar de·,senio
res er ineer bekaaid ,ükonié1ï dan de juniores, die een ·paär ,keer 
de Kampioensvlag mogen·· hijsen,· 

M.i·, zijn onze· ·-dagen in Stirabaia geteld:· ·men zegt Juni of 
. Juli. • . . 

J.!et'gràeten aan heel Lens, vooral aan het eerste 

.. 
van JAN WALSTEYN, · · 

. 
STEEKT EENS OP, HEREH . . 

Een Amerikaans in,sti_tliiiî;' :voör· kankerbësï;rijding~vërklaà±t·, 
.. cl,a'j; lJ.~t .lol)gkanker .bevorderd wordt door het .vele sigaretten roke 
••••••• Steekt eens op, heren I Of roken ook gezond is 

-.-.-----
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1 E N··S• 
Donderdag 

Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
!\!aan.dag 
Dinsdag 

·wo·ensdag 
Vrij'dag 

ZAK A·G·E,N DA. . .... 
l Juni: 72 u. Tweede .velq:txaining voor Seniores. 

. Tevens ,eèrsiêè" véldtraining voor •juniores . - r' . 
CenD•.,'!.-·1 ,., ..... / 

2 Juni: Veteranen in. het veld •. 
3 Juni: D.H.L.tournooi; K.R.V.C.tourno~:i.. 
4 Juni: Lens;i-4-5- LenS 2e klas H.V.B; · 
5 Juni: ·Club bij Hierck ... 

13 Juni: Ge_c.ombineerde Vergadering van Bestuur en 
alle Commissies. 

2EJuni: Bestuursverg!l.dering. 
3P /Juni: Algemene Jaa,rvergadering. 

·DE LAATSTE KANS.: .. 
Zondag a.s. begint voor ons de grote strijd: Spoorwegen·

LenS. 3-:c1ubs strijden om één plaats. Spoorwegen won van 
H.M.S.H., •is ons dus reeds 2 pdntjes vóór. We beginnen met een 
achterstand. De wedstrijd, die·'.ri} minder speelden, moeten 
wij nog winnen, terwijl zij reecls zove:r zijn. . . . 

Dit is·geen bangmakerij, mai.i' realiteit en kan voor ons 
slechts een a8l1Sporing zijn .O!ll'r:van de eerste tot de. la,atstè. . . a . . 
seconde hard aan .te pakken, .. ,geep. moment te verslappen~ Ui-, .. 
terst voorzichtig in de verded:i.ging en moed_.:i.g en orrverschrok-,
ken in de aanval l Een fris ópen:; spel .met volledige" ui t)luiting 
van de vleugels, een hoog tempq, _met als' gevolg ve=assende· 
aanvallen! Geen paniek voetbal,,1 niaar ieder vervulle zijn ei-

. gen- ta:ak ! Dat zijn geen nieuw,,'. open'\)aringen, maar bekende din-
• 1 • . 

gen, die in de praktijk echter,aiog w.el eens vergeten worden. 
~ongelui, de beste wensen vap.,heel LenS vergezellen je. 

Jué!.lie·allèén kunt de degradatie voorkomen. Beseft je verant-
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woordelijkheid! Een koel hoofd en een onverzettelijke wil om 
te winnen! 't Is·mijn vaste overtuiging, indien we alles .211. al
les zetten,•is succes mogelijk. LenS-vrienden, toont Uw belang
"stëlling en moedigt onze spelers door Uw tegenwoordigheid aan. 

' J.PRA.ALDER; Voorzitter ''-'-'-----~ .. ~---------·---------''------
u I T S L A G E N · -'V-"'AN"'-'!...:· 2"-'7--=EN"---"2'""9_--'ME-=-ca' Ia.-=l.,_95"-'0'-'-. 
LenS 4 - B.11!.T. 5· 0,.4 
LenS 5. - Westlandia 5 · • 7-0 
Lens F· ·- LenS G }::4 
LenS H ~ LenS I 3-1· 
Lens J - LenSpupillen ~3 

V·AN DOEL TOT -DO-EL, 
Tweede Pinksterdag bracht ons een klein, maar belangrijk, 

prcgramma. Zovrel 4 als 5 speelde ee:h wedstrijd in de belangrij-
ke promotie-degradatiè~competitie. · · 

Het vierde·heeft in zijn competitie als enige tegenstander 
B.ll,T, 5. De-uitslag van een wedstrijd is dan wel buitenge
woon belangrijk. Het herstel na eèri geleden·nederlaag is im
mers -zeer moeilijk. Bij het aantreden van de ploegen bleek 
reeds, dat onze jongens voor een zeer ·zware opgave zouden staan, 
Het elftal van de tegenstanders bestond n.l. bijna geheel u:î.t 
zeer geroutineerde krachten, die doorgaans nog niet zo lang go:Jn.
den in- de hogere regionen· van de K.N. V.B. uitkwamen. ·Alleen 
door verbeten strijdlust en eel]. hoog tempo wa.s . d~_ze teg<a::npa.r
tij op-de kn:j.eën te krijgen. Jammer genoeg speelde ons elftal 
B.U.T.-te veel in de kaart door te trachten via fraaie combi
naties het.doel te-beiagen: N~ kregen onze tegenstanders voort-· 
durend gelegenheid :in te grijpen -en daar' zij hetzelfde spel.
type wat geraffineerder toepasten, ·1cwam·het gevaar - ondanks 
een slecht·s gering veld.overwicht - .alleen van hun zijde; Onze 
voórhoede· zaf?; ~ met-uitzondering van Ton·van Luxemburg - geen 
kans de B,M.·T.~achterhoede· te''verontrusten. Midden.linie en 

· achterhoede verdedigden zeer verdienstelijk, maar de weinïge 
.fóuten werden .dan O"ok ·zonder p,;irdon afgestraft·. De 4 B.H.T.
goals, 2·,voor· en:2 ·na de rust·,. kwamen op keurig beheerste wij
ze. tot· stand.·. ·'· ' · ·,. •. · · -

Lens .5 liet zich niet opnie'uw, door \7es.tlandia -verschalken. 
Het behaalde nu een'zeër ruime·överwinning en behield.hier
door·geringe promotiekansen. De Westlanders speelden nu - zon
•der ·de steun ,van eigen·· veld -' veel minder dan: vorige weèk •. 
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Vooral de plaats onder de lat'was veel zwakker bezet. 'Het was 
vanzelfsprekend een eenzijdige wedstrijd, hoewel in mindere 
mate dan de uitslag doet vermoeden. Het mocht Uw reporter 
nièt gelukken vast te stellen, wie de makers waren van de 7 
LenSdoelpunten. · Het :hele elftal deed zijn best om aeze reha
bili tátie na de ongelukkige nèderlaäg van de vorigè week te 
pewerkstel~igen:. Een ere-saluut speciaal aan Th.Kochi, die· 
- als invaller - op een hem geheel vreemde plaats enthousi
ast en zeer verdie~stelijk speelde~ 

- ;.,1 

DE E.c.o. BLAAST APPÈL. 
WEDSTRIJD- en TRAilllNGSPROGRA11MA SENIORES. 
Woensdag. 311'.ei: Training vóor senioren, die hiervoor zijn 

aangewezen,, 
Donderdag 1 Juni: Training vöor overige senioren en A-juni-

oren; 
Vrijdag 2 Juni: 7 uur;'Dé LenS-veteranen·spelen op terrein 

1 ( Ockenbuigh). 
Zondag 4 Juni: . 
2.30 u. Spoorwegen 1 - Lens l' terr.over de Hoórnbrug,Rswk. 
12.- u. Tedo - Lens 2e kl. HVJl: terr. Archipel, Buurtweg. 
2.-- u. B.M~T. 5 Lens 4· terrein Fruitweg. 
2.-- u. D.H'.c. 7 -:- Lens 5'. terrein Delft Laan v.Vollering 

OPSTELLINGEll. 
LenS 1: De spelers hiervan krijgen een persoonlijke aansch~ij
ving. 

Lens"' 2e Kl.H.V.B.: J.Frijters;>Th.v.Wijk, H.den Drijver, J. 
Roozenburg, L.de Boer, C.v.Luxemburg, C.Al, A.Bogisch, •TTf.Ver
heggen,. J .Lï.ruieweever, IV.Hegge·. Res: J .v.Luxemburg, J .v.Mel
zen, S.Kroon, .Leider: L,de Boe'r. 

Lens ·4: Th~Kochi, J.v.Westing,:; C.Hillenaar, F.de Jong, A. 
B9ortman, R.Becker, A.v.Luxemburg, A.Zuydwijk, C.Visser, G. 
-Lam, 11.Gelauff, E.es:· J.Heere, A.17agemans, L.Bom. Leider: A. 
Boortman. · · 

-~l . ' 

LenS 5: A,Blok, J.v.Veen, J.v.Venrooy, F.Mourik, P.de Leeuw, 
J.Bontje, J.Bom, J.v.Spronsen, F.v.Luxemburg, A.v.d.Bemt, 
L.Niessen. Res: B.Bes, C.Kras,, J.Meyer. Leider·: J.v.Venrooy. 
Samenkomst: Ingang H.S. te 12.45 uur. 

'' LenS-veteranen: Deze krijgen een speciale aanschrijving. 
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Het eerste .treedt Zondag aM om haar plaats in de 4e klas te 
verdedigen. Wij willen slechts· ééz. ding:zeggen: 600 LenSers 
en LenSerinnen verwachten, dat wij ons 30-jarig bestaan zul
len vieren.-als K.N,V.B.-er. Aan jullie de taak dit,te verwe
Z/élnlijken doÖr jè .;,,oor. 15CJ% in te zetten! 

'liet 2e· klas H.V.B.elftal speelt om de 3e en 4e plaats in de 
Archipelserie tegen Tedo. De Leider, die helaas niet aanwezig 
kan zijn, verzocht ons ,.á:ln de speiers te zeggen, dat hij niet 
ánders verv1acht dan de derde prijs •. .Samemipel is het vereiste 
middel d_aarvoor. De Eco neéft' hieraan niets toe :te _yoegen. 
Het vierde Speelt de.returnmatch tegen B.M.T. 5 •. Vecht voor 
een zo eervol mogelijk resultaat· •. Het ·vi.ifde · s].Ïe<flt haar laat
ste promotiewedstrijd tegen _D;li.C·; ·'7;:·.Ret · goedë result'aat · te
gen Westlandia ge·eft ons reden te hopen, dat nog niet alles ver
loren is •. Pak aan en win óók van D.H.C. 

Veel succe·s ·en preió'tige wedstrijden·'. E.c.o. 
UIT HET J' U N I C:i'R E N KA M P. 

Het was Zaterdag 1.1. op Ockenburgh stellig niet ongeze.1-
lig, met onze 6 jongste _elftallen~ Toçh Üf d_ë 'öpze·t niet 'li'ele
maal: geslaagd door de afwezigh_~id van eeri paa,r spelers; de een 
was' ziek, een and_er moest studeren· (d_e stukken ylogen er. af!) 

_en een derde en een vierde bleven wég_ zonder opgaaf yan. r~den, 
alsof dit zo behoort. Voor enige belangstellenden betekende dit 
een buitenkansje in de vorm van een onverwachte wedstrijd; F 
kxeeg 2 vreemde eenden -in de bijt,. G zelfs 3, zodat de .. :.uitslag 
n.l. 4-3 voor G, nie.t beslissend is voor de ware verhouding 
in sterkte van de elftallen. Maar een ~itttg:_par~ijtje was het 
zeker. En wij hebben ons oès_t ·geamuseerd ........ _. -- .. · · ·. ---_. 

H stond op·zeker'moment-tegen'z:i.jn klassègenoot I met 3-0 
·voor, ·maar eindelijk wist· dit Jaatstgenoemde elftal tocll nog 
de eer te redden. · 

De _pupillen slaagden èrin · J' tè bedwingen. Beide par.tijen 
wisten 3 goede doelpunten-te maken. ·J' verdient een pluim; want 
het lmam_ met 12 man en was het ·-enige elftal, dat dus ·geen in-
vallers nodig had. · 

Wij doen het nog .eens over! 

·_:ooàoo..:-· 
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PROGRAMMA. . . . ;, 
14.50 u. LenS-Westlandia ·) D~ Ïvedstrijden duren 2 x 9 minu-
15.3ó u. Vita Nostrá-LenSl ten. · · 
16.10 u. LenS-K.R.V .è. J Samenkomst "2 _u. Rijswijkseplein. 
16.50 u. Lens El.Zwart ) Leidér: Dhr Combé. . . 
LenS 4e klas· na.ar Bliksemtourndoi van K.R. V ,b, . .. 
2.05 u. LenS-Î},R,V.C, i) De wedstrijden fö1ren_ ~ x 1t =. ·nuut. 

- 3;00 u, LenS-K.R.V.C. h) -Samenkomst 1.35 u. biJ Capii;ol-:' 
3.35 u. V.V.P,-LenS ) theater. . 
4.25 u. LenS-óoste·rlJoys) Leider: Dhr J .Linneweever • 

.P R. 0 G R P. M M.A. ,JUNIORES Z.ONDAG 4 J.UNI ·1950, .. · 
12.- u. LenS A-B-co~binstie -.~enS D .terrein 1. 
12. - u. Lens E - Graaf Willein .ÎI Väë. . terrÊii:r{ 2. 

: , . 
OPSTELLING voor· D,H,L.tournooi. 
A.Toonim, 1/r,v.Eijden, A.v.Gastel, A.Vester, L;Fortmim, J.co'm
bé, A,Lipneweever, J.Kocks, M,Hennihga, A,Laa'r'hoven-;·s.Vloemans, 
-.,.Davis, M,1/'ias, C.Hoogeveen. 
OPSTELLING voor K.R.V.C.tofil'nooi. 
Het. hele I-elftal,plus· R-.Vredenbreg~:;H;Vollebrégi';t.cioosiièr-
man. 
OPSTELLING A-B · COMBINP.TIB. P.Peilekoor.ii, ·c .Bog

0

isch, G.v .Reenen, 
M.v .d·,Berg, J .Kuy'pérs; E;Löwenstein; J .v .il..Wel,. J .W~llaa.rt, 
G.V:reeswijk, S,v.d,Zweep; B.Helmich; · · · · 
Reserve voor D: A.Toonen. 
Reserve voor E: B,v.Velzen, R,vsd.Meer. 
Leider voor.D: Dhr I,.v.d-;Meêr~: · ·· -~~ .. 

·.rn verbànd met de lan~e duur ván de tÓ=n~~ien wordèn de spe
lers aangeraden e·en fikse boterham mee te· Iiemen,vooral ·zij die 
i.v.m. het aanvangsuur reèhtstreeks uit"school naar het ter
rein gaan.Een tournooi is leuk,maar honger lijden niet, ' 
4 _____ ...,...,,,_:.:.:.....-.:;:.:..__ .... -~· . , .... ~ -

D ON D E R D A G 1 JU N I de Tweede TrainingSavmid;·· 
De wedstrijd van ons vierde teg'en B ,E.T. 5 heeft· mij weer 

eens laten zien,dat goede wil·aJ.léén niet voldoende îs om een 
•·overwinning-te ·böeken.- Zonder t_e durven beweren, dat al onze 

elf spelers zich volledig hebben uitgeput', geloof ik toch 'Vel, 
dat zij met goede bedoelingen bezield de wedstrijd zijn begön
nen. Individueel echter waren vele LenSers tactisch noch tech-
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nisch tegen de B.1!.T.ers opgewas-sen. Zij behoeven zich hiero
ver niet· te schamen, als zij èr aan denken, dat verscheidene 
spelers van de bezoekende ploeg nog zeer kort geleden·in de· 
2e klasse van de K.N.V.B. speélden. Deze ~ebben.de gelegenheid 
hun tactisch inzicht en hun technische vaardigheid te demon
streren niet ongebruikt voorbij laten gaan. 

Een troost is het te weten;. dat onze jongeren nog k'unnen le
ren ,rat de ouderen in ~eze wedst°rijd lieten zien onder de knie 
te hebben. 

· Hoe kunnen zij dit ·1eren? Wel, niét het minst door de trai-• 1 ••. 1 . m.ng. . · 
Daarom verwachten wij de seniores a.s. Donderdag tegen half 

acht op Ockehburgh. 
P • JUFFERJ.W!S • 

V E T E R A N E N ! :Mannen - ,broeders 
Hebben jullie de oproep van de Eco ontvangen? En hunkeren 

jullie er niet naar je oude benen weer eens te strekken. Ja, 
laten wij de stoute schoenen nog weer eens aantrekken. Stijf 
en stram! Rul.ne! Oude-mannenploeg! Zo noemt men ons. Willen· 
wij de jeugd eens een lesje geven? Accoord? Dan tot Vrijdag~_ 
avond 7 uur op Dckenburgh. · · 

P.J. 
C en D2• 0 P G E L E T . 

Bij wijze van proef is a,s Donderdag van· ha·lf acht· tot· half 
negen gelegenhèid iot training, n.l. veldtraining op Oeken~· 
burgh. Zij die in het laatste seizoen in C of D speelden, wor
den op tijd verwacht. 

0 0 K A en B, 0 P G E 1 E T ·! . 
. Misschien hebben jullie.de--:vorige week niet begrepen, dat 
je ook op:de zomertraining·verwacht wordt. Denkt er aan, jullie 
bep.t ingedeeld bij de seniores,_· want in deze· afdeling ga je 
aanstonds voetballen. Wie geen speciale opr<Jep heeft voor Woens-
dag, komt_ Donde!da.<s: om 7 ,30 u. · · · · ' 

P.J •·. ·-----~------------------------IETS V00R KAPELAAN "N--:fJs· ·? · 
en toen·de tienduizenden sporttef applàudisèrendè Amsterdammers 
het onverwachte .. :schouwspel beleefden van een geestelijk.advi
seur, die op. de sintelba_an met zijn hoed in de hand een v'reug-

. a·edans. Ui~oer~~-•• ~:: .•. ~ · 

--ooOoo- (De Tijd). 
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_. Voor all'i_ln, die het 
volgend seizoen in de 
klassen van seniores 
hopen te voetballen.-. = -

De meeste seniores weten, dat juniores slechts mogen-uit-,. 
komen in officiële wedstrijden, indien er een van een goed 
gelijkende pasfoto voorziene competitiekaart aanwezig is. 
Van al onze juniores bezitten wij zo'n document. · 

Welnu, de K.N.V.B. heeft op de ilgemene Vergadering be
sloten, dat ook voor Seniores soortgelijke kaarten ~orden 
verlangd. Deze bondskaart, die,gedurende 5 jaar geldig blijft, 
zal reeds in het a.s. seizoen ónmisbaar zijn voor alle seni-· 
ores. ~ i 

Wij verzoeken derhalve alle ''spelers, die er voor in aan
merking komen, v6ór het einde van Juni een pasfoto in te le
veren bij het secretariaat. Nu ''eens niet treuzelen, lui ! 
Zorgt er desnoods vandaag nog voort Probeert een beetje net 
gezicht te zet.ter,,. ! · 

P.JUFFERMANS. 

P.S. 
-- Afmeting 4½ bij 5 cm. , 

afgedruk:t op dunste fotopapier •. 

V A R I A. 
, .. 
! 

Zo juist bereikte ons het béricht, dat sergeant Ben C.Vink 
met de"General Greely" uit Indonesië is vertrokken en medio 
Juni weer in het vaderland wordt verwacht. 

'. -ooOoo- · 
) 
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LE N S 1 ZAKAGENDA. 
Woensdag 7 Juni: 7 -u~ ·:rrérde'· vël_ç.traiiling ·vó'~!' '.1é: :groe.P -se~ 

ni.?rE:S• ,, ;. .. ,,, : .. ,.· _ 
7 u. De Vetera.nen we.er in het vèld. -

Donderdag 8 Juni: Geen training J.v.m. R.Sácrametiisdag,' 
Vrij!;lag• .. •9 Ji;mi.: De: P.·P. vergadert t,h.v. Dhr P.Krol, :·: 

Fáhrenheitstra.at· 448. Aanvang .9 uur. . . ' 
Juni: LenS I-J. : · . --. 

1 Juni: Lens 1 ::- ).. , , -- . . . · .. , 
Zaterdag 10 
Zondag 11 

.. . 1/'iaandag .12 
Dinsdag 13 

J.uni: Clu'ti... .. . . . ....... . 
Juni: Gecombinee~d~-V'~rgadering .;,;;u;.· :ii~s·tüü.r' ëii' 

alle Colinii:ï§~iëli.;·.--. ·· ·.: · ·--·":·.:· · ··~- - · 
.Dinsdag 20 Juni: Bestuursve:t.-gadê'ring. . 
Vrijdag · 30 Juni:· Algeme.ne .Jaarv.ergader:i.ng. : . .. . - . - -

.c-',-. '-:_ .-'---_--------;-------- -. 

OF·FICIEE·.L .•. 
. Wijziging· Secretariaat: -_Men wordt_ verzocht -nota te : riemen ..Jan 

de Y<;l;t:andering yan het secret~iaa.t •. De.heer: A.v.à..•IG:eij heeft 
de wen.s .t_e ~np.en ge,seve';l- zij1!: fûnc'tie' neer .t\l legge~,. ·wi.j 
komen er nog.nader op terug,. maar thans bepal\ln wij ons tot 

.çl~. !llededeling, dat de heé;r.R.:f.Heimich-1 v.Slinge°Îa.ndt~traat 
135 het"secr!"ltaria.at.waarneemf;, · " · - ' · ., ..... 
·------'----~--------;'.~----._.,. ·---·-------. . 

... Lens 1 - ,H,M,S,H • 

.. : .. :Men houde :er ;,:-ek.ening mee~ .. dil,t de we_dstrijd van." Le~ 1 tegèn 
:'13;,M.S .R •. a. s·~:. Z_ori\J;ag op Ockenburg\1 ç.es, avonds om ·1. µu;r aan
_ya,ngt. 

Heren Secretariss~n;', , ·• , ·• i: -, -- __ ·. · .. 
van de P.P., Eco, Juqo, Kasco .worden verzocht <le .jaarversla-
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gen van hun commissies samen te .stellen ën vóór 17 Juni a.s. 
bij de verenigingssecretaris in te dienen. 

Bestuur en Commissies,opgelet ! 
Op Dinsdag 13 Juni a,.s •. houden wij in Het Hof van Holland, 

Wagenstraat,. de gecombineerde vergadering, waarop allè leden 
van het bestuur en v:an de commissies worden verwacht. De com
missies met name P.P., Eco, Jµco _en Kasco. Ook voor de lei
ders van de· ~lftalle~ geldt deze uitnodiging. Om tot vrucht
.bare besprekingen te komen verdient het aanbeveling zich door 
het maken van notities op de bijeenkomst voor. te bereiden. 

U I T S L A G E N VAN 3 en 4 JUNI: 
Spoorwegen l - LenS l 1~2 
Tedo - LenS 2e klas HVB 3-2 (4e prijs)-
B.M.T. 5 - Lens /t 6-2, 

_D.H.C. 7 - Lens 5 4-2 , 
LenSjuniores 3e kl., veroveren 2e prijs in D.H.L.tournooi. 
LenSjuniore~ 4e kl, veroveren 2e prijs in K.R.V.C.tournooi. 
LenS A-B Comb. - Lens. D 3-8 .. 
LenS B - Graaf Willem II Vac , 6-0. 

V A U D O E L V A N · D O E L. 
De goede start is gemaakt!.In de korte en hevige strijd om 

het KNVB-bestaan telt. de: eerste klap voor meer dan een daal
der. Dat de temperatuur praktisch ongeschikt was voor onze 
wintersport behoeven we .onze trouwe lezers nîe.t nader duide
lijk te maken. Het terugkomen op het wedstrijdverloop is bo
vendien vrijwel overbodig, na het uitgebr~idè, geïllustreerde 
en zeer 9bjectieve verslag, dat in "Het Binnenhóf" verscheen. 
Het was een dubbeltje op zijn kant, deze overwinning. Vooral 
in de.tweede helft, toen Spoorwegen de achterstand tot 2-1 had 
verkleind, spande.het geducht •. Gelukkig weerstond de achter
hoede de druk, dank zij ook de reddende voet van Jan de Roos. 
Het beg:i.n was ook voor:.Spoorw,egen, maar .. zij troffen onze kee
per in beste vorm. LenS was na enige tijd aan het klimaat ge
wend en kreeg toen duidelijk -een overwicht·. Er ontstonden een 
.aantal fraaie kansen, maar alleen Joop W-ustefeld, schoot met 
een prachtig schot na een goede voorbereiding van Frans van 
Niel raak. Na de. rust. verhoogde Wli.stefeld met .een kopstoot de 
voorsprong, 17aarna Spoorwege~ al spoedig t_: -•enscoorde. ~egen 
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het einde werkte LenS zich weer los en in deze periode had 
de Spoorwegen-keeper nog enige :1>enauv1p.e ogenblikken. 

Het Lens ~e klas-elftal speelde in het Archipel-tournooi 
om de 3e of 4e prijs tegen Tedq. De warmte werkte verlammend 
op·het prestatievermogen, zodat. onze tegenstanders het niet. 
te lastig la,·egeI\• 4\\3-d, )3.9g:i,s_çh __ opende voor LenB de· score. 
Tedo maakte nog voo:i; de rust gelijk en liep nà de pau.'ze uit· 
tot, 3-1; Pas hierna bracht Ilenl{ den DriJver de achterstand 
tot 3-2 terug. ' 

Het vierde.spee],df? :u.i de return-wedstrijd tegen B.M.T,5 
heel wat beter dan vorige vrnek.· Na een aarzéïënd begin 'ii:viam 
Lens er goed in en nam zowaar door Herman van \Vesting de lei
ding. B.M.T. deed e_r.ee_n scJ:tepj!)_ !)P èn wist voor de pauze 
2 doelpunten te maken •.. In de tweede heÏft stond de· iens:.ver
dediging lange tijd pal, zodat ide thuisclub lang op het.der
de goaltje moest wachten. Lens gaf zich nog niet gev,onnen en 
doelpuntte weer door y.Vf.es:f;;i.pg, yoor de tv,_eede maal. Jammer 
genoeg kwam er in-de laatste periode eén.versïapping,· zodat 
B.M.T. nog een ruime overwinning kon bewerkstelligen. 

Ook.LenS 5 verspeelde zijn promotie-kans 'door van-D,H.C. 7 
mét 4-2 te verliezen. Het was een wedstrijd in een zeer pret
)ige sfe~r gespeeld waarbij _D.H.C. door beter ploegspel de . 
overwinning zeker verdiende, ho;er1Eèll hét aantal kànsen van• 
onze voorhoede nauwelijks kleiner was, Zelfs was'het· aantal 
doelpunten geli;ik,maar daar 2 van de 4 goàls aan'oiize zij
de op te "handige" wijze tot stand kwamen,• bleef het -totaal 
aan geldige-doelpunten tot 2 beperkt. D.H.C. nam de leiding, 
de gelijkmaker kwam van Neil Wagemans en was van beste kwa
lit"i t. Hierna liep D.H,C. uit tot 4-1,' waarvan de l~atste 
een cadeautj0 was. Het slotofféhsief van Lens was vrij hevig, 
doch het lev0rde slechts een doelpunt op, een listig_balle
tje van Frans van Luxemburg. 

D E · -V E ·T E. RA N E N. ., 
De wedstrijd van verleden we~k beschoU\,en wij als een aan

loopje, als een smeerseltje voor onze stijve spieren. De ne
derlaag van 5-2 ligt ons helemaal niet zwaar. Integendeel.! 
Het is wel eens leuk je tegenstanders reden tot juichen te 
geven. · Hét waren aardige lu.i;. die bovendien wel met de bal 
wisten om te gaan. 

l'.aar nu wij onze oude Voorburg.se vrienden gaan ontmoeten, 
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hopen wij.dat het weer als voorheen· lenig en snel zal gaan. 
Zet hem op, mannen! Vanavond om 7 uur op Ockenburgh I Een 
dichte haag van toeschou11ers wacht ons. ! 

,p. ,T. 

--·---· ,, 
p R. O GRAM MA SENIORES ZONDAG 11 JUNI 1950. 
7 uur: LenS l - H,M.S ,H, · l ,. terrein 1, 

De ·spelers krijgen een persoonlijke aanschri,jv:ing, 

PR .O G RA MM A VETERANEN WOENSDAG 7 JUNI. 
7 uur: LenSveteranen - 1!.C ,X .. • 

. ·•• . ' 
p R O G R A M M A JUNIORES ZATERDAG 10 JUNI, . 

· 3 uur: LeriS J - Rava ,, terrein 2. 
· 2.3ou: Lens I - Oosterboys t terre.in 1 • 

. , 
P R O G RA U M·A JUNIORES ZONDAG 11 JUNI. 
12.u,: LenS A.- Gr.Will,I~ Vac. terrein. 1. · 

Opstelling Lens A: 
L,Haring, \f,Borsboom, B.Helmich,' G.v,Reenen, 'C,Bogisch, M. 
v.d.Berg, Fr.Schippers, P,Stal, S,.v;d,·Zweep·, G.Lam, J~Kuypers, 
Reserve:. P,Pellekoorn, E.Löwenstein,· 17.Visser, J,Jehee. Lei-
der: Dhr J .Walsteyn. · •. ·· '· 

-------
U ! T HET .. J U N I O R E N K A M P. : 

.v.v.P. 4 3 1, 0 7. , 5-o· 
LenS 4 ,: 2 1 l 5 5-1 
Westlandia 4 l 2 1. 4 4-:-2 
Vita lfostra 4 ·O 2 2 2. 0-4 
K.R.V,C, 4- l 'O. 3 2 1-8 

' . 
-Zo was "de eindstand van,de halve competitie,. die ons derde• 

klaselftal Zaterdag kreeg te spelen in het D.H,L,-tDurnooi. 
Na afloop kon dus aan onze :.aanvoerder Stëf Vioeniáns á.e twêe
de prijs. worden overhandigd. Het is een prettige micWag ge
weest voor de .12 spelers, die zich inderdaad.hebben 'ingespan-
nen om een goed resultaat te beh~len. · 

Ook op het terrein van K,R.:V .c. werd de eer van onze. _vlag 
hoog gehouden. Hier waren vierde-klassers aan het werk, Zij 
slaagden er eveneens. in de tweede ::•rijs mee te nemen en wel 
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met 6 punten. Leo was zo !map 2. penalties te keren, en Kees 
deed even wijs door de strafsch9p keurig te benutten. 
Hier luidde de stand: 

Docos 
Lens 
K.R.V.C. h 
0osterboys 
v.v.P. 
K.R.v.c. i 

7 punten 
6 punten) 
6 punten) 
5 punten 
4 punten 
2 punten 

LenS wint met 
strafsèhoppen. 

j; 
1. 

E wist Graaf VTillem II Vac mét niet minder dan 6-0 onder 
• de duim te houden. De vorderingen van Jos Jager cum suis ztjn 

wel zeer opmerkelijk. Jos gaf ee~,prachtig voorbeeld 1 toen 
hij zwaar gehinderd langs de vijandelijke verdediging glip
te en onhoudbaar scoorde. Het was subliem, Maar ook het spel 
van de anderen was ondanks de warmte zeer goed: Borsboom, de 
Jongh, Sneeuwjagt, ja allemaal 4ebben een heel prettige in-
druk op me gemaakt. 1 • · · 

D, d.w.z. 9 man versloeg met 8-3 de combinatie, die met 
8 man in het :veld stond. Er was :veel strijd! 

VAR IA. 

- De Gene ral A. 'ff. Gree ly brengt behalve sergeant Ben Vink 
ook Koos Versluis thuis. Het wordt echt tropisch in Lens. Ik 
zag laatst in één elftal niet minder dan vijf gepensioeneer
de Indië-militairen onze kleuren verdedigen, Een zesde stond 
aan het lijntje. 

- De heer en mevrouw N.Schouten berichtten ons, dat hun 
dochter Loes op 21 Juni in het huwelijk treedt met Carel Luy
ben. Wij wensen het jonge paar, dat zich in het Noordbrabant
se Son gaat vestigen, en hun families van harte geluk. 

En denken de seniores aan de pasfoto's? Het secretariaat 
wacht ze. . . i 

,l 

--00000-
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LE Jf'S 1 •. Z .A KA GEN DA, 
Woensdag 14 Juni: 7 u. Trainihg voor le gr.oep seniores;· 
__ . _ . _ _ _ "' . . 7 u~ LenSveteranen op Ockenbur;ji. _ _ . __ 
Donderdag.15 Juni: LènSjunio_rès combinatfe tegen St Jans·_: ._ 

college. . _ _ . · , · 
~ ·7.30 u. Tràini)Jg voor de overige seniores 

!,~ en A-B juniores. (keepers om 7 u.) __ 
• Zaterdag_ 17 Juni: -Lens F..:..H. Opening nieuvfe klsiedkamers ! 

· LenSsenibrés· combinatie ·na.ar Pijnacker. _ 
Dinsdag •' 29 Juni: Bes_tuursvergadering :t.h.v'_. Dhr P.Juffer

. mans, Amandelstra:at 51. 
Vrijdag 30 ·Juni:· 'Jàa.rvergadering ·!· 

.. . •• . !· ' . 

ó F F I C I E .. E L. , _ _ _ _ _ 
l._.Houdt Uw avond vrij voor de komende algemene vergadering. 
2."A.KoppélÏe en J.Kramps kunnen· de.hun tàegèwezen kaarten 
voor de Olympische Dag in ontvangst nemen t.h. v. Dhr H.Hou-

. lees; 2e Schuytstraat 60_ op Donderdagavond' à. s. _ 
· Er.is'nog bèsphikbaar 1 _kaart 1[iarathontribune acl f 4.-..:.. 

. .. . . . - .. 

D E N Î EU 'IT E L O KA L EN. 
·A.s, .Zaterdag is het dan.zover, dat wij afscheid nemen van 

de kleedkamers, waàrin wij reeds al te lang huisvesting von
deli en betre!ckeli wij in het' juiljlt gereed'gekomen gebouw.vier 
keurig afgewerltte lo4len en .krijgen wij à.ebeschikking over 
een· eigen was-gelegenheid annex douches en W :c. 's. _ _ · 

Vóór de wedstrijden, .die om· ; u. aanvangen, maken wij ~r 
i;en korte eenvoudige plsichtïghesid van. Voorzitter IT .Pràalder 
_ zal qe aanw;ez:j.gen toespreken, w;,arna onze kleedgelegenheid 
'voor bezichtiging. en ingebru-iiaiame wordt opengesteld. 

' .. ..,;;_ ',• . .-.,., -::.:: 

1fogen wij rekenen op veler belangstelling ? 
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V A M D 0 E L T o' '!: ·: ·D 0 E L. 
LenS 1 - H.:M.S .H: 1 . 3-0. · . 

·In de rust van deze tweede wedstrijd van de competitie van 
de promotieafdeling zouden we bovenvermelde uitslag'· niet heb
ben durven voorspellen.De stand was nog 0-0, betrekkelijk gun
stig, daár de natuurelementen~- zon en wind - met onze tegen
standers hadden meegewerkt, maar "het spelbeeld van de eerste 
helft stelde·ons nog niet gerust. Het a:ántal aanvallen van de 
roodbàadjes wa~ niet zoveel groter geweest doé:h de manier, 
waarop ze werden· opgèlibmvd; was positief bè,te·r. H.M.S.H." o"pe:.. 
reerde als'ploeg, combineerde-verdienstelijk en had gevoel 
voor positie spel. Keer op·' keer schoof een van d·e roodwi tten, 
wanneer hij aangevallen werd, de. bal- zonder:te,kijken-voor-de 
voeten van de mede-oplopende.plo'?ggenóot; die er dan verder 
wel raad •meé- ,iist. Bij ons ivas er van samenhang veel minder 
te bespeuren" 'De ·aaiivallen cntstonden veelal uit .iukraá.k: naar 
voren gespeelde ballen, waa:r:uit dan, ria dik.vijls individueel 
heèl aardig ,:erk va11 sommige spélers gevaren voor het H.M.S .R.
doel voortkwamen. Ook _de traptechniek van o:nze tegenstanders 
was viat· beter-Gelukkig - voor .ons· .- was hun schieten meer hard 
dan· zuive'r, anders had Ton ten Dam, die ·het .doel weer op de 
békende· veilige manier be·.vaàkte, voor zeer lastige prolilemen 
gestaan. Onze backs begonnen µarzelend 1 voor.al _op rechts ,maar 
kwamen er geleidelijk goed in.~ In de àartvàllen, die onze voor
hoede opzetten, hadden de vleugelspelers ··een groot aandeeL 
Zij waren dil@ijls niet van gevaar ontbloot, .temeer"omdat"de 
doeltila11 nie.t de .. sterkste schakel in de R.li!.S.H.-verdediging• · 
leek. 

