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?pgericht 18 december 1920 

32e Jaargang 

. . 

.-t· .. 
Lenig en Snel ., 

- ! 

'· 

·'Tirreinen 
, · Iiengelolaan •· .,. . 

* 
. . 

Alg. secrelar!s: H. Haukes, 

2e Schuytstraat 60, 
· Telefoon 324721, 

' ! -' • 

Secr. Elftakommlss!e: F. J. van Luxemburg, , 
. , Buys Ballotstraat ,54, 

Telefoon 636509. 

Secr, Junioren Commissie: E. Sarolea, 

Mezenlaan 43, 
· · Telefoon 331506. .. 

., 



ASSURANTIEKANTOOR ItERVEZEE EN DE 1HCit 
. 

Mezenlaan 31 - Telefoon 395814 

Alle verzekeringen - hypotheken - autofinanciering 

Voetbalschoenen 
t/m maal 39 f 12,95 
Gehele Lensult
rustlng voorradig 

lensleden 5 pCt krt 
Geen filialen 

Welmustraat 116-118' - Tel, 636608-336709 

Lens Leden· 
\, Indien u iets nodig heeft op huishoudelijk 

· , · · gebied, 

Ver.geel dan Uw oud:ledeli niet. 

Wij leveren u' met attractie alles 1 e kwa
liteit bij aankoop van · 

Koelkasten, Wasmachines 
Kolen en:Oliel1aarden , 
Gasfornuizen en Co,,:.[oren· 

Wij verzorgen al uw Reparatie aan Hulzen 
.Binnen en Buiten. 

Douchecel/en en Geysers 
Bad- en verwarmingsinstallaties 

K. W. BONTJE 
Loosduinseweg 595-597, Den Haag 
Telefoon 335483 

•' ... 

' 

. Firma M. A. Laforêt 
Zoutmanstraat 39a 

· Tel. 330796 

. Fruit - 'Delicatessen - Fruitmanden 

N.V. G. C. VROEGH'SJ WIJNHANDEL 

,, (])e C'JCroon" · 
U belt en wij bezorgen . 

Weimarstraat 198-204, Tel. 334223 
Houlzager~singel 85, Tel. 330075 

Glashandel en· Glasindustrie 

H. L. ZALHE N. Jl • 
Uitsluitend adres 

,.,Prlnsestraat 9i, Tel. 115990, Den Haag. 

Glas voor diverse doeleinden. Glas in lood, 
Glasreklame, Geslepen glas, Glazen naam• 
platen, Glasverzekering. 
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Weekblad van de Haagse R.K.Spo;tvereriiging Lenig en Snêl · · 
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· -· · --- Terreinen· Ockènbu.rgh; einde Laan v .Meerdèrvoort · 

' • Telefó'onnummer: 39.-'58.46 -· · , 
-----· ------· ------------ ,. -------------- . ---------. ------ .. -- - .. -

Redactie: L.de Weert èh A.v.Gastel 
Redactie-adres: .{Uma Bijnslaan . 17 "i 

. Gironummer: Penn.L·.en S.i 33.67;11 
Administratie--adres: J .J :van Luxemburg,_ Copernicusstraat, 56 

1/ Jaa:r:gang 1953/1954 . .

DE NIEUVIE JAARGANG. 

No.1 
• 1 .. 

2 Septembe:r' 53 . . . 

· ... Met het voor. U liggende nummer begint voor de Be maal eèn, -
. jaargang :van·_wi,kelijkse Lensrevues. Op 1-Augustti.s .1946 ga- . 
start, heeft ons clubblad zich nu al 7_jaàr in zijn huidige' 
vorm aan U gepresenteerd, ·ondal)ks de financ:i.ële ·offex;i, die 
het van dè vereniging vergt. ' . . ' . 

Ondèrgetekendai,staan voor de moeilijke taak de Lensrevue 
minstens, te handhaven. op het, peil,, waarop hun. voorgangers- , 
redacteu;ren; de heren' J. v;,'ir.KleYi, P.Juff'lrpià.'1s en ·J. v. Ven--. 

· rooy halµ' hebben gebracht, doch tevens rekening te houden 
met de begrotingspost voor ons clubj)lad, die be·slist -niet .. 

. ·overschreden mag worden.- " '• 
· Eld<?rs • in dit ·nummer zult U iets' lezen van· çl.e plannen, 

die wij hebben 'ten aanzien van een andere dan tot nu toe 
gebruikelijke wijze van samenstelling V?,Il de Lensreyue •. 

" W:i.j beginnen dez~ jaargang met de vaste wil er het beste 
van te maken Sf\ hopen daardó'Br een bescheiden bijdrage, te · 
mogen'leveren aari eèn grotere:bloéi van ons blauw en wit en 

_aan het streven: Lens mnhoog!'- - L.dé Weert 

A.v.Gastel - ' - ~ .- __________ _._...... '. _,--_ -,, ': - .· '. ---. --- ___ .;,.· ·" . ''• -- ' - . - -- . '" ... -
L E N S t Z A K A G· E N D A. _ r _ 
Zaterdag 5 September: 4 Juniorenelftallen spelen vr;i.end- . 

• , ?Chappelijke wedstrijden. ·Een pupil-' 
lEmelftal · doet evenzo. _ 

_ Zondag·. 6 September · • Léris 1 'en 2· op bezoèk bij Lisse, 
·-. Lens ·4, ,5 ·en 6 spe}en·.tegen M.O.A. 

Maandag 7 September Clubavond,· Voorbeschouwingen. voor de 
eerste ronde • 

' 
. / ' , 

i 

r 
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-2- . . . . ... ,._ , .. . , --

Vrijdag 11 S~ptembe:i'f s· u.ür.:':Bestu.u;sverg~d,ering t.h.v;de , . 
. · · · . heer H.Houkes, 2e Schuytstraat 60 •. 

·--.,---- ·------ .- ·_.1_- _;L_- -- ~-- .. ---- ---- ·----· ---- ~-------· . __ 
DE REDACTIE AAN HET WOOIUl. · ., i. 

Bij het begin van de ·nieuwe jaargang willen wij u·iets 
. vert.ellen -van, àe plannen; die 'wij hebqen ~oor een andere 
dan tot nu toe gebru;ikei'ij.ke indeling van _de Lensrevue •. 

_Na de "zakagenda"· en "de redactie aan he_t woord" volgen 
· voortaan alle officiële publ;icaties. In dit .gedeelte zul~ .U· 

aahtreffen:bestuursmededelingen, wedstrijdprogràmma1s, publi
caties van Eéo en·:rucó(o.m.opstellingen), eventuele aankon- .. _, · 
digirigen van andere commissies·en de-uitslagen van gespeelde: .. : •• 0 ..... , ,,,•,.~•• '•••MO~ .:· •,.. \ ; • ,~· • wedstriJden. · · , .. , ,• · , 

Na dit officiële volgt da,i, het. redactionele gedeelte ·en' 
' hierin zullen de wijzigingen het sterkst tot _uitdrukking ko

men. Zo mogelijk elke week zullen de competiewedstrijden van 
één senioren- en één jupiorenelftal uitvoerig worden béspro
ken, waarbij niet al.leen de wedstrijden, ·doch"ook and.ere •· ·· 
punten ter sprake zullen komen •. De overige wedstrijdverslagen 
zullen .als regel beknopt· zijn. . . . 

· Een médewerker. zal elke .week.een overzicht geven.van de 
gebeurtenissen van de.voorgaande.week. Deze rubriek zal zich 
niet __ bèperken tqt de wedstri~den, d,och meer het clubleven· ih 
zijn geheèl behandelen en·incidenteel ook buiten de clubgren-

... ' ' • ' ~ ' 1 zen gaan.. ~ ~ 
~Eln,slotte hopen• wij in staat te zijn van tijd tot tijd 

artikelenite plàatsen, die interessant of nuttig kunnen zijn 
voor"onze lezeTskririg. In enkele gevallen 'zullen wij 'hiervoor 
een, .. naar wij hopen niet· tevërgeefs beroep moeten doen op 
mensen, die in bepaalde opzi'chtan kundiger zijn dan wij. 

Wij- hopen hierdo_or jie Lensrevue te kunnen handhaven als 
een lezenswaardig clubblad, ,dat steeds als' een ,'7ekelijks 
terugkerende vriend zal viordéh •begroet. ' Red. _. -- -----"";, ·----------- · ... __ ,,,, ___ ·--------- .- ·------~---...,-----.' 0 F F I C;I E E'L'c••«•:··. ·,;:',1 . -. .. . ' . '·.•< 

;. ... ,,._,' ·" Aan,;.enomen als lid· · •· · '·' · · .. , · ,: .· =--'::né--=--=--=--'--:-"~• f • ~ _. no,3: J.P.S,v.Bussel, ·Newtonstraat .349, 27-4-1939 
In ballotage: · · _ · :,·· '"''. , 
no.5• J .P.P,Witters~· N.W.Binnensingel 7, 7-3-1939 
no.6: 11:P.Bom, Betjé._Wolffstraat 39, 6-2-1941 

' . , • • . • . .: ~ .: : : ' --- _- ':" --- ·: ~.... . -r -' 
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-· ~ }'. ~_ .. , __ ,,,...... t'•·"';: -~~-: 

---·-----------------------·--- . _;:.;.. ____ :_ ____ . ___ ;: ________ :2: 
PROGR]J,fü[A SENIOREN VOOR ,zoKDAG 6 .. SÊPTEl'IÎBER 19'i',,· 

2.30 uur Lisse 1 -. Lens, 1 , gelII,spor.tpark Lisse 
2.50· uur Li~se 2 -· Lens 2. <,. ,, 

' . 
Vertrek autobus 1 uur café Hierck,: Apeldoornse laan 46. ~ 

2.30 uur Jfl.O.A.1 
1.15 ·uur·M.O.,A.2_ -
12,- uur l.!,O.A,3 -, .. 

Lens 4 
Lens 5 

6 Lens 

, . ..,_ ·.l . "- , 

PROGRlll:,füiÀ JUNIOREN VOOR: ZATERDAG ~ .SEPTEMBER 195'5 

--~ ·.' ...: ··•' 

3 ;30 uur Lens 2e kl. -: MOA· ... ·_: .,,.T_erreih Ockenburgh 
2,30 uilr Lens 3e,4e kl.oomb·, - MOA ... Terrèin Ockenburgh 
4.45 rtur G.D.A,. • Lens III kl.·,ter;rein nàast de kerk,· 

· ·. _: ,-Loosduinen,sam,enlêÓmst.4,15 u,op G.D.A. 
3.30 uur G,D.A. - Lens IV kl. _idem; Samenkomst 3 uur op. 

' 
G.D.A, ... . . . . '· . 

«r•,;./' ~-
2,30 uur G,D,.11:, - Lens Pupillen.,idem. Sa.menk.omst 2,15 u. 

op G.D·.A. - ... .;},_;·,.;, .. . · "/ · 
• 

OPSTELLINGEN SENIOREN, ·. '''.' ·. . 1 ' . , 

Lens 1 , A, tep. Dam, J ,Admiraal,E ;v-:Laarhoven, J. Walsteyn,Y. de · 
· Jong,A.Hoppenbrouwers,Aiv.Luxemburg,H.Haket,H,Kor~ 
tekaas:K.Kuypers,J ,Wüstê:feld; .· : · 

Lens 2: R,Mah~~u-,H_ •. den Bakker,Jf;Ke~per·,s,y1oemans,C,Visse;r, 
., J~·.Roozenburg;E. ten Bergè,A,,Zuydwijk,A,H.oefnàgel, . 

1/r,Hfg(l"e,F.,v.Niel. 
1 

• 

Res~rves i' én l• - . · . . -.-;'::._,_: .. • · \ " , . · •, : -~·,;::, .: 
. A. v .Gas'tel,R,WUst\)feld,C .Hillenaai-, V. v:Lll,àrhoven,L,de ·Boer, 
A.v.Ge:i:n ·. · · · 
Lens 4: j .Frijte;rs ,A,Bogisch,C ,Ê,i:igisch, J .v ,Spronsen,B·._vînk;' 

Jac. v .Westing,P. de ·Léeti.w ,P ,Oranje ,H.Helmich,J .Brochard, 
L.Bom.reserve: G.La.m,E .Löweristein, J .Ballering. . • 

.. Lens 5, T. Vollebregt ,A.Krol,l:' .K:tol,G, v ,Reenen,M,Hollandèt-,. 
L.Niessen,J .Bom,H.WilleJn.9,, W. Ver~eggen,L .• Haket, G.1<i .•. 
-Gein,reserve: S.de B:r·uyn,H.1.folènkámp,F.de ~Tongh.·· 

Lens 6:' J,Jager,J·.Beckers ,J. v .Ltixenibûrg,W .Klünnen,J. v .Zon, 
H.Mulder.,N,D,emkes ,M. Lückel,P .Pellekocir1i,C .Kra,s ,E. ' 
Sarolea:,reserve :K,Wa:11'.aa:rt,G •. çie Màa.t,M. v .Leeuwen.~ 

.J, •. _.. ·. . ,. ~ x~ooo-x, . '.... ~ ·; 
DE C.OMPETIT.IE :INDELING. , . ..,_, · · , ·· - - · ·· 

Nadat wij. reeds enige weken 'geleden 'de indeiing · van ons 
eersi;e elftal hebben gepub;J.icee;rd,kunnen wij,' aan de>há.n:d ' ; ,, 
van het in. d.ê"Sportkroniek gepubliceerde prógrammavoor 12 

, 



,, 

-, 

-4- ' --------------------------------- --------------------------. . 
~ . ' , . ,, ·. 

'-~rr 13 Se!itember; nu.' ook de ind~ling ~an ónze overige -elfti:i.1-lén bekend maken, -Dé eerste wedstr:i.jif zal st~eds gespeeld worden.tegen de 0 club, dïe·als tweede vermeld staat. De achter deze club vermelde letters' t of u geven aan, of deze. eer_ste . wedstrijd een thuis-, of" een uitwedstrijd voor Lens is •.• SENIOREN: · " . . ' ' 
1e klas D: Lens-2, _.\.,D.S.2(t),Tonegido 2,La'.aklq,artier 5,Zwart Blauw 2,Blauw Zwart(W)2 1P.D.K.2,Archipel 2,A.D.0.5. 2e klas Ft" Lens 3·,G,D,A,_3(u) ,D.H.L.3,H,v.Holland 3,0ranje 

Je klas I: 

3e klas K: 

4e klas L: 

4e klas Q: 

JUNIOREN: 

Blauw 3,Tonegido' 3,Voorburg 3,Rijswijk 3,Vlestlandia 3,Maasstraat '3; · · 
~ens 4,G.D.A,4(t),Archipel 4,Concordia 4,H.B.:0.8, Rava 4,0ranje Blauw 4,Delfia 4,B.E.c.4. - , ' .. Lens 5,V,.C.S.5(u),Cromvliet 7,Rijsuijk 5,Westerkwartier 5,H.B,S,9,Scheveningen 8,Vios 5,D.H.1,5., Lens 6,v.c.s;6(u) ,Rijswijk' €;,Oranje Blauw 6,1faas- -straat 6, Valkeniers 6 ,B.M. T .6,K.R. V .c .6., Wilhelmus 6, Spoorwijk 6. _ . · 
Lens 7 ,Quick 8(µ), Westerkwartier 7 ,Rava 7, V. V .P. 7, , Archipel .7,Rij~~ijk 7,cromvliet 9, 

, . 
A-klas 1-: 

1e klas F: 

Le11s A,B.M.T.(u),cromvliet,C:r.Willem II-Vac;V.U.C., Wilhelmus ,A.D.O. ,Scheveningen,D.Ji;. C. ,Westerkwartier. Lens.•B,"V, V .P. ( t) ,D,H,B,R,K, ,D~H.L. ;Gr. Willem II-.· Vac;'K.R. V .c. ,G.D,A. ,Quick Steps,Blauw Zwart. ·. 
Lens C ,Gr. Willem II-;Yac( t), Wilhelmus,Rava, Ve_lo, 

1e klas H: 

2e klas G: 

2e klas I: 

'.. 
3e klas G: 

l 
3e klas I: 

4e klas K: 

· 4e klas .N: 

Pupillen: 

K.R, V .C., Verburch,Westlandia,, , -_ . 
Lens D,Gr,Willem I:):-Vac(t) ,s. V.T. ;Rava,D.H.B,R,K., -V.V,P. ,D.H.L.,K.R,V;c,,Blauw Zwart,Quick Steps. Lens E,V.V.P.c(t),Juventas,y.V.P,b,Gr.V{illem II--,Vac, a;n:s :;a.D.A, ,R.K,S. V ,M. ,Moa, Verbur,ch, West- · landia. · · · ~ ~ - · , 
'Lens F ,n,H.L. ( u) ,Wilhelmus_,K.R. V .c. ,s. V. T. 'V. V .P:' ' Blauv, Zwa:r't ,'(}raaf Wille!Il II-Vac.. ' - · , . 
L'ens G,Gr.Wil'.Lem II-Va,c,(:µ) ,V.V.P,,D.H.L.,Den _ HooJ•n,R,K.A. V .'V :~•Valkeniers, Vita Nostra,Wi t Blauw R.K. i • • •. ..,, _ . . 

Lens H,S .V.,T, (u), V ,V .P. 1Wilhelmus,D.H.B,R.K, ,Rava, D.H,L.,Gr.Willem-II-Vaó,Blauw Zwart,Quick Steps. Lens. I,D.·H.B .R.K. ( t), Wilhelmus, V:, V. __ P. ,Rava,K,R. V,C,; er.Willem r;r-vac,Juventas ,L.V .s ,J. ,R.K:s. V.M. Onze pupillen zijn·ingedeeld in groep F. Zij spelen ·, hun eerste wedstrijd thuis tegen G.D.A. 
•' 

• 



- ~. 

_,, _____ . / .. -- ,/ - . -- ,. ,_ : '-:--:,. .· ---~. ,· ,, . ~ ·,. - :" ~-" ·:·'' _ .. ::- · __ -·,-_• :5-
·-~ • . ', ' .,.. j .... ,. ... 
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• ~ 1· 

. ·. OPSTriLtING .j1JNIOREN: ·• 
-~~/. ~ i, Lens 2e klas·: P,Kersche,P.Ja11s,Th.V;issers,W.Leljeveld,C. · 

· · Meèrshoek,P, v .Kas teren, G. WitkÏµnp,B .Plat', C .Fortmwi, G. Verhaar, ;r .Me,ïjsen.Res. :L.Gillissei.,Ch;~ero;I.d, W .Kok. · · · .· .. · : · 
Lens 3e en 4e klas èomb,:' R,Sinit,L.v.d.Meer,H.v.d,Kleij, . 

J .Bontje,R. de Waart,L.Koelemeij ,L,Nuijen, W ,St.oové, · A. Lutterman,J,de Heer,P.v.Osch,Res.J,Simonis,J;v.d.Vring. · .' Lens 'Se klas: A. Eckhaxdt,N.de Gru,ijtèr,J .Grootl\uis·,H.Lan-· cée,J.v,Bussel,S.Dijkstra;1.v.V/esting,E,Strüwer,H.Prijpper, · •W .Runderl,amp·, C. v·.Br,eugel .Res .A :'v.d. Laan ,R .Sui jk{lrbui jk, 
'.Lens .4e klas: J.Tàk,G,v,d,Waaxt,P •. v,d.Lèeuw,J.v,Leeuwen, · · H .Bayer,R,Spiekerman, G.Keniperinàn,'J .de Gruijter,F·.Burghouwt, H.Rooduijn,P.Meershoek.Reserve: A.de Groot'., · · ·. .· 

,, Iienspupillen:_ K.v •. d,,LaánJG,de Rqos,H.v.d.1'ijl,P.Haket,N,Osse,' · M,Heerschop,J .Bennebroek,G.Ha,lléeh,P .Straver,A; v .Zeeland, B,Teunissen. · · '•. ··· · ·,.·. '. ·.· • ·· · , . . ·• • ('·' . • ~ . / 1/ ' ' • Foto 1's eri keurini;;en: Gelukkig heeft eèn aantal jongens ge-, hoor gegeven aan onze zeer. dring~nde :oproep om hun s_pu),len . in orde te maken.. · ·, "< . _. , . . . · .. 
, · , Maar, ... , ... wij miss.en nog 'ióveel' foto I s e,n .keuring;..' bewijzen;·· .. , , .. .,., ,. r.~ •. • • ~. •· 

De· zondaars? Hier· is"de lijst: ···H;liàyer,J .ÉennebrÓek,L; ' , • ' ,, • . '. • J - • Blom,c .y. d,Boogaert,G,v.Dqorn,H·;nouv1,F.;Frac/rn;r,s,,J. v,Geest, · .. L. Gillissën,H. Gribnau, J .Meijsen,N•. bs13e';'B .Pl'af,'J .Ro:Oney; 
G, de Roos,P.Hersche ,P ,Jans ,P. v;Kasteren·,H.v .d,,Kleij ,W ,Kok., J.Lelieveld,R. Smit ,H. v. d,; To·orn, G;Verhaar ,K. Uhlenbusch, Th.' Vissers,H,de Vlugt,G,Witkamp.. '.' . · '. .... ' · : , , 

: Het. zijn maar 281 namen. En dat nog één week voor de aan
vang van de competitie. 'Het programma voo~ .J2-J3 'September is al gepubliceerd in de Sport':kroniek. , · • ' ; . " , . , ',, 1 ' . ., .,, " •" . · Op blz,357-358 van de _vorige' .'Lensrevue· kunnen de .heren lezen of zij voor, keuring, .f'oto'.of beide'moeten zorgen • 

. Het is wel fraai ! · · 
: ,, .. .. 

De 'Juco vergadert op Maarid~g ,7 S~-pteinber· t.h.,;, 
Juco' 

· tl.Meer, Noordwal 75. · Aanvang' é\ üûr~ ·' · . 
. . ~ 

PASFOTO rs SENIOREN . ' . . ; t' . " " 
·' . Wedero_m moeten wij onder het ho~fd "Pé.sfo'to I s" enige woord.en ter opw'lklèing schrijven en hopelijk• zal het n1Î. dé 

, ·laatste main zijn. Hopelijk ook;en ,ooral ·voór de nalatigen zelf,'want als zifnu niet.veel·haast maken, gaa'.t ;,.oor hen ,, de voetbai op 13 ·-sept.niet· rol~€l,n, · ' 
... ' ~' ' ' 

1' 

' 

1' 

, 

r 

,, 
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-6- . . . - - - . ----- ---------------------------- .---. ------------------- ---. ;,_. . ,. . . ,,_..,. . .. 
, ~ . " ;_ \ Hie;r, volgt hei; lijstje van _de zondaars: _ . .. .. . ., -- ,_ ..: .. • - --· -
H.de Bakker,P. de Bruyn, W ,Davis,H.Haket ,J .Jager,H.Koxtekaas, 
C ,de •Maat ,R. v. a.J~eer,J .Ras ,B. v .:Ve]..zen, · · : 
En hie~ het_ adres waarheen zij terr spoedigse.hun-portret·op 
dienen te zenden: .Dhr:H.Helmich, Van Slingelandstraat 135, ' ' .~ ' ~ ' ~ 

','• i . . . . x-oöo-x 
VA.RIA.' 

.. De .N .K. S. organiseert in 1954 omstreeks Faseµ ·eèi\ r,ei_s 
naar Rome, w_élke -10 dagen zal duren, De prijs Z'.3-l nog 
geeli 100 gulden bedragen, Nadere mededelingen volgen nog. 
Liéfhebbers, kunnen zich _nu. reeds aanmelden bij -fiè. -héer : 
H.Houkes, 2e Schuytstraa.t_ 60, · - . __ - . 