Ma de doelwisseling bleek net a:1 spoedig, dat wê de ·invloed 
van de laagstaande zon µ6g hadden onderschat; De vlotte com
binaties van ·dè i·oodhemden bleven nu achterwege, terwijl juist 
onze ploeg veel· meer 'als een geheel 'ö'ptrad·. Zo tek.ende ·zich,· 
na een kort· openingsoffensief yan -de tegenpartij·, een <lui<l-elijk 
LenS-ovèrwicht· af. De middenli_nie, - él:j.e voordien verdedigend al 
nuttig was"geweest, ging nu - "speciaal yia de recht'!half, !)leer 
Opbouwend te werk. Ook de binnenspelers werden in"hun acties 
meer en meer succesri;jk. Van;elf kwamen nu de kansen. Na een 
zeer handige èombinátiè~ tussen· HoUY.es en 'Will,;,ms kwam de. laat
ste vr:Î.j voor de keeper, maar"zijn iets t~ :rustig ·schot werd 
gekeerd. Eveh later•iniste·va.n:Miel een eenvoudige.kans. Bij 
een iolgendè -aanval rcvancheerde __ hij · zich geducht, want na een 
keurige pass· lost"e h~J een gloeiend hard schot, waarna!ll' de 



keeper zelfs niet behoèfde tè.kijken.Na dit-do·elpunt nam de 
activiteit van onze-voorhoede nog toe.Sche;rpe passes sneden 
door de roodwitte achterhoede en uit één hiervan loste Willems 
een harde·schuiver,die via de vuisten van de uitvallende doel
man hoog in het touwwerk verdween.Onze spelers vervielen ge
lukkig niet in de fout,mat deze kostbare 2-0 voorsprong een 
·verdedigende houding aan·te némen. H.M.S.H, zetten een serie 
felle aanvallen op,maar onze v:erdedigh1g stond zijn mannetje 
en,gaf bijna geen schietkans weg.Ongeveer 10 mi-n. voor het 
eînde stelde Willems met een geplaatst schot na een lofwaardi
ge combinatie de overwinning ve'ilig .Een. vierde goal van v. · · 
-Niel,die doorliep op ·een listig doorgeschoven bal van VTtiste
feld,werd door de scheidsrechter geannuleerd na appèl vart een 
van dè grertsrechterii'.Naar orizë mening '7as· het een vo1.maakt"zui-=
ver doelpunt, die geluk½:ig..v:oor, de :aard van de. ui.tslag. van-geen 

· belang was .Het talrijke LertSpub'liek stak na afloop· van"deze 
goede t\veede helft 'zijn v'Fouga:é nfet Ónder stoelè·n of bankën.· 
De LenS-hopcr_ had zich trouwens• bij de drie ,ióëipunten al duch-

. tig geweerd! De· starid "is nu: - ' · · · 
LenS :· 2 · 2 - · . . 4 5:..1 
Spoorwegen 2 l l 2 3-3 
H,:M.S .H. . 2 2 0 1-5 

C -~----------
P R O G. R . .A. 1, lvl A SENIORES EN VETERAl'lEN. 
Woensdag 14 Juni: 7 u. I,,enSvet&'ranen - M.C ,V .. 
Zaterdag 17, J)llli: 6.15 u~ D,S.V.P._ 4 - LenScombinatie, . 

. terrein te ... Pijnacker. _ 

D E E,C.O. B LA A S T A p.p. È-··L.C·: -
OPSTELLING van dè combinatie_ tegen D.S,V,P. 
LenS-comb.:Th.Kochi, J.v·.veen,'i·Jad.v.Weéting, A.Jansen, P.de 
Leeuw, V.v.Laarhoven, J.v.Zon,' J.v.Spronsen, H.v.17ésting,·G. 
Lam, J .Linneweever. Res: J .ll!eyer, \7 .Snelleman; C ;Krás. 
Samenkomst ingang H.S. te 17 uur (5 uur 's middags). · 

Deze ·week worden alle seniores en A en n'- juniores .;p de 
training vema:cht .Zorgt· er vo<>r', dat je in conditie komt voor 
de volgende competitie. 1 

De veteranen spelen a.s. Wdensdag weer eens tegen een beken
de tegenstander uit vorige jar\ln,Laat zien,dat je het nog 
kunt en wint met behoorlijke cijfers. 

Een combinatie speelt voor de seriewedstrijden·v~n DSVP. 
De afdeling; waarin wordt gespëeld,bestaat uit 7 clubs,waär
voor 3 prijzen beschikbaar zijn.De serie duuxt 3 weken,doch 
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•indien deze week verloren w_ordt,fs het elftal meteen uitgescha
keld:Zorgt er dµs voor,dat onze prijzenkast op peil blijft. ' 

· Denkt er om,da.t de we.dstrijd .op Zaterdag wordt gespeeld!! 
• Aan het station Pijnacker zal een der bestuursleden van DSVP 
aanwezig zijn om onze· spelers te ontvangen. 
· •.Ook voor een 2e kl. H.V.B.elftal hebben wij.ingeschreven, 

doch dit heeft in de eerste ronde vrijaf en speelt vólgende 
--week ineens in de kwart-finale.Dit elftal behoeft dus slechts 

2 x te spelen. . . 
. Tenslotte nog dit: Denkt eraan om de pasfoto's in te zenden 

aan H.J.Helmich,·v.Slingela.ndtstráat.-135. Aan dè keerzijde te 
. vermelden: familienaam,- voorletters ·(eerste naam voluit),· ge-

.,: boorteplaats ,. geboortedatum,. woonplaats. · E. c :o. 
UI . .T H.ET JU.N.IORENKA:MP •. 

·~ .;:_=.=---==-'---=-.;:_-="=-'-::,--:----:---:---c--' 
A.s. Donderdag 15 Juni worden de volgende spelers op 0cken-

~urgh verw!J.cht.voor een wedstrijd te 7 uur tegen.een elftal 
'·_van het St Jans..:college: A.Toonèn, Il.de. Bakker, F~de Jongh, 

·· · F;v.Niel; A,Véster, F,Sneeuwjagt, J.Jager~ A.v.Gijn, U.Romijn, 
T.Vollebregt, L.Fortman. Rese:i::ve: S.de Bruyn, H;deif Teuling, 
G.Lammers. .. -

I speelt Zaterdag om 3 uur.tegen het elftal van Broeder 
Henricus · op het tl•reede· terrein. · 

. Om 3 uur ook kQmen F .en H;-in.Jiet. veld":tegen ... elkaar . .' ..... , 
Zaterdag 1.1. wonnen .I en J. respeetievelijk met 13-0 en 

13-2, Zou 13 misschien niet een ongeluksgetal zijn? 

BIJ DÉ VETERÄNÊÏii 
Gelukkig konden wij, d-e vorige -we:ek aile ·spelers tijdig cbe

richten, dat de wedstrijd tegen /ie vrienden v~n Hé)tlCväïï·.den 
Boogaardt was uitgesteld. tot i4 Juni; l.:aar onze t·:föüwe· oë':iöe

'kElrs maaktén een vergee:fse re_fs. H.et zag 2,wart op de . àcken~ 
burghlaan. Jammer, maar er viel niets .-äan te doen. . 

Vanavol;\q. .echter .zullen wij. hun iets moois laten zien. Men 
·;stappe., dus -haastig op à.e fiets ·en •••••• naar de veteranen 

P,J. 

-oö0oo-'... 
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1 EN" SI ZAKAGENDA. 
Woensdag 21 Juni: 7 ü; Training voor ie· groep seniores.• 
Ilonderdág 22 'Juni: 7 u. Training 2e groep seniores; 

Training .Juniores c. D ··en E.· 
Zaterdag. 24 Juni: 2 Combinaties naar Pijnacker. 
Zondag 25 Juni: LenS 1: 
Maandag 26 Junif Club; Vei-gadering P.P •. en Juco ! 
Woensdag 28 Juni: Veteranen. 
Vrijdag 30 Juni: Jaarvergadering<." 
. -· -·-·· . 

0 P R O E P AAN DE VRIENDEN ! 
Voor de grote wedstrijd van ons le elftal tegen···De· Spoorwe
gen roepen wij U · op· 'om onze malirten in hun strijd te steunen 
door tiw tegenwoordigheid en aaninÓedigingen •. 

Zondagavond om 7 ï.mr ·op Ockenburgh. 

UITNODIGING 
;·- .. ·•·. 

. tot het. bijwonen :vàri de Algemene Jaarvergadering ·op. Vrijdag 
30 Juni a.s. aanvangend des ·avonds te 8 .üur in Het Hof van 
Holland, Wagenstraat. 44. • 

AGENDA: ·. 
1. · Opening . door de Voorzitter. 
2. Notulen. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen •. ' 
4 •. Jaarverslagen-(zie LenSrevue) 
5. Bestuursverkiezing: 

Reglementair aftredend'zijn de heren A.y.d.Kleij,. 
J.J.van Luxemburg, en -J;v.Venrooy. De beide laatste he
ren zijn herkiesbaar.Het Bestuur stelt voor de vacature 
van de Heer A.v.d.Kleij niet aan te vullen teneinde in 
overeenstemming met art.24 van het H.R. het bestuur·op 
een oneven aantal personen terug te brengen. 
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6. Verkiezing-en benoeming Commissief!., 
7. ·Eventuele Voorstellen~ 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting •. 

Candidaten voor Bestuur en Connnissies·; alsmede èvëntuele 
voorstellen dienen uiterlijk'IToensqag ·28 Juni a.s.·schrifte
lijk te zijn ingediend bij het' waarnemend secret_ariaat: H. 
Helmich, Va.'1. Slingelandts'traat 135. · 

De bijwoning van de Algemene Vergadering is verplicht voor 
. alle seniores. 

Bij afwezigheid zonder voorkennis aan het secretariaat ver 
beurt men een boete van 25·c. (Art.90JI.Jl,)._ -·- .. . . 

. Op deze vergadering zijn· aile donateur$ welkom. · 
:Men wordt verzocht deze LenSrevue ter vergadering mede te 

nemen. 
De penn:i:ngmeester doet weten, dat het financiëel overzicht 

over het verenigingsjaar 1949-1950 alsmede de begroting.over 
1950-1951 voor.leden ter inzage liggen op 1faandag 26 Juni des 
avonds in het clubavoildlokaal. · HET BESTUUR. 

o"F -F I C I-R E· 1. 
In ballotage 
1. J.Jonker, Archimedesstraat 113~ 
2. J.W.de Hèer, Herzogstraat 110, 
3. J.A.J.Jorink, Regentesselaan 1, 

Foto's 

15-10-37. 
18-12-41. 
6- 3~37. 

Willen aile seniores· èr ·aan denken, d~t om aan de komende 
competitie te kunnen deelnemen;· zij" tijdig een pasfoto !!loeten 
hebben ingeleverd? Verzoeke zich te spoe.den. Op. de keerzijde: 
·naal!l, voorletters, ·eerste naam voluit, .. adres, .plaats .en datum 
van geboorte. · · · 

SECRETARIS • 

UITSLAGEN: 
Onze Seniores combinatie won in 4jnacker met 5-2; F ~ersloeg 
H met 5-1 en I krèeg.klop van Broeder Henricus met 6-3 • 

. -- •.• o • • -· 
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-·JA -A R v· E R ·s: LA G v.h. seêretariaat · over het_ verenigings-

- jaar 1949-50, waarin verkort opgenomen 
het verslag van E.C.O. en· P.P.··· 

Inleidb-Jg •. 
Over het achter ons liggende jaar kunnen we niet uitbreken 

in gejubel. De prestat,ies op··het groene_veld,_waren.beneden 
· · de vërwachtingen. . ·. · · · 

1
,. . 

.De gr~otst~ tegenslag was, cdat ons eerste elftal het in de 
4e. klasse -K.N ,V ,Jl. niet wist. bol- tè werken en op de laatste 
plaats eindigde~-Terwijl wij dit schrijven is ons eerste elf
tal ;,_og gewikkeld in de strij4 om-de degradatie te ontgaan. 
Ook ons vierde elftal eindigde onderaan, het moet- nu degrade
ren en zal dus volgende .jaar in de 3e klas H.V.Jl. uitkomen. 

De enige jub~ltoon lie_t ons y:j.jfde elftal horen. Het.·werd 
kampioen_. Jamm13r, .. dat dit elftal. in.de promotie-compe_titie 
de eer aá.n llll.d_eren _moest laten. _ · . 
. . . _Dit gehele jaar hadden ,wij -de ·-beschikking over de veldèn 

·op het sp.ortpark Ockenburgll. B_racht dit :over .het algemeen 
voordee~n.1. steeds behoorlijk bespeelo?,re terreinen,' öok 
eien · groot nadeel is er het gevolg vEjll. -Het- oezoek aan Oekene. 
burgh ~ dat ver buiten de stad ligt - is niet groot, de toe-

... vloed -van ·nieuwe. leden en donat·e~s is afgenomen; loopt zelfs 
terug en tengevolge van d.e i.ütge'lt:rektheid van Ockenburgh is · 

.het verel).;i.gingsverband losse,: geworç.en, 
Dl3 financiële positie is nog stee_ds sterk te noemen, _on

danks heit wegvallen van enige bronnen van inkomsten. Dit is 
vooral te danken aan het zuinige beheer van de meester des 
penningen. 

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

Ai'g-~· Ovèrzicht. -. •-i . -

De Alg. Verg. werd gehouden op Vrijdag 22/7/49 in Café 
'Rest. De Kroon, Spui .10, e,lhier en bezorht d;oor'44 leden en 
dqnateurs'. _- -- - .. - . , · - . · ' , - . , , · 

In de loop van dit ver_enigingsjaar werd nog een led·enverg. 
gehci'uden op 25 .Januari 1950, aangevraagd _door_ 15 leden, die 
ontevreden waren over het verloop der zaken in de lagere elf
·tallen.- De Eco· verdedigde haar· standpunt, gesteund ·àoor:--enke
· 1e oudere leden, op dusdanige wijze, dat alle ter sprake ge-
·bracht·e lavesties opgelost werdèn. : _ · · -·• · ' 
· •-' De veldtraining was· in ha.'lnen ván de' héer Th.Smlt ,-- die met 
veel am'bitie zijn taak' vervulde, doch ·door gebrek aan mede-
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·werking van de werkende leden 'ioortijdig zijn wer:r<:. moest sta
ken. De indoortraining was in handen van dh:mHoukes e111 A.Blok. 
Zij verdienen onze oprechte dank. 

In de loop v.h. jaar n.l. 24 Juli werd een Jun.Sportdag ge
houden. Hierop komen we nader terug bij . het vers'lag :.'!'an· de 
Juco. . . . .. . 

Zoals gebruikelijk werd v6ór de opening van het nieuwe sei
zoen op 11 September door de geest.Adv. Kap. Nijs een H.Mis 
opgedragen in de.kapel van, huize Groenestein, waaronder Alg. 
H,Cormnunie. Na afloop werd gezellig ontbeten in "Hof van Hol
land", waar,1a tevens op dezelfde dag de competitie strijd van 

' het. eerste tegen Naaldwijk met .een 7-1 nederlaag wer~ begon-
nen. 

De P.P. heeft veel van zich laten horen. Wij memoreren de 
trip na:ar Oisterwijk op Zo. '31 Juli, het gemeenschappelijk 
ontbijt op Zo. 11 Sept., ae-~ St Nicolaasavond voor onze juni
ores op 9 Dec., de Boerenbruiloft ter gelegenheid.van ons 29-
jarig bestaan op Zo. 22 Jan.· '50 1 de groots opgezette spaar
actie va.or de ·viering van ons 6e lustrum en niet te vergeten 
de andere ittracties op -de clubavonden: .zoals Prof.Pardon, 
vastenavondvie-ring enz. · · 

De P.P. wilde met LertS de Stille Omgang· maken. De belang-
. stelling hiervoor was echter miniem. Het huisbezoek ï.v.m. de 
_ spaaractie viel ook tegen. siechts de helft der leden werd 
persoonlijk bezocht. De P.P. zorgde tevens voor het contact 
met de advertee.rders en zorgde er voor, dat de advertenties 
niet terugliepen~ · ' 

Ledental. 
Per 31 Hei 1950 noteerde het secretariaat 297 leden. T.o.v. 
het vorige jaar dus een stijging, toen telden-we 273 le-dim. 
Het aantal ondersteunende led.en bedroeg per 31 Mei '50: 242 
tegenover 267 in het vorige jaar. Hier een daling, he'tgeen 
i.v.m. de viering van ons 6e lustrum wel de nodige aandacht 
verdient~ Leden, werft' donateurs!! Dit is rioodzakel~jk. De 

·penningmeestèr krijgt nu reeds sombere· gedachten. . . : . .,. . . . 

Bestuur. Het bestuur bleef ·na de alg, verg, in d.eze.lfde sa
menstelling. 

Geest.Adv.Kap. L,Nijs,. Voorzitter U.Praalder, Vice-Voor
'zitter P,J)lffermane, Alg.Secr. A.v.d,Kleij, 2de secr, H.Hel

mich,_Penningm. •H,Houkes, 2de penn.m. J.J.v.~UX'emburg Sr., 
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N .Schouten, L.de \7eert, J .v, Venrooy connnissarissen': Tussentijds 
vond een enkele mutatie,plaats. Pater.J.den Ouden deed op 25 
Jan. officiëel zijn intrede i,h,-bestuur als afgevaardigde van 
de Paters v.h. H.Hart, 

···Naast een groot aantal provisorische besprekingen v,h.'· dag. 
bestuur werd er officiëel 15 2; vergaderd, 

E.e.a. De samenstelling hier,;án wa; als volgt: H.Houk~s, F.v. 
Uiel, _ _imcret,; en lJ,Koster, in,de loop v._h. jaar wijzigde .de 
samenstellirig zich enkele niale,:t en de· cöllll_Jliss;i.e i'l, per·14 Jan. 
als volgt saciengésteld: H.Koster,vóorz.; L.de Weert secret., 
H_,IIoukes, Ph,de _Heer, ).Willems leden. . . . . . . . '' ' 

'Een speciaal yroord yári. dankaan _dhr. v ,Uiei is hier vr,el, op 
zijn plaats voor de keurige wïj::é; wáárop 'de administratie 
was bijgehouden, terwijl de heren J,Douw, P.l!eershoëk, ·1,,v.d. 
l/leer en E,Combé_ als .leide_r.s aan de Connnissie · waren toegevoegd • 

. Zij vergaderde stéeds 'óp cle clubavonden; wà_arbij de cormnîs-
sie bijna steeds voltallig was: . . ". 

De Juco bestond. uit de heren·.P.Juffermáns, C,Bierhuizen; J. 
Linneweever, iT.Visser, J.17alsteijn; J·,v.Vlassem, A,Speelmaris 
en J .Douw. 

De Pers-' en Propaganda bommiss:i'.e •. BenOe!lld ·,re_rden dhP11,:schou
teri, ':'T ,Hillenaar, A.Bogisch; en Ad, en P :rµ-ol, 
·. Tussentijds bedankte dhr Adr.Krol. Zijn.plaats .werd niet 

-ingenomen, Deze commissi_e kvmm àffictëel 8x in vergadering . 
bijeen, welke bije,iriltqrn:sten uitmuntend bezocht werden, 

Redactie-Connnissie bleef ongewijzigd. Dit zijn dhrn P.Juffer-
mans en J.v.Venrooy. · .. _. .·: · ,. . . · 

Kas-Co. llenoeind -A,Hoefnagel·, Jf.v,Rijn en J,TTüstefeld. 

Terreinco. bleef in functie. 

Onze elftallen waren als volgt ingedeeld, on bereikte·n de vol
-g'ende .resultaten: . . "' 
LenS 1 4de kl, KNv.B distr,2-Afd.C 2•-6'-2"-12-14-33/ 48 lle pl. 

· Lens 2 2de kl. HVB Afd. B • · 20'-8-4-8-20- 42/53. .6de.pl. 
Lens 3 2de ,kl, HVJl Afd. E 2(}.:9~2'-9-20-- 53/52 7de pl. 
LenS· 4 2de kl. RVB Afd. G- • : · · 20'-3-2-15-8- '44/ 47 lle pl. 
LenS 5 4'de kl, RVB Afd. 0 ·. 18--16---2-32 73/18 lste pl. 

. LenS 9 ,4de kl. RVB Afd. R 18'-6-6:...6-16- 31/33 6de pl. + 
LenS 7 4de kl .• : HVll Afd., V- 10---2-8'-2 ,,.. · 6/60 6d'e pl. 
+2 punten in ~indering. 126-48-18-60-112-262/341 
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Prom.-degr.-competitie t/m 19-Jimi. -

LenS 
LenS 
LenS 

gesp. 
2 
2 
6 

gew.·gélijt ·verl. pnt doelgem.· 
2 4 5-1 . 

2 2-9 Lens 4 degrad. 
2 4 4 19-16 LenS 5 blijft 

. waar zij was. 
Het aantal afschrijvingen.bedroeg 118, het aantal niet op

komérs 70. ·peze niet-opkomers zijn voornamelijk afkomstig -
uit de lagere elftallen.De EcÓ-treft hiervoor_geen blaam.De 

·· oor~aak moet gezocht wo;rden bij d:i,e spelers,die schijnbaar 
"niet beseffen,da-i; liá. zijn van een voet.bal vereniging niet 
alleen rechten,doch ook plichten met zich meebrengt.Spelers 
die zo maar wegblijven,bederv;en het genoegen van de andere 
~hn. ,- . 

·we zullen de ·elftallén nog· even afzonderiijk beschouwen. 
We beginnen bij onze voor-t;rekkers. De eerste wedstrijden 

gaven geen reden tot ernstige bezorgdheid. De 6e we_dstrijd 
tegen D.SO. thuis werd met 5~0 verloren. We verloren enkele 
spelers en daarna enige wedstrijden. Even kwam er eenqple'
ving met 1-1 tegen Rava en daarna de historische stri..id te
gen Naaldwijk thuis,die van ons de eerste nederlaag 2-1 kreeg, 
Daarna ging het bergafwaarts.Het slot is,zoals reeds gemeld, 
de onderste plaats ,weshalvé ·LenS· 'Jltomenteel bezig is haar 4de 
klasseschap tê verdedigen.Hierover hopen w:i.j in een aanvul
ling nog_ i.ets me1l..e te "á.elen. Het eerste had voor de competi
tie en c).e 2 ec,rste degradatiewedstrijden 34-spelers nodig. 
Wij nóteerden 8 afschrijvingen en 1 niet-opkomer. . . . 

Hei: tweede elftal beschouwden wij als h-et·kanspaard om ein
delijk in de lste klasse HVB te komen.Hét.beg:i.n.was al dade
lijk weinig hoópgevend.Téngevolge van het regelmatig moeten 
afstaan van spelers aan het l'ste elftal wegen de daar ontsta
ne leegten werd het nog verzwakt.Het eindresultaa-€ is een · 
plaats in de middelmoot. 

Het t.veede had voor de ·competitie 48 spelers nodig. Noti
tie 12 afschrijvingen en 17-niet-opkomers. 

Het 3de. Dit elftal begon daverend,zakte erg af en kwam op 
het laatst v.d~ compe-titie weer op het· goede pad.De geest 
.in dit elftal-was uitstekend. Ook de.heer de Weert verdient 
onze oprechte dank voor de goede wijze,waarop hij zijn lei

-derschap waarnam.De speler blijken op prijs gesteld te hebben, 
,gElt_u_igEl 9:e_ aardig~_J!:!2:f;,;ip:f;ie,die hem aan het eind van de ccim-
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petitie ten deel viel. 
Dit elftal had 37 spelers nodig.· 

· Afschrijvingen bedroegen 20; het aantal niet-o:pk." slechts" 7. 
4de Elftal. Het stond van tevoren vast,dat dit elftal ·niet 

sterk was.Dit is. wel gebleken uit het verloop van,de competitie. 
Op het laatst v.d. competitie ]q:-eeg d:j.t elftal versterking 
uit het 5de. Dit· mocht echter niet meer baten. · . 

Het eindigde toch onderaan en kon het in de degr.comp. niet 
tegen B.M.T. 5 bolwerken ondanks de reeds gemelde versterking. 

_Dit elfta], gebruikte tengevolge van de versterkingen 4~ 
spelers.· ' 

Er kwamen 12·afschrijvingen-binnen s>n er waren nog Il.spe-
lers die hun sportieve plicht vergaten. · · 

5de Elftal. Dit elftal bestond voornamelijk uit_-ClU,dere _spe
lers. Na de eerste overv,inningen_bleek alras, dat dit.elftal 
te sterk was·voor deze afdelingen. De enige. concurrent was 
Velo 5.Deze club was de enige die Lens 5 2x versloeg.Dit ·elf
tal .werd kampioen.'\'le zagen de promotiewedstrijden inet ver
trouwen tegemoet.Mede door liet 0lange uitblijven van de ]'>rom- · 
competitie en niet het minst door enkele.gevallen-van voetbal
moeheid werden in de prom.-competitie slechts 2 wedstrijden 
in over'llinningen omgezet .Ni_et voldo_ende om te kunnen promove
ren.Het vi.jfde gebruikte iri haar 24 weastrijden 33 spelers. · 
Het aantal afschrijvingen bedroeg 19 én het aantal niet.:.op-

'kom.;rs 12.In dit elftal was de geest uitmuntend. -
. . 6de Elftal. Dit elftal speelde met afwisselend succes .en 
verdeelde zijn 18 wedstrijden.in 6 ove:i:winp.ingen, 6 gelijke 
spelen en 6 nederlagen.Met een beetje meer.geluk zouden ook 
de_ doelcijfers-gelijk_gew:eest _zijn (31-35). .. .. . ... 

Vermeldenswaard is, dat dit elftal op 23 Oct. bij de hevi
ge regen van die dag zonder afs-chri·jvingen en niet-"opkomers 
in het veld. kwam tegEtn Postalia.Ds, 7:...4 .overwinning_ was een 
welverdiende beloning~ _ - :.· .,· ... ,·.·,. _ .. 

Hoewel het 6,;J.e elftal het me<iste klaa.c,ctle over de voortduren
de veranderingen,gebrui)tte het het kleinste aantal spelers 
n.l. 32. Afschrijvingen be<;l.roeg_S. Niet opkomers 12. Er heer-
ste in dit elftal een:igoedé geest, · 

7de Elftal. Dit elftal was uiteraard zwak.Van de 10 wed
strijden strijden die het speel§.e,werden er 8 verloren •. 

Aà.ngezien voor dit elftal in 10 weken 14 .afschr •. en 11 ge-
. vallen v. niet opkomen we:rde:ri ~n2t!'l_erd werd het na 27 Nov. uit 
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de competitie terug .getrokken. . . .:. ,:..;. 

Ondanks de steeds terµgk_erende nederlagen werd e:r moedig 
volgeho',.den en· l;ileef de geest in dit elftal goed._ 

Het 7de gebruikte 30 spelers.·. 

Voor het overige kunnen .;,e kort'zîjn, Er wercîen nog eni-
ge uiendschappelijke wedstrijden. gespeeld,. o.a. seriewedstrij
den van Archipel en om de Quo-Vades-beker van R:K.A.V .V. lfö
ment~e'J. ·nemen nog 2 elftallen deel a.h. D.V.S,P,tournooi in 
Pijnacker. . . . , . . . 

liiet de zomertraining is reeds een begin gemaakt:De opkomst 
is nu goed.Ue hopen, dat dit zo zal blijven. Het afgelopen 
·seizoen bewees, dat ~raining _nodig is. . · 

'· Clubblad. · 
De LenSrevue, die het contact. onderhoudt tus·Ë.-en de . ie den 

van het grote LenS-gezin· verscheen met de regelmaat van de•· 
klok_iedere week.ïlit is vooral te danken aan de redactie de 
heren.Juffermans en van Venrooyen _aan de administratie, de 

. familie Va._11. L.1nceml,urg. Zij verrichtten groots werlt. Hiervoor 
onze oprechte dank, · ,· 

Slot, 
• Rest ons nog een woord van dank·aan onze mede-bestuursle

den, ·commissies, leiders en alle leden_en_donateurs, i;irul. al
len· die daadwer:rnlijk meehielpen om ·de vereniging te dienen, 

Laten we·met inspanning van alle krachten en mét Gods Hulp 
trachten te bewerken; dat Lens wee:i; èeri woordje ga.at. m:e·espre-
ken en een nieuwe bloeiti,jd ·aanbreekt; · H.HEIJ-.IICH 

wnd.Secretaris. ------------ ---
ONS NIEU'.'T HU.IS .. 

Wij waren, ongeveer met 60 man· op Ockenbnrgh, toen Zaterdag 
1. 1. voorzitter \7 .Praalder het woord llillil _om op zijn .bekende 
rustige wijze een inleiding te houden.op de kleine plechtig-· 
heid van het ingebruiknemen van de nieuwe lokalen. Na het 
getob en het béheipen in de veel te:klciine ruimte is het toch 

· . wel heel belangrijk, ·dat wij. voortaan weer de besèhikkirig "heb
. ben .over 4 mooie ruime lokalen~ Làtèn wij zorgen,zo besloot 

d:e spreker,dat :wij tonen de ·weelde waard te zijn,, •·-·· ,.• -,· 
En bin.~engetreden kon men niet anders dan getuigen,dat het 

zeer fraai èn doelmatig was.·.· 
En de heèr Boóri: glunderde.met ons mee. 
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DE E.e.a. B-L AA s·T A:1' P È L. 
1'/EDSTRIJD- en TRAilHNGSPROGRA11!Mi\. SENIORES,VOOR 21,22,24 en 25 

. -:_ . . JUNI 1950, 
Woensdag 21 Juni: Training voor senioren vli.n groep 1. · 
Donderdag 22 Juni: 7,30 u. Training voor ovérige senioren en 

junioren A en :B (keepers om 7 uur) •. -
Zaterdag 24 Juni: 6.30 u. LenSComb.A-B.V.C.B, te=.Pijnacker. 

· 6.'30 u. LenSc'ómb.B-T.O.G" 5 11 n 
· ·.:::zc:o::ena,d..:::ag:::,__....::.2:.e5c...:::J..::un=i-: 7 uur Lens 1 - Spoorwegen 1-te:rrein 1. 

.;;W..::o..::e"'n::::s.::dc::ag:::i....--=2::::8---=J..::un=i"'--l 7- uur LenSveteranen spelen ! ! ! · 

.. OPSTELLINGEN. _ •. 
Lens 1: A,ten Dam, J,Admiraal, A.Hoefnagel, J,Al, P,Krol, J. 
de Roos, A.v.Luxemburg," J ;Willems, H.Hóul_ëes, · F.v.Niel; J;W-ûs
tefeld. Res: W~Hill_enaar_; .F.Rombouts, F,de Jong,_ A.Bogisch. 
Samen..lcomst: Theetuin 1feer en Bos om 5 uur. 

·- ,_LenS-comb.A: J,Frijters, Th.v.Wijk, C,Visser,_-v.v;Iiaarho:ven, 
A.Boortman, G,v,d.Steen, J.Kuip, H,v.d,Burg, ·Á.Zuydwijk, W •. 
Hegge, !!l.Gelauff. ~amenkomst: zie:· onder comb •. B. 

LenS-comb.B: Th.Kochi, J.v.Veen, Jac,v.17esting,· A.Jansen, J. 
Linneweever, J,v.Spronsen, J.v.Zon,_ A_.l'(agemans, H.v.1.'Testing, 
G.Lam, L.Bom. Res: A en B: E.ten Berge, F,Bouwmeester, P.Vol
lebregt, J.Meershoek, 
Samenkomst voor beide ·combinaties: lnga:ng H.S. om. 17. 30 uur. 

· (half zes). · · 

Veteranen:· Voor de vredstrijd ·op 28 Juni worden alle ( ! ) vete
ranen ver1vacht: Het· eerste speelt a.s. Zondag ne_ grote strijd. 
Wij hebben de kans in eigen hand.Denkt er om, dat je van het 
begin tot het einde geeft was je hebt, heren! 

Twee combinaties spelen Zaterdag in de halve finale· van 
het _D.v.s;P.tournooi. Zorgt, dat de twee eerste prijzen bij 
LenS terecli.t _komen. Leest de opstellingen goed na 

Veel succes en prettige wedstrijden· 1 E;·c; O. 

• V · A K l 'A.' 
- Robbie-! ls dat geen mooie naam? ·Zo hee:t dé jongste' aanwinst 
-van ·de heeT -en mevrouw Henk v.d.Bóogaardt-De· Wilde. Van har-
te proficiat! En welkom in de pupillencüub !· 
- Vreselijk laat, maar toch nog op de· dag van 'hun: aankomst 
uit lndonesië mochten wij eerst Y>.00s Versluis,daarna Ben Vink 

• 



verwelkomen. En nu herhalen. wij het in de LenSrevue: _;711n_ gan
ser harte welkom! 

__ _:_-_,,,·Gevra:ae:d collectanten voor "Vaëà.Iitîèvrëiig'd"·; ·op Zaterdag 
-· ·S Juli ·a.s! Prijzen voor de 3 meest- succesvolle collectanten. 

Adres: Stadhuis, Kerkplein 3. . . 
- Er bestaat gelegenheid plaatsen te bespreken voor het 
Granà B&llet il.e ll!onte Carlo :in K. en Tff. op- 5 Juli ad f 1. 75; 
voot' hét:' Beethóven-Conêert in de Hout:rusthailè:ri ö:p 1 'Juli ·ad 
f 0.75 en voor het sluitingsconcert }l:Ölland Festivàl eveneens 
in de :1allen op 15 Juli ad f 0. 75. Ji.dre,n .-t/iHinena~, _tff~nt 
217. 

H. E T J U N I. 0 R E N K A Tul P U. I T ! ........ _ 
· . Nèen; in-bovenstaa.Rde .titel staat Uit niet op de verkeer
.de plaats. Het is heu"! goed geschreven, wànt hoe·gaarne wij 
flinke juniores hun intrede zien doen in ons kamp, vandaag 
knikkeren wij er een heel. stel uit. Sommigen begonnen als pu
pil of als vierde klássertje; anderen voegdèn zi~li ,:ierst _la-

. ter bij 011s; máar en masse 'doen "wij hen nu uitgéleide en ·pre
sehteren lle~1. 'aan· de afdeling' van seniores: :Met vreugde den
ken. wij Ij.an de vele.aangename•uren, d,ie·wij met.de.oud~junio
res mochi;en .doormaken en met vertrouwen wachten•wij af v,at in 
d(l tqekomst hun prestaties zullen z:j.jn, 

Hier volgen hun namen: J.Admiraal, ,i\f.v.d.Berg, C.Bogisch, 
A.Heydra, C.Hillenaar, F.de ·Jong, J.Krol, J.Kuypers, G.Lam, 
R.Leget, E.Löwenstein, ,r.Naastepad, G.Overdevest, P.Pelle
koorr,, G.v.Reenffn, F,S.chippers, P.Vollebregt, G.Vreeswijk; 

·. P.\7agemans, J .Ualla~t, J .v.d.1'Tel~, ·c.v.d.1:/ilk.. ·· · 
Daar zijl'i er heel wàt bij; die· zi6'.h 'iráhaf de eerste dagen 

van hun lidmaátschap hebben doén kènnèn als uitstekende LenS
ers. 