- Huub v.d.ilieer, Cypresstraät 126.heeft een paar goed bruik-bare voetbalsohoenerf te koop, ·maat 40. . - . . ---- - . - . 
Hr,P;Juffermans 'heeft disponibel een ze.er groot aantal ·. 
Lensrevues vanaf 1946. Liefhebbers kunnen deze week.komen -grasduinen. ·- ·- · 

RESULTATEN VAN 2~ 
Lens-bokaal: 

t/m '10 AUGUSTUS 19'i?. . · 
· - Zilveren Archipel-bal 

Lens 1 G.D.A.1 
Lens 2 G.D:A.2 

0-1 · Finale:Archipel 1 - Lens 1 7-5 0-5 . . - . 
Leri_s 3 G.D.A. 3 · -,1.:2 Druiventournooi Wes'tYaridia 
Lens 4 - G.D_.1\:4 . 
Jun.1e kl.Lens-G.D.A. 
JU:n.2e kl.Lens-G.D.A. 
Door deze ui tslager{ is de 

3-2 Juri.3e- kl. :V.V.P-,c-Lens. 0:..2 
6-3 : Verburch - Lens 0:..1 
0-4 • Lens. -· K.R. V.C. · · 1:.0 · 

Lens, - Westlandia 0-1 
. Lens bokaal de fini tie'f' in_ liet Lens.behaalde in dit tournooi 
bezit van G.D.A.gekomen '. de 2e prijs · 

BLAUW WIT JOURNAAL 1953/1 g54. . . -. . 
Onder dit opschrift mag ik wekelijks in de Lensrevue een 

terugblik w.erpen · op de zeven dagén, die voorbij gingen. 
Ik zou dat kunnen doen i~ de vorm vàn een dagboek, maar 

daaraan is het geyaar verbqrtden, dat- het al gauw eeri droge · 
opsomming van feiten vrordt,''l'och lokt dit dagboek-denkbèeld 

_mij wel aan· en ik meen een' oplossi~- gevonden te hebber}, _ 
waardoor dat bèzwaar wordt Óndervangen. ,. ,, · 

Mijn bedoeling is, wekelijks de gebeurtenissen in ·het _ _ 
· clubl_even weer- te geven, korte commentaren ,te leveren en/of 

enkele losse gedachtén te noteren. ' · ' · · 
Dit stukje is _ná tuur:).ijk_ )llaa:J? een in;reid:ing, want pas, 

,,1; 
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volgende week kan ik de uHgewerkte notities van 1 .. t/m 6 ' 
Septembe:,;. aan ·~de·· i·edaèi;ié',til:c n'änd steilen. ,' '; , , . · , . '. · 
Tenslotte nog één opmerking. I:timijn overzichtjes zal elke" 
wèek sprake ,zijn van, de. t'ótale 'puntenwinst uit de gespeelde 
1Vedstrijden •. De cijférs ~orde.n door qe 'red,9.ctie, ingev;uldj ··· 
de tekst is van mij. Ook" ffe ,fèke:lijks'é'. tqtaalstand is v,an • 
de redactie afkomstig, Res. mij nóg U en mezelf sterkte. , 
toe te wensen. 1 

·~ •~ • ._. 
1 1 

• ; - ~ , ' 1 • ~ 
· '·· ·; '.. . Journalist. . ; 

-- ---, , ------- . --- ------ . -· -----------~-" -- ' --- . -----------
DE. BOKAALWEDSTRIJDEN. · . .. . , . . . , .. ·., . . 

· Bijna een wèek lang is'het G:li'.A.terrein het toneel "gec.·' · 
weest van de strijd om· de. Lens-'-oÓkaal. Määndágàvon.Ï:•,,;.o~d ·." 
de eerste r9od-wi t ';. blaÛvi-wi t,wedstrijd Î?laats zij hét ' 
dat· deze - · van het 5e elf.tal .:, riiet telde .v;Öor het .e:igen,
lijkf:l tournooi;• Enerzijds' w,as dit _begin .~/iccesvol( eèn 4-1 '· 

.l ·overwinning), anderzijds -. en dat· was· ·eigenlijk belangrijker- · 
niet. zo geslaagd, gezïen de geringe;opkomst van, de spelers.· 

Dinsdagavortd werd het menens en ;owel wat bétreft spelers.
tal als uitslag k~ mé.n hier··.niet oni;èvreèlen :;,ijn. 19 V.ofa!t--
ballustigen: waren ·er en met 3-2 we:i;d de tegenst_anà.er ge-·'· 
·1a en·.· :·· •.·-. ' · · .,,, .. ·:-.. -:, :: ;"" __ ,._.- -~- · ,··..:.. · · · .. " 

,S g • ~ . , ,;. ·,:·_,,,, , ,· ·'. ,,,.,. ;' .;r ~ 
· Ook de volgende seniorenwedstri;j~e~,werden ~et•voltallige 

- zoals het hoort dus :- gespe'eld, mt,.ar· overwinningen zaten'-
, ,er voor 1'ens 'niet meer in.het vat~· . ,' ... :, ., : •· · - . 

Het ûerde verloor met.,2-1; na!l~t bij dé ,r~ilt G.D.,A. 1!1~·t. 
, "1 :..,0 de leiding had. In de' tweedé <;helft liepen de rood-wit-. -

1 ten eerst tot 2:.ouit, wäa:rna;Oranj7 met een .Prachtig s~hot_ 
tegenscoorde, jammér "'.as ,het,. dat (len yan d<?, Lensverdedi.,. ·. 
gers kort voor. het einê;e door d<?,,:3chèidsrechter om( vermeeµd) 
natrappen uit het veld.werd'gezonden. . • · · .'. 

' Na ééri dag r\lst werd'Vrijdaga;}'.önd .de E,trijd voortgezet . : . ' .. ,, •, . . , 
tussen ge 2e· teams.· Hiér- leden de. óhzen de. gre>otste .neder- ·. 
laag van :tiet tournoói, ·n.1.5-0, !J:et ontbréken• v:an ieder 
verband in de Lensploeg was wel de hoofdoorzaak hiervan. ,, 

Zatèrdag moesten de' drie laats'te )vedstrijden afgewerki;. 
' . ~ ' - . . ! ~ worden, waarva!l de eerste t,1ee, juniorenwedstrijden in een , 

gestaág neerplensende regen. werdèin'. gespeeld. De tweede ' 
. . ' . -~ --

klassers gingen met 4-0 ten onde,r. Daarna was .het aan de 
één jaax ouderen om hiervoor revruiche te nemen, hetgeen 

' · ' zeer wel gelukte. jx' Scoorde G.D.A., 6x. echter de<l.en de ' 
Lens ers, de waterdruppels van he't · Loosduins.e net springen.· 
Enige doelpunten van dit half dózijh wa'.,,en van prima kwa-. 

-~ . • I 

·' 

,/ ·-

1 . 
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liteit. . . . , . 
, De laatste wedstrijd, die van het· eerstè, zou á.us moeten 

beslissen, wie de: bokaal 4e zijne 
0

Z01!- mogen noemen, hetgeeµ. 
Lens ~lechts bij een overwinning zou kunnen doeh •. En dit bleek 
al spoedig, zou een _zware opgave zijn, Wel· zag het er geruime 
tijd.naar uit, dat de stand'dubbel ,blank.zou blijven, maar· 
ongeveer een kwartier voor het einde wi_sten de ?:"Oodhemden de 
strijd· in hun voordeel te beslissen •. · ·· .. · 

De·Lensbokaal zal dus voortaan zijn dagen slijten in de 
prijzenkast-·van ·G.D.A, · · · 

G • . , ------------------------------------------------.------------VAN REGEN, DRUIVEN ÈN EEN.2e PRIJS •. •. . . 
Veert.ien Lens Junioren .trotseerden Zaterdag het barre weer 

om deel te nemen aan Westlandia' s Druiventournooi. Ondanks 
de stromende regen, die de gehele middag aanhield, werd er · 
toch nog gevoetbald. En hof)! Ons elftal da'!; voor de helft uit 
4e klassers bestond, wist in.het tournooi voor 3e klassers < ' •· 1 ' ·" >. beslag te leggen op de 2e plaats· •. Voor he,t echter zover was 
moesten er 4 wedstrijden van elk 2x'(t min.in' de 'nattigheid 
worden gesp_§!eld. De eerste par.tij tege~ ·verburch werd met 
1-0 gewonnen, daarna kreeg V.V.P. met 2-0 klop·en vervolgens 
moest'K.R.V.C. er met 1-0 .aaµ. geloven.·ondertussen werden de 
gepresenteerde druiven gretîg verorberd. Onze laatste tegen-· 
stander was Westlandia, dat·eveneéns drie winstpartijen had. 
De grotere Westlandse.knapen_gá.ven ons niet veel kans en we 
verloren inet 1-0,· zij het slechts door een strafschop. Zo bleef 
dus· de eerste prijs ïn Naaldv(ijk, de· tweede ging echter mét· 

·· ons niee ,naar' het Haagje onder de nog steeds neergutsènde regen, 
die .. echter doo:r: de onzen m_et 'een diepe minaèhting. werd gene
geerd. Een vroord v~ lof voor onze spe ler13, · maár · ook voor het 
orgá.niserende Westlandia; dai'er in geslaagd is, ondanks de 
miserabele.omstandigheden, het Di'uiventour~oai toch een gezel~ 
lig cachet te geven; .-, . 

, 

/ 

.. 
/ .. 

' 
= 

. ' 
' . 

/ 

' ' ' 
·' 



~ ..::J • T :-J 11 S H :~ V TJ ~ 
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Jaargang 1953/1954 :tTc. 3 17 Septemb_'er ·., 53 .,. 

l ~ 1· S I ZAK A 
Zai;erdag 19 Sept. : 
Zcnél.ag ·2c_,. Se1,i;.: 

}fa,anc' ag 21 Se::;it. : 

Lens A,F,G,E,I,Pup. spelen .. - . 
Lens i '(; /u1 7 en B, C ,D ,E bi:nnen 
-en veel toèscl1ouwers b.ui ten à.e 
lijnen. 
7.45, uur: Bijeenkomst van aan
voerders en elftalleiders met 
de ,.Eco in Café Hierck_. 
~n e:.e anderen? liaar de club-. . . ---- --------.---· -- ··•---- --- ----- -- --- -- -- ---- ---- -

DE ffil!}j_,i,C TIE AA1:t ,'IET WvvRD ~ 
iTog slechts twee weken gelet'.en kondigden wij de 

wijzigingen die ,.1ij in de wi_j ze van samenstellen 

van de Iensrevue dachten te brengen aan en reeds 
nu moete·n· wij ·van nieuwe ve1·anderingen··ons club
blad betreffende ge,:agen, zij het, c1 at c1eze piet 
zo zeer de inhoud als ,~el de vorm van de Lensrevue 
betreffen.· . 

Reeds làngere tijd heeft riien gezocht naar een 
,110_geli"jkheid om cris weekblad geheel zelf te,_ v:er- · 

zorgen. ~Iet ont1Jrak Lens eo:1ter aan leden die be
:.eid en ·vooral in de gelegenheid ,1aren om het hier
àan verbonden typ- en stencihi.i'!:rk 'te verrichten; 
geen ,-;cnóer als, liten bedenkt,, dat, een flink deel 

hiervan in de loop van de Dinsdagochtend of -mid

dag moet gesc,lieden. Deze moeilijkheid is t:1m, ech-

' ter opgelost e.n dus zal vanaf 17 Septemb-er iedere 
,,ezk een gèheel door Lens,1anden gefabricee.rde Iens

.. revu.e ver·sciüjnen. 
Eet vocrnaa:uste naéteel .. van dit zelf uitgéven 

ván li.0t. clLlbcrJa.o..n is- ~;:cl", dat. d.i ~ nu niet meer 
reec,s O];) · ;00nsdagoclüend, p.oc:1 pas 24 u1.,r later in 

de brievenbussen van cle lezers zal- komen vallen. 
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Eiertegenover staan echte1~ ·v·erschill'.':nde voo.rdelen, 
waarvan het belangrijks.te op financieel terrein is 
g2legen, zodat wij-vertrouven, dit n~n ever het _zc
JUist geno2;,ide kle_ine ongemak \Jel z•;.l willen ·n'eeri
s t a.,;i ,ien. 