Gaat zo doqr, ker;els ·.·! · 
• Namens.de Juco 

· P. JUFFERMANS • 

DE LENSJUNIORESSPORTDAG NAllERT! .· 
Hèt zä.l dit jaar de tiende kee; ZJ.Jn, dat wij·de beroemd 

geworden sportdag houden. Een. soort.juqileum dus! 
Ter voorbereiding wordend~ heren van de P.P. en de Juoo 

· uitgenodigd a.s:. Maanfü1.gavond' in het clubavondlokaal, Apel
doornselaan, tezamen te komen om een en ander te bespreken 
en ·te regelen.. · 

P.J. 
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P.S. De gecombine~rdè·vèrgädering van Dinsdag 13 Juni lever~ 
de béreids al 2 paar sjlinternieuwe voetbalschoenen als prij-
zen op. ,, --~ 
WIE DOET MEE ? , _ 

a.s. Zondagavond speelt ons eerst~ elftal een hoogst be
langrijke wedstrijd. 

Naar· de uitslag raden doen wij niet. Wij laten het aan de 
spelers over voor een gunstige uitslag te zorgen. 

Maar wij gaan er wél · éen opstel over maken, een· ui tvoeri5 ve3:slag. '!'enminste iederneen, ·die durf_ h~eft ·om zich"'óp papier 
met anderen te meten en lust genoeg heeft mee te dingen naar 
de daartoe uitgeloofde-prijzen, Het opstel moet uiterlijk 
Zat-erde.g 1 Juli in ons bezit 'zijn: Adres: Ámimdelstraa i 5é1: 

Wij ónderscheiden drie groepen, naar leeftijd ingedeeld, 
n.l. van 10--14 jaar, van· 15-17 jaàr, en boven 17 jaar.·_Ook · 
de spelers van'het le-elftal_kunnen deelnemen. . -

De jury bestaat·uit Pater J.den Ouden, J.van_ Venrooy, H. 
Koster •en iT .Hillenaar. · · · · · · · 

WIE DOET MEE ? Seniores, juniores·, donateurs, aan de slag! 

NIET ·z O ! 
Een s_chot ........ naast·! 
Een kopbal ••••••• over ! 

Alle geloei van het publiek ten spijt, en 'ondanks alle ge
applaudiseer van een geestdriftige menigte hebben wij niets 
aan schoten en ·kopballen naast of over het doel. · 
MAAR ZO! 

WANT •••••• 

Een scliöt· ~ .... --~-.. raak ~ -
Een kopbal.·:••·· goal !! 

ik houd van schoten, die de vijandelijke kee
per voorbijsissen als kogels, 

VAN OVER ZE E. 
Bandoeng ,8-6-50. 

Zojuist de LenSrevue weer-ontvangen. Door de regelmatige 
ontvangst blijf ik goed op de hoogte met de club. De juniores 
d9den het beter dan de seniores. Proficiat voor onze 3 kampi
oenselftallen! Maar mijn meeste aandacht wordt getrokken 
door de verrichtingen van het eerste. De tanden op elkaar, 
mannen! Dan blijft het vierde-klasserschap behouden. Bij het 
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komende feest mag Lens niet gedegradeerd _ZJ.Jn. 
Zelf voetbal ik hier ook r_egelll\8,tig, niet ondj'!r de la.t·, maa 

als rechtshalf. In het stopperspilsysteem is de hal.fplaats 
zeer belangrijk. 

J.ret de hartelijke groeten voor heel Lens, 

CHA.RLES F .DEMEIJER, 
sold.le Klas 290428044 

43e Verz. Pel. 

LenS i - Herschelstraatschool. . 
De voetballers van de_ Herschelstraat feliciteren LenS 

met de ingebruikname van hun nieuwe tent. Zij wensen er Lens 
nog veel voorspoedige jaren ·toe:. en hopen:, dat ze er zelf nog 

· diklvijls, hetzij als leden hetzij als spelers van een of an
dere .tege:r..parti_j, gebruilc van mogen maken. :Bovendien dan)cen 
onze· jongens LenS_voor de prettige wedstrijd, die zij Za
terdag tegen hun i-elftal hebben mogen spelen en hopen van 

· harte, dat dit elftal zich zal mogen revancheren • .Als ze ech
ter .werkelijk revanche willen nemen, moeten ze op de eerste 
plaats hu,n tegenstanders nie.t, onderschatten en zich met 
even veel vuur en altruïsme als zij in de strijd werpen. Da:: 
krijgen we de volgende keer. ;,eker een betére'üitslág vöor 
LenS, vooral als ze met een v9;Lledig elftal in :q.et strijdperk 
_kunnen -treden. 

:B.H. 

--•• o •• --
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L E N S I Z A K .A G E N D A,, 
Woensdag .·28 Juni: 7 u •. Training le groep seniores.· 

7 u. De Veteranen aan 'i:iod. · · 
Donderdag 29 Juni:· 7 u. Training overige s.eriiores,Keepers om 

6.30 u •. 

Vrijdag 
Zaterdag 

Training voor C-D en E. 
30 Juni: Jaarvergadering!!!! 

1 Juli: Lens F-G-H-I.J-Pup. 
TV1ee sénioren;ombinaties naar Pijnacker. 

Zondag 2 Juli: 7 u.--H.M,S.H • .., Lens 1 (?,?), Terrein Buurt-

Maandag 
· Woensdag 

weg. 
3 Juli: Club.' 
5 Juli: \Veer dé veteranen 

T E R A T T E N T 1 E ! 
Wij vestigen de aandacht van alle seniores, d.w.z. de wer

kende leden van 17 jaar en ouder, op de verplichting-de Alge
mene Jaarvergadering bij-te·wonën. 

Vrijdag 30 Juni in Het Hof· van Holland:, Wagenstraat, Aan-
vang 8 uur, · . 

HET BESTUUR, 

FOT0 1S. 
Spelers voor_ de seniorescompetitie van het komende seizoen: 

denkt aan de foto 1s, Zij zijn even nodig als je voetbalschoe-
nen. 

SECR. 

W IJ M O G E N J 1J I C R .E NI 
"Ik was heus bang, d13:t je gèvaarlijk gek zou worden!" Dat 

was.de mening, die mijn dierbare wederhelft uitsprak, toen ik 
·haar later ·vroeg naar haar indruk van het grootse moment, toen 
Frans van· Niel de derde goal produceerde en ons daaxmee de 
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overwinning bezorgde en'het aa:nblijvenin'ci.e 4e klas K.N.V.B, 

veilig ste_lde. Even daarvoor had ze met stomme verbazing mijn 

buurman Schouten geobserveerd;· Bij de geboorte van het ~veede 

-tegê~g.oèlpUJ1t werd hiS 'lijkbleek, gooide met een woedend ge

baar zijn sigaret in het velcl; trachttè. snór"ëii. lippen Öp te 

eten en ko!i° niet anders dan onder de grootste. ontste·1 tenis de 

klanken uitstoten: "Nou, daar heb je. 1t nou_, zie je, daar heb 

je 1t nou!" Ze kon zich niet voorsfellen,' dat grote mensen 

zà gek konden doen. · . · . , ,.. 

Een nuchter oordeel, maar voor ons wàs er reden tot juichen 

en uitbundige vreugde! . . 
De wekenlange spanning was gebroken, Een periode van--zenuw

slopende ·concentratie en voorb'ereiding was met e"en succ'esvol 

einde bekroond. Spelers en reserves 'van ons eerste, van harte 

proficiat!! Een eresaluut voör. jullfä taai volhouden en boven

matig hard werken! Jullie hebt je voor de critiek, die in de 

loop van dit seizoen op jullie prestaties geleverd zijn,. 

schitterend gerevancheerd en een dosis energie en zelftucht 

opgebracht, die eerbied afdwingt, Onthoudt "de les: "Voortaan 

niet uitstellen tot morgen, wat je nu kunt doen." Vol vertrou

wen de toekomst tegemoet! Heel Lensis jullie dankbaàr, want 

veel leed is ons bespaard gebieven. 
--------~---',_1_.PRAALDER, Voorz._ 

• U. I T S L A. G E N VAN 24 en 25 
LenS 1 - De Spoorwegen 1 

.B.V,C.B. LenSco;nb. A 
T.O.G." - LenScopb. B 

. ' . ,. 
'' 

JUNI. 
3-2 

· 1-2 
0-4 

V A N D O E L T O T D. 0 E L. 
LenS 1 - De Spoorwegen 1 3-2, 

.. Voor.het.eerst in dit.langgerekte seizoen konden de perso-

nen, die het blauw en wit van ·ons bijna 30-jarig L~nS met·een 

welgevallig oog plegen-te bekijken, op deze Zondagavond met 

een rimpelvrij voorhoofd en hét hoofd fier in de, deze keer zo

waar wat denkbeeldige, wind het terreinencomplex Ockenburgh 

verlaten. __ LenS had zich door een benauwde, maar verdiende 

overwinning in de K.N.V.B, gehandhaafd! .. · · · 

Het vertrouwen van de talrijke schare medelevende LenSers 

is niet beschaamd geworden, Met 6 punten uit 3 wedstrijden 

heeft LenS zich onbetwist de sterkste getoond en aan de spe

lers en leiders·, die aan dit resultaat hebben medegewerkt, 

wordt dan ook een verdiend eresaluut ge.bracht. · · · 



------------------------
Ook in deze wedstrijd is er weer zeer hard gewerkt. Dit 

wil nog niet zeggen, dat alles" even goed ging, Enige plaatsen 
in onze ploeg waren zwak bezet' en er waren dikwijls hele pe
rioden, dat LenS zich door de 'i;egenpar.tij het spel liet opleg
gen. Maar toch telkens weer wisten onze spelers zich aan de 
druk te ontworstelen en p.et i:efitiatief over te nemen. 

Het begin van de strijd - we hadden zon tegen - gaf gelijk
opgaand _spel te. zien, Wel bleek al spoedig, dat onze halfli
nie te weinig steunde, waardoor. het_midde~veld veelal door 
Spoorwegen werd beheerst. Daarentegen waren onze aanvallen 
gevaarlijker van opzet en meer· geacheveerd van uitvoering, 
zodat het Spoorwegendoel onder groter druk kwam. In de_ op-. 
bouw van de aanvallen had.Willems dikwijls een groot aandeel, 
terwijl onze buitenspelers aan de ene 3ijde door handigheid en 
aan de andere kant door snel~éjd opvielen~ Na.een klvartier 
kwam onze eerste grote kans, \füstefeld_ gaf de bal práchtig 
voor doel; waar de snel toelopende Luxemburg maar een stapje 
te kort kwa,m, Aanvoerder Houkes k,reeg de '·ëer van· de openings
goal. Een fraaie through-pai,s bracht hem in een rush langs _de 
back en met een schot in .de hoek werd de goede Spoorwegen- · 
doelman kansloos geslagen. De ,tegenstanders kregen niet veel 
gelegenheid van de schrik te bekomén, want drie minuten later 
volgde een felle aanval van· do'' linkervleugel. De bal· bleef 
nog. uit het hok, maar ván de a"öèil:i.jn af ·werd hij even terug
geplaatst waar Houkes klaar stond. óm met eén boogbal voor 2-0 
te zorgen. De toeschouwers, die• dachten, dat Spoor1vegen hierdoor 
gedemoraliseerd zou zijn, hadd.èn het mis. Integendeel,· het 
leek wel, alsof Lens een morele tik .had gekregen.--Tot aan de 
rust duurde het offensief van'á.e withemden en in deze periode 
vooral bewees Ten.Dam•in ons doel zijn grote waarde, In alle 
gemoedsrust loste hij _de la~ situaties op, Voora:j. door· 
zijn prachtig isO"time"de uitlopen bracht hij enige bijzondere 
reddingen op zijn naam. Een ~rachtige, onverwachte kopbal zou 
echter ook hem te machtig.gewèèst zijn, maar in deze situatie 
bewees de deklat zij.h goede diensten, · · 

Na de thee begoµ Lens weer vol goede moed. Na k:brte tij'd 
drong Houkes tot bij de achterlijn door, gaf een páss in de 
breedte van het veld waar Luxemburg klaar ·stond en de beslis
sende trap· afleverde. ·Dit doelpunt werd echter wegens o;ff~side 
afgekeurd. Eve~ later was· het weer. Houkes, di.e doelpuntte, maar 
nu had de scheidsrechter hands geconstateerd, De stand 2-0 
bleef dus nog steeds op het sCoringsbord enwel tot een kwar:-
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tier :voor hot oindo. Toen bele,_efdo enige onaangenaamheden 
tussen de rechtsbuit;en van Spoorwegen en onze linkshalf hun 
clima"'t, zodat de scheidsrechter genoodzaakt was afdoende in 
te grijpen. Dit-had blijkbaar op onze ploeg een verkeerde· 
:uitwerking, wan't 3 minuten later ivas de stand, na enige· mis
verstanden in onze achterhoede, 2-'2. Gelukkig wist LenS J:iog 
bijtijds de pakens te verzétten en het was Van Niel, die het 

-genoegen smaakte, met een zeer harde schuiver onze derde goal 
te doen aantekenen. Ook Spoorwegen k\•ram nog: terug en vlak 
voor .het einde moest Ten Dam met een fenomenale duik een ge
vaarlijk schot de weg naar ons_ net versperren-. He:t eindsig
naal werd met veel gejuich begroet!· 

Zaterdag trokken nog 2 combinaties naar l?i;jnacker · om acte 
de présence te goven in het D. V ,S .P .-tournÖoi •. 

:be A-combinatie kwam in het veld tegen B,V .C .B. Jammer 
genoeg telde Lens maar 10 spelers; Ondanks dat manco werd het 
een prettige wedstrijd. De doelpunten vie•len in de tweede helft 
Door Zufjdwijk en Ten Berge nai:i LenS· toen een 2"-0 voorsprong, 
die de tegenpartij vlak voor het einde tot meer be·scheiden 
proporties terugbracht. Al met al, er is een .nieuwe rèis ·naar 
Pijnacker in het verschiet. · · · 

De B-combinatie deed het T.O.G. royaler. lliet 4-0 bleef de 
overwinning aan ons. Het.merendeel van de goals kwam van de 
voet van Herman v.Westing; Ook dit elftal heeft dus nog_niet 
genoeg van het reizen. De prijzen staan al klaar 

. ·• r ; ·•. 

V A ·R I A. · 
- Er is naast het heerl~jk succes van ons eerste nog meer 
goed nieuws, en wel op het studiefront. 

J{ol van' Gein én'·Harry· de Gruyter, leerlingen vá.ri de Ilroe
derssbhool a,d. Herschelstraat, slaagd.en.n,l. beiden voor.het 

. diploma Mulo B, . .. . 
•En vanavond waren wij er getuige van, dat· Han Kuypers dÖor 

zijn 'ouders, Miep, Elly, Paula en Rob werd _gelukgewenst wégens 
het behalen van het eindexamen H.B,S, 

Ook Evert ten Berge,- die _evenals Han leerling was van het 
St Jans College; kreeg loon-naar werkén en slaagde voor het
z<ilfde examen;··Ook hein troffen wij bij z:dn ouders, zussen· 
en broertjes iri blijdë stemming aan. 

Laten wij dit dappere Klavertje-vier van harte ·geluk\vensen. 
- Maandagmorgen· met de eerste post ·ontvingen wij het vernieuwd 

· en vcrbetcru. 1Iuishoudelijk Reglement. Wat is Lenig en Snel 
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weer vlug, vond Mevroil:l'i Vim:fer·; 

--------------- ~---. ------------
DE E.C,O, BLAAST APPÈL, 
Woensdag 28 Juni: 7 uur: Training voor le groop Seniores, 

7 uur: De veteranen in het veld op· Ockenburg~ 
Donderdag 29 Juni: 7 uur: Training voor de overige ;icniores 

(keepers 6.30 u.) 
.cz"'a""t"'e"'r""d"'ag'-'--_1'"--J __ u'-l=i: 7.30 u. LenScomb.A - Oliveo 2 

Zondag 2 JuJ:i:lj':;.ti; 
Woensdag 5 Juli: 
OPSTELLINGEN, 

Terr.D,S,V,P • 
Pijnackc'.r:-. 

7.30 u. LenScomb.B Oliveo 3 Idem.' 
JI.11.S.FL - Lens 1 (??) Terrein Bµurtwrg. 
7 u. De veteranen spelen weer op Ockenb1.1.rgh. 

., 
LenS 1: A.ten Dam, J ,Admiraa1,:,A,lloefnagel, J ,Al, P,Krol, J. 
de Roos, A.v·;Luxemburg, J,.Willems, H,Houkes, 'F,v.Niel, J.WUste
feld. Res: W.,Hillenaar, F.de Jq_ng, A.Bogisch, F,Rcmbouts. 

LenScomb.A: J.Frijters, Th.v.Wijk, C.Visser, L,de Boer,J.Lin
neweev!)r, A,Boortman, J,Roozenburg, E,tèn Bergë, w:verheggen, 
A,Zuijdwijk, C.v.Luxemburg. Res: J.Kuip, M.Gelauff; J,Knijff. 
Samenkomst: zie onder comb.B, 

LenScomb.B: Th.Kochi,·•J.v.Veen, J.v,\'{esting, V,v,taarhóvèn, 
B.Vink,. J.v.Spronsen, J,v.Zon, .A.Wagemans, H.v.Westing, G,Lam, 
L:,Bom. Res:, B.Bes, H.v.Niel, A,Jansen •. Samenkomst: Ingang 
H.S. om 18,30 u. (half zeven),:'. · . · • . . .. • 

Veteranen,: Voor de wedstrijden van hedenavond·en 5 Juli wor
den alle veteranen op Ockenburgh verwacht !, ! 

.. 

Het eerste speelt Zondagávond•dan toch werkelijk voor het laatst. 
Er wordt nog getracht deze wedstri•jd niet te doen spelen,dóch 
momenteel is daaromtrent-nog niets zeker.De spelers krijgen in 
geval van niet-doorgaan nog bericht. Indien de wedstrijd door
gang vindt,moeten we in ieder·.-g,1val proberen ook deze wedstrijd 
te winmn.Daarom,nu de spanning, verdwenen is, speel:crustig en 
toon je inderdaad de betere ploeg,· 
Twee éombinaties spelen Zaterdag in de finales van.het D.S.V.P.
tournooi,Wij weten,mat alle spelers er op gebrand zijn de eer
ste prijzen weg te slepen.Wij.zijn vol spanning, 
De Veteranen komen vanavónd en 'dè volgende week Woensdag in het 
veld.Toont dat "de oudjes het nog best doen" en zorgt ervoor, 
dat de jeugd nog wat van de "ruïne" kan leren; 
Veel succes en prettige wedstrijden ! E,C.O. 
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U I T HE T J U N I O RE N KA MP. 
a.s. Zaterdag kunnen wij het ongewoon verschijnsel beleven, 
dat op Ockenburgh 6 LenSelftallen tegen elkaar in het veld 
kome·n en wel volgens onderstaand programma: 
.2.30 u. F-G . en 
2.50 u. F-P en 
3.10 u •. G-I en 
3.30 u. F-I en 
3.50, u. G-J en 
4.10 u. F-H en 
4.30 u. F-J en 
4,50 u. H-I 

terrein 1 
De wedstrijden duren 2 x 10 minuten. Als de 
aanwezig zijn, verlo9pt alles vlot. 

J-P 
G-H 
H-J 
G-P 
H-P 
I-J 
I-P 

terrein 2 
spelers tijdig 

- De datum van het lOe LenSjunioressportdag is benaald op 
Zondag .16 Juli,Naderè mededelingen volgen nog. -

VERSLAG WEDSTRIJD. Gbef toe; dat de wedstrijd van Zondag ;_. '
stof in overvloed bi~dt voor een klinkend opstel en ••••••••• 
doe mee. Si.J:titing a.~. Zaterdag. 
GEL u K KI G en ÏD ANK B Ä-Ä-;~-----

Hulde en dank aan;de mannen, die ons de schande en de scha
. de van een. degradati~ bespaard hebben, Laten we eerlijk beken
nen, dat we daarover· erg in angst hebben gezeten, maar mt is 
alles voorbij en we voelen ons allen opgelucht.• Nu:okunnen we 
met een blij hart ons 30-jarig bestaan gaan vieren, Vol ver
trouwen blikken we weer in. de toekomst. Een toekomst; die 
het beste doet ve:r:wachten, want lo goede krachten zijn terug
gekeerd of uit de lagere regionen-naar boven gekomen en 2o 
de spelers zijn er zich nu val! bewust geworden, ciat training 
een onmisbare factor is om tot succes te geraken en •••••••• 
zij hebben een daad gesteld: zij trainen! Mannen, houdt nu 
vol! En ons vaste besluit zij: 

DEGRADATIE, ••••••••••• DAT NOOIT ! ! 

K, 

_:_::o::---
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L E N S I Z A K A G E N D A. 
Woensdag 5 Juli:·7 uur Training voor groep 1. 

Donderdag 6 
Zondag 9 
Vrijdag 7 

Juli: 
Juli: 
Juli: 

7 uur Dé Veteranen strekken de benen, 
7,15 u, Selectiewedstrijd. 
Leiders·naar Groenestein en Custodià. 
De P.P.vergadert · t;h.v.de Hr,N,Schou
ten:,, Jonc~bloetplein 62. 

Maandag _10 Juli: Club. ; 
Donderdag.13 Juli: Bestuursvergadering t.h.v.de Hr.W.Praal~ · 

Zondag 16 Juli: 
der,Regentesselaan _30,Rijswijk. , 
Junioressportdag! ! ! 

·-----------·------~----------------
0 F F IC IE EL. 9 Juli a.s. ·zondagmorgen worden om half 
acht op uitnodiging van het Comité Katholiek Voetbal de 

· bestuursleden ~n de leiders van alle juniorenelftallen in 
de kapel van Groenestein verwacht voo·r het b}jwonen van_ de 
H,Mis. . . . . . 

Na afloop'biedt het Comité haar gasten een ontbijt aan 
in Custodia,Brandtstraat. · . 

Tot slot van de réunie zal de vice-voorzitter van de 
K.N.V.B.,de heer Ir H.P.~opster een causerie houden over 
de taak van de sportleider. 

Wij vertrouwen dat ieder die maar enigszins komen kàtl, 
actei' de ~résence· .zal gev~n. . 

--~----------'~-----·---H_e_t _~=~!~~.!.-----..,_.. 
_VAN DE PENNINGMEESTER, 
Voor de goede orde maken wijd? leden er opmerkzaam op,dat 
op' de Algemene Lèvenvergadering van 30 Juni j .1, ,·de contri
buties voor het verenigingsjaar 1950-1951,avereertkomstig 
artikel 51 van het Huishoudelijk Reglement als volgt zijn 

-



·------------------------
-vastgesteld': 
Pupillen van 11 jr.e~ jonger J'. 6.-- p.jaar off 0.50 p.m. 
Juniores van 12 tot 17 jaar./ 9.-- p.jaar off 0.75 p.m. 
Seniores van 17 ,jr. en ouder 114.40 p.jaar of f 1.20 p.m. 
Er zij tevens op gewezen,dàt'artikel 6 van het Huishoudelijk 
Reg~ement op deze vergadering is gewijzigd en thans luidt: 
"De gewone of werkende leden worden onderscheiden in: · 
a. pupillen van 11· jaar en jonger 
b. juniores và.n 12 t/m 16 jaar · 
c •. senio:i;-es v_an 17 jaar_ en Óiider: 

H.Houk,~e_s~·----

VAN DOEL TOT DOEL. ,,.;.,;c:;:::_.;::.:=::...:=:;...;== · ·,, lfr 
Nu de beslissing gevallen w~s,na de enerverende strijd van 
de laatste weken, had de kamp' tussen H.M.S .H.en ·Lens qua· 
spel niet veel meer om het •iijf.Waarom H.M.S.H.er zo op 
stond,dat deze overbodige wèdstrijd alsnog gespeeld zou wor
den, iB ons niet recht duidel_ijk,Zij zullen toch ook gee·n 
voldoening gehad hebben vap\de 90 minuten ·voetbal,die nu 
noodzakelijk waren.Want niet'alleen was ,het vertoonde spel 
verre van frsai,maar· bovendiifn on-baardde het -spel in de 
tweede helft zodanig,dat het geen genoegen meer was de.wed
strijd te zien, laat staan t~ spelen.De zwakke leiding liet · 
veél te· véel origeoo:doofde trii?s onge_straft, en z9nder alle _ 
react:j.es VB.!l on~e spelers g9~d te ,willen praten, mogen. we 
toch zegge;n, dat sommige H.1.1:.s .H,ers speelden met een felheid 
alsof hua lastste kans er van afhing.Twee van onze spelers 
werden hiervan de dupe.Jan Ai vïel uit met een geblesseerde 
enkel,terwijl Joop.Willems een ongelukkige trap kreeg,die 
zich ernstig liet aanzien.Oy.er- de wedstrijd zelf zullen we 
kort zijn.In de eerste helft hadden onze spelers veél last 
van de laagstaande zon.Toch ontstond er een wisselend spel
beeld;waarbij beide partijen:·enige fraaie kansen kregen. 
Juist nadat Joop WüstefeÏd een snoeperige kans had gemist, 

.viel het eerste doelpu;nt voàr H.M.S.H. uït een goed schot 
na fraai voorbereidend werk·:ya.n de handige rechtsbuiten.Een 
penalty verhoogde nog voor de rust de voorsprong van de rood
witten,Na dé pauze drong LenS nogal sterk op.Hierdoor droegen 
de uit'l'al1en van H.M.S,H,eerii"gevaarlijk karakter,vooral om
dat onze verdediging nçig al eens weifelend optrad,T\>reemaal 

'bàekte· de thuisclub op dezi ~ijze succes,zodat·we een kwar
.tier voor het einde met 4-Oàchterstonden. In het slotoffen
~ief gebeurde er voor de H,!J,S .H.goal spannende maar ook on,-,-



-------------,--------------
prettige dingen.Joop Willems bracht met een onhoudbaar schot 
de stand tot 4-1 terug.In de'laatste· minuté'n maakte LenS 
nog .2 doelpunten die beide wegens off..:side werden geannu
leerd, in het twe.ede geval om 'ó'nbegrijpelijke redenen.De· 
officitile eindstand werd duS.:,4-1.De eindstand van de comp. 
is: Lens 4 3 · l 6 · 9 7 · 

Spc'orwegen 4 2 ,'. 2 4 9 - B 
H.l:l,S ,H. 4 1 - . i_ 3 2 7 - 10 

De tocht naar Pijnacker bracht onze A-combinatie niet dé 
begeerde eerste prijs.Olïveo'1braèht als tegenstander een 
'sterke ploeg in het veld."Bovèndîen had de man met d.e fluit 

· een off-dag, waarvan LenS 'toev;alligerwijze het mee•s'tè hinder 
· ondervond.De ruststand 'was 2.:.1 in ons nade_él, waarbij Evert 
ten B"erge onze goalgetter was;;Na de. hervatting scoorden _de 
gestreepten nog driemaal, zodat zij met ruim verschil de_ 
eerste prijs opstreken.De_ 2e·;prijs _werd _dankbaar. in _ent-· 

. vangst genomen.De B-combinatie nain · slechtE; met·· de hoofdprijs 
genoegen.Met rust hingen er 4onkere ~olken,-een 3-0 achter
stand. In de tweede helft kwa,nien de mysterieuzE: krll.chten los, 
mede dank zij de welsprekendlfeid van de leider

1
en m~t 4 go_als 

was de overwinning aan _ons. · '. ,- . · 

AA-N-BE_S_T_UUR--,-E·N~-S-P_E.,;,.L_ER_S_V_A;~t;fu;-;~------,-~ ·---------
Door werkzaamheden elders verhinderd de Algemene Jaarverga-

. . ,, ~ -~ ' 

dering bij te \vonen,wil ik gaarne op deze wijze. enkele pun-
ten naar voren brengen, wa.arvfor ik Uw welwillende· aandacht 
vraag. · ;: · · · · 

Zondag j. J..heeft ons eerste· elftal een moeiliJke en uiterst 
zorgvolle peri_ode_yoor onz.e v;ereniging afgesloten met een 
succes ;waarop wij weliswaar al_len ste~ds hoopten·, !)laar dat 
toch meermalen aan_ een _zijden .draadje heeft. gehangen.Dat 
dit succes uiteindelijk toch .. werd bevochten is hoofdzake
lijk te danken aan de grote geestdrift en vastberadenhe_id, 

. d_ie onze"voortrekkers"zowel bij d.e.-voorbèreidingen. als bij 
de, wedstrijden zelf aan de dag legden.Het behoud van het 
preadicaat K,N.V-.B.is de beloning voor de offers;die in de 
afgelopen weken. warde~ gebrac_ht.-

De vraag is ~u: "Zullen onze ·spelers op de thans ingeslagen 
weg blijven voortgaan"?Zullen -.z;i.j ook nu1 nu er niet ee:n 
r!!!chtstreeks doel, voor ogen staat, st1?eds zo trouw de weke'
lijkse trainingsavonden, blijven. bez,oia,k:en?Of zullen zij met 
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voldoening neerzien op het. succes van Zondag j .1. en dan zeg
gen: Ziezo, dat is dat,en dan.weer vervallen in een sfeer van: 
"Laat ko:nen wat komen wil"?De geest van ons eerste .elftal 
van than;,; kennende,meen ik niet te mogen aannemen,dat dit 
laatste zo gauw het geval z.al zijn.Doch indien wij ïn de a.s. 
competitie een rol van betekenis willen spelen(en dat kan!) 
dan zal er nog heel w?,t werk yerzet moeten worden.Dan mag de 
ijver,waarmede dit elftal momenteel bezield is,geen _moment 
verflauwen.7ant al hebben wij onze degradatiewedstrijden ge
wonnen, niemand zal willen en kunnen- ontkennen,dat er in tech
nisch en vooral opk in tactisch opzicht nog veel te verbete
ren is,Jkwil hierbij dan ook een speciaal beroep doen op al
le spelers :van het. eerste elftal en dé daaraan: toegevoegde 
reserves om evenals. dit de laatste weken het geval is geweest, 
ook in de·-toekomst eendrachtig te blijven samenwerken zowel 
tijdens de wedstrijden alsook bij de voorbereidingen,welke 
daaraan zullen .voorafgaan. Ik ·wil niet beweren, dat wij dan het 
komende seizoen reeds direct kampioen zullen worden,maar an
derzijds behoort.dit toch ooK_weer niet tot de onmogelijkhe
den.Zo!3-ls een elftal het ene jaar kampioen kan zijn en het 
volgende jaar degradatiewedstrijden moet spelen, zo kan dit 
ook andersom het geval zijn.Sparta b,v.heeft lange tijd de 
beste.troeven in handen gehad,!ln ook Naaldwijk was geruimen 
tijd lijstaanvoerder tot zij juist tegen ons hun e·erste ne
derlaag leden.Doel no."l:handhaving in de K.N.V.B.is bereikt, 
doel No,2:Promotie naar de 3e klas moet ons van nu af aan 
steeds voor ogen staan. 

Wat de training betreft nog dit.We hebben een zware competi
tie achter de rug,en zullen dus de komende twee·wëken onze 
trainingskost ·wat lichter opdienen.Daarna echter zullen we 
een aanvang maken met de conditietraining voor de a.s.compe-. 
titie·,In overleg met de elftalcominissie zal getracht worden, 
zo spoedig mogelijk: tot een definitieve opstelling te komen, 
hetgeen de homogeniteit van de ploeg zeker ten goede zal ko
men.Het is nog niet bekend Qf al dan niet overgeschakeld zal 
wordèn naer"het zoveel besproken en becritiseerde"moderne 
voetbal" .Eerst moeten de spelers die voor het elftal zullen 
worden aangezocht ,nog wat mee'¼. ·ge·schoold worden in de' tech-,. 
niek,want zonder een behoorlijke techniek kan geen enkel sy-
steem slagen. ' · 
De jongére generatie, en vooräl hen, die deze weken naar de 
seniores-afdeling zijn overgegaan,wil ik adviseren geen enkele 
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trainingsavond van de lagere elftallen te verzuimen.Eens 
zal op hun.schouders de taak worden gelegd om het bouwwerk,· 
wa,i.rvoor thans de fundamenten~aanwezig zijn,verder af te 
maken.Spelers,die door regellll!l,tig goede prestatie opvallen, 
zullen. in·. de eerste-elftaLc],ub_ wqrden opgenomen.Deze kans 

, staat voor een ieder open. · ,;· - · 
. lk hoop;dat na verloop:ván :niet _al te lange tijd,onzè lang 

gekoesterde wens in vervulling zal mogen gaan,n.l.de pro
motie naar de derde kläs.lk heb.het volste vertrouwen in 
de betrekkelijk nog jonge spelers die met hard werken en 
veel oefenen nog menig succes-~kµnnen·boeken.Wij zijn op de 

,goede weg,laten wij, gezamenlijk·zorgen,daarvan niet meer 
af te wijken, Met beste club~oeten, Trainer: 29 .Juni •50. 
---------~- ·------.,------------------
DE ECO BLAfl.ST APPEL ., 
Programma Seniores voor deze :week: 
Woensdag 5 Juli: 7 uur Training voor groe11 1 

· · 7 uur De veteranen treden àa.n. 
Donderdag6 Juli: Selectiewedstrijden. · 

Veteranen: Voor de wedstrijd-'van !!.:s.Woensdag worden alle 
"oud-gedien:den"op Ockenburgh vervracht .Na de teleurstellcmr 
de resultaten van de afgelopen weken hopen we nu eens op · 
een daverende zege. 
Senioren: Eindelijk is het seizoen achter de rug en WJ.J 

kunnen tevreden zijn over de laatste resultaten.liet eerste 
bleef in de 4e klas en twee combinaties behaalden een eer
ste en een tweede prijs i~ Pijnacker.Deze resultaten ·waren 
dee·ls een.gevolg van de, goedeic.geest, die in deze 3 elfta,llen 
he ers te, We staan echte:r:: weer~aan he-t begin van een 'nieuw 
jaar.Over twee maanden;vangt _de competitie weer aan. Zul
len de resultaten beter zijn.dan in het .afgelopen jaar?Ze
ker!Als er tenminste getrainé!;;wordt,Groep 1 gaf het juiste 
voorbeeld.Ga zo door en.versaag.niet.De training van Don
derdag is eohter weer zeer slecht bezocht.Ga zo maar door 
en de resultaten zullen navenant _zijn! Een zondebok is 
gauw gevonden, Wij kunnen echter een. ding wel vert_ellen. 
In de zeer nabije toeko.mst zûilen er diverse selectiewed-' ., strijden worden gespeeld en d!l,21 zaJ. het van de conditie 
van iedere speler afhangen., hoe hij wordt ingedeeld, 
Daarom, maak het vaste voorneme?J, om de training -te .bezoe
ken om zodoende in goede cond4tie te komen!, 

l 
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Wij hopen spoedig op een en ander terug te komen.Tenslotte 
nog dit.Je kunt jé natuurlijk nergens iets van aantrekken, 
doch.de gëvolgen zouden wel eens pijnlijk kunnen zijn.Rust 
zacht, slaap-voetballers. E"c.o. 
SELECTIEWEDSTRIJD OP DONJJERJ)AG 6 JULI TE 'S AVONDS OM 7 ,15 U. 
lé· Groep:/C,B:d.llenaar,G.Lam,G'.v.Reenen,C,Bogisch,M,v,d.Berg, 
Fr,Schippers,A.Heydra,P ,Vollebregt,J .K~ypers,Fr.de Jong,G. 
Overdevest,E.Löwenstein,C,v,d,Wdlk. / F,Kochi 
2e Groep: --1.Kortekaas ,w .Klünnen, Jac .Westing,v·.v .Laarhoven, 
Jan Bom_, ?~de Leeuw,Hendriks,Fr.v,Luxemburg,Fr.Bouwmeester, 
H,Westing,S;Kroon, 1,Bom,A.Wê.gemans,J.v.Veen,v,Spronsen,J. 
Kuip, J ,V, d,Bijllaardt. 
------------------,-----·-----------------
ONS. ONDÈRLlliG JUNIORENTOURNOOI. 