U is F_·· r~ C I ~- E 1 

Aa..ngenomen als lié.: • ... _ '" • 
,. JTo •. 5: J .J:' .P. ·'J7i t·i;ers, ~: .W .Binnensingel 7, 
r ifo. 6: Lr.?. Bom, ·•]3etj e Iîo lffs tr • .39, 

7-3-19'39 
6-2-1941 

In Ballotaa-e · · · ._: .. 
iro. 7: L·. ;~ ·a. ·Heer,• 1,corci~'Jal 75, 
j:,o; 8: :F.E.ci.tén Berge;:,.,ré:,;i_laan 94, 

30-6.:.1941 
. 11-6-1936 

_,;_____ 1. •. . ·:, 

E .H. AAlîV0ilBDZRS Elî· EL:i'ÎAI-IEID.:TIRS "A:-:I:T'.ri!TTIE ! .... _ , . 
liaandagavond a.s., dus 21 Sep·~eJJ!ber, • ïs er· ëen 

bijeenko;i1st'·vän ·a,e ai;:,UVoerde1°s en de leièe:i:'~ cV:an de 
e l:;f tallen .. met . de · e lftal,co,,ID1i s si e .. Deze .·1:/ïj e enkorus t 
is. belangrijk en we ve:i;.zo.e-ken de betrokken. Heren dán 
ook dringend bij d~zs .sa.;112\ikomst aanwezi~ te zijn. 
Ze ,1oràt gehcuden :i.n·.cus"clublok.aal, cafe'Hierck, · 
Ap2îdoó1·n.selaan ·van 7 .4'5- - 9 uur. In verband met de 
andere• werkzaa.lill"J.eden van d.e· Ecc. worden 'de Heren ver-
zoch\ op tijd te zijn.,,._ · • · · · 

• 
?IJI.TY.GSDAà 195'<;. . .-: . . . . 

Zo2,ls iede-r- j!l,ar c1°ga.niseert .de Dioèesan2 Katli .. •: · · 
J',::ugdraàd op Zondag 27 ;sept ... een ,-cc ;i.;i.ecte a2.n .de 
par:ot;hiè,ker-ken; viaarvan: de opbreng"st ten go'ede komt 
aan· de· diverse groepèrî;ngen va.11 jeugdwerk. uok de · 
l~ .K.S. is hic-rbij ·gein'teres seerd·. Daarom ver ze ekt 
de ze organisatie· de aarig.e sloten verenigingen haar 
leden te animeren voor deze· cclleotè. Zij die .zich 
als col+oc tant ve~'dipns;:tp lijk viill<=n u1a~ceri, diet1e11 
zich te 11caden. ·i;ct: Canir.i.ïssie voor c.e Pijltjesàag, 
Ja,1 '<• ~iassaustr. 7, 1 s-Graven1,'age. 

Y :AR I A. '· ,-,;. .. . , . 

- Dhr. Praalder verzoekt de aa.."!vo erders vriend c llj k 
e:n·.L11et. ze~r:·vecl.kie~~"i 01:1. zQ SJ?O~di~ .1.aè2:·2lijk na 
afloo:i;, van hun ,~edstrijd. èê uitslag daaJ:van even 
tclcfOi".!isclï aan he.i.il döci-· tC ~CVG11." <Ket :,c·e1cfccn
nl.llilli1eT is: 11.95.09,,)ij vcc·rb2,at vc;e( d:,,nk! ... 

- Fog ç12n vcrzcok._aan_.de. aan,1oéràers van ·c12 seniá-
renelf'i;allén: J)'ill_en zij l10t ruilformuli2r, .de 
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legiti;;iatic'ol.!\:·ij zen en l1L!t ,12dstrijdra:9port neg C:e 
avc;1é. na de wedstrijd 'o::zcrgen 'oij het Ecc-secreta
ria.at, 3egentesselaa;n 282~ JJen traag. 
·-- ]:Ta afloop va.n de weèstrij-d van lens '.1 ontfermde 
Jos Ja·ger zich over 12:e_p _0enzaam achtergcblev..:n re-

. genjc.s·. De eigenaar· kaµ het v.:?r:!?éten· kledingstuk c;'-

. halen, 'bij J);:ir·. Boon·. . - - . . · . _ ·, ·. . . · 
- iTU het eèrs te Zona·ag ze '.'n h1coï suc·ces 'oe:.'laald 
heeft, zullè,11 er crige'tviiJié,ld Jem,ers zijn, die de 

.. ma .. tcll van a.s. Zonc.àg _g"ra;:.ig _\'iillcm zien. Dat_ kan; 
_ waµ.t de ,reis· na&.r Rotterëlaj_î1 __ v1crä t :p,,r bus gemaakt en 
·· Ûaarin is Jlaats· voor eilk21e· su:p_,srters. Vei trek cm 

-: 1 _uur van de Apeldoo:rn·se;laa.n ( cafu Hierck). · . 
-- _.\[ij .. 'orengen evên onder d.,r.:,. aandacht van onze: lezers, 
dat de advs:rteni;ie · Van J;.:.Roozenburg niet meer in 
overee,,steulilling is mot de --~ï.orl~eliJkheid. Zijn zaak 
in sportarCik1.;l~ï1 en.led.èi--",~à";ren~is nl. ni8t meer ge-

• vestigd ,ieimars traat 394, ·maar Eeeswij iqlein 33-37. 
Het telefocnnw,m1er-- blijft .onveraná.erd: 39C977. 

-RESULTA'l'EI V AH 12 
Lens l P·.D.IÇ·. 
I.èns 2 - A.D.S. 
G.D.A. lens 3 

-Lens 4 G.:J.A •. 
· V .c·.S. - Lens 5 
V.C.S. lens0 6 
q,uick - Icns 7 

--------- ----
EM 1-3 

5-1 
. 3-1 

2-3 
2-1 

, 4-1. 
l~O' 
2,--2. 

SE? -YElffiER 19 5 3 : 
J3°.l!i.T. Lens A 4-1 

. :Lens B - V. V .P·. 7-0 · 
'.Lens C .GI: •. W.II· 

:' .. · VAC. 1-3 
Lens D - Gr. W. II 

· V:AC-'.l,-1. 
·:tèns.E - G.D.A. 1-8 
·D.'!LL. ,-- Tcns F · 7-C 

· Gr;"J,II VAC-J.ens ·G 9-C 
s·. V .. T, - Lèns H ' ' 1-4 
'Lens:;.I :- D.H.B.R,:C.2-2 

SEPTEVBBR 19'5~ 
2.-- uur •t Noorden 1 - J:,qnp 1 

i?.-- uur I.a.akkl'/arti~r 5. -~ (1,eps, 2_ 

Iu-alingseweg 226 
Rotterdam 

Jai1sonîusstraat · 
( bj._j Gouverneur'l. ) 
Tcrr. 1, lok. 1. 2. '<c uur 

12 'io uur ' -

·· 2. 30 uur 
l, 15 uur 

12~--'-- uur 

. ' I~ns 3 - Voorburg_ 3 
Concordia 4 -. I.kins 4 

Lens 
Lêns 
Lens 

' ' 

5 -
6 
7 

:peifia 5 
·vri t1w lr,rn_s · g 
\?0s tcrl.ci}far ·tilJr 

·Buitenwaterslcot 
(fabr ,Alex Adam) 

Delft.· 
. Terr·. 2, lok. 2·. 
-~err. 2, lok. 2. 

7 Terr. 1, lok. 1. 
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. l'i'l.GGRAJ,f..A, J°üi:·10Bi;~: V00R ZA:rp1=n:..AG 19 SE~. l'.Jl!:IBER 1953, 
A klas l 3,45 u. Li=nS A Cromvlié.t ·rerr.1, lok,l 
:f klas G 2.30 u. Lens ::;' - Q,uick Stc;:ps 

Terr, 1,. lok, l 
3cklas I 3,451.,. Lens G -V.V.P. Terr·.2, lok.2 
4C klas K 2,30 u. Lens }I - D.H.B.R,K,:l'err,2, lok.2 
4c klas 1: 3.-- u, R.K.S. V.M. - Lens I Terr2in 

Choorst:r, :Monster. Salilenkomst 
2·,15 u. ThorbecI:e:laan hoek Haagw. · 

Groep F 1.45 u. G.D.S. - Lens· pup. Samenkomst 
1:-- u.·Loosë. kaci.e bij Capitol
theat;:;r, (Terrein Hoornpu.rk) , 

PRCGill\.1.iliÄ JillTIORElJ VOOR ZCEDAG 20 S:SI·"l".,i;3ffiER 1953. 
fklas F 1,15 u.·D.H,L. - I.ens .B Samenkomst 12.15 u 

Rijswijkseplein. 
lCklas H 3,-- u, R.A.V.A. - Lens C Samenkomst 

2.,3C u. voor :nava-terr., Zuiderp. 
2"klas G.12.-- u. \7estlandia - J..1=ns D Samenkomst 

11,-_;. .u, Ha.agweg-Thorbeckela.a.n. 
2'll;la.s I :i,,15 u, Lèns E - Gr. W. II VAC 

Terr. 2, lo k5. 
' +=+=+=+=+=+=+ 

ElT ZO IS ·DE· OI'STEIJ.o;J:EG VAl{: 
Lè.ns l: · A. ten Da.ni, j. Àdruira.al,E. v .La.àrhoven, J. Wal;_ 

s teyn, F .de Jong,A.E:o,ppenbrouwérs, J. Wüs te·
feld,H.Haket,H.Xorte.kaas, K.Ii:uijpers, ])'.v. · 

_Ei':l. :aes.: R,l.rahieu,A. v .Luxemburg. I.eid.er: 
Dhr. H.Jansen. Samcmkomst 12.45 u. 'Apr,d-: 
dqornsela.an 46 bij J.Hierck. (per bus). 

LSns 2: R .]v!ahieu,,A, v ,Luxemburg,?. v .J:lferen,C .Hilie
na.ar ,J .Roozenburg,L.de Boer,A.ZuijdTiijk, · 
R.'ilÜs t0feld,A.Ho efnagel,H .}fa.as tcpaé:.,A.' · 

.. Ruijgrok, Rcs.: '.1I.}~ollanci.er,F.à.é:_Jongh.· 
Leider: Dhr. A.dc ?loert" 

L.ms 3: A. v_._G_àstcl, C .Vis scr·,JI ,Kempcr ,s .Vloeruans, 
B. Vink,E, v .l:ricl,A. v .G'cin,v·. v.Laarhoircn·, 
R.Bccker, J .Kuijpcrs ,L.Hak0t. Res. :Ph.&c 
rtc0r ,S .Krocn. 

Lens 4: J·.Jagcr,li.dc Bakke:r,B.v.Velzcn,J.Beckcrs, 
C .lio og'evcen, J"ac. v. ~7(:s ting·., H. Willems, J. v • 

. Sp1·011sc11, H.He hlich, L·.Bom, G. v ,Ge in • 
. ·Res.: P.Pellekoorn,L.lriesscn. Sa.;;ic,nko::ist: 

11.15 u. Holl.· S11oór (ook per rijwiel·). 
Lens 5: J. Frij ters, J. v .L1,ix0mburg, P .~(re 1, R. v. d .E0c:r, 

IL Ho ukes, A. Icro 1, P. de I.ec:u,1, J .Bro chard, W. Ver-



·-----------------· -------- .. , ---- ------ .... /·" . ~ 
heggen,G.Iam,J .:I-.:yer .. Res.: G.v .Reenen, 
Yl'. Klünnen. Lc:idcr: ;nhr·. P·. de Lee. uw·. · 

•Lens• 6: T. Vo llcbregt ,Ph. de Heer, W. KlÜnnen, G .. v .Reè
nen,H .11:uld-,r, J. Pc llekoo rn ,N·.Demkes, J·, v. Zon, 
li.Luckel,S.de Brijn,S.Kroon. Rcs.: J.'.Jal
laart,J.Bontje. Leider: Lhr. Vollebregt. 

Lens 7: A.Blok,F.Eourik,J .v .Venrooij ,G.Renàriks, 
1{. v.<'., .Bogaaré,·i;,J .Bontje ,:S ,.Sara lea,1i, v. 
Leeuv1en,A. v .d .Bei;1t,ILLek,G .Vreeswijk. Res.: 
C.Kra~,S.de Bruijn,J,Pellekoorn. 
Afschrijvingen schriftc;lijk (uit.::rlijk Vrij
dagavond) aan F.:ir :· J. "'Fillems, Regent2sse
laan 282, Den Haag. 

+=+=+=+=+=+ 
·-.tm,n oRE s, ATTZl,rIE ! 

De vclg0nc1t: zes spelei·s nîceten. deze ,,eek r.ionde
ling of schriftelijk e-..,n llcrklaring geven van hun ' ' 

_ wt:gblijven o;;> Zaterdag 12 of Zondag' 13 Septemb21· 1. 1. 
Het betreft :· ~'t. v. :aeef ·(A), J. ]'[e,ijsen ·(D), 

\ï. rcok (1:), P. v. Osch (G), IL Bayer (H) en J. Bont-
je (I) . . . . .. . 

· 
1 

Adres: Dhr. I.. v. d: 1Ieer; ·1,Tó~ rdwal 75 .. 
Juco. 

JU1:"I G~li:S, NGG l.JjJ:J. ATYElf·rrE ! . 
-·.A speelt als. volgt: A.Verhaar, H.Wallensteijn·, 
A.Vëstèr, · .. G.v._Agt:1oven, L.For-tman, H·.Gribnau,' J.Com-. 
1:Ïé, vr.v.:.:;:ijden, H.de Vlugt, it.1::as,•J.Ras. Res.: 
.R::v.Kleef, J.::1.oom,y.· Leid.;;r· Dhr·. }1. Houk0s. 

: ·, - ·ll,et B spee.l t mee K. lrt1lenbusch; fü2s. H; v_.We.lzen. 
LèidE:r Dhr. L. v. d. Meer. 
--,· l{e·i; C speelt m.::cé: K.Guij:tcens en }I.d·e· Vlug·i;, Res.: 
A.Y<irmeulen. ;I,eidei·: Dhr; J. Ylálstcijn. · 
-'1iet D speelt mee: E,Strfü,c1'., .Rcs.: H.Prö:pper. L2i
der: Dhr. J. Linneweeve:r, 
- 1:et E s:,;ie:elt mee: J.v.Bussel cn.J.Brusscl, Res·.: 
L.v:.ïesting, J.Groctll_:µis, Ch,:S:erold, Leider: Dhr. P. 
Juffs:,r,,ians. 
- Leid.er van F: Dhr. G, La..11; 

. · " · " G: Dhr. P·. :f'e l leko o rn; 
11 :i ri: Dl11... G·. Kc-:a:-Jcr111an; 
il I: ·Dhr. h. c~c Bakk~r; 

· " Pu}?. : Dhr. J. Bo::1. 
i\fiet te: v0r;;lijl~cn afschri.jvin:;,~n aan :ü~#.:.:·. I. v. è. 

11.::er, 1Toorè1°1al 75. ':'c.l. 333388. 
- Wi<2 nog.niè:t ,;,-,rd gekeurd,. kan dit nog vóór 1 Oo-
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Du v1cck ·b\fgint lil0t c•2n clubavcnd (11a. 7-9 )., 
,1aa,rop d'-' _c:lftalcc:,JL1issic wc1-st0lt mut het 1Jro
blecm, 1100 Vo9r èc ..:Ci.."stµ- compctitii-..-zondag de 
sterkst ;,1ogelijke <:1.ftallc:11 te formcr0n. eek dèé ju-
11iorencc;;@issi..: h2cft zo rgc. n. Als ik ge 8d g0'ïnfor-

• lî1Clèrd been, ziJn Yanà.vcnd hc:c,l wat harc,n grijs ge-. - . -
· ucrdt:n. 

In spa.nning krLip·i; Di, C-9 voorbij. Eorgcn is 
h0t de.dè,g -dtc:r dage:n, Y/e,nt dan \1crdt d0 sluicr op-
gelicht wi.:: in welk C,lftal is cpgs:steld. Wo. 9-9: 
De Iensrccvue 00eft de OJstellino~n voor de eerste 

C . - . - , C 

competitieneàs·crijden. Z0-v-:1iticm elftallen gaan Za
terdag . iêTI .Zondag de lc:nsklc:t:ren he og houden. Dè 
vo lg<.:nde ·dag (Do·.· .10-9 ),.komt d1e incassce:rde:r de: 
ccntribt,ti<1 innen.• Petje: .af veer de;zc m0nss:n, die: 
gehe;el b,c;langclocs,-hun·vrijé tijd gev-.:11 voor Lens. 

:"En ,da:n te 111çcten hàren .. / dat, zÎj neg v1<.:l e1.:ns te:ver
gecfs kor,ien. Vrij . .":;1.1-9:. Ja, dt: clubliefde; 100ft 
nog. Ik ~10011, ·ét.at éc·•gèêtacnte aan en 11et voorb..:e:ld 
van d,.:>geneü, dil?·~d:t;. ·onè.ankbar....: bac1.ntjes in dè clt·'.b 
o _ _pknappcn,'· ê:c. and.~.~1,.;n ··zal inspirer-:n zie.tl in C:c 
com:peti tic voor _lCC ;t t~. gc:ven. 

liet rad· van avontuur is (Za. 12-9) weer gaan 
draai,m.·J. 6 .. e Roos.scocrde; rcnd half drie; h.::t eer· 
ste Le11sdoelpunt ~ijdens de w0tlstrij0. van de pu:.;>il· 
len. Veie am1c1-e zijn al gevolgd. De kop is 0r al 
we;er af. • 

Vamuorgcn (Zo.· 13-9) via.ren ruiL.1 lC C_ Lnrncrs bij• 
c-en in dC: kap1.:l· V:án Grocn0ste;y11. Zij wctéI!, hoe (;1.;r 
lid vai.1 een R.K .. vcrcnigi~1g dE: ·co.m.:pC; ti tiC; ~:1c et ;i.n
zctte;n. Van,:1iddag zijn de grote bro..:rs om d0 J;ll,mtC;r 
gaan spcl-:n.- Als ik 1 s avonds de· balans Yan. d" ttveé 
cers t0 dagen OIJmaa.k, blijken 7 sèniorérf~lftàllen. 9 

.:punten v2rgaard~ t&· ·ll~bb\.:'n, 9 juniorl:nweds·tJ:i.jd.1.;n 
. brachten 7 p1mt011 in dl; _:pot· en dt; pupill_,;mvedstrijd 

l\::verd0 11i-.. ts op . . ·:rat óe:,tref"G_ d0·· sE:nibrCn,.. waarvan 
1 t/m 4 1\1onn0n_, dEs· l:.:.:_n; g:~-1.,;~-": vvirj,gc·n~ ~8n matig 
bt.!gin. 

~n rcdacti~i hoc is d0 stand n~ a~ c0rstb ~;~~k? 

: ,i, 
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Journalist. 
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Re0ds 2nig0 wck_cn geleden is er een wijzigin7:; 
aang0br·acl1t in C:e regle11cntcm die 11<.,t edele vcetba.1-
SJ;>el b:.::11\..:.;rscn .. · HC.çwa·l dozc 1 niet dl: c.s.scntiëlc -pun.:. 
ts:n va11 ;kt sp0l betreft, is het to-ch nocc1zakelijk, 
dat alle s-,ielers -' ·en in het algems:en allen die met' 
voetbal te maèc,m l1..:bben - hiervan o:p de hoogte zi.jn. 
Het betreft ,k:t volgende: · · 

Tot voor kort moes-t e;;;n sJeler, die om de e<::n cf 
anèere rc:den pas na het begin van de wedstrijd het 
veld O.J wildl: ·kom~n (.w1.;.gens te: laat komen, om t:en 
gebl"ssee.rde S't)eler te v<?rvangen of om verder te 
spelen na buit(;n 1':et vt=ld ·t2 zijn_b'-'h2.ndeld voer bv. 
èen bl~ssure, ètc.), wa~~ittJn tot lÏ0t s·;::,el · dood was, 
tot dus bv. een inworp of doelschop g"nomèn· moest 
worden. Dit is thans niet n<è.:r nood:;:ake.lijk. Terwijl 
het sJcl in volle gang· is, kan .een speler zoric1t::.-1-
n.1-,.;2J; hc_t V.t2ld. ingaan en. aan h.2t'_ spel de0lnen10n. Wèl 
is het nog nodig, c;1_at hij cv.en èc schëid.srcchtcr van 
zijn .mccs:p0le11 op d.c j_1oogtc br0ngt, •- · · 
•------------------------•• -- . _________ J _____ w _______ _ 

M r ZGJ,CT.,ICH·r OP lii1:TS 1. 

Bij het b0gin- van d.c ·ni"uw1è jaargang ;beloofden 
wij de: 1...::- zc;rs vru1 de Lcns1"cvüc '"12.lcGlijks·, c 2n m2cr 
·uit.o-~brcid-vcrslao- te· -zU7lcn vcl'zoro-Cn van.66n·sc11i
·o·re~ en 6.:n j1."!nio~cnucc1S'trijd·. Het ~ocrOijc wcck~fr1d. 
b..:gon de co.:,:pctitic voor onzc·,elftallcn te draaión 
.'-m. nu 'is het dus aan ons or.1 onze be:lofte in te 1O_1;1~-·
s611. · I.iit kun:.1cn YJij .:;eb.tex· s·lcchts gedcc-lte:lijk"_.-
do en, daar CÏL:. scniè r0nVcrs 12.gicvcr mo.mentC°61 in war-
mcré stre.ken v1.:rto cft.. · 

-'lij, zijn rcdactione:lc wed0ri:wlft, tro tsccrdcn 
echt.1.:r hl...:'t Cck .... ·nbürgl}se" bricsjt: ..:.:n richtt1..:n h0t 
zoeklicht O?\dU Zaterdag gus:peuldc juniorenwedstrijd 
I.i.~j:'S I ..; '}) .Iï.BA::l.K. --------· 

C-irL.L ;}cngst1... ju".1iorcn stc1,rt'C,t:n m1.:;t YJind in de rug: 
·\.rerkeliji.: Vi..:..:.lb..:lcv2nd.. Voortdurt:nd z,·.ii.:.,rmc.1en d2 
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blau;_;r-•·witt\111 veer h.;.;t äol:l van ~J~E.13.-keept:.:r Jan
s~n. 1:ias na een Zt;vt.=nt.ai~ nÏinuté:n vox -chl:en de bal 
voer ék c-:rst0 ma.al op cnz;, 11<:lft van he:t vc:ld, 
waar· tüj· trouwens de h1cle e~rstè: hc:lft slechts zel

' den gesignaleerd we:rd, Ondanks hc:t z0er duidelijke: 
óverwicht duurde het to·i; ongeveer tiê,n minuten voor 