Zaterdag 1,1.is het voor de leiders en de 6 jongste elftal
len een vermoeiende·maar niettemin gezellige middag geworden. 
Er werd met élan gestreden;en zelfs in de laatste wedstrijd 
week de s?a;ining geen moment. 
De uitslagen luidden als volgt: 
F - G 3 - O· J - P. 
F-P 2-0 G-H 
G-I 1-0 H-J 
F-I 2-0 G-P 
G - J 2 - 0 .H - P 
F-H 0-0 I-J 
F-J 2 0 I-P 
H-I o~o 

2 -.o 
. 0 - l 
4 - 0 
0 - l 
7;-0 
l - 0 
2 - 0 

F wist de meeste punten te- behalen,n,1.9,maar H,dat er 8 ver
overde,fabriceerde de meeste· doelpunten en wel 12. I bleef met 
5 plinten nog met 1 puntje boven G;J en P(d.i.pupillen)br~ch
ten ieder 2 punten op hun naam. 
De grootste spanning ondergingen wij bij G-P,Je had moeten 
zien,hoe R''-''1.derkamp 1 1.leershoek en dikke Etienne op André Too
ne:n, afstormd.en! En je had moeten hor.en wat een juichkreten 
over Gokénburgh opstegen,toen Den Dikke met een enorme loei 
de. keeper passeerde! Het was .het treffendste moment van de 
middag. TI:n wij waren daarbij! 

--00000--
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L E N S 1 · Z A KA G E N D A. 
Woensdag 12 Juli: 7 u. Training le' gToep. . . 

7 u. LenSireteranen tegen Vogelvetèranen, 
Donderdag 13 Juli: 7 u, Train;i.ng 2e groep seniores en . 

. · juniores C, D en E, . 
8 u, Bestuursvergadering t,h,v, Dhr Vf,Praal
der, Regentesselaan 30, Rijswijk, 

Zaterdag 15· Juli: Lii,atste toebereidselen op het terrein voor 
de sportdag:, 

Zondag 16 Juli: DE TIENDE JUNIQRESSPORTDAG !!! 
;!,faan~ag ·. 17 Juli: Club, 

TER ELFDER URE 
vernamen wij, dat de bijeenkomst 

van.voetbal.leiders we,:-d uitgesteld tot a.s. Zondag, Dat is 
.heel jammer,. want die dag reserveerden wij reeds lang voor de 

. ,junioressportdag, De leiders voor wie deelname aan de bijeen
komst in Groenestein,en Custod:i.a niettemin toch zonder be
zviaar ~ geschiedén, · sporen wij er gaarne toe aan. 7. 30 u. 
in Groenestein_, 

UITNODIGING 
Iedereen die belang stelt in de sportieve verrichtingen 

va.n. onze jongeren nodigen wij gaarne uit a.s. Zondag naar 
Ockenburgh te komen. Lees d.eze revue met aandacht, P.J. -~---------------·---------,---,-------
GEEN BETERE GELEGEN!iEID 

om van uit de Klas'se van juniores 
in die van de seniores over te stappen dan- a.s. Zondag op 
Ockenburgh deel te nemen aan het lüde L~nsjunioressport
feest. 
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EN OOK GEEN BETERE GELEGENREID 