"'de -rust voordat ·L.ons ·dankzij ·eun snelle:: rus~'l. van 
Lutterman en niet. uitlope;n vs,n de D.H.B.:t;K;-doel
man de sccre opende. Nü,t lang daarna: was i,et WLn 
Stoov5; die met ecm he:el hard schot, dat door ec,n 
g0èl-11i tte achterspeler van richting v ... 1·andcrd werd, 
2-C deed noteren. l\iet deze voorsprong, die.: in de 
tweede lKlft niet grec t gene e:g zei:, -ûlij lwn te zijn 
en oo.k te klein wa,s in, verlloi.:cl.ing tet het aantal 
kansen, d2.t onze voorhoede had. gehad, kwa.m è.e 1°ust" 

In èce twe;:;dc helft werd de Lensa.chterhoeà.e clcor 
de rnct steun van ck wind. constant aanvallende te

_g:cnsta.11dcrs. onè,cr o.rulc .g.:'.zct. Lange tijè,1'li0lden de 
onzen stand, zij het <lat_ enige m2.len niet zondc1' 
ge luk ge:::1-wi t s.uccc.,s vo orlcomcn werd, maar halvcr
w06c d;.: tw0cdc. speelhelft wa. 9 . het dan toch raak, 
toen enz.:. do:::lverdediger· ve:rzuimdc tijdig zijn hei
ligdom te vc r·latcn, dat· hij overigens vcrdèr. zond-:r 
grote fout:::n vcrc'.cdigdc,·,. Door dit e:e:rstè sucées gc-

_inspircerd, zette D.R.B.R.K. nog LCns alles op al
les '-:n~ccn acllti!al minutC:n later werd - door e;cn 
taétischc fout van e;cn _ d_c.,r• backs - de; gelijkmak"r 
i..n.hqt .Lcniànc·ç _gc:d.::pon:::cro.. Verclcr liet :i:~ns __ l).-.: t 
c:chtcr ni"t komc=n e:,1 daar ook de laatste= aanvallen 
van onz0 voç.rllocde ni~t.s,. -me:-er o-p112ve-rd1.:;-n, -1.ve-rd.::n · de 
:puntj c:S c:.:rlij k g'-'d'-'" ld, ua. t·· 1~<= 1 in ov"rcens te:mming 

. ,!as m.Jt dE, .0 lcr2.clüsvcrho ucüng. · 
.. Rest. 011::; nog te, v":rt"llcn, dat de: ,;edstrijd in 

goede v..:rstandhoucling -::-J2rd g~sp~eld 0n dat: alle 
sp..:h,rs voortdur"nd nar:c1 l:k bbcm gcm1rkt. 

------------------------------------------. --------
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Vfilf Dü:illL TCl' DCEL .• 
Lens 1 :.. P.D.K. 5-i. Onder bègunstiging van 

· mooi zo.ëilcn1ccr en ten aanschouwe. van een talrijke 
Lcnsfaw.ilie heeft het eerste el~tal een verdiende 
overwinning behaald.. Voorde rust werden aardige 
met minder goede co1;1bina.ties afgewisseld, maar de 
afwe:rking was slecht. In d.eze periode speelde 
P.D.K. con hoger ~cmpo. Na ongbvccr een half uur 

· doG:punttc de linksbuiten van P.D.K. M.::t deze 0-1 
stand ging ae· rust in. 

1-ra do· h-.:rvatting trad een ht:rboten T.,ensplocg in 
het veld. In vlot tempo \1'-'rd P.D.K, overspeoéld. 
Stc:eds 1J!erkt;;; de verdediging de bal naar vo,ren en 
ze werden vier van de vijf voor~aartscn in staat 
gesteld te scoren: - . 

I.s::ns 2, eerst met ,-iindvoordeé:l, neemt na onge
VcE:r een kwartier de l<:,iding door A, Hcefnagcl. 
Tien minuten later _brengt H. Maastepad de stand op• 
2-0. Nog voor rust verkleint A.D.B. de achterstand. 

Na de do1:lwiss(:ling valt A.D.S. sterk aan en 
I.ens, tijdelijk met tien man spelend, hceeft het 

• ztvaar te verantwoorden. A. H9efnagel oh tsnapt ech
· tcr plotseling <:)11 zijn praélüig schot treft doèl, 
Met-dez(; ~-1 stand komt het eind0 van deze pr-,t'ci
ge en goed gèleid.:; wedstrijd. · 

Lens 3 kc;ek al gauw tegen cen 2-0 achterstand 
aan. A. van Gein verkleinde het verscl:ül nog in de 

··· eerste s;;ieclh.c 1ft; Toch zag het er niet roo slcleu
rig uit, want in de tweede helft zou Lens tegen de 
,lind in moeten werken. Inderè,aa.d le:verde dit G.D,A. 
een zeer duidelijk veldoverviicht op, maar onze 
achterhoede gaf geen krimp en eerst bracnt een 
uitval ons de gelijl<makcr en later een formidabele 
immrp van S. Vloonians, afgcyierkt door B. Vink, 
zelfs de overwinning. - · · 

· Lèns 4 opende tegen de spèlverhouding in· door 
J. van Spronsen de score. Verdere ·doelpunten ble:~ 
ven· de eerste speelhelft uit. Na de rust maakte 

·G.D.A. - ook hier de· tegenstander - gelijk en rook 
zelfs de ovt)rviinning. Dczc l.<11aü1 echter bij Lens 
terecht, ,~ant e~n goed gè:riçht schot, door Jac . 

. , vá.n -Westing vanuit hi::"G 111iddenveld g0lcst, trof 
do0l én voer ae · rbod-wi ttèn blcc:k er nL::ts meèr in 
h~t vat te zitten. 

In d-, wedstrijd van LensJ domineerde V .C S. 
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vrij'~;;.:l vcortcll"1Ï--èi1C~-~ ièï1s stclè,,:··hi..:l" sncl:ï.e: ui-C
va..lJ.lcn t0g2110,rcr. E.:-11 èRarva11 · .J..c.V~r..c\c. _con vc0rs:prong 
op. In d...: t.:tc~de hqlf.t ·:!crd è.c dri;k i:.·c.~1tc1" te groot'. 

. _cn scoort.:: v.c:g. 4 naal. · , 
Co k Lens 6 ruo,:: s t in·• oon pre. ttig2 ,!C:d s trij tl t.::gun 

d,:: Zuiè.0rpark(,;rs de punten aan de: tegenpartij lat0n. 
lïadat ;;1ut blanco st\l,n.<l,:ger:ust. ,,;as,' scoorde V.C.S. 
hêt enige en dus Y1innundc dp2lp1mt. 

· _:, Lêns· A lt-Ç?d, cçn ;i.e:.ts' gcflatt"'"rdt: n.:cd8~l~;ag i;e:
g~n B.E.T. In de (,;e~st~h~lft• ging du strijd g,::lijk' 
op en \:,.;rd u:, nie:t g<.dO·-:lpunt, Ook in het 8e;rste 
lmarticr van dt: tmwd" h"lft ,::ogen dc, partij en te
gc:n tcl;i:aar_ .. cp. ·B.Já.T. scoorde lh,t C:0rst·, maar J.Ras 
zorgde: veer de ,g"'lijkmakt:r. ]:Te;de.t ·B:.H.T. op c;,rn gc:
lukkigc manicr 1·1c0r fü,, :J.e;iding liad .g,::nomcn, was d0 
fut bij I.c:ns c:ruit. B.U,T. profit.::erde hi<c,rvan door 
nog t~~1i::.::Ula2~1 to scorcnt.., · 

J)e; c;cuwigq·, ka:11:pio"nèn, Lcns B, warc.:n voor tcg"n
stanékr V.V.2.· Ve;,.;l te· sti.;rk en brachte;n de .Zuidcr
parkbu,,cncrs Cc11 fê tcy:i,g'ë: 7-0 ncdc:rlaag to", nadat· 
bij de r.lst al cen v,.;iligc voorsprong T,as b,::re;ikt; 
H-::bb.:m julli-:: rwer planrwn, jong,.;ns? 

.,·Lens C stond mei; dcf;rust ract 1-0 achter, h;;tge::.n 
lang nict hopeloos nas', als, men beèienkt, dat het 
uindvoordecl J')og in pct.to was. Indc,rèLaatl _werd ge
lijk gc;;iaaldr maaT Graaf ·.1ill.::r.i bleek ;:;;i.jri)cruit 
noÇ:7 niet, vorschcti:-n te· 11.:;bbGn .cn_v0rvaardigdc twee 
d.c ë l:p~u-~ ten,' waar :çicn$ -·l)·i'c ts .r11c.Cr .. tvgoncvc-r . s t0 ldc. 

Tegen een in a:l.le o'.j;izichi;;:;n beter .G.D.A. had 
· :Scns·E geen ogenblik 'éi'9èc LJ,aa.r ecn sc:ü.jn vä.n kans. 
D.:: ruststand, 3-1 was .niet cntJaocdigenc'c, .maar in dc 
laatste jC minuten scoorden de Ioosduincrs nog 5 
maal. Onda,1ks o.G grote~ i1c,dc;:-laag uas hct. door .de 
go.:de· s_temr,1_ing en d.e g'fp te; ijvc,r van álle sp.::·lors 
i.;bn prettige Hcdstrijd~ · 

Lens F :tro-k naar D!,i'iift 011 stond daar :yoor .. dr2 .ho
u,::lozv taak met .9 man· o:o ci<-11 sl,::oht vc:Ld .:en ·mot di-

.: to spE?eL!ia'Geria:ài D.,r-r..t: t~ be;strijdt,n, Door dt::z.-.: 
fcei tc:n is de zware ·7-ó nLedc,rlaag duidt: lijk vcrklaard. 
lL~t :;:,.;.n vollL:dig--: _:plo.;E_ ,~as. L!;.;~1 g1.;.;lijk s;ie+ ni\..'"t on-
bi..:r'-=ikbaar g~~~H . .-1.:s t.~ .... 1 . ; 

Lok van_ac'w..,dst'rïjdvan kns G tc:g"n Graaf 'hl
: ... -2~1 II .V.A.C valt 11-.;Jtlig ,illOCif:i t(;.. v\.;rt1..-ll~u. Zi~r 
~v .... :ll:l:':~!S .:.:Ci.1 ncgc.:nté\l dat g~·1..:n _k2.iJG O}? Sl..CC...:S had. 
D'-' t:misclu_b sç,oordc,_vooi' rus·t 5 c;n na rust 4 maal, 
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t~r\:ijl dt.: .;;~1lcL:le kans1.:n voor Lèrts onbi:nut bl0ven, 
zod.at ar gctè\1 momc:n~. t,,ijfal bestond, of de beids: 

,punten zoudtm op d-,, ii.ogg..,,,oning achterblijv..:n. . 
Van de: wc:dstrijden van het zevende;, van D, R en 

·· de: pupillc:n barc:ikt8 ons gc:en enlwl bc:richt; - ter- · 
\·1ijl ovi.:r hc:t I,-ulf'Gal cld9_rs te lezen ·valt. · 
---------------------------. _____________________ y, 

AFIE IDZlill • 
; - Afleiè:c,1d is :1ct, als, zoe,ls bij voorbe0ld bij 
de y1edstrijc'. van Lens I hct'·geval'\,as, belangstc·1.,. 
lcnQ.-c11 zich. te vc.0 l in de b~mrt van de kcc:;>or · 01?
:l1ou_Ce11. Hot behoeft niet 1-:~ns zover te gaan, deJ; 

• .. zij zich in het doel ophouçl.en, ,.,at bij d-e i;1atch van 
.dè ,jongste juniO'l"'(;U gebeurde., o.a in he.ge ma.te hin
derlijk te· zijn voor de scl~0idsrechtcr, de sp0lcrs 

. en;vooral voer de keeper. •. 
· ll.:nsen die, hoc goe;d bcdp:cld misschien, vccrtdtë
rend aan het doelnet prutpQTI, vrienden die: cve:n een 
praatjc: kom n maken, clubgçnc,tcn die even -. vaak 
tenJijl dé ·t;egenpartij in de, aanval is zelfs - naar 
de stand infcrme:ren, resi?rv&'spelcrs die achter het 
doe 1 een balletje tra,;i:p<::n Z:o_nder op te pas sen, dat 
de bal buiten de lijnen blÎJft en nog veel meèr -
mcnsen met à e best<: b0doc:lin'a-~n kunnen de dce:lnian · ,. cP - - -
hinderen en· hebb2n dan hës;l,.gauw <:en doelpunt.op . 
hun g<:we.ten. · . · :. · · 

.·· Als zij zich t:chtèr achtêr het doel van de tegen
partij o:pzett~lijk zo gedr~gcn, dat de keeper er 
hindE:r van ondervindt, dan riiakc:n zij zich schuldig 
aan een onsportiviteit van·.ç.·e ergste, soort. '.'!ij ge
loven ni.:t,·dat er in 1,,ns individuen·zijn, diê dit•· 
'la.atstt2 zoudun willen 'do<..:n.,7;¾maa.r, g0zi'1.::in -dt: ::i-ve..- · 
ring,m achte;r de Le;nsgoals ,- 'is het nièt ui '!;ges lc ten, 
dat ZiJ zich uit on;iadcnkcndh<=id de verden}cing op 
dü hals zoudèn halen dit u~-'.t te willc:1L· Dàaro.m, · · · 
ï/O(;St voorzichti;;, vlak bij het doel, cnversè~1.illir~ 

. ,;elke :partij het-verdedigt;~-._ . . ~ 
. . G; 
.~--r. 
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SrtEVU3 
'i[eekl:(!,ad- v-an'-,de"R,IC: B:i;ior'tve.ten_ig;ing L<=Tlig ·.en. s.rifi1 '_:;,-, · O-.,_:i2,ër,1:c~1t .-l.8· :Dec, 19,20. Secr. :v;S1ingel.e119.;tst.1~.135 .. , Te1·re~1ie-11, -Ocke;1burgà.1,, eü~de ,r.aéJ.n· vaµ i;ee1:dt:q:v,ocrt· ,: ; . ,_-.,,, _ _-:-:-- ,· .· 'i:'eiefoonnuimne~,: 39,68,:46,; · ·>•> · ·: . · ---: ·-·.--..:0:·'·.-' -- .---~:'. --~---:--~ ,---· -· -~. --·--- ... _ ---'';:-· .. ,nedactie:. E.de.TTeert en A.-v.Gas.tel ··: . . · . ' Re'c1.actie-'-.adr'e•s: •Ann.a. .B-ij-nÈi°laa.-:i ' 17 . . . 0

• . 'Giróm.u:m1er·: Perm.L.e-n S.-: .33.67 ;11 · . Ad:!inis tr. -adres: J. J. v .Luxe:aburg, Cope:;::nic uss tr-: 56,: . ·. Jaarga.!)g,,1953(1954'-~, .·. ·· icT:ö .• 4 24 Sept.ember '5:{ .. 
L E l(f ·s· ", ,; i/A ·K' A :G: :m 1r ;'.D A · .. · · · 
Za t~rdag. 26 Sept. : 'Junio·ren A-F-G-1-pupillen vra.,.:=-. • ·, .· . · .. gen ·uw aandacht. · · Zond~g •. ,27 Sep·!;.: l-Toorwegen - l!ederland, maar · · 

toch .... Lens i-2-'<-4-5-6-7-B:,è
n-"1-,H. Komt kijken, d.an ziet U . . . , • , . . . •. . wat!- _- . .. .. . . l!aandäg 28 Sept.: :]:'ref)Junt .v:än àlle Lensers: ·àë-: ,', · · -- .. , .. · cluba:rondÎ-· · .. ,.,·:•:· , ... ,' ·••. -------·--··-. ~' ------ ·, -----· - - -·------ "- ---- --~-~----- ' D~ RE:b.iè i~IJi :AAJ:.I . Hill 'l. WO.OHD. 

Vorige week kondigden wij aan; dat de Lensrevue voortaan geheel dcor Lens-handen vervaardigd' ·zo-u. worden.··W.i:J-meneµ- er goed aarf te doen. nu. nog e.verr.·. terug te' komen op de ver:Zorgil:;g, z·oals de ze tp ti,· .... vorige week plaats vond. liet is U allen- b_ekena:· hoe· é:.e gang van zaken was .• U weet, wie de red.ac.tie <· vormden,. üle: de Lensrevue drukte en -wie de· ver zèn- ·. êtin;; en cle .. administratie. verzorgde. Redactie. en ad.min is trá'tie werken geween dóor; maar er is;· b·e- ... • .: hal-ve de drukker,· s'eo.er·t vorige week nog een Ércl-Ïa~ · '..: .. kel ui'ègevallen,·n1, de weg.van c1e co1,ie van c1'e .. ·~ red.actië naar é!e·drukkér-, Welnu, jaren_;Lang is:h~t .::.:-: .. vrijwel e Ike -week· :Zo gewees t;;"·_d\ai.'t d"è Eeer .Juffer -mans .. 1 s )fcaandags d.e copi e :r;Jeenam ,.,e.n:. d~_ze ,c_~~n- h~t'i\il •. i_.•_ •. van· de-' t'-a.l,i:i1i'<f ·Gè·Iaüff be zo r.id.e., .. wa.arn;... 1,aa.ts t.g,.e-. ::., "' nc2mde'·rs Dinsdägs·v.oor vèrderè ëxpeditie':nàar . Oudwijk' zo"rg-· dro,=g. ·:i::n d~arvoo·r ,7il;t.en, ,,:-i_J· ,ZÓ',,.e.l . :. -dhr. Juf·ferm<1ns als de fn;;:rlilie Gelauff~ nu ·a·it tot het vérl:ede:1··be:1ccrt, l1.artelijk danken. 
,· :1ed. 
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0 F F I C I:·E E L 
Aangenomen· ais lid: 

,. 1To. 7: L. v ,d ,l\Ieer, :ifoordwal 75, . 
. " ,. . .· 

t . ' 
3C-o-1941. 

In· ballotage:··· · ·· .. · . 
No·. 8: F·.E. Cl. ten Berge, Iep;I.aan 94, ll'-6-1936 
l:o, 9: S·. :Douw, · 'Edisons·traat 63, . :J.9"-9-1944 
lfo·.10: P·, 'Schulten, Marconistraat 42·,. . 6-7-1943 
lTo·,11: R·,'v.Westing, Sch2.ar-sbel'genstr. ·98, i9;_9-1938 
Jifa·.12: P. Klink, 'Columbûs'stra.at. 68,. 21-4~194·1 · · 
No .13: :C-I. Sliedregt~ WeimarStràat J.9; . 21'-6-1934 

. . -x-x--x-: ~ 
~ :}ie~... . " -~- ,-

H ,H, BElSTvunSLillDEl:, AT.TE1:":i.'I2.! ,, 
· Evenals vorig seizcem zal~ ook: ä.ez,e coin:;;>eti tie 

weer wekelijks ëen ·oestu.ufsÎ:i.d wc-ra.en aangew'è.zen, •· 
dat belast is niet l1et tgèziciit pp L'ckenburgh,, , 
Aanwezig .op 0ckenburgh: op 27 Sept.:• :Hr··.1!, .i?_raalder, 

' o::;i ,r,cct,: Hr .Yl.Verheggen .. 

.AANVGTI::aDÈRS; .4.Tl"iHTIE l ·• ~ · 
De aa,1v9.erders van de senicirenelftallë-n dienen 

een kw~artier voer de aa11vang·,van hun wedstrijd op 
het terrein aanwezig te zijn_. in verband .iilet de coTI'-
tro le van de · fa r;;iu lier en, èe-tc • ·· . · · · 

,. Tevens ;:•orden zij verzc,cl).t•, eên v'an de· _ri:s.erves. ;,::< · · ·- ... 

aan te wij zen o.m. .als -gre;nsr_éçh ter" tê"î"iingèren. . · .· .. , 
. - . . . .. . 

-X-:-X!:'"'~- · 
. . ~ ' ' .· .. '· -•. : 1 ,. J • • • 

PROGRA.11MA SENI0R:clJ VC0R ZOlIDAG 27" SEPTENJlER 1953'. 
Vriendschàppe lijk: . - , . · ,.. , · · · , · ·. ... · 
· 2 1 30 u. Weste:rkwartier 1 ;::,_I.,;;ns 1. • ·Duinweg, 
Competitie: · · · ··: . . · •'· . 

2·.30 u·. Lerti:i 2 . ._ B'lauw Zwart 2. •rerreiB 1 lokaal 1· 
1.15 u·. Oranje Blau\'1' - Lens· 3 · Schi.ilrrüeh:eg 2C0 
2·.30 u•; Lens 4 -· R.A_,V.A .. f ·. · 'rerrein 2 lokaal 2 

12. -- u. Scheven.in~en 8 ~ L~ps 5 ;1:üuint.!..or s ~ 11 , _ · 

1-. 15 u. Lens 6· .: 
1.2. "'.'- u_. ·Lens 7. -

Buurtweg, Wassen, 
Oranje Blauw' 6 Terrein 2- lqkaal 2 
R.A.V.A, l .· Terr.einl lok'.3-al ~ 

::_:,.:~cGRltl\1!It,11\. Jüï'fiüriEN VvCR ZATERDAG 26 SEPTElIB.it.'1 l'zSi.• 
A lel. 1. 3 .45 u. V. U. C. .'.': ![;,è;1s A Sawinko,;is t ·;>. u. 

:::iij s-.1ij"kl~~,--::2letn .... Di1r. -,n.Hc~l:es" 
3~ :cl~ G. 3.-- .u .. Lens F - G.D.A., .. ·reri-ein 1 lolca.2.l 1 · 

. . ~ . .U.1:..r • G " Laill ; 



. . -31 3~ 1ci. i ._ J. ~- u. R.K,A .. V·. ~;:: ~- L2;1s G Te:rrei;1 t~ , 
..... L,::ic:s·enda;;1 •. .3amcnlcornst 2 u.- "Ifot 

1i/aclltjë" lialieve:lèt. Dhr ,}? ,Pelle-

4e kl'. K. Lens. H· s;~~r~·io_nd.ag 27-9-'53, Zie· alda.2.r. 4_e kl. N. 3.-.,.· u. Lens 1-·:.. Juventas Tc:crein'2, lo
kaal 2\·. Illlr. E. cle Bakker·. 

Groep F. 1.4.5' u. Lens Pup'. - Oos tèrboys·:· Terrein 2, 
lokaal 2 .. Dhr. J. Bom.' - . 