maken dan 
entrée te 

. om met Lens intiem kennis te 
- als"je nieuweling bent Ï a,s. Zondag je joyeuse 
maken als vijfkampathleet op_de Lensjunioressport-

~~~~·--------------'--
v A R I A, ----------------

5e elftallers! Freek v.Mourik heeft sinds D.H.C. 7 - LenS 5 
een zakdoek en een' wit broekje· in zijn bezit. 

Henk de· Bakker bewaart al vele weken een LenSshirt. 
'Wie zijn de eerlijke verliezers? 

- Herman Helmich wil persé in de LenSreyue. Hij is n.l. in 
het ziekenhuis opgenomen -voor een· keelo:i,ératie·. ·zaterdag a.s. 
hoopt hij weer thüis te zijn, want daags daarna verlooft hij 
zich met Mej. Agaath Overvliet. Zou er dus geen vreugde zijn 
in LenS? Wij wensen het sympathieke paar van harte geluk • 

. Receptie Zondag 16 Juli 2 .30 tot 4. 30 uur Kampstraat 281. 

- Het zal de lezers· genoegen doen te vernemen dat Joop Wil
lems weldra in oude, goede 'doen zal zijn. 
---------------------------------
DE Pé-Pé V'E R GADE R T; 

Evenals vorig jaar heeft de p. P. ook dit jaar weer beslo
ten een trip te organiseren voor de HE)LE LenS-familie, en wel 
op Zondag 13 Aug. a.s •.. 

LenS heeft zijn.vierdeklasserschap behouden door het har
de zwoegen van de eèrste elftallers. Laten wij - d.i. alle 
andere LenS-leden, donateurs en donátrices - samen met hen de
ze overwinning vieren. En welke.dag.is daarvoor beter geschikt 
dan de 13e A,J.€. wanneer ·we allen een hele dag bij elkaar zijn 
in ••••••• ·Ja, waar·gaan we heen?·u mag ~Tiemaal raden. Weet U 
het dan ·nog niet, ,·ijk dan volgende week in de LenSrevue naa:= · 
verdere mededelingen, maar hÖudt nu de 13e Aug. vast vrij; U 
zult er geen spijt van hebbe:ri want het wordt een groots 
LenS-feest. 

Pé-Pé, ------------------··--------------
VAN 0 VER Z E E. 

.Surabaja,19--6- 150. 
Ik weet niet hoe U te bedanken voor de twee brieven die U 

mij direct na de eerste wedstrijden van het Eerste zond. 'Deze 
brieven doen mij veel plezier, vooral in deze gevaarlijke •tijd 
van nicits-doon én goede beriqhten van tl11.1.is, van de club enz. 
zo'n gunstige invloed hebben. Ik liep de postbode een eind te~ 



gemoet en ziedaar, het állerlaatste nieuws van LenS 1.· ·Vol on
geduld wacht ik op de volgende Zondag. Ik moet er iedere dag 
aan denken. De opstelling vind ik niet gek, vooral daar het bij
na allemaal jonge kerels zijn, voortgekomen uit de juniores, 
aa,n wie vÓorheén op Woensdag-· en taterdagmiddag een en ander 
over voetbal werd bijgebracht. Mijn petje af! En als ik het 
volgend jaar goed genoeg bevonden word voor lnijn plaats, dan 
garandeer ik: geen degradatiewedstrijden! Lef, hè?! Het zal 
'mijn' enthousiasme ZJ.Jn. · , 
· Eén paar dagen geleden· ontmoette ik B;udi Wüstefeld. Hij 
maakt het goed en zit evenals ik af te wachterr voor de repa
triëring. Geruchten zeggen: September! 

Ik eindig weer als stf;leds met de :t>este groeten en wensen, 
deze keer· vooral voor de jongens van he_t Eerste, die ik nog 
veel sterkte toewens. 

Ook de groeten van de 
.. 

familie ,Van 
! 

der. Wal. JAN WALSTEYN, 

Surabaja,' 30-6- 150. - -
. -

Wat een vreugde vervulde. mij bij het lezen_yan Uw brief, die 
ik reeds Vrijdagmi~dag ontving. Ik feliciteer van harta.do 
jongens van ons Eerste; :wat hebbe'n zij mij-,er een.plezier mee 
gedaan. ,Zo kan ik me:t opgeruimd. gemoed mijn repatriëring àf
wachten. 

Loek en Léon v.d.Wal en ik hebben.vol spanning naar de uit
slag zitten-raden, zonder veel .op:timisme. De v.d;Wals keren 
op 18 Juli naar Holland terug. Jammer, want ik h!l,d er een pret
tig tehuis. 1,faar vóór 20 Augustus ben ik ook aan de beurt. 

Met veel groeten 
JAN WALSTEYN. 

-----~---------------------------------------
Voor de tiende maal: LENSJUNIORESSPORTFEEST 

Wij kondigden al enige keren .aan, dat· de Î6de Juli was uit
gekozen als datum voor het jaarlijks met spanning verwachte 
en telkens met veel gee~tdrift gehouden sportfeest voor de 
juniores en pupillen van LenS. · 

Over enige dagen is het zover. Reeds ondervr_oegen enige 
geestdriftelingen ons omtrent het programma en dè prijzen. 1faar 
•••••• wij lieten er niet veel over los. Nu echter is het de 
juiste tijd de nieuwsgierigen tevreden te stellen. 

- Eerst de beantwoordinJ van deze vragen: Wie worden ver
wacht en hoe is de groepsindeling? 
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De deelnemers .worden verdeeld in 4 groepen: 

Groep Abevat alle spelers die.in het voorbije seizoen in A, 
B o·f C speelden; 

·Groep B bestaat.uit D.~n E,be~evens de volgende spelers: J, 
Beyersîiergen, M,Blpk, L.v.Zeeland, P,Eerhart, .s .Hans

. wijk,· H,Peèk,. 

· Groep C behelst de spelers·van Fen G aangevuld met A,Vester, 
L,Fortman, L,Clooster!l'.an, J,Combé, R,v,d.,.:eer, J,Coher 

C.v.Eekelen; W.Grandiek, B;de Groot, J.Lelieveld, R,Rademaker, 
J,Ras, J,Roney, J,Selie. 

Groep D wordt gevormd door.H (behoudens die 
. I, J en de Pupillen, welke laatsten 
aparte groep vormen. 

onder C vermeld), 
dit jaar geen 

- Daar wij om half één willen beginnen, is het gewenst, dai 
alle leiders en deelnemers 'tussen half twaalf en twaalf uur 
op het terrein aanwezig zijn. 
, Gr0ep A gaat in lokaal 1 en wordt genummerd van 1-40, Lei

ders de Heren J.Walsteyn, E.ten·Berge en P.Juffermans. 
Groep B wordt. in lokaal'2 gedecoreerd.met de getallen van 

41-70, Leiders de. ·Heren C.Bierhuizen,cA,Speelmáns, 
Groep C komt in kamer 3 te wonen· en ontvangt als rugnum

mers de getallen van 71-lOOr, Leiders de Heren vr. Visser en J, 
v.Wassem, ·J 

Groep D krijgt kamer 4 aangewèzen, komt onder leiding van 
de Heren J,Linneweever, en L.v.d.Meer, die de nummers 101-140 
uitreiken. · i. · 

De deelnemers worden verzocht in blauw shirt en witte pan
t.alon te verschijnen. In ieder geval zijn voor schoeisel uit
sluitend voetbalschoenen.to~gestaan. Bij zakkenlopen worden 
die even ui tgetro!:d<en._ • 

Als naar gewoonte krijgen onze fotografen de gelegenheid de 
groupe de théätre te vereeuwigen. 

Laten wij nu e~n blik sla_~ op het programma: 
Groe-p A " · 
-""-"-"-'"-= 12. 30 u. l · voorronde hardlopen 80 m. 

2 vèrspringen in springbak 
·3 doèlschieten op 11 m. 

· 4 demi finale hardlopen 
5· bal ingooien 
6 dribbelen met bal 
7 finale hardlopen 
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Groep B 12,30 uur 

G C . roep 12. 30 mu-

., 
1 bal ingooien 
2 doelschieten op 11 m, 
3 voorronde hardlopen 60 m. 

·4 vèrspringen in springbak 
5 demi finale hardlopen 
6 dribbelen met bal 
7 finale hardlopen . 

1 blokjes :rapen 
2 voorronde hardlopen 50 m. 
3 zaklopen , 
4 demi finale hardlopen 
5 doelschieten op 11 m. 
6 vèrspringen 
7 finale hardlopen. 

Groep D ·_; 
12,30 u= l vèrschieten 

BIJZ0NDERHEDEH; 

2 voo=ond~ hardlopen 50·m. 
3 blokjes ,rapen 
4.demi finale hardlopen 
5 zaklopen 
6 finale h?,rdlopen 

·7 doelscnieten op 11 m • 
• ] 1 

- De beste van de 2 sprongen in de zandbak geldt, 
Het doel wordt in 4 grote vakken en l klein rond vak ver-
deeld. Aldus 5 

3 10 3. 
Ieder krijgt,3 beurten. De punten worden samengeteld. 
De 10 wordt automatisch met een bel teken geannonceerd, 
Attractie! 

- Bij hardlopen worden de nummers l en 2 in de volgende ron-
de geplaatst. · . · 
Dribbelen langs 5 paaltjes bp I½ m, Àeen en weer. De tijd 
wordt genoteerd, ,· 

- De verste van de 2 balworpen geldt, 
Blokjes rapen op 5, 10 en 15 m. 
Zaklopen op 15 m. 

- , De heren Houkes en De Weert ·vormen het secretariaat. 
- Er komen zitbai'll,en voor de bezoekers. Bovendien hebben wij 

mooi weer besteld, 
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Jaap Admiraal en Kees Bon worden verzocht deze week de wis
sel-. bekers bij ondergetekende te bezorgen. 
Als iedereen voor een vlotte gang van zaken zorgt, blijft 
or.nog tijd over voor een demonstratie voetbaltennis door 
J ,Admiraal, G, Lam, J ,Kuyper.s en J .\"lüstefeld, 

- Een zeer groot aantal werkelijk waardevolle prijzen zijn 
nu reeds in ons bezit: de wisselbekers, een voetbal, schoenen, 
shirt, kousen, portemonnaies e.a. En wie weet wat de vinding
rijkheid van onze vrienden nog meer op tafel brengen! Echter· 
•····•·• hoe aantrekkelijk de te verdienen prijzen mogen zijn, 
ons grootste genoegen behoort te bestaan in het leveren·van 
een goede sportieve prestatie, Daarom besluit ik thans na een 
opwekking aan ouders, broers eri zusters, aan senioren en ande
re belangstellenden om acte de présence te geven, met een klem-

.mend beroep op alle juniores (en pupillen) a.s. Zondag het 
beste beentje voor te zetten. . · Voor de Juco · 

P.Jufferlnans. 

P,S. Jongelui, houdt rekening met het wisselvallig Hollands 
klimaat:-extra k~eding, regenjas en ••••• neem een kuchie mee. 
---------------------,------"-·~---------
s E N I O R E N P R O G R A M M A VOOR DEZE WEEK. 

. ' . . 
Woensdag ·12 Juli: 7 uur Training·voor groep 1, 

7 uur LenS-veteranen - Vogel-vet.eranen 
Donderdag 13 J\)J.i: 7.3ou.Training voor overige senioren!!! . 
Zondag · 16 Juli: Alle senioren naar de lOe Junioressportdag. 

De veteranen spelen vandaag tegen de vetnranen van Vogel, 
Wij hopen, dat er weer een overwinning bevochten zal worden 
en dat alle veteranen aanwezig zullen zijn,· Veel succes ! 

Senioren, 
Vier leden van de Elftalcommissie waren afgelopen Donder

dag present bij de selectie-wedstrijd tussen twee combinaties, 
de ene bestaande uit spelers, die dit jaar voor het eerst in 
de seniorenelftallen zullen worden opgesteld, het andere uit 
spelers, die reeds enkele jaren seniorenpraktijk achter. de 
rug hebben. De wedstrijd zelf was niet het doel,doch sléchts 
een middel om de capaciteiten van onze voetballers te testen. 
Hoewel uiteraard aan de hand van deze ene wedstrijd nog geen 
bindende èonclusies_kunnen worden getrokken, werd één ding 
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toch wel overduidelijk bewezen: Wij.hebben spelers, die zeker wel iets kunnen worden, doch wij zullen dan toch intensief 
en regelmatig moeten trainen, Het was opvallend te zien hoe 
weinig technisch geschoold bijna alle spelers waren, Om deze 
technische scholing te verwerven is er slechts één middel: IEDERE WEEK TROUW DE TRAINING BEZOEKEN. . 

We hebben er gezien, die in het afgelopen seizoen in het 6e en 7e elftal speelden, maar die zeker de capaciteiten heb
ben om in een hoger elftal hun plaats in te nemen. Zij moeten echter technisch nog heel veel leren. Daarom, komt naar de training, Donderdag .1.1. waren er 27 spelers aanwezig om 
de wedstrijd te spelen. Deze senioren (en dit geldt ook.voor 
de junioren, die nu senior· geworden zijn) kunnen dus blijkbaar op Donderdagavond op Ockenburgh aanwezig zijn, Wij.ver
wachten daarom voortaan een massale opkomst bij de training!! 
Foto's, De pasfoto's voor senioren~legitimatie-bewijzen dienen nu op zeer korte t~rmijn te worden gezonden aan H • .J'..Helmich, van Slingelandtstraat 135, den Haag. Deze legitimatie-bewijzen zijn door de bond dwingend voorgeschreven en uit de publicaties in de "Sport-Kroniek" blijkt, dat de ,bond er haast 
achter gaat zetten, Zoals bekend, ~ogen ~pelers, die geen legitimatie-bewijs hebben, niet inwedstrijdei:l uitkomen en de secretaris kan geen legit.imatie~bewijzen aanvragen, als hij geen foto I s heeft. Stel het nu, dus niet langer uit en· stuur nog vandaag je foto in aan H.J.Helmich, v,Slingelandt
straat 135. 

E.e.a. --------- ------------------------------------Haagse Scheidsrechters Vereniging 
Spe1regelrubriek: P. Heeneman. 

ELKE VOETBALLER JQ.~qT DE SPELREGELS. 
DE STRAFSCHOi>. 

Dé strafschop is wel één van de zwaarste straffen uit het vootbalreglement en gedachtig aan het spreekwoord: "voorkomen is beter dan genezen", zullen wij thans uitvoerig vertellen: 1) wanneer een strafschop moet worden· toegekend 
2) waar de stra. fschop moet worden genomen 
3) wat de doelverdediger·moet doen 
4) wat de 'strafschopnemer moet doen 
5) waar zich de overige spelers moeten bevinden 
6) wanneer een geldig do~lpunt uit een strafschop is 

gemaakt, 
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. Er zijn 9 overtred~en, welke een strafschop kunnen ver
oorzàken,irtdien,een speler van de verdedigende·partij binnen· 
zi-jn eigen strafschopgebied opzettelijk een overtreding be
ga,at •. Dit. zijn: . · . · · · 1} een .. tegens·tander trappen, of een poging daartoe doen 

2 een tegenstander doen vallen · 
-3 naar of op een tegenstander springen • 

-. 4) op ruwé of gevaarlijke wijze een tegenstander aanvàllen 
. 5) een tegenstander van achteren aanvallen, behalv~ als 

deze hem met o~zet hindert 
· 6) een tegenstander slaan of een poging daartoe doen 

7) een tegenstander vasthouden 
8) een tegenstander op oneerlijke wijze duwen 
9) de bal met arm of hand spelen. 

De strafschop moet worden genomen vanaf het strafschoppunt 
en dus niet op de plaats waar de overtreding plaats vond, zoal 
bij ~e gewone vrije söhop: · 

. Het strafschoppunt bevindt zich op 11 meter afstand tegen
over het midden van de doellijn, terwijl op de dpellijn de 
doèlverdediger tussen de palen moet sta!J.li,zonder •'zi:in voeten· 
te verplaatsen,voordat de bal is getrapt.Hierop dient wel te 
worden gelet,daar de strafschop anders zou moeten worden ovèr
genomen,indien er geen doelpunt uit'is ontstäan.WeÎ mag de 
doelverdediger natuurlijk zitin'lichaa.m bewegen,zijn armen uit
strekken of bukken,maar hi:i mag zijn voeten niet verplaatsen, 
voordat de bal · is getrapt! · · · · 

De.~t~àfschopnemer mag de bal niet in elke richting trappe1 
doch a:llëëfi 'naar voren. Wel is· het ·ge·oorloo:fcf·om de bal b.v. 
l meter naar voren te trappen ·en'dat ·daarna een partijgenoot 
verder speelt,doch hieraan is het risico verbonden, dat dan· 
ook een tegenstander de bal mag spelen en de mooie kans op 
het makeri van· ee:ri doelpunt verloren gaat·. Uit een strafschop 
mag immers ineens worden gedoelpunt, doch alleen door.de stra: 
schopnemeren deze is de enige man die diohter·bij de bal mag 
zijn dan· zijn "partijgenoten of tegenstanders. Deze .moeten 
binnen het speelveld,doch buiten het strafscnopgebied blijven 
op tenminste 9 .15 meter' •afstand van het strafschoppunt, totdat 
de bal door strafschopnemer naar voren is gespeeld.Spelers gai 
wel eens naast het doel staan,doch dit is niet geoorloofd.Wèl 
mogen zij op de doellijn gaan staan,maar dan buiten hèt straf
schopgebied. 

·------- (Wordt vervolgd.) 
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_LENS' ZAKAG.ENDA,. -!• ; 
Woensdag 19 Ju~i:_7 u. 'J'raining le groep seniores; 
Donderdag 2q,Juii: 7 u.30 Training 2e groep •seniores, en 

· juniores c, D- en E. / ' · 
-· , 7 u. De Veteranen spelen tegen G.D.A, 

Zaterdag 22 ·Juli: 3 u. · LénS :r _ tegen Broeder Henricus. 
. ' , ' " -----------,---,------------- ---'--------------,----,--,-, 11. • - ' , 

DE B.L O_E.M V'A.N .. Le n S,. WAS' WEER BIJEEN.-• , 
Alyorons over te gaan tot he_t verslag van de· jáarvérgadcring' 

.wil-ik niet nalaten.pri.jn verontschuldiging ·aan te bieden·voor 
, de late publicatie. :Prukke .werl&äamli.eden verhiriderd<:m mij eèl}-: 
ter de copie- vroeger in te leveren. , , , - -L.de 'w, 

1 •• - .... . . . . ' ~ . _. . ' -

·· Het is 30 Juni 1950. _ Tn de yoor. het cJ,_oel v9el té klèine W.ayfair
. zaal van het "Hof van Holland" zîtten, 'staan en hangen 60- à · : ,-,. .. ' ' . - . ' 

7'0 LenSers hot begin <1f te wachten-van de· ja9.:!'vergadering,-die
1 'wederom net lie'f 'en leed .zal tonen ·v.an het. voorbije verE1rii-• · 

gingsjaar en waariri,-plaruien en-vooruitzichten bèsproken zullen.·, 
'worden' voor het komend(è jubilel.\Jll-jaar _ van ons. dierbare Lenig · 
en Snel. De opkomst _is. zeer bevredigend en .tot z'el:fs de radia
·toren · moeten de last torsen van ·eèn .aantal getrouwen.'. · · , 

Om kwart over acht is het dan zover en na ,de Christelijke ' . 
groèt 'neemt onze voorz_itte·r het ~oord •. Hij roept alle a.än\vezi
gen een hartelijk ,velkom toe ·en constateert met vreugde de' 

. grot_e 9pkÓmst. De gang naar de jaarvergadering, is wel zeèr 
,verlicnt· door liet behoud yan het 4e klasserschap,.-.te:rwijl ook 

· ' de.'prestaties ·van ,ons ".otide.:.heren-elftal" en·· de D.: en· H-junioren 
er .mogen zijri. ·Het is· daarom· Jammer à.at het · 4e moest· degrade
:i,en :en_ het •5e · he't:'_kampioen,scha.p ·niet ~et _een' ~romot{e beçoon-' 
de~, Des Voorzitte:r:;s,profetisqhe blik zei· hem ec,hter, dat het-_ 
·1e ~n -de volgeri.d.è, competitie een goed. figuur. :ilal slaan. Verv:ol- 1 

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

. \ . _ _, 
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. gens hbren we heel· wat namen noemen. Meerdere militairen. keer
den terug uit de tropen, een paar vertrokken er nog en andere 
LenSers gingen ,zich in"den vreeinde een toekomst bouwen. Z;Afri~· 
ka en Australië, Utrecht en Indonesië, de oorden, waarnaar de 
schreden zich richtten, De teruggèkeerden kregen-nog een ex-
tra-welkomstgroet te horen, , 

Helaas moest LenS ook een, lid afstaan door de dood, Koos 
Bon overleed na een lani;durig lijden. Hij ruste in vrede. 
Evert ten Berge en Han KuYJ?er behaalden het H,B,S,-diploma. 
Over het algemeen waren het dus blijde klanken, die onze prea- . 
ses liet klinken, Hij•moest echter helaas ook een minder aan
genaam geluid laten horen n.l. çle _oni;s_lagnamè van.9nze _seçre
taris. Uitvoerig beschrijft de Heer Praalder de gebeurtenis
sen, die zich hebben voorgedaan. Het is hier echter niet de 
plaats om· dit alles nog eens in· extenso weer te geven,· 

Als 2e agendapunt zijn de notulen aan de beurt. Deze zijn 
keurig. vèrzorgd door de Heer· Helmich en ze worden dan, ook on-
der ·applaus goedgekeurd, · 

•Er zijn enk'eie mededelingen, w,o. yerschi1leJ?,de. b,er;i.chtep. 
van verhindering, doch spoedig kan worden overgegaan tot de 
besprekih/; 'van de .iaarverslagen, Deze waren reeds in de LenS-: 
revue gepubliceerd als onderdeel van het algemeen jaarverslag. 
Slechts het· Juco-,.verslag, .het algemeen financieel verslag en 

. het financieel verslag van de PéPé maken hierop een uitzonde
ring en wo:rden voorgelèzen, Het eerste wordt nog·in·de-LenS
revue_.gepubliceerd, de· twee· laatste verslagen geven aanlei- · 
ding tot enkele vragen, die.naar genoegen·worden beantwoord, 

·door de heren Haukes, Krol en Hillénaar,)Iet verslag van·de· 
Kas-conimissie constateert als altijd, .dat het.beleid van 'de. 
penningmeester en zijn ~dininistratie alle lof verdienen, waarop 
de voorgesteldè décl\arge onder dankzegging aan de Heer Ho~es 
gaarne wordt verleend. Éij het'financieel verslag kwam wél tot 
uiting, dat de 'tijden steeds moeilijker worden doch onze h9op · 
is gevestigd op·een toename van het aantal donateurs bij ons 
30'-jarig jubileum. · . . · · 

· De voor"zitter deelt nog D)ede, dat voortaan de volledige 
jaarverslagen ter inzage zullen liggen op de clubavond, omdat 
de nu gevolgde methode toch niet geheel voldoet en kondigt 
daarna het volgende punt aan n.l. dè.bestutirsvërkiezing. 

Aftredend zijn 'de _heren v,d,Kleij, v.Luxemburg ert v.Venrooy~ 
J)e eerste stelt zich .niet 1erkiesbaar, _ de andere :twee _worden 
onder· applaus herkozen •. ZiJ moeten berusten in de lof, die _hen 
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' . ymrdt ·~oegèzwaaid~ De Heer, 'v.Lu'x:e,mburg áls expert in, het innen 
en administreren van contributiën en in het verzenden,van Lens- , 

. revues; de Heer v~Venrooy als, be_zadigu ad~iseur en als. maker 
van schoon .proza in ons club-'órgaan:. .• 

·vervolgens komt ,-"verkiezing en ·-.benoeming commissiés" aàn de · 
. órde~ ' ' . . ' 

. , . . .. 
Allereerst de Elftalcommissie. DE/ze.bestond uit de heren 

Koster, de.Weert, Haukes, de Heer_ en WilÎems. Er zijn geen an-· 
dère gegadigden, zodat deze Eco·.een jaar,'wordt·geprolóngeerd. 

Op deze commissie is wel enige cri tiek, De heren KU:ip en.· · 
'He ere hebben ll,l. : schriftelijk hun grieven kenbaar gemaakt. ·Êr 
wordt hier èchter w_einig comment.aar op geleverd. De _Heer ,de,. 
Boer brengt nog een~ het'algemeèn gevoelde bezwaar van.spelen-
de leden in de Eco naar voren ... : . 

Er zijn echter, geen andere .béreidwilligen, dus moeten we · 
roeien met de riemen, die we hebben. Dezelfde 'spreker houdt 
dan e,en har·tstochtelijk pleidooi -voor.het b_ezoek aan de ;f;rai
ning; dat dóor de voorzitter gaarne wordt onderstreèpt;De Heer 
Haukes merkt .op., dat er zo, weinig belangstêlling voor' á.~ 'lage- , 
re elftallen is, waarop, de he/e:r:)'raalder antwoordt met een op-
roep om elkaar te ,helpèn. ; .. , .. ,.· . .. · . . , ·,. 

Dé Ec9 :y,oril.t. dan gefeliciteerd met naar herverkiezing,' wa!)r
, na er een korte pauze is, om de ':fYOrgaderden gelegenlleid · te _ge-
ven ,vat lucht te krijgs)n en de k<:ilér; te smeren, · ·. 1 

Na de. pauze worden in een vlot tempo de oye:r:ige. commissies 
bènoemd, .De Juc·o word'!; ónder hartelijke dank herbenoemd, Dè . 
PéPé heeft echter twee vacatures. De Heren W.Hillènaar en Adr., 
Krol zijn niet herbenoembaar, Hun wordt ·dank,gebracht•voor het 
vele, dat zij hebben gedaan; vooral de Heer W,Hillenaar.die, 
lange tijd de ziel''van de P~Pé was, wordt geprezen, In de va-

' catures wordt .dan voorzien, zodat deze commissie als' volgt 
, wordt: de Heren N,Schouten, P,p-ol, A,Bogisch, E,ten. Berge en 

W. Verheggen, •· · · . . .•· •. Il .. · · · . , · 
1
, :: Dé Redactie-commissie bestaandè uit de heren Juffermans en 
v .Venrooy wordt. voor de zoveelste keer geha11dhè.àfcl,, Zi;j---zijn 
het,. die er zorg voor 'dragen, dàt het ca,chet van de LenS,-revue 
zodanig is, dat met recht van eén blad van standing kan worden 

~ • ' . 1, \ . 

gesproken, Applaus onderstreept,,deze voorzitterlijke uitspraak, 
De Kas-commissie zal het komende jaar bestaan uit de Heren 

W.Hilienàar, ·H.Naas'tepad en: G.v,d,Steen, . · ' · 
- De Terreincommissie wordt ·bedankt voor wat zij heeft kunnen 

dóEln en 't)lijft nog bestaan uit de Héer Al Sri Deze commissie .. 
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zal' n.l. wel op non-activiteit moeten blijven •i,v,m, · de ter
reinennood, zodat zij niet uitgebreid behoéft · te worden. - · 

De Materiaalcommissie blijft'voorlopig bestaan uit: Pater 
J.den Ouden, L.de Weert eh B.Bes; . _ , 

-- - Ook de Ballotage-Commissiewordt herbenoemd, De·.Heren N, 
Schouten en J,v,Venróoy zullen de aanmeldingen blijven,be:Oor--

-delen. · ,-
, De voorzitter dankt hierna'' het kader; waartoe ook de lei-· 

. d~rs der elftallen ,behoren, 'voor het vele, dat zij voor onze 
vereniging doet of 'deeû. · . - - · - _ 

De voorstellen beperken zich tot drie wijzigingen van het 
huishoudelijk reglement. De art. 6c, 15 en 40 worden n.l. zo
danig gewijzigd, à.at senioren yoortaan zijn: leden van 17 jaar 
en ouder. Aanvaarding geschiedt _zoals dat heet z.h.s. 

-Hierna krijgt onze Geesteli.jke Adviseur het woord, K!!,p, 
1·.J .Nijs bi;perkt zich ditmaal tot het tijdelijke, Hij pro
pageert 'de training en zegt, dat de sfeer in LenS goed is, 
Voetbal i_s het middel om door training inàn te worden. Zij 

, schept,09k' de geest en bevordert s~amhorigheid, karak~er en 
sportiviteit. Hij hoopt, dat LenS bij haar }O-jarig bestaan, 
een.goede plaats zal innemen en dat wij trots zullen kunnen_ 
ziJn op ons blauw en wit, Dit betoog wordt door een enthousiast 

· applaus gevolgd. 
1 Onze praeses dankt dan Kap. Nijs voor zijn woorden. -, 

Alvorens tot de rondvraag- over te' gaan leest de voorzitter 
nog eeri brief van tonny t~n Dam.voor. Deze d!jllkt ~ierin na
mens· alle uit· Indië gerep_atriëerde _ LenSers het bestuur en voor
al de fam, v:Luxemburg voor de toezending van de LenS-revue 

:en d.e Heer Juffermans voor zijn brieven. Het doet de betrok-
,. kenen zichtbaar goed en d§l Heer 'Praalder vertol_kt hun gevoe

. lens in eén hartelijk dankwoord voor dit schrijven. , 
Inmiddels-is de tijd snel vervlogen en het .laatste puht -

van de agenda moet zeer vlug worden afgewerkt, 
Een groot aantal aanwezigen geeft zich op voor de rondvraag. 

De Heer v.Luxemburg dankt me,de n§lmens de heer Van Venrooy 
vo~r hun herverkiezing als bestuursleden. Hij verklaart,waar
om hij zo'weinig in het openbaar gezien wordt en dankt Tonny 
ten Dam voor zijn hartelijke brief, Tenslotte brengt de Heer 

,v;Luxemburg'de groeten oirer van. Pastoor-Buys ·en zegt ontdekt 
te hebben, dat er tussen Den Haag e'n Vlissingen ergenii een goe-
de wijnkelder is, · · · , ' · 

··De Heer Juffermans aanvaardt gaarne de hem, g·ebrachte hulde. 
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Hij h,erhai;dt' z:i.jn_W9.Q.:r:d(:Jn yan ;vQr.ig ji.ar.; :11J,.e.nS .v_erg1eEelt de· .. 
jongens in •Indië niet; maar de' LenS_ers wél" en· vraagt om' toch 
oiizè militairen in Iridiêi te 'schrijven! Ook spoort. }jij alle . 
leden·aan om de l0e Junioren-sportdag te bezoeken. Vorige ja
reri ·was het bezoek zeer sle_cht:. ·Tenslotte dankt hij de voor
zitter voor al het werk, dat hij '.doet vóor ·onze v_ere:riiging en 
stelt hem ten voorbeeld àan alle leden. - . . 

De volgende sprèkeri, n.i. I[ë'•Herèn VI .li:illenaar; w. V .Bohee-
~ •. Jac.v.d.Klei.j en Jac.RundÉ3rkamp hebben vrageri ·Over. en ·cri
tiek. op de wij ze, waarop het· bestuur de secretaris" heeft la ten ' 
heengaan. Wederom acht 'ik 'het niet juist' ·op deze plaats hierop 
nader in te gaan •. , · · ,. · ✓ 

.Do·or het vergevordèrde uur en: de daardoor dreigende slui
ting van de fietsenstalling volgt dan een grofä uittocht met 
het gevolg, dat de meeste op de _lijst staande sprekers ver- . 
dwenen blijken. te zijn als zij aan de beurt komen. 
· · De Heer Wüstefeld geeft nog ·eèn practische wenk t.a.v. het'. 
indienen van·de wedstrijdverslagen, doch krijgt te horen, dat 
_dit in de practijk reeds gedaan wordt. . · _, ,_ . 
De Heer.Bogisch heeft"npg enkele vragen, die vlot,en naar ge
'noegen worden ·beantwoord.'. •: · 
·In zijn slotwoord, dat hij sle'chts voor een handje vol toéhoor, 
. ders moet houden beveelt· i'!è E:eer Praalder de spaaractie eri de 
training àan. Hij zoekt de leden op om zich geheel vo0r Lenig 
en Snel té geven.en dankt allen.voor hun aanwezigheid~ De klok· 
heeft reeds ·hét ·begin van een nieuwe datum aangekond.igd 'als na 
de Chrîstel:i.jke groet allen huiswaarts keren. · • -

·. :Óe 11àlgemèrie11 is weer achter 'de rug: Het was een vruchtba
're vergadering. Het is daarom jammer dat o.a. door t.ijdnoód 
de':r:ondvraag· in het honderd liep. Hierdoor en door de tot ui
ting gekomen' doêl} niet gehe.el 'Opgeloste tegenstellingen inza
ke een. bepaalde kwèstiè•gingen velen helaas niet geheel bevre
digd hui.swaarts. Wij kunnen slechts hopen; dat dit alles fipoe~ 
dig wordt opgelost. · · · C. . · · · · · · · ·' . 

. ,Moge Lens de moeilijkheden: overwinnen en uitgroeien tot een 
·parel in"de Kà.tholieke·sportbeweging! ! · 

' ~ . . . . ' . . . 
. ' L.de W. 

. ,--00000--
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' V E ~SLAG VAN DE JUNIORENCOMMISSIE VAN LENIG EN SNEL 

over. het vereniginglljs,ar 1 Juni 1949-1 Juni 195P, 

N~ wij· aan het eind van hèt' 24~:te jaar van het ·bestaan van 
de af'deling Juniores de.stand van zaken willen overzien en een 
terugblik werpen op wat zich sinds 1 Juni 149· oij én rondom 
het jonge volkje heeft af'gespéeld, is -hoewel wij niet blind 
zijn voor de onvolkomeheden..:"toch in voldoende mate reden tot 
tevredenheid· àanwezig, ' 

Waarlijk tevreden mogên wij zijn over de trouw, toewijding 
en tact, die de leiders van onze elftallen elke week weer t"oon
den; over de opkomst van nagenoeg.alle spelers; over de strijd
lust die deze bleken te bezitten en over hun technische voor- ' 
uitgang; tevreden ook over hei: gedrag van de juniores, die in 
het algemeen hun leiding geen''grote moeilijkheden bezorgden; 
tevreden ook over 2 kampioenschápperi en een 2e plaats;· tevre-
den ook over een paar goede be

0

urten bij voetbaltournooien, waar-:
door Jong 'Lens onze tropheeënlrast ·weer met ·enige ·mooie aanwinsten 
verrijkte, . · · · · · · 

. De Juco (= Juniorençommissie) bestond dit jaar uit Kapelaan 
L,Nijs, voorzïtter; P,Juffermans, 2e voorzitter; C.,Bierhuizen, 
secretaris; en de leden W,Visser Sr, J.Walsteyn sr, J.v,Wass.em 
en A.Speelmans sr, terwijl in hun kwaliteit van elftalleiders 
aan de· commissie ware:n toegevoegd· de heren Borsboom, Combé, 
Douw; J,~inneweever, L.v.d,1!èE;r en P~Meershoek, en sinds korte 

.tijd G.v.Reenen, die de zorg voor de pupillen op zich nam. · 
Op de le J~i• 1949 reeds ving de commissie haar werkzaamhe- • 

de:ri aan"door het bijwonen van de z.g. ·cecombineerde Vergadering 
· en'zij bleef practisch van week tot week haàr functies uitoe-

fènen. . · ··· · 
. Op de lle Juni veroverden een drietal elftallen een fraaie , 

· beker,· als le prijs op het terrein van Docos. In deze periode 
ving óok de veldtraining '.aan, ·.die -het liedje is oud en hoogst 
vervelend- niet altijd even goed bezocht werd. · '·· 

Op de 3e ,Juli defileerde ee_n groepje juniores met een' twee
tal leiders achter een tweetal LeriSvlaggen om met andere Katho-
lieke sporters Pastoor v,d,Lugt te huldigen, 1 • 

. 'Drie weken later, n,l. op 24 Juli traden 72 deelnemers aan 
voor dé 9e' LGnSjunioressportdag, die begunstigd door stralend 
zomefyeerlen uitstekend georganiseerd aan de jongens en de toe
schouwers enige aangename uren bracht, 

Op 13 Augustus veroverden onze 4e klassertjes de 2e prijs te 
Leidsendam in een tournooi van R.K.A. V.V. · 

I 
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, , In de LenSbokaalserie droegen,,zij het hunne er toe bij om · 
de prachtige beker thuis te hou,ièn. ;. : , . . .. 

. Op 4· December verzamelenden z:ich 85. juniores met hun lei-
ders en andere belangstel,lenden rpndom Sint Nicolaas en 3_zwa.r- , 

, te kn,echts• · . , ·' 
Aan de competitie die op 10 '§eptèmber aanving, namen 10 elf

tallen deel, en vrij regèlmat:ifLyerscheen- bovendien een_pupil-
lenelftal binnen de lijnen. · ' ·' . · · · ' 

Schreven wij boven tevreden te zijn over de verrichtingen 
van onze jongens, voldaan zijn wij allerminst: er lopen n.l. 
nog te veel jongelui in ons blaû.wwit, wt,er onvermogen op tech
nisch gebied.l)laar al te duidelijk blijkt. Dit verklaart ook. 
ten dele waarom meerdere elftallen niet beter dan een middel-
matig figuur sloegén in hûn competitie. . . ' De beste resultaten vèrwierven in de 2e. klas LenS D en in,· ~ 
de 4e klas LenS' H. Deze werden ie:iden kwnpioen. Lens I hield 
een nek-aan-nek-race met S.V.T.; maar kwam juist 2 puntjes te 
kort ondanks het zeer groot aantal doelpunten, : -, 

A, dat naar wij meenden sterke kampioenskansen had;c,F en 
G kwamen tenslotte in de middenmoot terecht,E·en J bleven nog 
wat bescheidener en B mo.est zich tevreden stellen met. de rode 
lantaarn. 

Voor de juniores die nog de.weelde hebben over,eeii vrije_· 
Woensdagmiddag te'1leschikken be~tJ32,t op die dag ,gedurende_2 
uren oefengelegehheid.Het zijn meestal dezelfde getrouwen,die 
er een dankbaar gebruik vrui makén.Het'mag dus wel bevreemding 
wekken ,te moeten vernemen dat ·eën junior z:ich van Lens los-

, maakte onder het motto: ik vind·, té weinig speelgelegenheid, 
Het contact met het St Jans College bleef niet aileen be.:. 

stendigd,maar werd nog versterkt,ûoo1rdat ener.zijds weer' enige 
leerlingen van de H.B.S. zich bij ons aans],oten eh anderzijds 
een aantal jonge LenSers met sucëes hun toelatingsexamen voor 

· het College <iaden. ' ' · · 
Het speelbeeld van'somniige spelers wijst uit dat er voetbal

techniek wel wat in zit;bij aiidere moet'men hen bezig ziende, 
verzuchten: cich,óch,wat valt ,er 'nog veel te leren.Het is .daar
om dat wij onze jonge vrienden_'opwekken iedere oefengelegen-· 
heid aan te grijpen en ~r _serie.us gebruik van"te maken. 

· Tot slot een hartelijk .vroor4' yan. druik voor allen,die op wel
ke wijze ook het hunne deden om de· afdeling jwiiores tot 'ver-
dere bloei te brengen. !, · 

·•s-Gravenhage, 30 Juni 1950. DE JUCO. 
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VAN DE P' - P '•· . . 
- In aansluiting op ons berichtje.van vèrleden week berichten 
wij thans; dat het in onze, bedoeling ligt op 13 Augustus van· 
uit Leiden een boottocht te houden over de Zuidhollandse mè
ren, vervolgens in Alphen"a,d. Rijn de vermaardèAvifauna te, 
bezoeken en verder desgewenst dè tochtgenoten -eventueel ook 
anderen- .in Den Haag in de gelegenheid te·stelleµ aan een ge~ ' 
zamenlijk diner deel te ·nemen;· ' 

De prijs voor de boottocht .. in,c],usiqf Avifauna is it 2. 75, / 
Nu reeds kan men zich melden bij de heren N.,Schouten,Jonck
bloetplein 62, E,ten·Be;ge, ,Goudenrègenstraat 258A e~ P,Krol, 

· Fahrenhei tstraat 448. · . - · · 
. -- . . ·._ .... !. .. : ' . ., 

~ - De Pers- en Propagandacommissie ziet er als volgt uit: 
N.,Schouten, voorz.; E.tei;i Berge_, secr., P:Krcil, penningm., en 
de leden A,_Bogisch en W .Verheggen, · 

. . . ~ . 
·-. Wie op Vrijdag 28 Juli á,s. in het Zuiderpa:t-k een paar.uit-

. ' gelezen sportfilms wil zien, Kan zich bij·de P,P.secretaris 
melden.De kosten bedragen· slechts 50 centen.· 

. -----·--- . p .P • , 
DE E,C,O. BLAAST APPÈL. / 

Woensdag 19 Juli: 7 uur: Training le groep senioren. 
Donderdag 20 Juli:7 ul!J:': De vèteranen krijgen er zin· in, 

7.30 uur: Training overige senioren, 

De veteranen spelen op Dond;rdagi;i,vo~d hun (we i'runnen nu wel 
zeggen) wekelijkse partijt"je.De opkomst was vorige week goed, 

_ De strijd gaat ditmaal .tegen de- veteranen van G,D,A, Aa.nva11g 
7 uur.Plaats der zege: OckenbLirgh; 

. ., Ook volgendé week J)onderdag is er waarschijnlijk: weer een 
· wedstrijd: Houdt die avond dus vrij. · · . · . · · , 

De senioren ve1!Vachten.wij, het zij nog eens tèn overvlÓede 
gezegd, iedere Donderdag op·de training.De enige mogelijkheid 
om in he_t komende seizoen goede resultaten te behalen is: 
Trainen.Je.zult.bovendien merken,dat je veel•prettiger speelt, 

· als je getraind hebt.Alles gaa'I; je gemakkelijker af en·· je be
. wijst je cluJ:in{akkers er eveneens ,eén dienst mee. Het ii, voÓ;i: 

elke voetballer toch wel zo aangenaam om zelf niet in.ongun-
stige· zin af. te stekên bij de andere spelers én die andere ,spe

·1ers voetballen niet graag1J1et zo'n bngetr!).inde "kruk" in hun 
midden. • · · ,, . , 

; . 

• 
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, Och, waren alle spelers ·wijs, 
· •En.trainden daarbij goea:. , 

1 

T 
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Je speelde als in het paradijs, 
, Nu kóókt somtijds je blÓed ! • ✓-

1 , 

Daarom, trainen en nog een~ trainen ziJ het parool. We hopen 
Donderdagavond een, massa-demonst:ratie. van de LenS-.gees't te bele_; '' 
ven, , ·1 ( EÓO, -----------------------------------
u I T • H E T "J, U N I O R E "N K A M P • 
Eerst te'leurgesteld, · 1ater toch riog teyreden! . 

Na de prettige Zaterdagmiddag, waarop onder scherts en· leut· 
het terrein voor de vijfkaJ/lP werd klaargemaakt,was 's anderen
da~s · de gulle regenval in · dEf volle zin van· het woo;rd een ko_ude 
douche. Wat zou dat wordeni? Mismoedig stapte menig LenSman 'op 

.de fiets,'weggedoken in zijn regénjas.Ockenburgh ontving hem 
met druppende vlaggenstokken.In de kleedkamers was de stemming 
verre van geestdriftig.Gaat het g.oor? Of stellen wij. he·t uit ? 

Is het niet waar, dat er slecl).ts één juist· antwoord was? De 
optimist keek naar de lucht en ••. ,.'het ging door.Ja,en hoe!J 

. Alle regen ten spijt betraden de athleten het veld,70 in ge-
tal. In 4 groepen .. verdeeld hebben ~ij pra~htig strijd _geleve;rd 

·en toch hadden alle deeL~~mers ten slotte nog (ut genoég om een 
uur lang een voetbalwedstrijd te spelen, waaraan -misschien spe-
ciaal bij de 26 jongsten- evenmin de spanning oRtbrak! · 

Bij de prijsuitreiking zagen wij veel blijde gezichten.Frans 
• de Jong- en Nol-van Gein namen elk een wisselbeker en een bon 

v·oor voetbalschoenen mee naar huis, Ernst van Oosterwijk nam 
de. ba.1 en. George van Agthoven het LenSsh:j.rt 'in ontvangst. 1!aar 
ook veel andere prijzen mochten er zijn. · 

De schoenen waren beschikbaar gesteld door de Gecomb
0

ineerde 
Vergadering en de firma Krol; de bal en 3 paar sche·endekken 
door Dhr J.Roozenburg, Hartelijk dank. 

En bekijken wij' nu eer>s de resultaten. 
GROEP A 80 m. Dóelsch. lîribb. Vèrsj,r.; Balwerp. Punten 
Eindclassement m'..r. · mtr. · 

1 F.de Jong 4.50 19.90 
no. ·punten.· secon. 

5 8 15 
2 C.Bon 4.20 16,90 3 ' 6 13 
3 G.Lam 4.2Q 15.20 
4 J ,Beckers · · 4.10 17 .50 
5 J.Admiraal · 4.40 17,20 

6 11 14 
2 6 22 
1 

., 
4 20 

6 c.v.d.Wilk 4.70 13.60 · 4 ·, 8 1 36 
7 F,Schippers 4.35 12.95 10 6 _15. 

\ 

15 
19 
21 
25_ 
25 

'30 
32. 
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8 J,v,d,Wel 11 10 22 4.10 15 .30 •, 34 ,._ .. ' 

9. N,de Leeuw 7 '20" 26 4.15 10.90 40 
10 W.Visser 9 .6 17 3.70 11.85. 46 
11 .J ,Wallaart 8 5 22 : 4.05 11.95 47 
12 S.v.d,Zweep 12 

. 
6 . 32 . /' ' 

11.90 54 .;. 
4 . 

/ . 13 J,Kuypers 14 22 • . 1 13.50 57 
, 14 A,Speelnians 1;3 ,3 27 3.90 . 12.05 60 ' l,. 

GROEP ll. . . 80 m • Doelsch, Dribb. _:fèrs:er, :Balwer:e; Punten 
Eindclassement no. .• p~ten secon. mtr·. . mtr~ 
1 A.v.Gein ' 4 3l(bel) ·18" 4,18 13.40 14 
2 :!II.Blok 1 7 16 4.70 11.90, 17 
3 J.Boortman 7 11 ,15, 4.24 12,10 19 
4 F.v.Niel 2· ,9 28 4 ' 10.30 29 
5 W.Gelauff ~ 5 6 20 3,80 12.25 29 
6 J.Jager 10 31(bel} . 17 3,84 10.25 30 
7. T.Vo'.llebregt 9 12 15 .' 3.46 10.40 31 
8 ll,Borsboom 8 2 25 ·4 13 32 
9,H,den Teuling 3 3 23 3.72 10.90 34 

10 N.Romijn 6 26 30 3- 78 .·9.50• 37 · 
. GROEP C. ' 60 m·. Zaklope_n :Blokj, r. Vèrs:er. Doelsch. Punten 

'· Eindclassement no. , no. l'.10. · mtr. .··pnt. 
1 · E.v.,Ooster,vijk 9, 1 1: 4 6 24· 

, 2 · C.Hoogeveeri 3 4 12 3.95 16 25· 
· 3 C. v .Eekelen 4 7 2 3.35 14 27 
4 A.Vester 5 5 5 4.25 5 · 28 
5 W.Grandiek 7 ·10 4 3.45 17 29 

• ·6, B;v.Vélzen 2 3 13 3.85 4 35 
. 7 S. Vloemans 6 10 ·3 

.. 
3.30 ·9 36 

8 J,Kocks· 8 12 . 8 3.45 16 ·, 37 
9 Ii,Fortman 1 . 15 9 3,80 8 39 -10 H.Wellens 11. 2 15 ·3.20 _19 {L 

11 1.Cloosterman 12 13 7 3.30 11 48 
.12 A.Linneweevér·13 / · .. •-9 .. 10, ... 3;95 1( .50 · 
13 R.v.d,Meer 14 

... '6 14 3.30 .7 • 53 
14 1:B.de Koning . 10· 14 9 3:20 3 56 
15 ·J ,Combé • l · • 15. 8 11 3,18 0 63 

'li 

,, .. 

' ···- ..>- ~ 
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GR0ÉP D, , 50 Ih, Zakl. 'Blokj ,r. Doelsch. Vèrspr,Punten 
Eindclassement no.· no, no, pnt. mtr.•-
. l G,v.Agthoven • . l 2 12 , 15 40 24 
2W.v.Gein. 3 6 r2 9 41 26 
3, J ,v.d,Meer ·, 3 15 : 3 ' 21 35 30" 
4 P,Palstra '4 17 6 ·. 30(3xl0). 35 35' 
5 A,Onderwater 9 · 8 <L5 · 21 · 40 : 36 

· 6 J ,Douw 12 .. J, .. , ... ;:J,I ... · . ; l'.:i.. . 3? . .43 
7 J ,Frahcino 7 4 \ l 7 , 29 ... 46 
8 G,Kochi 15 . 5 · .. 2B.. : 21 38 51 
9 C,Fcrtman 8 23, , 5 14 ·35 · 51 

10 H.Jórink 26 3 13 19 37 53 
11 ·J,v.Velzen 6 11". 4 · 12: ·· 25 55 
12 H,Vollebregt. 13 10 :l.l 9"· 31 61 
13 C,Veldink 5 · 22 r4 · 13. 30 65-
14 G,Kleinburink 14 9 ·· 21 · 19 29 ,. 66 

· 15 H,Hoogeveen 10 . 24 20 9 -~-. , .. 35 75 
16 A.Beerman 16 20 - 8 7 ·,' 3Ó • , 76 
17 W,Rundèrkamp • 12 7 10 ·3 "25. ·80 
18 E.Tekke 23 14 7 7 27 82 
19 T .Schoffelmeyer 11 21 ,: 18 ,,. 7 • · 28 , 86 
20 C ,Meershoek 17 18 9 7 24 8 7' 
21 H.v,d:Toorn · 24 13 26 10 - 28 95 

' 22 J.Eti-enne 21 19 28 7· 34 96 , 
23 H.Dcuvi · 20 16 ' 23 7 20 · 106 · 
24 A,Bennebroek · · 28 i2 16 ,2 25 109 . 
25 J ,Jonkèr 18 29 19 ' 6 26 113 

- 26 G.Lamb · 22 27 · 24 2 33' 115 
27 P,Meershcek 19 . 26 22 7 18 115 · 
28 'P .Etienne 25 · 25 · 27 5 31 116 
29 c.v.d,Breugel 27 28 30 12 24 122 

· 30 G,v,d,Waart 29 30 ~9 5 22 143 
}lJ,de•Heer 29 31 29 ·3 23 145 

------~--.-,-~-----
v AN 0·V ER ZE E. , 

. •. . . ,Perak•. 9-7~ '50, 
Nog nooit las ik het weekber~cht met zoveel plezier als 

deze keer, Wat had ik graag à.e beslissènde weàstrijd"bijge
woond, Al de mannen van het eerste van-harte gefeliciteerd 

· met· het behaalde succes, · · 
De boot waarmee ik op 18 Juli naar huis zou komen,schijnt 

\ 
• 1 

' 

,, 

, 
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een _lekke band gekregen te hebb!m, w:a.nt de rit ging niét 

·door:. - .. · · · , .. ,. ... · · · ---.·_·· 

' -

--~--------
ELKE VOETBALLER KENT DE SPELREGELS, 
DE STRAFSCHOP, (Vervolg) .. 

M~t vr. gr, 
Ru, Wlistefeld, -

4-422. B.I. 
Sur!_l.baja, ' • 

_· Indien spele.rs van beide partijen toph ;te vroeg binnen het 
strafschopgebi~d komen, da.n'zal~de strafschop altijd moeten 
worden overgenomen. Gebeurt dit alleen door spelers.van de ver
dedigende partif,dan zal de strafschop moeten worden overgeno
men,indien er geen doe:).punt uit, is ontstaan.Du_s _voetbalJ_ers 
van de verdedigende'partij,bezint eer ge begint en dit.geldt 
ook,voor partijgenoten van de strafschopnemèr,indien een dpel~ 
pun{ rechtstreeks is gescoord en zij te- vroeg zijn toegelopen, 
Het gewaa.kte doelpunt zal'dan worden geannuleerd en de straf
schop moeten l'rorden overgenomen,welke dan misschien niet in 
'een doelpunt wordt ornge"et. · _ ·' 

De scheidsrechter zal nauwkeurig toezien,dat_aa.n a:lle'voor-
. 'waarden wordt voldaan en zich daartoe op een plaats opste:!,len, 

waar hij de juiste situatie het.best ka.n beoordelen.Meestal. 
staat de scheidsrechter dan naast één "der doelpalen,He_t is ech
ter wel aardig een geval uit de praktijk te vertellen,waarbij 
,deze plaats hinderlijk ble_ek te zijn~niet voor de doelverdedi
ger?! ma,ar voor de strafsch'opnemer ! ! De, scheidsrechter, werd 
verzocht om een andere·plaáts te willen kiezen,waardoor de stra 
schopnemer niet werd afgeleid'omdàt hij. zich anders niet kon 
concentreren op het te richten doel. De scheidsrechters was wel 
even verrast,doch koi:i zich,'deze reactie volkomen bog;rijpen en 
voldeed aan 'het verzoek,door zich l:îa.lverwege het doe~ 9n het 
strafschoppunt zodanig op tè stellen,dat beide partije~ daarvan 
geen hinder ,:mdervondèn eri dat·.is .voor een goede scheidsrech
ter de juiste plaats. 

------------ DE HAAGSR.bCHEIDSRECHTERS VERÈNIGING -------- , 

DE' LENSBOKAALWEDSTRIJDEN wo:i:den op 20 en 2} Augustus en 3 Sept. 
a.s.·gespeeld. - · i 

·A1s. tegenstanders fungeren G.D.À •. , R,1€.A,V.V, en-Velo • 

..,~-000..:.:_ . ' 
, _, .· ' ' 
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L E N S 1 . Z A K A G E N D. .A. • , 
Woensdag 26 Juli:· 7 u. Training le groep. seniorès. 
Donderdag 27 ,Juli: 7 ,15 û~ Selectie-:-wedstrijd. , . 

Training juniores C-,D.'..E. · ,.. · 
Zaterdag ·_29 Juli: 3 u. · .Bestuursvergadering in Het Hof'van 

·· - -~ Holland., 'V[agellstl:'aat .•.. _ . .- .. , <'. !·•- -:~ ~ --~~:~ _, ' 

Maandag 31 Juii: Club als steeds,. ,• ·· • · 
Zondag _ 6 'Aug.: Athlétiek bij G.D.A •. 
Zondag , , 13 A~.: De LÈmStrip, .• , , 

, •O. F F I è I Ë Ë L: ' ,, . 
Het nie.uwe Bestuur: ~ . 
Op_de eerste :iJestilurs_v:e:rgadering in het nieuwe zittirigsj)l.ai-

. is bepa!3-ld-, dat _]:let _Bes'!;uu.r zïcli a],s volgt· aan <ie leden pre-
senteert: . , . · . , ,> ,- , ,. 

-~-- ---;---------
\' 

' . t 

· Kapelaan L.J.Nijs, geès_telijk' adviseur.·, 
, . W ,Praal<l,er,voo:i,ziti;er • .. ) · .: , . ·, . · '· .• 

H.Helmich, se_cretaris . ) ,D_ agelijks Bestuur •. 
H. Houkes, penningmeester ) ,. . ., . · 
p;Ju,fférllllJ:ll-S,:?e voor;i;itter, . . , .-:.' .. , . .. '.\ ,l 

J .• v.Vènrooy" 2e ·secretaris, 
.... J.J.v.L1,1X(al_!lll?urg, _2è penningmee3:ter,· 

, -, ~ • Pater J,à.e :.Ouden, ~ ·· . · ,,.: ,' · 
• N. S_ch~ut~·-k; ~; _ ~ -. · c_ ommissár.is_· sen,_ 
· ·1.· de wèert; · · · : : . ' , . , · · ,., · ·-. 

---... -.-7 .. -----;-:-"."'.7--=---:~-..,.---:.-"--:---:e----~::----;,----~'----
v · A R ;-rr ··A• ,, · · · · ~ · : ,.:. ---".:,---·--· ... ·....a=• ' . .. , . {.._ . .. . 
·, ·Jacques van Westing en, Leny '.Huisman hebbèn grote. plannen:Op 
Dinsdag 6 Augustus tro1,1-wen zij in d7 St Agneskerk'y6ór dè H. '. 

-Mis van 9.30 1,1-, Na afloop is in'!le pastorie gelegenheid-tot ge
.-lukwensen.• Wij verzuimèn echter niet ook_ nu reeds onze felici-' 

'•· ~ . 
✓ ,, 
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tatie te:richten tót het ·jonge paar. Het moge hun goeé( g(\an! 

· o·~k wee;"good nieuws van ;liet studiefo;ds,Hoedei1 af voor ·de 
volgënde geleerde heren: Nol:va.n Ge:i.n en Harry d~ Gruyter be
haalden ria het Ulo B diploma"nu·'ook Uló À. Ook Wil. Gelauff,_. 
Simon de Bruyn,.:Henk de Bakk~r Sfaagden voor.dit exá.men, 'Geluk--
·gewenst, jonge\ui! En succes'met je verdere studie. ' .. ' ' . . ~ ~-- ' ' 

,. -· _.·, Sinds Woensdag 12 Juli mist Ap Hoppenbrouwers_ zijn shirt, 
Wie.helpt hem weer aan dit kledingstuk? Adres: Nieuwendiep
straat · ll •. :·. 

Gevonden 13en · s'tel scheendekken. Adres: Amandelstraat 51. 
. . - l · . ' .. . • 

In verband met de vacantie van een der· Juryleden komt a·e · 
·uitslag ~an de verslag:..wedstrijd o_ver LenS i - De Spoorwegen 1 
eerst de.volgende week in de LenSrevue. . . 

.,,. ·- . ·-- -- - ·- "' l . ·/ --------------------- ----------------------
D E E.C .• O. B L A A S T '. ::cA P P. È ·1. · 
Woensdag 2€i. Juli: 7 uur: Trainîng voor groep 1. 
Donderdag 27 Juli: 7.15 Ü.ur:'Selectie-wedstrijd, 

,. De Veteranen hebben deze week vrijaf. 

. ' 

. . ;,,' . ..1..·, . ' . ~ ,• . -
.Hr Al:-Verzoeke voor.Donderdag de rode shirtjes gereed te hou-
den. Zij ·zullen.voor de seleÓtiewedstrijd worden afgehaald. 

. / . " ' ~- ..... 
Senioren: Nog drie weke~ en de voetbal gaàt weer regei'matig 

· · · rollen. Denkt er óm, dat n_iemand aan de -competitie 
mag deelnemen, indien hij niet in hèt bezit is van een legi
timatiekaart. Het is dus van'het grootste belang, dat de spe
lers, die hun pasfoto nog niet hèbben ingeleverd, dit alsnog 
doen en wel vóór 31 Juli a.s. bij de Heer J.v.Venrooy, ijar-
derwijkstraat 160. ' " 
Selectie-wedstri.jden: In verband met. de -bedroevend geringe be-

langstélling vóor de Donderdagavond
training, menen wij deze avondenoeter te kunnen bestedén.door 
het spëlen van selbctie.:wedsirijden. Voor a.s. Dondèrdag wor-
·den· hiervoor opgeroepen: · · ' · _ · . ·. · · ' · · · 
N.Ansink, B,Bes, 1:Bos;;;!i,•F.BouwmÉlestÉlr, J.v,d,Byllaardt; J. 
Douw, F.v.d.Elshout, G,Hendriks, N·,Hoefltagel, A-,-Jansen, J,'Je-
hee, Th.JCochi, L.l(ortekaas, C.Kras, R,Leget, E,v.Löwensteyn,. 

· J ,]f,.eershoek, J .Ileyer, Vl 1Naast_epad, P.Pellekoorn, cf:v :Reenen, ~ 
\ G,Vreeswijk, P,Wagemans, JGWe.llaärt,, J.v.d.Wel, C.v.d.Wilk, 

·~ J.v,Zon. 1· 

Allo spelers zullen aan bod komen •. Doet je· best.·-. E.e.a. 
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L.IEF.HEB·BERS VA'N 'ATHLETIEK ! ... 
Op Zondag 6 Augustus a.s. ho~dt G.D.A. op haar gezèllige· 

terrein à.an dé Emmastraat te.LoÖsdµ.inen een athletiekdag·voor 
··voetballérs boven' 16 jaar: Ook"spelers· ván LenS kunnén zich 
vóor deelname melden. : · ' .· · ' · '· · :: · . l · · · ', · ·' · 

"~ Hét programma bevat , 100 m: ,_· · 400, ni., _ 1500 m., 3000 m., vér~ 
springen, hoogspringen, l!..ugelstoten·; ·4 x 100 m. ·estafette. 
. ' Men kan zich opgeven voor 1 · of meer nummers.~ naar eigèn keué. , 
ze. Voor elk.nummer bédraagt het irisqhrijfgeld 15 cente~. · 
, )i!en melde zich vóór wo'ensdag 3 August,us a.s. bij Dhr H.Hou-· 
kes, 2e Schuytstraat 60. , .,. . • _. · · .: ... 

Gaarne bevelen wij onze leden aan hun-krachten eens· in de 
athletiék op de proef te ·gaan stellen~ Op elk nummer zijn prij
zen te verdienen:, En ••• ; wij· k~en. ervaring opd'?e:1· · . P, J, · 
---------------- ---~----·-----, ---------
DE B

0

0bTTOCHT :opl3A1JGUSTUS.. , . 
Vrienden en vriendinnen van j:.,nS, .hebt U bov;eng.enoemde,.da

tum reeds in Uw zakboekje genotéerd? Ja? Prachtig !-Neen? Doe ' 
het dan nu evén! , · · ·· · · · · · · · 

U weet de-bedoeling toch?! Wi:j ··gaan op .een nader bekend te 
·maken uur gezamenlijk per H,T.iii"~aar, Leîden:· Bif"heit .eind:;,.; 
punt van de gele tram ligt· de b3ot op de' Zijl tè wachten, cl.ie 
ons over Brasemer-, Kager.:. en :N'Qrrmeer voert en ons V§rder.in 
Alphen a.d, Rijn aan wal zet, waar wij de beroemde Av'f'fäiilia· 
gaan bewonderen, T_erug over de .. i;lude · Rijn weer naar à~ Sleutçl:.. 
stad en per.H.T.M, naar ons goed.e Haagje. Hier,Jren men desge-. 
wenst naar huis. gaan, Maar iede7, die deel wil gaan neme:g.., aan' 
het gezamenlijk diner, vindt aan de LenStafel een goede pla!l-ts 
en op de LenStafel een ruime schotel, · · ., , 

· En nu de prijs! De tram naar, -;n van ,Leiden is vp_or eigen 
rekening; de bo.ottocht plus entree Avifauna kost- f· '2;·75, het 

' . ~ . 

diner + f 3,--, ,, . , . ., . 
. , Men-melde zich bij de hElren ·w,Schouten; Jonckbloètpléin 62, 
E.ten Berge;',Goudenregenstraat 258a en P.Krol, Fa)lrenheit_s;traa.t 
448, .. , ;-· ". . . \ .... .. ~ ., 

. ... r. J... • 
' ·-~ .. p .P • 

t ,1. ·· ... .......... , , '· 

. -• ..,, ' 
' .• l;.;i 

. ; -' · .. ·f ' .' . 
;'-:,-ooüoo-

! ' ~ . . .._.., .. 
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, , . ~' ,,· •·· . . l .,,_ .. , . 
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· wii iEiEN IN nE ENKHUIZER coURANT :: 

~ ,,. 'I 

"Na e~n a:fwezigheid' van:bijna · 34 • j~a.r is .op de algeIDflne le
denvergadering van West-Frisia een der oprichters_e~ tevèns 
erelid; dhr J, W, 1iu:rois tOt,. bestuurslid gekozen, · · · 

Het is altijd een v:eeg téken, als men teruggrijpt naar de 
oudjes. Maar in dit geval vonden· de aanwezige leden het zeer 
zeicer verantwoord om dhr.Dubois die eerst sinds kort weer in 
Enkhuizen woont, die plaat~ te geven,'waarop hij volgens· zijn 
bewezen capaciteiten recht heeft. :S:et bestuur heèft hierdoor 
een 'geduchte ·versterking gekregènt·Eeri versterking, waarvan 
do resultaten t.z.t. wel merkbaar zullen zijn."': · '· _ .. 

Wij kunnen ons levendig voorstellen, dat onze oud-voorzit-
' ter en îfost-Frisia elkaar weer gevonden hebben. Voor~beide par

tijen is het een gelubvens waard. 
Er staat nog meer in·ganoemde krant te lazen, n.l.: ., . ·~ . ._.,_. ' ~ . -,, .. . . . ,. ' . . . 

-, ... . ~ ' ' ( ' . __ ' . . _- '\, ~ . 

De elfi;alco\mnissie, dia áltijd·zoveel oritiek heeft te ver~ 
duren, krèeg h?.t-bewijs van yertroµwen 1an J:J.áar vereniging: 
herbenoèming, met algemene s.temmen. , ; . _ __ · ' 

- Heus, het staat gedruk,t •• ; • ; en heus niet in de LenSrevul3; 
. _ het gaát dus niet over onze eigen elftalcommiss'ie. 

-✓ ,, 
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'.,. · Reda.ctie:«P.Juf;fèrman§l en K.v.Venróoy: 
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•· -- • "!,• \ • ===•===='=:-- . ---------1, E N S I Z A IÇ A: G E lî D A. ,, • , , .. • ;, ·. . : '. , .. 
Woensdag 2 Aug.: 7 uur Train:j.rig 11" groep Sei,ioi:es, ,, 
Donde;rdag 3 Aug;: 7 uur Selec_tiewedf!trijd ,. , , , . , , . .. • . 

· · - 8 uur Bestuur .. en E;P. verga:derèn te:;:amen 
' . . • ·, .. ; in Het _Hof van ifollan~. ·, . • . :, : - .,·. . . 

. . Zondag ,. , 6 Aug.: Met een. -groiip:Lertsers naar de'_Athletiek-
- '· wedstrijden:. . • .. ... . ,-, 

M,.andag ·7 '.!ug : ,Club als st;êd~ !· ~' • • 
2;qi,dig. 13 .ll.ug:•: Lens uit varen.· • - • 

,, - '\ --~·---- ,-------------------'~,'""----"--•--"--~---,--0 F F IC IE EL. -In ballotage: .. 

I '· 

4. E .P ,W .:Ctienne ,~- Marco'.1istrait ·3, . Den,Haag· 20.,-12- '40 
5. J,B •. Versluis,. Meidoornstraat 6, Den Haag 19-3 -.'·28 • 
6,~C.W.Wi,jt,enbi.µ-g, !"erman ,Coste'f'str,aat 23l;Den Hae.g 23-,8-'28 
7. ·W.A.Hofmeester., H~elaumstr·ae.t'.32,;,Den.Hsag q.;.8-:' 37 ,. ·,,-:. 
A=genomen als lid No's], i;/m 3.Zie püblicatie-Lensrevue 
21 Juni 1950 •. ·· · · ·' l·,- · ,,. • · · ·. , . . . ~ .. ., 

'INDELING K.N. V.B. DISTRICT II ÀFD. B: \ .. t .• 
, Lenig en Snel, G .s .• V-,, Wilhelmus, ,Woerden, lfaass'traat;, Zwart, 
·.Jlle.:µ,y, K.R.V •. C., Concordia,.D.H.L., Téi,Werv:e, R.A.V.A., .· 
-H.et Noordei,. · ' , , · • · · · ·. · · · · 
D~nkt om het inzenden vs.n°'de foto, 1 s, ·uite~l:ijk deze we.ek ,; 
e.an · J. v. v~~~~:, He.r'd.érwijkstrlft =~~: ____ ·..-'-,--·-,,_...,. . ....,..--
E' E N V E R K '1 A. R I N G ! . , ' ' 
Op ble.p.zijá.e. 30"7 van de Lensré'vue· beloo:ff,en wij r{e.der tei~g 
te _koniin1 op ·c'.è' pntslagni.me vàil' de· seorete.ris; d!') .Heer A.v .d 

, , :[Cleïj .Deze belofte· gaan wij ·nu inloss·en. : ' . . 
., Z_oàls uit het verslag v'iin de· 'Algemene· Je.arverg;dering blijkt, . ' . . ,,, - . .... ·. ; -,_.. . .. ' . . . 

... ' 



• 
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is' de kwestfä rond de· afgetreden ·secrete.ris op'd.eze bijeen~ 
, komst uitvoerig besproken, máär tijd.nood. is oorzae.k' geword.en, 
dat pE.rti'jen zich .onvoldoendê hebben' kun:t1;;n uitspreken, zodat· 
ongetwijfeld. velen· on\rold.s.an_huiswaarts keerden.Hen kon de 
zaak niet als afgedaan beschouwen. · 
Het Bestuur belegde &ls geyplg hiervan op Zaterdag 29 Juli 
1.1. in Café "}let Hof van Holland" een pijeenkomst met de 
Here.n W,va.n Boheemen,W,Willenaar;Jsc.v.d.Kleij en Jac.Runder
ka~p teneinde, te trachten een.oplossing voor de moeilijk-

. heden te vinden. ·' ' -
Bij de besprekingen,di~.in e~n sfeer van sportiviteit en met 
begrip voor elkanders inzicht,ook voor de zienswijze van niet 
aanwezige betrokkenen,werden_gevoerd,is het volgende komen 
vast te staan: · '· ·' · 
le. Het Bestuur betreurt·unaniem het heengaan van de Heer 

,A.v.cL.Kleij,die sinds 28 December 1945 de administratie 
van de vereniging met grote toewijding en accuratesse 
voerde.lfiervoor verdient deze functionaris op:r,echte' ~ank 
en waardering. - : · · 
De motieven voor zijè', heengaan worden evenwel niet st_eek

. houdend bevonden, terwijl de wijze w?,arop· de.Heer 11..v.d. 
Kleij zijn bezwaren bekend maakte,onjuist wo~dt geacht. 

2,e. Enige. leden van de vereniging-wellicht niet voldoende op 
de hoogte met de veel omvattende arbeid,van de secreta-

. ris-hebben een ongewenste resp ,onvoorzichtige houding 
' ' ' 

t.o.v.de Heer A.v.d..Kl!)ij aangenomen,st,>llig deels zon~ 
, der· Jcwade bedoelingen, maar. waarschijnlijk soms ,ook onder 
invloed van,persoonlijke gevoelens,!J.i tdr.ukkelijk blijft 

-evernvel het recht van de-leden op critiek erkend,,.· 
, 3e .' Het Bestuur - had. het ·<ilèn profetische blik in de t6ekom::it 

)runnen slaan - had wellicht ,door de dreiging van zich 
manifesterende symptoneri vàn tegenstelling tijdig te. 

· · • onderkennen en de mogeÏïjke gevolgen er van te_ voorzien 
zich kunnen bere.den op te.nemen maatregelen,teneinde · 
de verenigingszaken in het rechte spoor te houden. Het 
hq_opt ernstig in de toekomst 'kvresties,.als de onderhavige 
te kunnen vermijden,ma_a:r:'•is zich be;wust. dit niet ·slechts 
in eigen hand te hebben:•, , , . 1 

, 

4e. Resumerende kwamen het Bestuur,waarvan,aanwezig-'Waren de 
. Heren 'ii .Praalder,H.Houkës,P .Juffermans, J. \r .Luxemburg; · 
N.Schouten,J.v.Venrooy en L.de Weert·, met de vier reeds 
eerder genoemde -heren tot de erkenning, dat· door alle be~ 
trokken partijen fouten zijn gemaakt;dat het ver~tandig 



.', ,. 

'-}6_7--------------- -------~ .L is' bij îiet' ~itoefei{ên(va.n' critiêk è~n' lieilige. vöêiri:i.ClÏtig,.:_ 
he.id te betrachte·n,dàt het ván wijl) ,inzicht getuigt de"uit

.• geoefende 'oritiek niet i{;.nstontj.s' als een persoonlij],{I;), a.a.n:.. 
tijging te. beschouwen eh dat, lief goed "is niet éifo' wàcht ,·', 
ma.ar twee wachters. v'oor de. mond te plaatsen: ,· ,. ... , .... - ·- . ·••·· ... -:·.~' .• ' ~;,.,.·, .. · :·1 .. ;··· 

Aldus in opdracht van -:,,·, .... , ~- ,i• , ,, . . --. . ,' , '. .• b.ovenvèrmelde vergadering, . 
. . 's-Graven.ha.ge, 30 Juli 1950 , ·· ·P. Juffermans, vice-voorzitter; , . ,, . ., -' ' ' 1• ' . > ~ ---~-----~-----~-----:----------~---e.."""' _______ ,,.. - ·.- -. : __ , .,, 

PROGRAillil!A SENIORES VOOR 2 EN 3' AUGUSTUS " • · · ; , " 
Woensdag ·2 AugÜstus: 7,00 uur Training voor de,le·groep,·' · 

,·, Donderdag 3 J\.ugustus: 7.15 .utri- S~leêtiewedstri.jd. :,,,,, 
r:a.v.H1.:Ai: Voor de sel~cti~wedst:iiijd ·va:n- a;s .. Dond,:;-rda.g ':" ~ 
war.den ~e J:'ode shi:r:tj':s, afgeh1;a~d. · · · · , · ., i ·' , _ .. 
Voor· dè selectiewedstrijd op Donderdagevohd' worden dé vol:: 

. gendé êpelers op Ockenburgh ·verwacht: . , 
· ·.A.Blok, C .llogiscli. 1 J .Bom,J:i .Bom, M.Gelauff, J .Heere,W .Hugens, 

J .Jehèe, W .Klünnen, J .Knijff, J .Krol, J .Knip, G .Overdevêst ;F. • 
Schippers; P. Voliebregt ,A.Wage~äns,::I. v. d·.Berg, W .Hegge·,v. v. 
_Laarhov~'n, G .• Ls.m, P. de . Leemv; J. v,. ~ux<:in1?11:Sg; C .v_; ~lil:E;_IÎl1?1:i,'.!-'g 1 .. _ 
J. v. Spronsen, J .v ;veen, C. Visse1\Th. V:. Wijk,~ Versluis, C. Wij- , . 
tenburg. , . . · ~.i;;_•...-. . ., .. ·.•·' •, ,.•. 
Afgelopen Donderdag waren er maar liefst 11 ábsènten: ~fij. , 
verwachten nu toch eèn betere lop)rnmst,want• anders 'worden -

, de sèlectiewedstrijdén een pasp.w:Ü. Senioren;begri.jpt het 
. belang van deze wedstrijden en; speelt :voor wat je ··waard bent. 
Veel succês.1 Veel gen.oegèri! ·. ' ,, '. , · -Êéo .:· ···.- .. 

f.· 1 :.,~:;_'~"):,_• ---r' · ... 1\_,<' -;------ . ...:~ -· ~-~t~:'-:------ ' ... _· - .'i -- .- .. ,.. '-~ 

-6 AUGUSTUS NAAR G.D.A., : :•.' ,i,. '.,~. , ... ,·· :., .. , • , .. , .: 
In aansluiting. op. onze berichtêm,.y;an vèrledèn week sporen 1 wij ,de liefhebbe~s van áthle't~é!c gi:i.arne aa?).,:i,ndieri ',ij zich 
nog niet hebben geqield, nog de~.e a.vond de Iree,r. H,Holikeii te , 

· gaan mededelen,da.t zij ook van.i: de· pru,tij•w;i,llen zîjn. · · 
Men li:an Jelf · bepalen aan ;weJ.ke,; nummers me'n ,wéhst de~l. te 

:, nemen: 100 m, :400 m, 1500 m,, 3QOO m,. J:Cogelstoten, · hoogsprin-
. gèn, versprin_gen en estafette~'4 x 100 m.·, • • , · ·_, '·:,: :: ' 1 •· Doe gerust·: me.e, e.l ben je geen. ,v_itblinker: het zijn ·atlile-,, . 

tie)<::-wedstr:ï,jden ,voo:r;, voe~ça:J,J,'i'rs. He,t.,zo1,1 .wel pret.tig· zijn, · 
als W:ij met een·, tiental Lenserrrgoe_~ voor· d<ar,dag kvral!len,. ~ 

jtdres voo:r-. verdere inl,icht:j:1:1-gen:H.Houk;es, 2e Schuyi;~j;_rcat 60 . · 
. .- .·:, ··:.. ... -,_.: . :;:·•; ~- . .,.: .. · .. ·:-:·./p.J,. '.::· ....... ~ : ,, . .. 

, 



·-}t&~- -. -,~ !. ____ :..,::.:_ __ ·..:.:...:.::'.:.· ____________________ _.:_:_;_ __ _ 

D E 13 J. . , 
Dat het nu reeds s.torm lç,~pt ·met de aanmeldingen tot. deel-

n~me a.sn de boottocht,kan niét ·worden beweèrd zonder in· 

botsing t<:l komen met de wàer:hèidsliefde,:laa.r •. ;. het b.egint 

'-'toch te komen.De verohdèrstèiling · is gewettigd, dat .nog vele 

vaargeiéilen zullen'a&limohsterèn voor deze mooie reis. 

Beste lezer of lezeres, U schrikt toch niet terug voor de 

dátum,' de 13e? Het is immers"geen Vrijdag •.• :· Bovendien is 

de• se hui t · op-ons verzoek. v@f1ûitnemende remmen voorzien! ! 

'· Ja, deze bijzondere zore -dateert nog van oud,e de.turn, toen '. 

Lens . een Leids jubileum .e.l ya.rende meevierde ·en· Cas· Boritj~ · 

zich enigszins angstig maakte over de zeewe.ardigheid van, . 
het vaartuig(!). AJ,s op 13 Augustus ook zo moet wor·den ge-

. le.chen -als tijdens de zoëven bedoeldè trip, de.n' hebben wij 

nog wat te goed. ·. ·. ' ····_- · ~ ·. ':.. . 

Willen'wij het riskéren/vrienden· en vriendinnen,. . ·hè,, .• 
·a.at van· d 13 ??? J. 0 

·-· '""t' u· k? "' .. · 1 1 ; ' • . , • • e e... ~, u.ur~• co . ul.J we . 
- --~ ... J,. • . ' . , . - . . . ~ 

/ , 

--------~---

. N';Schouten,Jonckbloetplein 62 
'' 'E,ten Beir-ge,Gciudenregenstr.258a. 

· P,E;rol,Fe.hrenheitstraat 448. 

----~------------------------------
'T ARIA ···•' 
=-...,.....;:;;....;;;..~.~ ':1. ' ' 

,Weflerom tater_end nieuws van,.1het examen-front.Eerst _huldi~ 

gen wij, Cor v .d,Wilk en ·Koo~ We.l.le.a.rt, die na serieus werk, 

ç,p d~. ambachtsschool hun di~loma·ontvingen voor meubelma-

. ker resp.maçhine-ba.nkwerker,,Ook Jan v.d,\'iel verwie:i;-f,dit 

. láatste diploma, è.ie ·dus ·in de huldé deelt. •' , . 

1 .Kees Hillenaar en Bob Leget (beiden Hortensia.stras. t) ,,verél.er 

Bert_ Haring,Herman Kemper,Chris Smii;'en Nico de L~emv(a~len 

Herschelstre.at)slaagden.yoo_:f Ulo A,Bij. dè blijdschap van 

, tl).uis, vç,egt zich onze vreug2,e om hun succes,, Van hart.e pro~ 
ficiat ! · · ' · 

- • ~ ' • i :,f',,,; ' . 

/ · Sé~retari~ H.Helmich en. zijn verloof~e stuurdert arts van uit. 

· à.e Valkenburgse grotten een·vrierl.delijke ·groet voor alle · 
Lens ers. . - ' . . . ' · · . .. · · · 

' - , _ · , -· ·1 (";. 1 • · { I 

' ., .... '• . , '\ 

Een stel-prima voetbalschoenen me.at 39 is tege'n J'lO,- te 

'koop .Adr~s Amandèlstraa t .51.. ' 
, ., .. l . , 

·.·,·.Donateur André J .van Wordra'geE en l!ejuffroUl'r J ,A,Haring 

": gàveh orts kennis van hun voornemen op 25 Augustus te Delft. 

,, in de 'St,Îiippcilytuskerk onà.er·á.e H.Mis van 10 uur hun huwe

lijk te sl;,_iten.Van harte proficiat env'eel gelukk;i.ge jareh! 
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,' LE}is'·:.: DE SPOORWEGEN! : : i :'.:.·. . . . .. ... . , .. ·"--~---:•''·-' . 
D:12 bladzijclE! 327 nodigden wij ieder _p.ie 'lust. had -ui~ d-oop 
het vervaardigen van een·,uitvoerig veri;ila.g· óver. de'beroe!]]d 

• . _ ' ! " ~r ~~: " . . l • • • _' 

gewordem wedstrijd mee ,.te .:d~IJ,gen naar· uitge;Loof,;J,e"'p:r.;ijO,:eh,' 
l!en zal moet.én erkennen,dat_ "fij :moeilijk de ridders :vai\Ae 
pen.· een gipistige'.r gelegenheid: hadden kunnen prE!S!,ll'j;,:,:ren,8m 

· te. tonen wat zij uit de inktpot weteµ te putten,;:~- _ -~ i: ' 
_.Een ;vijftal t:nthousias'fïe Le_risers waagden zich op ·4et\glàdde 
pa.pier.De jury die uit _de Heren J .• Y ,Hillenaar,H.Koster, .. _, 
Pater J.den Oudén en.J:v:Vènrgoy bestonru,deponeerde.q:tj.ons 

- ]let resul t,a.at .vari h?,ar arbeid.Het is ons een genoegen de. 
prijswinnaars thans voor het,Jcietlicht te .brengen,Hier k:ci
men zij!Applaus, a,u'.b;!'i!. :··. : . _ · .•. _ .. ,-.-:" :·:., 
le groep boven 17 ·jaar: Frami~Rombouts(geè:3tig) •.. >, : : 
2e groep v.15-17 jaar: Henk de Bakker(zakelijk). .· . 

. 3~_groep v.10-14 jaar: Rinus,v.d_.lleer:JenthoJ;Lsfa~t). :·'.. 
Fráns Rombouts ontvangt een doos sigaren of,sigaretten(naar 
keuze), de beide anderen een ·Ulo-Î3choolagendá., 'Profièiàt ! · 

Hie:rond~/ l~ten Wij het 'v~;;slag door Frans· Rombciuts samenge
steld1 afdru~e':.OoJ<: de andere,komen aan ~e beurt. 

"'' --·Zondê.g'25 Juni 1950--·.::. ·7 uur n.m;·'----,···--·:·--•·-----, 
Lachend kwam de zon om het hoekje van een ondeugend ,Wolkj.e 
gluren,eri blikte vol liefde neer op·de tweemaal elf-tót de 
tanden met vechtlust gewapéndê voetballertje.s(vanuit het . .' 
standpunt vim· de zon bezien is' zelfs een reus a.;r.s·•,Hutig maar 
éen klein pupilletje )van De Spoo:ryrngen en Lenig_ éh Sn';'l 1die 
binnen enkele ·minuten de s.trijd met elkaar zouden aanbinden 
met als inzet:To be èr not.' to ibe in de vierde klasse vari de 

. K N V n- ~ r. ,~.~ / . . . . 
. H~t muziekcbrps"Ls.at Maèr Waaien" ,van de Bailetjes"-Blauw . 
· fabriek, probe~rde door' de voor' Ockenburgh ongekend dikke· 
haag publiek te dringen,die het voetbalveld omzoómdè;Na.eni-
ge vergeefs.e pogingen, om !Ilet &:~meld, een br,es _ te .~laa_l} J!l . de 
a.ls-haringen-in~een,-;tcn-gepàkt~, rpassa. toeschouwers.,.".;a.ar1Jij 
van weerskanten rake klappen .;n.e len, gaven de muzik1,mt<élp._. de 
moed op en lieten toem de -zaak· ma.ar waaien. ~' 
Of anders gezegd.Zij lietê'n dê zaà.k màar 'i:ilàuw-bla.ûw·. ·''" · 
Ik, vermeld dit niet uit een oogpµnt van sens,a.tie·;ma.ar àl; 
a.µtvroord op brieven, waarin mij; werd verz_ocht _mede; te, ~ele.n, 
hoe _het mogelijk was, dàt· ,vóór, de a.ên'!'.a.ng• van _<élen ·zo· b!):).a.ng
_:,,ijke_ wedstrijd als de cnderl.)!à,vige,het v,olkslied. en ;tiet.• 

.. 9lub,-lied _niet ~ra.ren g_èspeeld.;,geworden. Ik, hoop dat.-door·, · 



:L1,0_-__ - - - - . ---- . --------- . · . ·• . ·~ , - -------------
~ bóvenstaa.nde uiteenzetting, deze kv1estie voldoer~e. ~~ ver-

klaard'. , · · , 
Keer ik terug tot het ;i.". s. toneel v;an de strijd';De spelers 
staan opgesteld.,Da.t .·is nog niets bijzonders; de.t gebeurt wel 
meer.voordat een wedstrijd, begint.LenS(Lenig•en Snel)heeft 

' zon en wind tegen. De Sp. (De •Spoorwegen) zon en wind mee. · 
>A1s leuke ,bijzonderheid wil ik even vermelden,dat dit reeo.s 

de vierde mae.l waa,dat,wanneer Lens met de wind mee speelde, 
De Sp.de wind! tegen had.Ha.d,d¾arentegen De Sp.d9 wind mee, 
dan speelde· Lens tegen de· wind( dezelfde )in.Door 'dit gezwam , 
heb ik helE.as. het mooiste ma.ment van de wedstrijd gemist, ;, 
·n.l. het eérste. fluitsigna.e.1 · en de aftrap.Voor insiders is· 
dit werkelijk net J?elangrijkste ogenblik van iedere wedstrijd.. 

•Het wezen:raµ de scheidsrecht.er,ook;wel a.rbitergenaamd,ligt' 
·geheel besloten in zijn eerste op·en,baa.r optre<l,en wat zijn 
blaas-instrument betreft .Heeft l):ij -een for_se .. blaas over zich, 
zonde·r ·de '~.g.bibbers,z·et dan gerust de buitenspe),val 'apen. 
De• tegenpartij· zal ~r. intippelèn misschien,ma·a.r hij. ·zeker 
niet. Blaast hij echter beverig,wat meestal gebeurt indien. 
hij ee)'l' z: g. erwten-pijp ils ins tr,ument ge brû.ikt, schop hem'. 
dan maar meteen kas'je-zes ,:want als tramconducteur kan h:i:j 
misschien buitengewoon goed _zijn,maar als arbiter is, hij 
waardeloos.Zoals ik dus, zeide,heb ik.dit.moment echter ge
mist,pmdat ik te•vèel de richtiµg v:1'-n de w.ind vólgde.lk we.et 
_dus niet to_t welke· ca.tegor_ie onze' scheid,srechter .. behoorde, > 
en &?,ngezien ik tijdens .de wedstrijd t9 veel op spe:).e)'.'s en 

• ba_l heb gelet en de scheidsrechter wat. dit betreft volkomen 
, hen verivaarloosd,kan ik U ze),f!3 nie,.t bij b,enadering zeggen 

· . in welke klasse ik de goeqe man moet indelen. .· 
Dat ik zeg:de · goede man,,is, niet_ zonç.er ,reden.De zeldza!llé 
momenten dat hij mij opv_iel,bewees hij,ik zou ha.ast.zeggen, 
een, vaderlijk karakter _t"e bezitten.Nemen we nµ b.y., dat grap
pige •itref::'eh" tussen de midvoor. van Dè Sp.èn de links-half 

·van Lens ii, de. tweede: helf:i; van de wedsttijd. De 1·1. (links
h.s.lf)was op onverklaarbare wijze in het b.ezit gekomen ;van de 
bal. :i;ed'.ereen was van men,ing dat hij dè bal onmidà.ellijk door 
zou g~ven aan een:mede~speler.Da.t hadden·de andere· speler~ 
tenminste ,zoveel mogelijk geprobeerd të fü)en, .in de voorafgaan
de periode. !:Ie.e.r neen, hoor .J?e L .(links-half), thuis misschien 
y,at verwend, wilde d,e. bal helemaal a.lléen voor zichzelf be-

. houden en l~ep er mee. naar. een .hoek van· het véld, ook_ wel oor
ner-,.vlag,-,hoek genae.md, e:1, •ging er alleen ,mee, :);open spelen •. , . ' 

' 

' 

(wordt vervolgd)Fr.Rornbouts. 

' 
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'LE N S 1 Z A K-'A...G EN D.A. .. •. , .. 
Woensdag , 9 Aug,: 7 u. LenS 1-.R.v.c. l·in Duno.:tournooi.' 
Donderdag 10 Aug.: 7.15 u,· Toetswedstri;jd. . , - . '· ,· 

· Zondag .13 Aug;: De LenSvloot.vàart uit.. , -. 
Maandag , •14 Aug,: Club, - · 

---~------~--'------·----~---
0 F F IC IE EL. '· 

Abusieveli'jk is in het -Jáarver;lag van' de Juniorencommissie 
dé naam van Pater· J .den Ouden als lid v:an deze commissie uit-, . 

· - gevallen. Thans is de fout .hersteld, , , · .· ; · , ·· 
;; . .-..,. ~ 

--'----'-- ·--~--------~-'--~--~,---,---~~~--,...;...,. 
P R O G R A M M A SENIOREN VOOR 9 en l(!) 'Augustus. 1950, ' ' 

·,Woensdag .• 9 ,Aug.,: 7 u=: Lens 1,,- R.v.c., l Terr~Dwio,Ockenb. •; 
Dónderdag 10_ Aug_.:_ 7 ,15 UUI'LSeléctiewedstrijd. ' " .. : . _· 

De training van Woensdai{ 16. Auiustus voor groep· 1 gaat w~gens 
vac?lltie niet door.', - , · ·· · · 

,. ' . - .. . . ~- '.- . , , . . .. ·. ,' ' . : , ' 
De aanschrijvingen voor het Je zijn verzonden,.• . ,, . 
Voor de, selectie-wedstrijd van a.s. Donderdag worden de vol-· 

. • , gende spelers• Öpgeroepen: .L,de Boer, .A.Bóortman, · G. Coomans, •/ 
_, :ii:.dan Dr:j.jver,, J .Frijters ,· C~Hillenaar, W ,Hilienaar(A·.KroI,,'.' , 

F,v.;Luxemburg, J ,Roozenburg, B.Vink, ·A.Zuydwijk, P;Krol, H.v.d •. 
·, B=g, S.Kroon, W.Verhèggen, C.Visser, C,Wijtenb=g, ,M,v,ci;Berg, 

L·,de Weert, M.Gelàti:f:f, F,Schippérs,· P,iJ.e··Leeuw, J.v_,Spronsen', -, 
. J,v.Veen, W,Hi,igè:qs, ·L.Niessen, Th.v.Wi;jk, · . · •.I 

_;;,.....:.· ________________ ~_! __ ,_._--~-----------
'v A .. R I 'A, . . • ___ :;:, .• .. ;· ' 
Wij _lezen in een clubbl~d: ••••• vele oorzaken zijn daarvan het 
gevolg; · · .- ' •. "° ·•.·, - c •·, .-. 

. ·.,_ . ,, / ''. : ''. ,..~ . ,, 
Men zégt dat de heer C.Al ·om füé!·door zijn zoons behaalde prij-

-" . E , . : ' . ~, . 
. , . 

r 



I :272- . . -- , -- -~--,.~-~-,--------~--
zen. te vervoeren, bereids, van huis een reiskoffertje had mee
genomen. Mevrouw de Leeuw borg wat minder opvallend de medail-
les van Piet in haar fietstas. · • 

Broeder Henrious gaat ons verlaten·: Zijn superieuren hebben 
hem naar Zevenaar v'er"plaatst. Wij danken onze grote LenSv'riend 

,, voor zijn trouwe belangstelling en wensen hem gaarne veel suc-
ces toe in zijn· nieuwe omgeving. · · · · · ' \ 

De G~b~oeders. Kees en' Peter Meershoek lopen de ornge:ving . 
van Sint Michîelsgestel onveilig te maken. 

---------------------------- --------' ' ,f' "-

DE LENSVLOOT VAART UIT! 
Het is nu wel duidelijk, dat de 13e - U wiét wèl dat on-·· 

heilspellend getal· :L3 '- geen bezwaa;r ,is·:, de ·vloot vaart inder-
_ daad uit. Reeds lieten enige tientallen LenSers zioh op de rol 
zetten. De heren van de P ,P, .zullen dus niet. de __ enige varen_s
gezellen zijn, ;Een klein aantal .jongmaatjes die. eveneens_ aan,
monsterden, hebben gezelschap aan elkaar en zull~n samen met . 
de ouderen een goede dag hebben. - · ' · - · · 

De meesten prefereren met de gele H,T.M.-tram naar Leiden 
te gaan. Zij worden om ongeveer half tien verwacht op de_ Turfma:i 
vanwaar _de tram om 9.52 u. vertrekt. Wie liever per· fiets gaat, 
hopen \vij om 10.15 u. eveneens opde Turfmarkt aan te treffen, 

De boot· vaart -af om 12 uur aan de Zijl té LeÎden: Dit' wa-::. .. 
ter bevindt zich aan hei; einde van- _de Haarlemmerstraat, ·eind-

. punt H,T,M, - .. . 
De duur van het varen wcirdt op 3' uur geJ3chat,"· eve!)-ais· het 

' bezoek aan dè Avifauna, deze onvolprezen unieke vogel tuin. 
Voor· net ove;rige_ verwijzen wij naar de beide vorige LenS-

revues ._ , _ , 
.Tot slot: Vaart U mee? Meldt U dan aan bij N,Schouten, Jonck

-bloetpleîn 62; E.ten Berge, G.oude:i;iregenstraat 258a; P.Kro],, 
... Fahrenheitstraat 448, Óf ••••• :., indien U niet vroegtijdig kunt 

be;lissen, meld U dan niet, maar kom toch op_de Turfmarkt. · 
Dames en.Heren tochtgéhoten, tot Zondagmorgen a, s. ,_ na de 

vroegmis - op de •Turfllllµ'kt; , '.__ · · ' · P-:J.- ,. --~---------------~-----------------~-~ . 
VA lT OV E R · z E E. , __ , Djakarta, 27,..7- 150.,- ... i, 

Deze wèek ontving ik voor dè derde keer de. LenSrevue; Ik r,oöp 
ze reJelmatig te ontvangen. 'Hartelijk dank. ' · ' 

· Reusachtig dat Lens 1 er in geslaag_d is het 4e klasserschap. 

\ ' 
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te behouden. Ik heb.respect voor. het'doorzettingsvermogen van 
de spelers, ,.die de degradati3wedstrijden na al die ,.teleurstel
lingen in de ·afgelopen compèti.tie, hebben weten "te winnén. Ze 

. , zullen er voor hebben -moeteri vechten .• Ik ben benieuwd wat LenS 
.· :.in het komende seizoen klaarspeelt, : . ·· · ;' ·. : . , 

· Over 2 maanden· hoop ik te'repatriëren. ., ·· 
. Hartelijke groeten aan alle LenSers • ;r · FRITS" DEELEN 

,, r-,... .n.Orp. v. , 
.. ' , 271216,084. 

,. ___________ ' 1 ·•> · l Cie Tr.' Det. ,H K - K,M,G, 

·. L E N. S D 0 E T · A 'A: N A- T H LE T I E K. ' ,. . , 
Een achttal blauw-witten häddèn aan onze oproep, om aan de' 

d0or G.D,A, ui tgeschrêven athletiek-w'edstrijden voor \ioetbal-
le.rs deel te. nemen gevolg gegeven.:- ' 

, ~et was een· indrukwekkend gezicht deze athletische figuren, 
_,;,·achter hun·•"coaoh" welke gehuld was in een, prachtige trainings-

: .. pantalon, ·,het yeld-te zien ootreden~ · , ·· · . .. . .' , .' . 
c'.·. .Daar .ging!è'n ze:,Houke~(coach), c.Al; J.Al; ,)'.Bom, L.Bom, H. 

den. Dri;jvér; M,Gela~f en,P.de Leeuw,, vast besloten1.om ,op dit · 
. voor hen vre\!mde terrein de LenSkleuren hoog te ,houden. · . · . 
· . Mocht er ip den ·beginne ·onder deze• deelneme:i;:s een enigszins 
· zenuwachtige stelllllling heersen, (zoals het goede•renpaardeh.be
.· taamt) de-algemene leiders N.Schouten en;C,Al ,sr; wisten door 

enkele. technische .en tactische raadg'evingen de. temperatuur tot 
de juiste, hoogte. op te voerén. • , • ". · . 
• Het eerste nummer de 100 m. bracht. de volgende LenSers bin
nen de ;lijnen; P,de Leeuw, M,Gelauf'f, ;' J ., en L.Bom en J .ll. 

,..Reeds direct hadden we redeli,tot juiclien: P.de 'Leeuw,. J.Al 
en M.Gelauf'f wisten zich vöói"°~de-fiilale ,te•klasseren. De "Bom-

,~,, men"· hoewel kranig partij _gevende klv;m\en juist iets in· snelheid 
te kórt om. voor de finale te iy;orden geplaatst. ·: . · . , 

, · ·Dàn vo;tgt de 1500 m. Ste,l\U voor: 4½ x ,roiid het G,I/,A,ter
rein, ,en.,dan nog zo hard mogelijk lopen, C.;Al en M.Gelauff wa
:i,en onze·kanspaarcj.en., • : ", :,,; , • · , ,.' . · !', , ,.:. · · _, : 

'Een sterk 'bezet veld met als favoriet v.d,Voort'.uit de Lier. 
·;Familie van'de bekende schaatsemrijder. Vanaf,de start een hoog 
. tempo, -preoies geschikt. ·voor,onze buitens,pelers, Hoe· konden ze 

<iat volhouden. Vó~ral.v.d.'l(oort spurtte of 1\et eel),,400 m" ra9e 
gold. Rinus hàd hêt al gauw,·gezien .en kwam ons mededelen dat 
hij de rest ·dé volgende maal zou uitlopen. 'Ceè's_'Al ,gaf echter 
geen krimp en volgde de leider óp. de voet. ';HérhaaJ:d'e malen 
.trachtte v.d,Voort met een t\issénsprint- zïch- los te.lopen, 
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De laatste, 100 m. gingen in met v.d.Voort. en-Cees Al aan• 

de kop. Nog èen laatste poging van v.d·.voort, Cees beet zich 
· . · op à.e tong ,en .hield vast. Nog 50 m, ·daar probeert Cees te pas

. seren, Een vinnige spurt,, Het lukt .en. v.d.Voort· is geslagen. . . ' . . . , 
Met ruim 15 m. verschil gaat hij als eerste over de eindstreep, 
en de LenS-vlag aan de hoogst~ mast; 

Intussen zijn de zwaargewichten ook in het strijdperk ge- : 
treden. Het.kogelstoten heeft. een aanvang genomen. Houkes zal 
trachten de met de Heer Schouten îemaakte weddenschap te win,- . 
nén, -waarbij .. hij de taak had de 74 kg. zware kogel meer dan 6 ' 
meter te wérpen, Wat een krachtmensen hebben zich rond de ring 
geschaard, Ziehi:er de uitslag: · , , · 
1. Dui11dam Postduiven .11.20 m. 2. C.Bergen v,,Henegouwen G.D,A; 
lb.55 m. 3. Houkes 10,13 m. en daarna nog vier candidaten, Geen. 
prijs wel een eervol resultaat en een gewonnen weddenschap, 
, . , En Cees Al draaide ·steeds maar, rondjes. De strijd op de 
3000 m. was begonnen._ \'Ie rekenden alweer een klein beetje op 
een overwinning, Maar Cees had blijkbaar in de 1500 m, te- veel 
van zijn krachten gevergd,· d8.J!,1vel .dat ~e warmtè hem te machtig 

·werd, want hoewel in de 'kopgroep vertoefenden b.esloot hij ;tus-
' ; sèntijds de strijd te staken, 1 . , 

Dan· ma.ar Verspringen. Een groot aantal deelnemers had zich· 
hiervoor opgegeven,want "ver"springen kan toch iedereen wel. 
Maar ook· hier kwamen l'iet de· Leeuw zijn lange benen goed van 
pas, 5.55 m. liet hij noteren, welke afstand voor de anderen 

·· te ver.- v,,as ~. En, voor de tweede. maal ging de LenSvlag aan de gro
te iiia.st. Ook de :andere deelne111ers, gaven kranig partij en plaat-

, ,sten zich in de middelilJiloot. , . , . . . - . , ·. •· ·, 
Voo; de finale 100 m. kwam~n drie . Le:,nSers in ~anmerking,. · 

t.w. P,de Leeuw, J,Al en M.Gelauff, Deze finale bestaande uit 
6 deelnemers had een buitengewoon spannend verloop. Het werd ·, 
een nek aan nek race tussen P,de ~eeuw en J,Al, die zich als " 
eers{e en tweede wisten te klasse:,ren, resp. in 12,5 en 12.,7 sec, 
M,Gelauff'wist dè v:i.Jfde plaats te bereiken, Een overweldigend 

'LenS~succes, en we~erom twee prijzen. 
, M.Gelauff als plaatsvervanger voor-;J.Bom bij_het hoogsprillÊ,en 

· bleek een waardig vervanger te· z;ijn. Een vierde plaats was zijn 
deel.met een goede sprong vari1 1,45 ·m, · . . 1 .• 
. , H,de:ri.· Drijver liet. zich ovérhaléiî' in de 400 m. race de plaats 
va.n ;E',de Leeuw in te nemen_. Hij kwam echt'er tot de ontdekking 
dat'Jen partij back spelen minder inspanning kost dan'dit-on
getwijfeld .zeer zware nummer. Het mocht hem dan.ook niet' geluk-
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. ' . ken in zïjn serie de eerste·•of tweede 'pla"ats, te bez.etten, het-
geen nodig was om de finale te 'bereiken.' Slechts enkele me.:. 

·· ters te kort komende eindigde ·hij 'als goede derde. , . , . ·' _, 
. . Op verz~ek van enkele.· á.e"elnekerii werd' nog een technisch num

mer, n.l. discuswerpen ingelast; waàrbif Houkes LenS vertegen- -
woordigde. Als· volbloed 11 Grieken" 'wierpéh de acht deelnemèrs. ' 
de vliegende schotels door het luchtruim. iVat · 'n stijl,wat een. • • • • , .. ", ,..,- • • • • • -- .. • ... l. • • gratie. • . , - . · •. . . . . . 
De uitslag: l,Hooft Postduiven 29il9•-m: 2,,,C,Bergen v.Henegou
wert•G,D.A, 28~50, 3. Duindàm Postduiven ·2s,1s m. 4. Houke·s · · 26.7sm.,. ,;._ .. ·.--·:•:,,, ....... ·· ··_ -

Tot slot de 4 x 100 m. estafette.De L\msploeg was als volgt ·, 
· samengesteld, Start: J ,Al; le wissel M.Gelatiff, 2e ·wissel· R • 
. Houkes, 3e wissel: P.de Leeuw; Dè· twee concurrenten waren Naald
wijk en G .D .A. Onze eerste-,~: vertrok bijzonder goed en wist 
zich· ongeveer een meter vóor de, anderen aan de le wissel te ' 
melden. Het ging echte·r zó vlug,ïn zijn werk dat. daar een· op

, stopping ontstond, Ma.ar ziet M,Gelauff ,prs,chtig:.·ge:tràind. iil 
. • pingelen,wist zich tussen zijn tégenstanders uit te wringen 

. ei, meteen een voorsprong· van zeker zes meter ·te. ne·men. In 1lijn 
race wist hij deze nog msit enkele,nieters te vergrqten.Er·was · 
dus voor de tweede.wissei Houkes geen vuiltje aan de -lucht; 
ToQh schoot deze· als een pijl uit eèn boog' (nou ja, in ver-·. 

;traagd tempo) de bocht in.Dit wás echter niet zo erg.Erger was 
echter·, dat· hij de bocht zo snel •tti tkwani,dat hij lail);;ui t in hét 
grás kwam te liggen.Precies :v'oor-dè voeten van de familie Juf
fermans.Èn de Heer Juffernjàns'was. nog wel met zijn onafscheide
lijk fqtotoestel. gewapertd.Hopen~ijk heeft hij dit drama niet 
op de g13voelige plaat kunnen va~tleggen.' ' • · 

' 

1/Iaar dit nooiilottige ongeval/kostte toch zoveel tijd dat 
Naaldwijk in stil.at was de lèiélingover te nemen.Toen eindelijk 
P.de Leeuw hèt s-po~je in ,handen :kreeg. was á.e achterst_and tê • 
groot olii dez.e nog geheel in tè lopen.Hoewel 'Piet vele meters 

_van·de achterstand afknabbelde bleven we toch.op de tweede plaats 
en· ontging ons de 1hieriroorbeschikbaar gestelde· plak. -. · · 

· · Het ~o:venstaande overz ibht in6ge' U, dûid~l:jk fuak~n, d~t de · 
· deelnemers en -ook de· toeséhóuwers. een zeer prettige· middag heb-'

ben beleefd.De weinige deelnème:,:s iva_ie:µ_ vol enthot\Siasme en ik 
geloof zeker ,dat zij dit e;icper:j.J\\Ell}t zû.J;_len herhalen.Het -is een 
prachtige o_ntspanning en ,tevens-;,ëen göede training.Ik zou de 

·LenSers de ·raad willen geven zich ge_dlµ'ená.e de zomèrmaanden meer " 
• • '. , , l / " ,-
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op athletiek tQe· te• leggen_.Vele .,athliitiekverenig;Lngen schrij
ven des .zomers wed~.trijden uit ,en het is meest.al .Jl1ogelijk om 

· als "nieuweling" in te schrijven•; In deze groep behoeven geen 
'.grootse prestaties -te wordèn gêleverd,dus juist geschikt voor 

voetballers .Derik ·er maar. eens over na, dan ·weet· ik z!c'ker dat 
ik nog vele malen LenSers als athleten zal zien optreden. ·, . 

_;: /.._ I ONLOOKER. _..,, ____________ :__ __ --,:;. ___ ----•---,-----
VERVOLG VAN DE VERSLAGENl7EDSTRIJD, . 
, Ireit is de inoeii te waard ,d,e vorige LepSr~vue· nóg eens -tfa) pak· 
ken en aan verder te lezen met •• ~ •• : 

' Zulke streken getuigen nu niet bepaald van gemeenschspzin.Dat 
zou echter nog niet. zo heel erg geweest _zijn -als hfj maar was 
blijven ballen.Maa,r toen de M;(midvoor) van De Sp. Jllee wilde 
SP,èlen,schoot de L.~linkshalf·) ineens dat spelletje te binnen 

· ._ dat de 'Canadezen hier }}ebben geimporteerd: Het z.g •. handje
klap,Onmiddellijk liet hijc de bal iri de steek en zoc_ht naar e 

,hand, van dé M,(midv.oor),Toèn hij die niet snel °'.'genoeg naar zij: 
zin•vihden koh,dacht hij :d·onder:t niet,als het maar kle_tst .en 

., gaf een.formidabele rechtse op de wang .van de M,(midvoor). 
Deze draaide zich glimlachend· om, verdiepte zich oëik' in dit, . 
voor" leken onbegrijpelijke ,doch voor insiders zo attractieve 
spelletje en kletste ,niet· minder hartelijk gemeend,'terug; De· 
scheidsrechter,(eli,nu komt het moment van vaderlijke· genegol'l-
heid) trad naar vóren,en,bemerkend dat beide speiers ,geheel 
in beslag werden· genomen door, diet leuke spel,duwde hij hen, on 
der het uitspreken van vaderlijke,raadgevingen,zoals:niet ond 
de riem,pas op'·je bi;:il enz; het veld af .Vrolijk lachend,gek
·scherend en vaderlandse liederen. zingend liepen de L. ( links-

. hal1')en de M. (midvoor) gearmd naar de kleedkamer.We keren nu 
t1Jrug tot het eigenlijke toneel van de strijd.Toen publiek en 
'spelers uitgelacJ:ien waren·,werd het spel hervat.Over het spel 
zelf valt ,echter heel weinig te•vertellen,Het was een aantrek 
kelijke .,~edstrijd,sensationeel,spannend, zenuwslopend·.En-fin ee 
echte degradàtie-wedstrijd\met áan beide'kanten enige opgeleg 

. de kansen;die gelukfig çm·zeeH,werden gebracht.Ook werden er 
een páar ,doelpunten gemaakt.Wel -niot veel,~ar··van,voo:r. onze 
begrippen,gocde kwaliteit.-De' Sp.dmamen,schijnbaar denkend aa 
h~ wapenspre\Jk,op een vlugge en,voordelige manier aan hun do 
punt,;m,Wanneer ik mij niét vorgis,wargn het er tweei.Hela:ás ·ko 
den zij· zich ~iet valig stellen,want Lens maakte' er één meer. 

. . . . . ~ .. .:, • ,, ~ J 
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Dat zot.tden.er dan .. drie geweest mootèn zijl'.l.Na .afloop: van de, 

. onder ideale weerso~tandigheden(.v:oor zwemwedstrijden dan) ge
speelde wedstrijd,werden ·de ,:j.eég-gespe_elde_ spelers van. LênS 
wee:r volgespÓgen met iets 9-at. ve~dcht; veel op water leek. 

Dat Lens deze degradatil)-wedstrijd heeft kunnen ·s"pelen,is 
mede-het gevolg _van het feit;dat· ik in diverse voorafgaande 
competiti'i!-wedstrijden mijn ,uit_erste. best heb gedaan om het zo 
ver te. laten, komen, Ik wee.:t. niet o:t: het misplaatst is ,maar ik 
ben daar trot_s op. Een goed voe;tballer denkt niet" a~leen aan : 
zichzelf of aan zijn eigep. verèp.iging,Daa:rom zou ik ~~t heel 
prettig vinden,indie11 het volgend. jaar a.e eer van 11,et spelen' 

-van degradatie-wedstrijdell aan· ~en andere vereniging.:,te11 deel 
zou. v1;-llen,~ferkelijk;ik meen_he_t, . . . Fr,ROMBOU~;. . 
------------ ~ ... ,;, - J'" - ' ----- ---- ---· -- . --

De deft,ige,rustige Henk_ de Bakker komt nu 'aan. het woord: 
11 LENIG EN SNEL ..., SPOORWEGEN" • . ·t- ,· . 

·. . Het was Zondagavond zeven uur,-toen beide e:l,_;Ç~al,:I.in het yeld 
, 9pkwamen,De _ sc_heidsrechter floot é,n de twee aagyP"?!dprs gingen 
naar het inidil.en,waar de gebruik,elijke cere.monië11 ver:r:icht wer
den.Lens won de toss en-.verkoos. eerst tegen zo_n .. in te spelen, 
Spoorwegen kreeg dus. de aftrap ,en toen mid'<oor Slappendel ,na-
dat de scheidsrechter gefloten,had,de bal aan h~t rollen ge
bracht had,was de beslissende match begonnen.Spoorwegen ~as in 
hèt begin de sterkste e_n kwam zodanig opzetten,a.at 011zo ,achter.,. 
hoede tlµllelijk,onde:ç de druk klvaj11,De gaste_n poogdén. enkele aan- . ' 
vallen op 'be zetten,maar .onze acht_erhoede;dic zeer goed pp dreef 
was, bracht ze_ op fraaue wijze om zeep,,LenS her(ltelde · zich s"poe"'." 
dig en'deed onverwachts enige good opgezette aanvallen,juist 
zoals in de uitwedstrijd.Na een._half uur spelen zag aanvoerder 
Houkes,die een prachtige pass vim Joop Willems kreog,een ope
ning in de -achterhoede van.de tqgenpartij,rénde langs de linker-

< back,waarna hij onhoudb~ar voor clo goalie in de hoek schoot en 
aan Lens .een c_on-nul voorsprpng>· gaf ,Enkele minuten la ter gaf. / 
Joop VTti,stefeld,die de bal na eeµ doe:I.worsteling mea naar links 
had genomen o·en prill\EL voorzet ,D.a öal Jóram voor de voeten van 
onze aanvoerder,die met. een lis;tig boogb;ü:I.etje het leder we
derom achter de doelman deponee~de,Spoorwegen zetto alles op. 
alles, om zijn achterstand in ta• lopen en er volgde aanval op 
aa11vaJ,,B"ijnä gelukte het SJloorwegep. de doelman te verschalken, 
doch de deklat bracht redding.Zo ging de rust in met een tvree-
:nul voor_sprong. -.v;·'• ._,./' 

In de tweede helft was LenS in de aanvahHuus Houkes gaf een 
.. 
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·. pass voor het goal en Lu:x:emburg,die snel kwam tóegelopen,voeg- · 
· de een punt aan de score toe.Helaas-was dit·:volgens de sè:heids
rechter .off-side,Nogmaals scoorde Houkes,doch nu werd het doel
punt wegens hands gèannuléèrd_,De stand bleef dus twée-nul.• 
Dóordat onze links-half al ,.enige malen dooi de rechtsbuiten 
"gevloerd" was ,en eensklaps zelfhandelend optrad,met zijn te-· 

· génpe.rtij uit het veld gezonden wèrd, wist Spoorwegen van de· 
verslagenheid van onze spelers gebruik te maken"en had in ,:tw-ee 

• mi~uten." tijd tweemaal ·de bal achter ,ten Dam,.die oyerigens in 
zeer goede vorm was,geplaatst, Met hoogstens een kl7e.rtier te 
spelen vocht Lens voor zijn_laatste kans.In het middenveld ving 
Frans .·v.Niei de bal uit een doelschap op, gaf hem Óver aan 
Joop W-ustefe~d, die hem-opdreef en hem weer terug gaf.aan Frans. 
Deze joeg het leder met een ver en hard schot langs de totaal· 
onthutste keèper in de touwen en bracht zodoende de stand,, op 
drie-twee in het voordeel van· Lens. __ E;r, ontstonden. nog. enige 
gevaarlijke situaties _voor onze veste, die echter d.oor het vak
kundig optreden van onze keeper geen erns.tige gevolgen haddelói.. 
Nog eenmaal moëst•hij ingrijpen en met een fraaie safe wist 
hij een hard schot in ,de hoek tot hoeks-chop te verwerken •. l{or0t 
daarop f-3.oot de ·scheidsrechter: het, einde, ·• "' · ·-

LenS had dus het 4e klas~ersèhap behouden. De talrijke po- , 
· palende LenSsupporters die de. ,vedstrijden tussen_ hoop en vreze 
·bijgewoond"hadden, uitten hup..vreugde op uitbundige wijze ein 
omringden hun spelers, terwijl zij hen de hand schudden. LenS 
had dus het moeilijke seizo.en, dat minder. goed verlopen was, 
toch nog op bevredigE,lnd~.wijze, be~loten, , 

. ' ·, 
., 
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· Jàargang 1949_:.1950 iro;50 1'6 Augustus 1950; 
. ··,;==":=' :.-=· ·=, =''=a=· ===========,============== LE.NS 1.'ZAK:i\..GE·ND

0

A./ ., '· 
Woensdag -1.6· Augustus: Géén tr1J,înîng i.:if .m. vacantie. . '. 

, Donderdag :t:7 Augui,tus: 7 _uur LenJ:! 2 speelt op cic!éé:ribfu;zh. , 
.1 Vrîjdag ·. 18 Augustus: 7. uur_ Lens :t:' s·peelt op ·het i;>unó-ter-' ··,,;. · .rein .. , ' · · , __;, ·''· ~ 

Zaterdag_ :J.-9 J-11gustur LenS'F-I-4e kl.en pµp. op het groene 
·velcî •. ' ., 

. Zondag ✓- 20 Augustus: LenSb~kaa.'.L!' · . 
,Lens·1.:. 2·- 3 - 5 - Jun.le kl.en-3ekl, 
;LenS',5. gaat naar Delft.'',- .. ,,,; 

' '. 

~ ' · ., . · Lens E: naar de N i .:\kerkiaán. ' ' 1.: j , ·• • " • , , , 1., ·~· 21 Augu~tus: Club!. . . . , . · _ ., ., . . . , . .• . . ' • ; . t 
. -.. -.,. .----

v AN HET SECREl' AR.IAAT . . , _ . _ , . " , _ " 
In ballotage zijn de, volgende' leden:, , . 

, 8. L.l(Koèlemij, pupil, FahreriheitstrÉ.at 197 · 

r.iand;g 
___ :;,...!.,_ 

' 

;., 9. M.A.Holla.nder, se:q:j.or, Irispleîn 2- ; _ , 
. Evèntuèle bezwaren vóór 28 Augustus a.s. in te dîel'len_. ' ' . . - '\. . •, . . . bij de secr. v;,.Slingelahdtstr2.2.-J; 135 •.. ·.- ·. 

'' ·1 ,, ~ ·.,. '· .,,_ . _. '-· ' , ' ' . 
, . ' ' . 

• ~ ~. • • , • ., - • , • r • • Jan ván ,Sprcnsen m_ist sinds• .Donderdag_ 2p Juli een witte · . 
. : voetbalbroék. De eerlijke ·vinder· .wordt verzocht" deze aan 

hem .te_ re:töurn?reh_. A~res," Boyle~tras~ 71. • ·. · , · " 
--~-----...,;_-~•.....:•---------------~--'---'--'----- ,---F o"T'o-1 s t' .'• ,;· ,:·:, 

, Tot _nu hebben ·64 ;f1eni~rerî' vo],'.~aaÎl aan· h.Uf! înleverïngéplîéht "van één pàsfoto, Hoewel de.termijn van insturen feîtelijk. 
verstreken· is, kunnen er· nog exemplaren worden ingeleverd: 
Zoals _de zaken nu._.stae,n ·kunne_n alleen_ de, :;ipelers, die voor~ 
zien z~jn van eert leg:j. tima tiebèw:j.js in. h0t komende seizoen , · e..a.n de comuetities •d·eelnemen;'I, .... ..,. ,:,.. -~.;. ·, 

l , .. 
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De spelers, die dus 'nog in gebrek'e bleven, moeten zich é;us 
haasten! V~rgeet niet, dat de.Bond ook nog enige weken nodig 
heeft om de gegevens te verwerken, Bedoelde spelers gelieven 
de foto in te-zenden aan het adres Hàrderv1ijkstraat 160. Op 
de achterkant vermelden zij:' 
1 voorne.am voluit,andei-e voorletters en ac.hternaam , ' 
2 geboortea.ätuiiî(Di t niet vergeten a.u.b.). · . · 

DE WEDSTRIJDEN 01! DE LenSBOKAAL. ' . 
Zondag e.. s. en de twee volgende Zondagén zal Le:nS de bokaal· 
die vorig je.ar voor dl) eigen 'prijzenkast bleef bewaard, ge.an 
verdedigen. Vier senior- en twee junior-elftallen zullen de 
strijd e.anbinden met evenzoveel îJloegen, van G,D.A., Velo en 
R.K. A.V.V. · . , 
Zondag 20 Augustus e..s. spelen de senioren tege~ Velo en de 
junioren tegen G.D.A. , . . 
De vereniging ,die uit de 6 we'dstrijden de meeste punten ver-.. 
ge.art, is winnaar van a:e prîjs. Bij' gelijk aantal punten be
slist het doelgemid9-elde, Het spreekt vanzelf, dat ons eigen 
~otale puntental door 3 gedeeld zal worden om aan alle deel
nemenden gelijke kansen. te bieden; 
We verwe.chten, ondanks vacanties een goede opkomst en pret
tige wedstrijden. Doe je uiterste best, want de Eco speurt 
langs de lijn met criti_sche blik ;9m,voor het kome;-ide s~_izoen. 
"•the right men o_n the rig'nt ple.ces" te krijgen. 

----------------------------------'-~-
PROGRAl!MA VOOR DIT WÈEKEND. 
Senioren 
Donderdag 

1 Vrijde.g 
Zondag 

, 

Junioren. 
'·zaterdag 

; 

' • 1 17 Aug.: . 7 ,00 u·.tenS. 2 ,1 - 1''.in. v .l,!arine Ockenburgh 
18 Aug;: 7 .oo u,Soa 1 1 - LëmS ·.1 Terr.Duno · 
_20 Aug,: 2,30 ·u,LenS 1 - Velo 1 T'err. 1 

1.15 u.LenS' 2'" · -·Velo 2 Terr: l 
·12.00 u.LenS 3 - Ve10'3 Terr. 1 

2,30 u.LenS 4 - Velo 4 Terr. 2 
· 12.00 u,Le:tÎS 5 D,H,1. ) '-Terrein 
. 1.00 û,Wippolde·r..; LénS 5 ) D~·H. L. 

2.00 u,Q. Steps - LenS 5 ) Delft 
Bijeenkomst LenS 5 11.00 uur voor 

. 'ingàng H.S. (?o~ de fiet:3ers). 

19 Aug,: 3.00 u.LenS F ... 
3 .00 u.LenS I - .. 

- "Ra.va• 
- Ra.va 

. 

Terrein 1 ·, 
'l'erreih 2 



,' ., ( 

:..3e1- · 
-----,-_ '3·.00 u:K;Ii. V .c •· ·. ·_ Lens 4e kl. )'.!:'er~ .Vreden-

,_ 2.15 u.K.R.v.c.· ;, LenS Pup.· )b'urghweg. 
, __ .- --., · Sa~enk,oms-t: Cap_ïtöl L15. uur.: 

20 Aug •. : l'.15 u.LenS le kl.,,. G,'D.A. Terrein 2 

,. 
,-\ : . / J, 

Zondag' ,, 
/, 

- . - 12.00 u.Len?, 3e kl- G.D.A. Terrein:2 • 
12 ,00 ,u.Q •. Steps · ·- LenS E _Nijkerlclaan . •---~- .. -- .- I - ' --,; -- ------------

'- . _ 0 P.P. T_ E L L .I ... N GE N ,· , . . ... 
Lens II -- Min.v.Marine I _. , . . · Donderdagavond 

-_ J .FrijterS ,H. den Drijv~r, C .Hillenaar ,H_.Hellmïch,A.Boortînan, 
. L. de_· Boer;A ,Zuydwijk, J .Roosenburg,Ji'!r. v .11µ:emburg;C. Wijtep.-

b~·g;H . .V!esting 8: ·, •-. ,_ -. ~>., · - - · 
Res. : G, do'?ms.._".ls, B, Vink, J::v ,-S!Jronseii. • , ) 

- t,,_" . . Lens I - •S .o .A •· I _ . _ . .. Vrijda'gavond , ' 
A. ten Dam,A.Hoefne.gel, J ,Al, J;Admire.il ,A.Bogisch,Fr. de Jong, 
A.v.Luxemburg,J.Willems,A.Hoppenbrouwers,F:r;:.v:Niel,Fr.Rom-
bouts. ' " · · · • ·_ : ~:-, - · · .· · . --
~: W .Hiiiene.ár,H:Hellmich, J .Linnew'eever, C. ten Berge. · . . . -, . ,. 
LenS I , . . . , : ,, 
./î-; ten Dam,A.Hoefnagè1-, J .Al; J;Adm:j.raal, A,Bogis.cl]., H.Hèllmich; 
A •. Luxemburg,Fr. de Jong.,A,Hoppenprouwer ,Fr. v .Niel,Fr.·Rombouts. . . .:. - - . ~ ~ . " . ..,.. . 
LenS 'II , '· > ' , , , . , , . '· 

· "! .Hillenae.r, H.den Drijv:er, C .Hillénaar, C. ten Berge ,A .Boortme.n, 
L. de Bóèr,A;Zuyd~jk•;J.R6o~enburg, F. v".Luxemburg, C .Wi~tenb_urg, C,Al.· ,., -i·:-:·,1 

. } '" ' 
·'~ 

LenS III . . _ · •. _. . •. 
·_ J .Fr;i.jters, Th;v. Wijk, J. v. yeen,A .Krol, B. V;ink,J .v .Spr_onsen;· 

J. v.Luxemburg ,:a:. v. d.Burg,H.Houkes, W .Hegge, .)',Linneweever. -: 
' . •, . • • . -'t ·' . ~ ,- ' ·. LenS IV .. ,. - . , . , 

J. v.l:!elz~~, J ;v. Venrooy, C. Vis~er; J .Boon,H_iv .d.Boogae.rdt, 
_c .Bógre.ch,P .de Leeuw, n. y :d .B.èrg,A.f!eydra, G .Lam,H;v .Westing. 
A.lge~ene ·R~~ e~ès·: ~ .J<iro~~-. 'v.'. V. L~a;rh~ven' W-. Verhêi"gg~n, ~ 
· · . C.v.d.Ste<jl,n,c.v.Luxemburg. · ·· 

~. • 0 ,l. ' 
T LenS V , · '-'· - . , ' ' : ,; . · · ;:::_:=~•.;_ , . ~• t ._,,_<_,:·••. :- _ 1_ . t • .. 

G .Ko9hi ,J: v. VTest_ing ,R.,Becker, J.Knijff ,-~· v .Niet ,J .Bontje, 
J.Kuip,' J;Jehee,p.Vgllebregt;J.Kuipers,ll.Gelauff., · " 
Res. :' J.Meyer,A.fs.gémans,F.Schippers,R.:Ueget. ', ., 

.. . \,, i . ·'. 

· 1· • ~ -~ · --öoOoo~-- · 
...,· .. 
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:;;~;:;;-;;gevèns' voor het D.Hj:,:..:t~urli.Óoi (dÛs voor LenS 5): 
1. De.wedstrijden_ duren .2 :r.: 12f minuut. De eerstgenoemde v~r. 

( zie. progr,) verdedigt hep èerst ·, hèt · doel bij de kleeq
kamers. De andere partij trapt e;f. ~een toss.' · · · 

2 Iedere afà..speèlt,een halve comp. Het hoogste aantal pun-
ten wint. Bij geli~k aantal punten, 3 strafschoppen door 
3 verschillende spele1·s. · · · · . . 

l Is een elftal op à.e as.ngègèven niet aanwezig, dan wordt 
het geacht de weds,rijd met 5-0 verloren te hebben, 

-~------------~~- --· -----.--------------------
urr HET" . JUHIORENKAI.'?. . . • . . . . : . . '. .. . . ' . 

De voetbal gaat wee~ rollen. Als voorbereiding'voor het 
' komende seizoen,.wa.arr.e._ar iedere·rechtgeaarde voetballer reeds 

verlangt,inspecteert ;;ien allerwege zijn spullen. Die moeten 
immers i'n orde zijn;e~ke speler in het clubuni::orm, goed .. 
gelaarsd en vol geesté=ift he:t- veld in. Zo hoort het! 

A, s. Za te·rdag 19 Augus~us gaan 2 elftallen op be zoek bij 
K.R.V.C. aan de 7an ,rreà.enburghweg te Rijswijk. Het zijn de 
pupillen en· een elftal vin 4e klassers. Deze laatste spelen, 
om 3 uur, de pupillen ·oeg.imien om 2.15 uur. Voor beide elf-

. tallen hebbe:r,_,wi~, als i:,unt"van samenkomst het Capitol'j;heater· 
, gekozén. Zij worden da&r om 1.15 verwacht, Wil de Heer G,v. 
·· Reernm hen daar· o:itmoeten? ])e Heer J .• v .Wassem gaat recht-

streeks naar het ,er:·ein. . . . . 
',· '.èot de pupillèn ·oer.oren al.le LenSers, "die nog geen 12 jaar ' 
zijn. ·voor de 4e klassers roepen wij ·op: J.de Roos,J.v.d. 

·'Toorn, CJ(eershoek, J. "vel dink, J .Zetz, J .Beerman, C .v .Rijn, M.Mas, 
T .Schoevaars ,A,Onderwater,.t,Burghouwt, G,Kochi, J ,F-rancino, 

·D"deWit.,,,, .. _ 
, Om 3 uur:komen op ons_e~gen terrein 2 elfta1len van Rava 

op bezoek om tegen onzè ?'èri ~ elfta11én te spelen. Be~oeld 
worden de elftallen van·ver~eden jaar, dus nog in oudè samen
stelling. Willen de heren·w;•ïsser Sr. en°J.Linneweever als 
leider optreden? De spelers··.1.Henniger,J.Jorink .en W,,r.Gein 
worden. eveneens' op Ockenburg~ verwacht • 

. E:h Zondag 20 ,Augustus' tre~en 3 elftallen aan. Lens E(oude 
, , samenstelling met de Heer D:_uw als leider) gaat om _12 uur 

bij Q,uick Steps op bezoek. ·2.eserve:, R.v.d.l!eer Op."éigen bo
dem komen 2. elftallen voor •een _zware taak te ·staan: zij moe
ten de_ LenSbokaal gaan verdeë.igen. Onze tegenstander is G.D.A. 
Om 12 uur beginnen de 3e :Class'ers· en om 1.15 uur ·de· la klas
sers. Wij Ia ten hier de ;1amên volgèn van de spelers die ver-

. ~ w;acht WOfden: · · • 

' 
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le ·Klas·: A;Toëi"nen, A.v. Gein, H:deC"Bakkér, G.Laiiimers, J .Boort- · 
man,-F .Sneeuwjagt ,A. Url:ia:1us ,N .Ro~i;jri,H.Kortekaas, L.Haket, W. 
Gelauff,S·,de Bruyn,J;Ras,J.Blok:- ' _·· · '. · · · · 
3e Klas: L.Deijnen,H.Vollebregt,J.v;d.Mèer,G.Kléinburink, · 
A. Vester, R. Vredenbregt, L.Fortman,P .Palstra, J .Combé,,A. v .Aa·rem, 
L .Cloosterman, W. v .Eijden, J ,Douw,. ·' · · 

·Leiders -voor .deze. middag ~ijn de. He;~n C .Bierhuizen, E,Co~bé, 
A.Speelmans en J.Walsteyn,. · · · · 

De volgende week komen 2 elftailèn·van Velo en daä.rna 2·van 
R.K. A.V.V. op bezoek. Veel succes; Jongelui. Wat brengen , 
jullie er van t_erecht?' ? ·· - · 

. ~ _P.J. 

P.S. Niet te vermijden afschrijvingen te richten aan de 
j!eer C.Bierhuizen, W:ilgstraat 38-40. 

--- ---- ·---- ---·---------,--. ----- ------
Nog eens: LenS ~ Spoorwegen 
Rin1,1s y ;d.1-leer zág het •zo: , . 

-!"""--

' 
·, l 

L E N S 1 - S P û 0 R W E' G E N 
. _; ' \ 

· -!lef is· e-oed w-;:.er -~P Ockenburgh. "Vo~-tbalweer"zeggen 'we,· in~, 
afwachting langs het lijntje zittend •. Wie zal winne_n?Ook hier 
i's weer de · vraag die bij iedere wedstrijd gesteld.wordt." 
Haai: hier ·is het ~twoord van het grootste belang. Wie zal er 
winnen?? Jà,ik zal -je niet langer iri onwetendheid·l~ten.Het 
gaat over de degradatiewedstrijd L,enS-Spoorwegen. · . · 

Als LenS wint zijn we in d_e vierde· klas gebleven, terwijl 
dan Spoorwegen iri de eerste kla._s "Haags" moet gaan kijken. 
Theoret:ï,sch is dé· overwinning aan onze kant.Dit is de zesde 

. wedstrijd tegen de· Spoorwegennru,.rs e.n de vorige vi,if zijn 
alle door ons gewonnen;· ja zelf~ één met 10-0. . 
_· Maar Theorie zegt bij een deg'radat'iewedstrijd, alias ze;11u
wenwedstrijd, niets. We_ zullen aus met gespannen aandacht 
de wédstrijd volgen, , .. , :. •..... . . . · , · 

Om zeven µur begint de wedstrîjd,terwijl LenS zon tegen 
gekozen heeft.Direèt -komt Spo·orwégen· in de aanvel,kennelijk 
met de wil zich tot de l'.l.atste minuut van de wedstrîjd te ,. , 
zullen geven.Maar ook Len,'3 wil dat., w_ant de verdediging staat 
zijn mannetje.Via ëén bal van Houkès komt onze eerste aanval, 
gevaarlijker en geraffineerder dan die van de tegenstanders; 
maa,r hij treft nog geen doel. L!'-llgs de lijn kijken honderd!~n 
ogen'gespanrien naar·het spel,"honderden want het is weer druk., 
Gemompel of goedkeurende" woorden hoor je, maar je weet: de · 

·/ 
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beste stu;;llli• enz •. , l,Iaa~;nii. ~en ~wintig' uiip,.;_ten.worä.·1; de 
bal :vc;iorgezet do9r W'fisief!Jld en Haukes knàl t .. :in. We springen, 
dansen, schreeuwen ,1;..o ~ We staàn' voor! ! J>raii.welijks z·itten: we 
of weer een bal van WüsiEfeld. word/t op ,doel g"schoten, springt 
te'rug in wirwar van spelêrs·, en weè:r ·is. het .. de midvo.9r.'' die 
met een' keurig ballet'je de keeper· la.at, vissen 2:..0. Juichend 
springènwe weer met -~e mensen op.het veld·. Ben iwee-nui'voo1 
sprong)Zeriuwachtigér -wordim de men,sen nu, ·zal .. het ·zo blijven, 
Maar daar k:ijk nû eens, daar wordt klassewérk 'vertoond! Onze . 
keeper,lenig,en snel,glipt-overal tussen door.En houdt zijn 
doel keurig schoon.Onder de rust overal gefilÖsófeer·và.n de 
mensen.Na, de ru.st een biütenspelgoali da:t :j.s pèch hebben.Het 
spel wordt langzamerhand. steviger, en· als er even la t~r klap
pen: vallen,woraen er door;de arbiter krasse maatregelen ge
nomen.Plotseling echter I zakt· onzê hele ploeg ineen.Een goal 
van de tegenpartij,nu Spoorweggojuich,Nog ·geen opleving.Tot 
a-ller vèrbazing en schrik· 2-2 ;Dan.: •• eindelijk··ontwaken de 
süpportërs .Door luide. aanmoedigingen-. begint de LenSmotor · 
weer te draaien,hortend'en stotend!Dan.sneller en sneller,de 

' , motor .draait weer op ·volle• ·toe;ren; de supporters schreeuwen 
wild!Minutef van eiµdelo~e spanni;ng,dan èe.n echte van Niel 1 s 
loeier,gelukkigmeer zekerheid 3-2,Het gejuich is natuurlijk 
niet van de l;icht .Dan· in de :faatste minuten een verbfl.zingaf
dwing~nde 'duik: vàn onze keeper, die_ d~ . stand hetzeJ;fde houdt. 

· Dari eindelijk het eindsign'ia,al. Weer springen w~,op· ':'n r.emien 
.wild në.ar de ~ent,Allemfl,al ge_lukk_ige ~ach.ende,plijde en ge
•rustgestèlde gëzichten. · -Gefelici teer aan aJ:le kanten.' . 

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

· · Î,enS is in de 4e klas geblevêrtl 1 1 

• I 

.-: <'.,.,'-

' :,-

.,.,. 

.-

~- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.7.-.-.-.-~-

,,, '' 
. ,:·.- · .. " ' . _. ~ 

4!i IÇLAS , . 
: K;N. V ,Il; 

,Á.:.:....::::::::::'.'.::::...J._._· 1 

, ~ r . ' ' . 

'::. 

'' / 

' ' 
.. 'I·. 1 

~ .. · . 
. , ' 

- 1 ' 1' 

.. 

'· 



·DE. L.ENSREVUE 
Weekblad van de Haagse R.K. Sportvereniging Lenig en Snel. 

Opgericht 18·Dec.1920 Secr. :v.Sli:-igelandtstraat 135, 
Tel.: 55,08.22. 

Tèrreinen 0ckenbu.rgh, einde Laan v.JJ,i°erdervoort _
Telefoonnummer: 3~.68.46. 

Redact:i.e: P .Juffermans. en J. v~ Venrooy 
Redactie:...adres: Amandelstraat 51; · · 

Administratie-adres: J.J.van Luxemburg; Copernicusstraat 56. 

Jaargang 1949-1950. No. 51 23 Augustus 1950. 

LE N S 1 

Woensdag 
Zondag 

Maandag 

, :Z A. IC il: G E N D A. 
23 Augustus: 6.3o·uu.r Training voor Groep I. 
27 Augustus: Bokaal-wedstrijden. 

Lens 1-2-3-4 tegen G.D.A. 
Lens jun. le kl. en 3e kl. tegen Vel_o. 

28 Augustus: Club. 
-------------~----------·------------R O H D . HA L F AU G U S T U S, 
kunnen we in St Bavo ieder jaar een gTote lijst mutaties ver
wachten in de standplaatsen der geestelijkheid. Dit jàar bevat 
St Bavo de voor ons zeer onprettige mededeling, dat onze G,A. / 
Kapelaan L.J. Nijs ons moet gaan verlaten en de Amsterdammmers 
het yoorrecht krijgen.van zijn talenten en als zieleherder èn 
al:;; mens. te mogen genieten. Nauwelijks 2½ jaar mochten wij 
Kap •. Nijs als _G.A. in ons midden hebben. :Met hem gaat een groot 
LenS-vriend ons verlaten._Een priester, die de kunst verstond, 
met een enkel gebaar en een vriendelijke lach de mensen aan 
z_ich te binden,. zijn autoriteit te bewaren en toch de toegan
kelijke vriend van allen te zijn, iemand met veel idealen,· 

. jeugdig vuur en begrip voor moderne opvattingen. Ik zie onze 
best.e µp. Hijs in mijn geest 1n beetje lachen om deze opsom
ming van zijn goede eigenschappen •. En ook dàt tekent .weer onze 

. G.A. ! .. Eenv.oud ! , zij '.t dan ook, dat hij zich de luxe permit
teert· op· zijn "s.toomfiets", _zoals hij zijn motor betitelt, van 
de ene vergadering naar de anqere te rennen. 

Kap. Nijs, ook in ons clubblad danken wij U hartelijk voor 
alles, wat U voor LenS gedaan heeft. Wij hopen, dat Uw ideaal: 
·van onze LenS-mensen all-round .sportsmen, ook op g~estelïjk 
gebied, te vormen, in vervull:µig moge gaan. Wij danken U voor 
Urr priesterlijk woord, voor d;- H,H.Missen, die U voor ons op
droeg en voor de vriendschap cîr belaagstelling, die w:i:j van U 
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mochten ondervinden. Wij wensen U alle goeds in Uw nieuwe stand
plaats. Wij misgunnen U de Amsterdammers niet, maar zien U zeer 
ongaárne vertrekken. Wij hopen dat· de LeµS-:-ers zich, dank zij Uw 
geestelijke leiding, altijd zodanig zullen gedragen,, dat U in 
de· toekomst steeds met trots kunt getuigen: Van Lens ben ik 
nog G.A. geweest !· W.PRAALDER, Voorzitter. 

Van Broeder Henricus ontvingen wij ondei'staande brief: 

Den Haag, 20 Aug. 1950. 

Beste LenS-vrienden, 

Nu ondergetekende uit Den Ha:ág. ·mç,et vertrekken; hoop ik, dat 
hij nog van een klein plaatsje ïn ·de revue gebruik mag maken 
om al zijn vrienden in Uw.JT.er.eniging hartelijk te groeten. 

Vooral aan de juniore11, waarvan ik er zoveel ken, een ex
tra groet. Zorgt dat je je mooie club trouw blijft en probeert 
ze nog hogerop te brengen, zodat over enkel!èl. jaren ook J.n .. de 
kranten van de Achterhoek een verslag staat over de wedstrijden 

• van LenS. Succes en vee1; kampii:ienen in het kömendE,· seizoen·! ! 
Tot ziens, · Br. BElffiICUS. 

Naschrift van de redactie: 
Enige weken geleden :plaatsten wij in de LenSreVU:e het b-Jricht 
van de ove:r:plaatsing van Broeder Henricus. vij weten niet,met. 
welke gevoelens·de Broeder zelf het bericht van zijn verplaat-· 
sing heeft ontvangen, al ku..'111en wij er wel naar raden._Wij 
ontvingen het in ieder geval, met een gevoelen van onist,3lte
nis. Door het warme hart, dat hij ons toedroeg, hebben vele van 
onze beste junioren de weg naar onze gelederen gevonden. Door 
zijn veelvuldige aanwezigheid op. onze.velden en bovenal door de 
ontelbare middagen, dat hij zich als leider met Ónze jongens 
bezighield, heeft hij aan Lens zeer belangrijke diensten ~e
wezen. Daarvoor;· .Broeder Henricus, onze welgemeende dank! Het 
ga U goed in de schone Achterhoek:. Yrij feliciteren bij voor
baat de sportvereniging, die da.ar Uw sympathie mag wegdragen 
en we hopen van harte, dat vooral onze jongere leden de door 
U uitgesproken wens goed in .zich op zu;i.~en nemen •. 

. -00000-~ 
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VAN Z0fillAG J .L. 

4~3-
': 3-1 
• 1-2 

3..:4 
- G.D.A.· juri. · 0-4 

UITSLAGEN 
LenS l - Velo 1 
LenS 2 - Velo 2 
LenS 3 - Velo 3 
LenS 4 - Velo 4 
LenS jun. le kl. 
LenS jun. 3e kl. 
LenS 5 - D.H.L. 
Wippolder - LenS 5 
Q. Steps - Lens 5 

~ G.D.A. jun. 0-5-(reglementair) 
., 0-2 

2-1 
3-1 

V A N D ·o E L T 0 T : D 0 E L. 
De_· openingsdag van· de ,;Bokaalwedstrijden vond plaats· onder 

ideale weersomstandigheden, ·een ·unicum in deze winterse zomer. 
Zelfs de Bildt had ons te pessimistisch voorgeJ_icht~. De_ voor- · spelde toenemende windkracht - een bij~omstigheidje, dat op 
0ckenburgh doorgaans wel· te constateren valt - blèef tenminste 
achterwege. Voor de voetballers .was de temperatuur•"zelfs wat 
hooi;, te oordelen naar de lusteloze reactie van,de •meeste spelers. 
, Bekijken we de resultaten van de afgelopen Zondag, dan moet 

ons van het hart, dat de start van de bekerhouders - en dat 
._zijn we immers - ~iet groots is gev,ees-t. G.D.A" Velo en Lens 

beha_alden ieder 4 punten, maar G.D.-A. deed dat in 2 wedstrij- . , den ("junioren), Velo in 4 en Lens in 6 ! Een pleister op de wonde 
was ·het, dat de twee ovèrwinningen behaald werden door onze 
top-elftallen. 1 

• • 

De wedstrijd van het èèrste kan volstaan met een korte ka
rakteristiek: Meer spannend dan fraai! Hèt was te zien, dat al
le" spelers huri best deden:, ·maar de bereikte resultaten waren 
niet altijd in overeenstemming met de gegeven inspanning. Bo
vendien stond·en de meeste' ·spelerl) ·wat vreemd tegenover het ge
volgde systeem, hetwelk weo·s Óp de toepassing van het veel om
streden S.S.S. 

In de eerste helft wogen de partijen goed tegen.elka?,r op. 
Daverende dingen deden zien slechts sporadisch voor. We herinneren ons in dit verpa.Ï1.d ,.!Üleen de hevige protesten van Velo
zijde, t_oen de scheidsrechter ·een, waarschijnlijk door hen ge
maakte, goal niet toekende. Toch mochten onze· gasten met een 

:· 1-0 voorsprong tl,oe gaan drinken. Tn de laatste halve nLi.nuut 
van deze speeltijd 'kre_eg Velo een indirecte vrije schop te ne
men, die via onze keeper·· in het net ·verdween. De -verfrissings-
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pauze had onze spelers b'lijkbaa:r:: goed gedaan,want_het __ spql in 
de tweede helft was var, _ _'mèer · overwogei:( karakter.Dit resulteer
de via de voet van v.Niel in de gelijkmaker,terwijl Haukes ons 
vervolgens aan een 2-1 voorsprong hielp.Velo was zo goed een 
toegekende penalty over te schieten.Dit was echter slechts een 
uitgesteld doelpunt,want 20 inin. voor het einde kwam na wat ge 
talm. in onze. achterhoede de gelijkmaker tot stand.'Onmiddellijk . 
daarop· een felle aanval van onze voorhoede,waarbij.Luxemburg de 
bal maar voor het inleggen had.En in tegenstelling met wat er 
dikwijls gebeurt,de balwérd er ook ingelegd.Er.was nog niet 
genoeg gescoord! Weer kreeg Velo de kans de stand 'te nivclle

. ren en weer klVam LenS terug.Ee1r·ongerechtigheid in_ Velo 1-s'·doel 
gebied leverde ons eon penalty op,die door Admiraal rustig ben 
werd.Na dit zevende doelpunt viel het scherm. 

· Het tweede begon zijn wedstrijd met behoorlijk en overtuigend 
-spel.De voorhoede werd regelmatig in de aanval gezonden en Ve

. lo had niet over pech"to. klagon,dat het eerste doelpunt nog 
betrekkelijk lang _op zich liet wachten.Toch maakte .Kroon nog 
voor het rustsignaal 1-0.Hoewel het spel na de hervatting van 

, minder gehalte was,vielen de doelpunten vlotter.Door Fr.v.Lu
xemburg en Verheggen werd de voorsprong tot 3-0 opgevoerd.Eers 
toen gelukte het aan Velo om ook onze keeper een onaangenaam 
ogenblik te bezorgen. .. 

Lens 3 bleef tegen de derde Ve-lo-editie lJeslist onder zijn 
kunnen.Het spel ·vaii. onze elf was beslist niet in overeenstem
ming met hun standing als v'oetballer.Het verband ontbrak,waar
door de wedstrijd een rommelig aanzien kreeg.Ook Velo deed geen 
bijzondere dingen.Het _toonde wel. een iets beter ploegverband, 
weshalve de 2-1 zege· dan ook niet anders dan verdiend genoemd 
kan worden.De eerste helft sloot af met een 1-0 voorsprong voo 
de Wateringers.Ver in de tweede helft,toen het bij LenS trouwen 
wat beter vlotte,kwam de gelijkmaker tot stand.Voor de· laatste 
fluittoon weerklonk,had Velo evenwel de toegebrachte schade 
hersteld. 

Het vierde begon met een jong elftal tegen Velo 4,dat ge-. 
steund werd door enige geroutineerden.Onze joI1oens begonnen 
goed en· zij, namen dan ook zeer verdiend tlo leiding.Tengevolge 
van enige dekkingsfouten in onze achterhoede wisten de gasten 
de stand nog voor dtl rust aanzienlijk té wijzigen.Driemaal moest 
onze irivaller-doelma,n vissen.Na de.hervatting mam LenS golei
dalijk Îneer en.meer·in de aanval.Toch werd het,na ean plotse

·linge Velo-dóorbraak,1-4.Het uithoudingsvermogen was aan 
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,zijde kennelijk beter en doelpunten bleven dan ook niet uit.Het aantal bleef,jammer genoeg;.tot 2 beperkt,waardoor de· zeg<1praal met 4-3 aan de gasten bleef. 

LenS 5 zag geen kans in het D,H.L.tournooi successen te be-•halen.Het spel vermocht .niet tot grote hoogte te stijgen én de uitslagen waren overeènkoJ:JStig het vertoonde spel.Het .ontbreken van het gewenste ploegverband .. en de geringe stootkracht va.ri. de aanval waren hieraa.rî niet vreemd •. 
PROGRAM MÁ VOOR ZONDAG.27 AUGUSTUS 1950. 
Senioren: 2.30 uur Lens 1 ~ G,D.A. 1 

. 1.15 uur LenS 2 - G.D.A. 2 
12.- uur Lens 3. - G.D.A. 3 
2.30 uur LenS 4 .:.:G.D .• A. 4 

Junioren: 1.15 uur LenS ie kl •. - Velo 
12.- uur· Lens 3e kl. -:-.Velo-

D E E.C. 0. GEEFT DE VOLGEîillE OPSTELLINGEN:_,.· 

Terrein l• 
Terrein 1. 
:rerrein 1. 
Terrein 2. 
Terrein 2. 
Terre'iri 2·; 

Lens -1: .A. ten Dam,A.Hoefnagel,J;Al, J .Admiraal,A,Bogisch,H.J!elmich,A. v. Luxemburg, J .'ilïllems ,.!J,.Hoppenbrouwers ,F.v.Hiel,F .Rom-. bouts; Res: A .Zuydwijk. Leider: Hr H. Haukes. 
LenS 2: W.Hillenaar,H,den Drijver,P.Krol,E.ten Berge,A.Boortman, L.de .Boer,F .de Jong ,J ,Roozenburg,F.v. Luxemburg,H!v ;wèsting,S. Kroon. Res, J.Bom,J.l{rol,Th.Kochi.Leider: Hr A.de .Weert .•. LenS 3: J .Frijters ,Th_. v. Wijk, C .Hillenaar ,B. Vink,H,H6ukes,.[J..Krol, .J.v.Luxemburg,J.v,Spronsen,M.v.d.Berg,C,Wijtenburg,W.Hegge. Res, P,de Leeuw,H. v .l'[iel,J .Versluis, J .Heere.Leiderf-"·& H.Koster. LenS 4, J .v .Melzen,C ,Visser, C .Al,L.de )\'eert, C,Bogisch, V .v .Laarhoven,A,Blok, G.J;,am, IT, Verheggen, C .v .Luxemburg,L.Niesseh; Res: R.Becker,J .Kuip,L,Bom, L.Kortekaas. . · · . :7ij ma.ken de resp.aanvoerder" er ~P opmerkzaam,dat b'oi(e'Ïistàande wedstrijden selectie-wedstrijden zijn.Eventuele veraniieringen dienen daarom in overleg met Ecê of leider te"geschieden. De reserves moeten aangekleed op· het veid aamvezig -zijn, ,ï-odat zij ·bij eventuele open plaatsen onmiddellijk lrunnen invall~n.Tenslotte nóg een prettige mededeling: M.i.v. 1 Sept~ 'Jfürinèn ·wij over 3 velden beschikken.Er zal 'getracht worden reeds op 3 Sept. vriendschappelijke wedstrijden voor de overige elftallen te krij~en. Veel succes en 0prettige wedstrijden. E.e.a. 

U I T H E T J U M I O R E N KA MP. 
De junioren .maakten in de wedstrijden om de Bokaal tegen G.D,A. geen beste beurt.We zullen het maar 011 rekening van de vacantio 



. 

-=390- ---------------------------'----~----
schuiven,dat er van het 3e lel.elftal maar 5 jongens aanwezig 

waren.Hierdoor ging de wedstrijd wegens niet opkomen door ons 

verloren.De opkomst van dele klassers was heel wat beter.Door 

een vergissing bestond het G.D,A.elftal uit spelers,die reeds 

vorig jaar '.in de le klas uitkwamen.Dit verklaart voor een grooi 

gedeelte de fikse nederlaag,die werd geleden.Van de wedstrijden 
van Zaterdagmiddag ontvingen we geen nieuws. 

_ Voor Zondag a.s. alleen 2 wedstrijden _tegen Velo.De vacanties 

zullen dan wel achter do rug zijn.Zet dus je beste beentje voor, 

jongcms, om· dan goe·de resultaten. to bereiken.De volgende speler: 
worden Zondag verwacht: · · · ·· · ···· -· · 

le kl. elftal(l.15 u. spelen) A,'.ëoonen,A.v.Gein,H,de Bakker, 

Blok,J .Bom·tman, F .Sneeuwjagt,A. Urbanus ,W .Romijn,H.Kortekaas, 

· L.Haket,J.Ras,YT.Gelauff,S.de Bruijn,G.Lamroers. · _ 
,e klassers (12 u. spelen) L.Deynen,J ,v .d.I-Ieer·,H.Vollebregt, 

· G.Kleinburink,A.Vester, G.v .Agthoven, L.Fort:r.ian;i1us,J. Combé,A. 

· v .Aarum,S .Douw ,'ir .v. Ge_in,P.Palstra, C.v ,Rijn,J.Frai1cino, T.Linne-
weever. · ·· ·· · · · · · ···· · · · ·· - · · ·· · ' · · · 

DE .AFDELil/G 1s-GRAVENl',AGE van de K.l'..V.B. ga:f voor onze elftal-
len de volgen~.e indeling: · · 
2o KlasD: Spoorwège_n 2, Lens 2 ,Dui11.digt 2 ,D .s. O. 2, Voor burg 2, 

TeJ:as 2;Gr.llïllem II-Vaè 2,Vogel 2,W.I.K. 2. . 

2e Klas E: Kranenburg 3,Bl.Zwart 3,LenS 3,n;s.o. 3,Tónegido 3, 

Duno 3,H.P.S.V. 3,Spoorwijk 3,0ranjé_Blauw 3,R.K.A.V.V. 3. 

;e Klas H: Wassenaar 4, · .Archipel 4,Postaliä 4,Terlaak 4,GDA 4, 
Cóncordia 4,B.T.C. 4,LenS 4,Zw.Bîau:,, 5; · 
4e·Klas P: Voorburg 5,0ranje Blauw 5,Vlilhelmus·5;spoorwegen 5, 

Quiék Steps 5,LenS 5,B.T.C, 5,Jagers 5,Westlandia ·5, 
4e Klas Q: Westlandia 6,Rijsl'iijk 6,Paraat 6,Westerkwartier 6, 

Lens 6,Delfia 6, Duindigt 6,Gr.Willéni rr.:.va:c 6,Texas 6, Post-
duiven 6, · · · · . · · · -· . · . . 

4è Klas U: B.M.T. 7,Duno 7,Vios_7,Quick 7,Arqhipel·7,Wester

kwartier 7,LenS 7,R.K.A.V.V. 7, V.V.P. 7, v.u.c.·13. 
4e Klas Y: D,H.c. 8,B.M,T. _8,_V.c.s., 8,Quick 8,D.H,L. 8,Vios 8, 
Lens 8, ,7esterkwärt_ier 8, A:Il,O. 10.- · · 

--ooüoo------ -: 



- · -- D E L E N S R E V. U E ..... ., .. . " -· .. , .... 
Weekblad van de Haagse R,K. Sportvereniging Lenig en Snel. 

Opgericht 18 1lec.1920 Secr.: v·.s1ingelá.ndtstraàt 135, 
Te_l.: 55,08.22. 

Terreinen Ockenburgh, e:iinde Laan v.Meerdezyoort··. 
Telefoonnummer: 39.68,46 •. 

··Redactie: P.Juffermans- en J-.v.Ve=ooy 
- Redactie-adres: Amandelstraat 51, _ 

-.. Administ:ratie--ad:res: J ,J .v:art;·LuxeÎnbÜrg," Coi,ëriï:i:ëusstraat 56 

Jaargang 1949-1950, No, 52 30 Augustus 1950, 
--=----===--==----------------~-----------------------=------
LENS• ZAKAGENDA. 
Woensdag 30 Aug,:,6,30 u. Training groep 1, 
Donderdag 31 Aug,: De Juco vergadert t.h,v, de vice-voor~itter. 

_ Zondag 3 Sept. LenS 1-2-3-4- rood-blauw- A. 
le· klas -- 3è klas - 4e klas, · ·- · - ·· 

Maandag 4- Sept. Club als steeds~ · 
Dinsdag 5 Sept. Gouden Bruiloft. 
Vrijdag 8 Sept, Gecombineerde Vergadering. 
·Zaterdag. - 9 Sept. De competi:tJ~: be,gi!)-t, .. 
Zondag 10 Sept. H,Mis in G:r.oenestein •... 

V A R I A, . . 
Varia op de .-v·oorpagîna! Dat nioet ~el ·ie=ts· zeer· biflioiidé'rs 

zijn,; Inderdaad--hebben-wij-iets· ·heel aparts--te -vermelden:· -
~n gÓuden huwelijksfeèst. Op 5 September hopen de heer .en me
vrouw F.W.Bontje-Hoefnagel' de dag te herdenken, dat 'zij een 
hal vei" eeuw geleden zich yoor Gods alta·ar verenigden. Je bent 
er even stil ·van. _Twee goede vriendelijke mensen leven nu al 
een zo lang me't en voor elkaar, een mensenleeftijd lang! Geen 

-wonder, -dàt er -vreÜgá.è' ën. dankbaàrheid_ in_ hun familie is·; -Ook 
wij verheugen ons om het feest van-onzeëtrouwe·,:J.ona-teurs,· Wij 
bieden_ het g9uden paar onze hartelijke gelukwen13en aan en voegen 
er de.wens aan toe, dat zij eens met diamant mogen zijn ge~ 
sierd. · · · _-

In de kerk aan de Apeldoornselaan wordt_op 5 Sept, om 9 uur 
een H.Mis uit dankbaarheid opgedragen. · 

Op dezelfde dag Wordt· in Pasedena_het_feest gevierd •. 
Helaas Óntvingen wij" de aankondiging te laat voor de vorige 

,LenSrevue,Nu konden wij de dag en uur van de receptie niet tij-
dig melden. Ma.ar Lens was er, ' · · 
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Bruid en Bruidegom, nog vele gnzonde jar!a)n !! 

.· Gevonden. Een zeepdoos en een wit broekje door J.Bom,' New-
. tonstraat 339. · · 

. ---Over te nemen· twee. paar· schoenen .maat 39; .. adres: _AmandeJ-
~traat 51. · · ·· 

D E J A A R L IJ K S E H. M I S ''JJ:f."GROENJ!STEIN, 
Der· gewoonte getrouw vangt Lenig en Snel o·ok nu· de compe-

, t.i tie aan met é"ëiï·H.Mîii iri dé ruime Ka_pel van Groenestei1r.:lfot 
· is vanzelfsprekend, dat wij hiertoe alle 1edeli en ook alle 

donateurs· dringend uitnodigen·. .. 
Op Zondag 10 September wordt él.e H.Mïs .d~or Pater. J.den .. Ou:

den opgedragen om Gods zegen te vragen voor de club en dé. lo-
den. · · · · 

Om te voldoen aan art. 46 van het H.R. worden de bestu~s
leden en de leden van allii colÏlmissies uitgenodigd voor de Ge
combineerde Vergadering op Vrijdag 8 SepteJ]lber in Het IIÖf van 
Holland. 

Vergadering Juniorencommissie. De heren· van· de Juniorcom
missie worden b:lj ~ uitgenodigd voor de vergadering t.h. v.· 
Dhr ·p.JU:ffermans, · .Amàndelstraat 51 op Donderdag•jl ·Aug-. •a.s. 
om 8 uur 1 s avonds. 

U I T .S L A G E N . L E N S B O K A A L ZONDAG 27 AUG. 
, LenS l. G ._D .A. . 2-2 Lens 4 - G .D .A. 6-3 

LenS 2 - G .D ,A; 0-3 LenSjun. ·1e"'.lè1a.s . .:. 'Vél·o· 1.:4 
LenS 3.:. G.D.A. 0-3 LenSjun. 3e klas - Velo 4-1 

Door onvoorziene omstandigheden moeten wij ons beperken tot 
de uitslagen~ Hiervopr onze verontschuldiging. , , .. J.v.V. ,------~---'-'----------'---,------~--
VAN DE T.R A I-N E ·R, , .. 

Onze verslaggever bij _.de wedstrijd Lenig en Snel - V,:,l.o. 
heeft opgemerkt, dat onze.jongens het stopperspilsysteem volgder 
en dat zij daar vreemd tegenover stonden. Naar aanleiding daar
van een. korte uiteenzetting.· 

Inderdaad heeft de T.C. na overleg- met ondergetekende be.
sloten, dat ook onze. beide eerste elftallen in de a.s. competi
tie de moderne tactiek.zul],en,gaan toepassen.· Daar hiervoor· 

• echter een overgangsperiode noodzak,:,lijk is,. __ speelt ons eerste 
elftal sedert de wedstrijd tegen .a.v.c. met drie backs, dat· 
wil zeggen, dat de spil zijn aanvallende taak heeft laten va-



• ;-~~---------------------------------122:: 
;ren, en_ uitsluitend.als ·verdediger.,optreedt •. De taak van de 
ov:e.rî.ge :spelers werd hierdoo):'. natuurlijk .ook enigszins gewij
zigd. ZÖ-zien.wij b.v: Ónze backs .reeds d·e vlèugelspelers van 
de tegenpartij bewaken. . . , 
., Voo'reen goede toepasS:ing va.ii het stÖpperspilsysteem is ech

::ter .. eeil grondige theorêtische_voorbereicl.ing nodig. Tot op .dit •: moment bleef 'deze theori_ë' '.no/F achterwegê, . zodat het· volkomen 
begrijpelijk is•, . dat énkelè spelers' wat vreemd staan tegenover 
hun p.ieuwe :taak.· Zodra wij st):'.aks ·met de ta.c.t:i,~kbesp_reki~n .ee)l., aanvang gemaakt zullen· hebbel'!, zal dat zeker tot het ver-

·•·iLeden behoren. Laten wij .. nu echter niet de fout maken .met de 
·be~eririg, dat onze jongens het S .s .s .• toepassen. Dit is be-,.,slist-.{nog) .. niet, het geva1., ... · . • . .. . . .. . . . . . ... 

De invoering van de nièmve speelwijze zal zeker ook (en· 
vooral . .in hilt. begin) fouten met" if~h meebrengen: Lat.en ,vij dan 

.niet te snel klaar staan met onze éritiek. Wij zi.'inpas begon-. nen aan· ·a:e :opbouw van een ·plo~g, waarvan de honiogeni tei t een 
zeer sterk wapen zal z:ij:l. Deze opbouw vraagt echter tijd. Wij 
beschikken thans gelukkig over een eerste elftal, dat. bewezen 
h,>e;ft yqor de punten te will~n vechten, en dat vrijwe'f s:{eeds , au grt:md ,complet op de trainingsavonden vèrschijnt. Wannéër 
dit in de toekomst zo zal blijven, gaan we met dit elftal.on-getwijfeld een goede toekomst tegemoet, · · , •• ~' .,.J • ., • • • • • 

:_ p B:°ci G R ·A M M À. SENIORES ZONDAG 3 SEPTEMBER 1950 •• . 2. 30 ü. LenS. l ·- - R.K ,A ;y. V. "J terrein l lokaal l. 
1.15-u. LenS,2 ~ R.K.A'.,V.V.·.? ... terreil'!-3 lokaal l. 

·-:d2.~ .. u.,.LenS· 3-. - R.K.A;.V.V,·.3, terrein l lÓkaal·.l. 
2.30 u. · 1enS 4 - R.K,A-.V.V,• 4 . terrein 3'lokaal 5. 

·• J,2.- u. ~E?!,Srood - LenSblamv .· .. terrein 3 lokaal 5.(Die Haghe) 
.. p R.O'G'R~'i.r MA JUNroÎ&~·'zoNDAG 3 SEPTEMBER 1950~ 

2,30 u. LenS A - D.H.B.R.K. veld 2, lokaal 2. 
, 1,.15 ,u. J;,enS le kl. - R,K.A,V.V •. veld 2; lokaal 2. . ''.'i2~~'ii.''LenS 3'e·kl. ~ R,K,A.\f,V."· ..• veia: 2,lokaal2'. ···;•· 
' '3.-,;.:u~ ·n_:1!:B:!,l-,K~ - LenS 4è kl. '.terrèin Oékenburgh. . -: ,_,_.;:,' ··•·. 1 .• ; •• 

SamenstellingsLenS '.A:: 1.:'i!aring
0

, N,de Leeuw, A.-Speelmans, W. 
Borsboom, ,Jiî;Blok,\p.;Eerhart, S.Hanswijk, J .Beckers, W ,Visser, 
.s .•. v._4.z"eep,. ~.Bon, P.Si,13,l, ~•Yl!eesw;ijk, Reserves: J.Jag':lr 91). T.Völlebregt, Leiders: Dhrn W,3/isser .en A,Speelrnans. . . . . . ' 

1en3·1e klassers: A.Toonen, Á.v,Gein, H.de Bakker, G.Lammers, 
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J.Boortman, F.Sneeuwjagt, S.d.'ê'_Bruyn, N.Romijn, H;Kortekaaa, 

.. L.Hake1;, B.de Groot, A.Urlianus, W,Gelauff, Roservcs: N . .N•i• 

H.Kemper. Leider: Dhr P .Juffermans.. . , . ; <:: 
~ . ' ' 

· LenS 3e klassers: L.Deijnen, J.v.d.Mèer, H.Vollebregt, W.v~ 
Eijden, A,Vester,M.Mas, L,Fortman, P.Palstra; A;v.Aárefu, J. 

Douw, T ,,I,inneweever; Reserves: G. v .Agthoven, F .SchoffèJ:meyér, · 

R.Vredenbregt. Leider: Dhr I;.v.d.Meer. · · 
..... ~- . -·~· , .. 

Lens 4e klassers: L.de Vreeze, .. H.Berkemeyer, J.v.Velzen, A.· 

Bm,ghouwt, C.Nieuwenhuizen, J.Jorink, A.Krohof, C,v.Rijn,G. 

Kochi, \'T.v. Gein, c. Veldink, lV'. Grahdiek, A. On,derwater, J .Beer-

man, C .Mee_rshoek. Lei.der: dhr P.Meershoek. '· 

----------------,--------~---~---------
D E E.C .O. · B L A A S T A P P È L. .,·, 

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 6. 30 UUR: Training voor groep l. i_ 

Ih- Al Sr. : Voor de 
· no~ig. 

OPSTELLINGEN. 

• J --- ! 

wedstrijd van 12 uur zijn de rode:·shirtj.es 
,- .. . .· ;,, -··., 

' 1· ' ' 

LenS 1: A,ten Dam, A.Hoefnagel, J .Willems; J .Admiraal, ·A.Bo-

_ gisch, J,Al, A.v.Lu:icembm,g, J.Rç)ozenburg, H,Houkes, F,v.Niel, 

F,de Jong.· Leider: llj H.Houkes. . ... ,._; , _: ·· 

LenS 2: W,Hillenaar·, H.Helmich, P,Krol, H,den Dri3~~r, ':A:Ii~ort

man, L.de Boer, A.Hoppenbrouwer, E.ten 'Berge, t:v·.tü:x:êm1Ïurg, H. 

Naastepad ,. F .Rombouts •.. Leider: .Hr A.de Weert·.'···•:.:.._.,__:_. ___ ~ -'-~,..c 
- . - ,, ...... . 

LenS 3: J.Frijters, T:P,,v.Wijk, C,Hillenaar, C.Wijtenburg; .J. 

Linneweever, C.v.Luxembm,g, A,Zuidwijk, J .v.Spro'nsen, .A,-Ko1Jpe-

le, H.Kops, S'.Kroon. Leider: Hr Ph.de Heer. . :: . 

Lens 4i J.v.Melzen, J,v.Westing, A,Krol,' L'.de We'e'rt, ·c.Eóg'isch, 

V ,v ,La~hqven, A,Blo~, M,v ,d,Berg:,_ iî.,Verhegge!lLg~}'.?.ID.~ .. }'!'!..~~g-
ge. · ~--:· -~:--· ·_.•·:· -•-····. ·- ···· · ·_···: · ··· ···· .:. ·_.:·_'·:5J. ·: __ ;:··-~·-· . ., 

LenS-rood ën blauw: J;Heere, B.Vink, R.Bécker, J :B'dm; H,:.i-·:~iel, _ 

N.Arisink, B,Bes, L,Bom; L,Bosma, .T.Böuwméester, '·J.v.d~By:f.làardt, 

M.Gelauff, G,Hendriks, A.Jansen, W.Hugens; J .Jehee; W.Kifuinen, 

. J .Knij_ff, Th.Kochi, L,Kortekaqs, C.!Çras, J-::Me.YeI'~: ·w ,Naastepad, 

G,v,Reenen,.A.W~emans, P,Wageman.s,. J~'v.Zón •. •Leidera:,;Eco. 

A.s. ZOndag is. de. '-'generale" -voor de. competitie; Doêt:'!!Ilèil . 

je best. Veel succes en prettige wedstrijden. ' · 

-_ooOoo~. · ··.>'.'..:,. -.. __ · -'.~'.~~:-~• 
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UIT:.HE'T ·JUNI 6 R'EN KA l.i P. 
FOTO'S. . ' 

De volgende knapen moeten snel een pasfoto inlever.en: 
Snel, want de competitie ·begint op 9 September. Het betreft: 
M.J.Blok; W.P.Grandiek, J,P,M;Cohen, .:r.H.M,Rooney,' J.C.Beyers-
bergen. 

KEUREN• ---~: -
• , Met · de· meeste spoed dienen· de volgende jongelui zich 

te onder1Verpen aan de sportkeuring: Jac. de ·Roos;· J.v.d.Toorn. 
De keuring geschiedt a.s. Dinsdag 5 September van 5-6 uur, 
Varkenmarkt 1. Tijdig komen! Ook-anderen die nog niet zijn 
gekeurd, kunnen terecht. 

PUPILLEN, LET EENS OP ! 
Tot nu toe was de pupillenvoetballerij niet van bondswege 

geregeld. In het komende seizoen wordt dit anders. Of pupil
len ook voorname mensen zijn!! In verband hiermee moeten zij 
allemaal een pasfoto inleveren bij ons secretariaat.(op de 

· achterzijde de naam te vermelden). Zorgen jullie däar ónver-· 
wijld voor ? ··· · ·· 

Later gaan zij gezamenlijk naar de keuring, waarvoor nog 
wel een mededeling volgt. . . . 

Dus nu fluks.een pasfoto! Liefst vóór 5 Septe~ber! Sluit 
ze in•een enveloppe en deponeer ze in de bus van Dhr C.Bier
huizen, Wilgstraat 40 (niet bellen). · 

P.J. 
·--------------------------------

ALS IEMAND VERRE REIZEN DOET . , 
DliN KAN IITJ VEEL VERHALEN. 

En als een LenSer een verre:rei~ maakt, stuurt hij z1Jn 
club thuis·een mooie kaart om anderen deelgenoot te maken van 
zijn vacantievreugd._ 

Tom Heijdra zocht het in België en beklom d~ _Citadelle van 
Namen. &lis van den Burg dacht' aan ons, toen hij in Kurort 
Tonbach in het Zwarte Woud was. De Kampeerders Adri Duyve
stein en Frans de Jong zonden een groet uit Baarle Hertóg!-
Do secretaris van de Juco, C.Bierhuizen, besteeg de Flescher
horn, die bij Grindelwald samen met de Eiger zijn top in de 
wolken steekt. Piet en Adri Krol resp. met vrouw en verloofde 
wilden Godfried van Bouillon n'og eens · ontmoeten, troffen hem 
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niet tp.uis, maar bew_oh~e_;rden w,:,l diens Ki,.s:f;,:,el en, ,].,:, __ vrijde. om
geving. Kees en Hans Hoogeveen namen de ,boot nà.á.r-Ëiigëla.ná.·en 
lieten ons op een· kaart uit Ii)rndhurst zien, dat daál:-·-·ook ezels 
zijn. Koos Wallaart houdt van vechten, waarom hij Fort ,Wullem 

·te Maastricht bezocht. Evert ten Berge en Nico .Ansink, dë,on+ 
afscheidelijken, stopten op hun tocht eveneens in Limburgs 
hoofdstad en stuurden een.kaart met zwoegende paarden op een 
rijk korenveld. En uw redacteur besteeg in Leeuwarden_dè 01-

denhove en tuurdè vandaar met heimwee naar Ockenburgh ••••••• 
tot ·de volgende vacantie. _ ,·. 

-00000--

' . 
. . . ~ .. ·- .:~, 

. _.,.. .. · 
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Café • Biljárd • VergunI?-ing 

J. A. HIERC:K. 
PRIMA CONSUM·PTIE 

Apeldoornselaan 4~-~8 Telef. 39.29.45 
1 

Iedere. Maandag Clubavond van 8 tot 12 uur 
R.K. Sportvere~lglng "Lenig en Snel" 

Voor betere 

Schoenen bij 
' ., 

! ... ....r;JJ 

Fahrenheltstraat 448 Tel. 331831 
Koningstraat 44 JI en 4418 Tel. 398555 
Jan van der Heijdenstraat 53 Tel. 119669 
Paul Krugerlaan 115 Tel. 337955 
Neptunustraat 44 Scheveningen Tel. 551754 

' 

dleeds Je ni~uwsle snii/Jes 
• 

-~-.·.,· 

' . 

.~. 

, 

. :_,.~ 
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SpaartlJookmee 
.. 

voor ons· 

6e .. LU STR.UM 
7-· ·~ _,,._ 

in 19507 

J. · Hoogeveen en Co. 
DBN HAAG . 

IJZERWAREN 
GEREEDSCHAPPEN 

. Veenkade 31-35, Tel. 33 40 27 

Filiaal: . 

Rljswijkseweg 250, Tel. 11 50 ~ 

Jan van 't Veer 
Peren,traat 8 • TeL 33 99 89 

Limonade-
en 

Mir.eraalwaterlabriek. · 

OFfSET-

COPIEERINRICHTING. 

2E 0E.•R;[M~~STRAAT 11'/ HOEK EL.ÁN0STAAÁT 

TELEFOON ~Q5683 • 3385Q2 

L!:NIG EN SNEL { ' ~. · 

is de service i.n 411 

HOTEL C A FE-R EST A V R A'N T .. 

,,HOF VAN HOLLAND" . 
Mode~ne zalen tot plm. 300 personen 

WAGENSTRAAT 44, TEL 117099 

' . 

N.V. G. C. VROEGH'S 
WIJNHANDEL 

nJ)• [K;,,Oon" 
u BELT ••• EN wu BEZORGEN 

Weimantraat 198;204 • Tel. 33 4Z 23 

Zuid Bai<emiagel 288 • TeL 33 00 15 

, 

Welke Fun_cfionaris? 
V oonllter: 
W. :Praalder, R._t<aelnn 30., 

Rijswijk. Tel. 119509 

Algemeen Secretaris: • 
A. v. cl. Klcll, G..iaan 51, Tel.. 398375 

Pennlngmfflier: 
H. Haukes, 2e Schuytstraat 60 · 

Elflal-commlule, 
L de Weert, Anna B!)nslaan 21 

Junlor-commlule: · ·· 
C. B!erhu!un, Wllgstraat 3!M0 

Redaclie: 
P. Juffermans. Amandel;traat SI 

Pti Pti: · 
W. !'fillenaar. ·Mle:nt 217 

Admlnlalralie Lena-Revue: 
J. J. v. Luxemburg, CopernÏcusstr. 56 
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