'· . E.1.0.GRATuThî'.A JUHIORÈN. VOOR ZO}IDÄG. 2 SEPTEMBER 1 '.l. · 1 1. F,.' . 0-u. Lens·B·-;_,Blauw ~7art. Terrein 2, 
'· .. ·· ' J:okaa'I:' 5: }?hr.· L'. v. a. Meer, . 1e kl. H. 12.-7 _u. _Lens G•·-<D.H.B.R'.K, Terrein 2·, 
·, lokaa! 5. Dl1'r. · J'. ITalste.yp, , ·· 28 kl. G. ·1.15 u. Lens,:P:'.-·R.A.V.A·. • · Terrein•2,· 

' 1:o kaa¾. 5. ~hr. B'. Linneweeyer. 2e kl. I. 1.15 u. v·.V·.P. -·Lens E. Samenkomst op " 
V'. V. P. terrein, · Zuiderpark" Dhr; 
P, :Juf;fennans. ' .. _ - . . .. 48 kl. K. 12 . .:._ u. V·.v.P::; - Lens H. Sa.mehkbmst.op; 

._ v.V.P,",, terrei:(l. Dhr.G.Kemperman,·· . ~, -, . ' +=+-:+"-+=+=+ . 
Elî ZO IS DE OPSîELb'ING VMT: . · • · · 
Lens 1 : A. te:()._ Dam, .:t.Ad,mi.ràal,:ii: • v ,Laar ho veii.·, 'if. War-· 
s teijn ,F'.de Jong ,J\. .Hcippenibrouwers, J·J'lüstefe lé\ ,H .Ha-:·_ . ket ;H·.ICo rteka.as ;p. v. Oranje ,F·. v .Hiel.• _Res . .": ·. L ;F,oi-t·:., . nian,J.Ras,A.Ves·ter·,A·,Vcrl:ia.i.'r. Leïder'HI'.. ,H, Jans•.,n·.- · Lens 2·: R.lîaJ:üeu·,A. v.Luxei.!burg,P. v .~lfGren,C .liÎlle-, naar ,L. de Boer., J,Roozenburg ,A.Ztüj dwijk,R ,:Tüs :bef'eJd, A-.Hciefnage;l,n ~1~aast.::9ad,A,,-Ruygrok. Res.: H.Mula.er,. S.Kroon, Leider Dm.·A, .dè Weert. , ·. • -· 
Lens '.l,: A.v •. Gastei,C."'Tissèr,H.fö~lil')er,S.Vio2inans,. B'. Vink,IL v .Niel,A. '1'. Gein,V. V ;Laià.rhoven,_R.Bccker ,,·, 
J.Kuijpers,L.Raket. Res.·:'Iû.Luckel. ki.der Hr. P. clc: LeeuvJ. · --.-.- ... · · ·~ . . · .. 
Lens· 4: J. Jager,I-I. a,;·_Baklcèr,B. v ;Velzen, C .HoOgev2en, • J. v. Wes ting, L.1'fiessen_,H·. Wi.·FLel:!S ,"J. v. Spronsetî, E. lrs, 1-mich, L ;Bom, J .Meyer. l;{-:s. : .• F.de ·Ji:mgh,Ph.de Heer .. Lens 5: J. Frij ters, J .y. Lillj:enihurg•~ P .Kro l~G. v .-:aeen~n, h . .Houkès ,A .ICro 1, P. d~ Leeuq ,R. v. d'.Mcer, _\i. V.erhcggon, G.Lain,G:v·.Ge;ü;. · iles.: ·G·.He_ndriks:' · • . Lens 6-: T. Vo lle.b1:c-gt', 2.11. dé-' Heer, U. Klünnen ,H·.Ro llander, H .Lrulder, C. !=l-e. Maat; J. -r.Z!)n,L.de Weert, P.Pelle-- . -· . 
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koorn, S. de Bruyu,S·.:Croon. ;nes.: ·J.?ellekoorn.• Lei-•· 
der Hr. Vc llebregt. . . -.-_ - · · · · · · 
Lens· ·7: À.Blok, J .Ballering; J. Beckers·, F. v .]V'.ourik', • 
H. v ,d ,Boogaardt, J .Bontje ,E. Sara iea,N .Demkes, A.v. d. 
Benit,11L v .Le0uv;en, G. Vreeswijk. ':El.es, : J. Wallaart, 
Il.Lek.. · ' .; .. --

+=+=+""+"'+""+ 
ATTEM'.fill,. JUl:rIOfil!S·! ... '. . 
-· Bij A kon1en :. G. v. Agi;hcven, J. Combé, W. v .Eij deri, 
L·. Fo rtrnan,H,Gribnau,R. v .Kleef, J .Lelieveld,M.Mas, 
J ,Ll.à.s ,A .. Verhaar ,.A.. Ves ter ,H. de· Vlugt, H. Walle?ns teyn. 
-:- Met c speelt mee R.v.Wel~en. .· 
.,. Met D speelt mee s.:pijks·~ra. Rc,s.: E.Strüwèr,lLde 
Gruijter •. ~c'.'.•·. ,,< , . 

. - Met E·spelen me·e C.Herolét,W,Kok en .r.v.Buss01: · 
rte s : L. v .\ie s ti~g . · . ~~: . . 
-:- Rt)serve v6or G: G.v.d.Waa'rt,T,Praalëèer en P.v.d. 
Le0uvr.. r . 
- J, Meij sen heeft geen g0vo-lg. gegeven aan ons ver
zo0k om zijn afi:iezigheid d-;_d; 12. en 13 September te 
vcrklá:..•en. · In verband hicrr.1cde. wordt hij. voorlopig 
niet i:1i:êr opgesteld·. ·, .... · 
-·Deze.1:,eek nai.'icn A, Eckharût (F), H. Lancéc· (F) en 
R. de'Waart.(G.) de vrijhei.dhnict op te·komcn. Wij·. 
verwacht.en ~er, on>.gaa1:de _ee·~: verk~aring, · Ad_re~ :_ :Ohr, .. 
L. v. o,. Meer, Noordwal 75.,,Tel. 333388, . · .... 

• 0 • ' • •P•• < • 

KE u'RING 'V.Al-f 'JT.ThIT CRES: , · · . , 
Dinsdag a .• s; moeten de Volgende ·juniores- en .pe,

pfllen- zich"laten keuren aan het adres van .de : 
sportkeuring, Varl.ceru:2arl.ct· i; · ·· · · ' • ·· · · . · 

,. ,- J .Bennêbro ek~ W,lfok, p. Jari's, C. v. d .Bogaert, P, }Ier
s·c:he ,F,Blcm,F~Hoefnagel,B. Teun is sen. 

,·· --.:.-...:.----.:.. .. ' 

:flESULTAillN VAE 19 Ei~ 20·SEPTEMBER .-195'.\ .. 
1 t lföordan -· Lens l 3-4. ,Lens :1\.. ·- Cromvliet · . 4-4 
La?,kk\;•art,5- Lens 2 1-2 D.H.L. -' Lens B 2-3 
Lens 3 -Voorburg 3 ·-3-1 Rava -Lens C .5-:0 
Concordia 4- ·Lens .4 · 1-1 ~Wèstlandia '- Lens D 1-3 
Lens 5 - Delfia.' 5 5-:-0 ·· Lens E._ Gr.W.II-VAC, 1-.10 
Lens 6 - Wilhêlluus 6 d-7 'Lens· F - Q,uick- :iite:ps 5-1: 
Lens 7 - Westci-kw. 7 · 2.-4 ·Lens G - Y·.V.P. · 57:ï 

Lens H ~ D.n.B.R.K. 6-2 
· R.K. s·. v .M. - Lens r. 6-2 
·G,D,S. - Lens pu:p. 2-1 
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BLAü•:,··'NIT JOtI.>'l.NA U, 19~)'°:\ /1954 ( 3). 
· De uitslagenla,üne, die de k:..·antcn van M1,,. 14-9 
over ons uitstorten,· toont Ji1üdelijk aan, dat de 
compoti tic weer oi;J .volle toere:n .is. Al· zeggen d.-: :re -
sultaten van zo•n ·eerste v.ed[àtrijdprograîmrra. niet al:.. 
les, Gni~ houvast gevGn ze toch_ n __ ·cil. Pri.nsjesdag 
(Di 15-9; brengt na.ast d.:: troonreo.e ook de millioe
ncnnota. fTie:t alleen ·p.::nningmecsters van voetbal
clubs hebbe,n zorgen, -ook hun collega in:hct larnisbe
stuur ,:eet ervari mee te praten. De volgende d.ag, 
Wc. 16-9, wacht ik te vergeafs op· mijn ·vo·etballij f
blad, maar.J)o .. 17-9"'lfalt"het dan toch in de bus. De 
redactie v~rte l t '"l'ieel• nuchtei::,.· .. dà't de L.::nsrcvue 
voortaarJ sfaieds- öp. Do_nderdag zal~_arriveren, omdat de 
tech.".lis clie· .verzorging :voortaail' ·in e.ige.n .beheer zal 
geschieden. Mag ik eyen opmerken, dat er dus \7eer 
eeri aantal·leden.b,;re•id_gevonden is hun vrije tijd 
ter besclüléki'ng van•.Lens te stellen? Hulde! "Het 
Binnenhof" van Vri,i . nlS-9 oêvat een artikel "Feest 
in blauw en.wit". Het gaat nie_t over Lens, maar over 
de-. jubil~µmfKpositie.:v:an "De Pörceleyne Fles", de . 
fabriek vän"h(::'t echte Delfts Blam,. Een.feest in 
blauw en 1.ü t ba leef. ik ec1,1.ter:, · als ik op Za. 19-9 
een juniorenweç._strijd' ga z_ien. Je geniet bij het 

·leuke spel van·:.de jónge lmaapjes. Zo•n weck vliegt 
vqorbij e1;i ~Is Zo. 20-9 ten e.indc loopt kunnc:n we de 
;re sul ta·l;en van de 2t voetba],ronde overzien. 7 Senio -

· r,m-i;ea.iils viirzame lden 9 punten; 9 junio:..·ene lftallen 
· zo:rg-den voor', ll. punte'n, maa_r de pupillen 'bleven nog 
. :puntloos, .B;Lj de :jtu,i!jlren :is dus vooruitgang te be-
. spcm:en. Met Lens; 6 ert-E• gaat het niet goed, helaas! 
· · De sta.,d na·2--ronden is: 
· ·• Scnio:r,;n 14.· - 8 · 2 - 4 '·18 33-29 

.Tunioren ï8 _, -8 2 8 · 18 · 48-67 
: .. _· Pupillen, · '2 · ·~· 2 2- 5 

. . . ,., =3..,...4_-1~6--4---=-1-4----.3'""6-.---,8""3:-_-=-1-=0·1 
Journalist. 

VA R I A. · , . 
- Broeder Simpliëïus dankt Lens .hartelijk voor de 
telegrafische gél]Jlmens die hij, zover van DC?n Haag 
varwijderd, op zijn zilveren ProfessLofeest mocht 
ontvangen. · · :. ' · 
-· Het C?chtpaa·1- v·. Zon - v. Leeuwen ,,erd verblijd m-::t 
de gèboorte van 20n starnJ.1.oudere Wij 1:erisen Koos en 
zijn gade va,;1 hart;e geluk en J1.open ·zon Jan te zijner 
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-t.ijd .'op onze Vè:lê.en to zien vc;rschijn2n. 
- A. de Grco t rao.kte Za t.erd.ag op Cckc:,~l)urgh zijn 
z·::arte trui k,:ij t. 'Jie br::,ngt ons kou lijdende 
Lenslid zijn ,;ar:u2 kledingstuk terug? 
- On dezelfdec· dag werd.in op h.:,i; veld 2 sche-::ndek- _ 

~ , . t t kers ·i;;·evcnden. ':l. Stoove, Snë,,cmb:1.lstraa 9, heef 
C . . - • 

ze onder:zijn berusting. 
· - Bij .I{ •. de Bakker wacht ee.n L.:;nsshirt en bij èL 

Houkes:-,een hèllld,''"beide ve,n kl-2in fort1a2.:t, beide· 
Zondag. .op Oqk_enburgh g<::>vonden, op zijn eigene.ar. 
-:J. Tak, ::?crponcherstraat· 24c, biedt ten pa.ar in 

. •'goede s-tz3,·;; zijnde voetbal!schoenen (maat 39½) te 
. ~- ,·_ · koop aan·.·. Pi'ij s f, 6, -, -

'!" :__~;... _;.J_ ~-- - .;... .. ___ ;,.· __ ,..·-- -. -~--'":"--·-- ..:.·"':"' __ ..,.. __ - - - - -- - - - - - - - -

.·:ffil'ï'_ Z<EKLIC:i'~T OP Liil'l"S·,2 EN _LlllTS A • 
.., l'..:ruggekcerd VQ.Il bifz.S .· rei-!? naä-r Z .Frankrijk, 

. J: .. 

hebb-::n Tiij h-,t Zondag nia-ar" dicb:i; bij huis gezoch'i; 
en zijn \Jij naar Laakk,:!artier 5 - Le,1s 2 ge togc:n. .. .•• 
Toen ,1ij om tièn voor twaalf op het mcoie complex 
aan clo Jansoniusstrac.t a.rrïy1;;.erd.en, bl0lcen op één 
na alle sp0lers al bijna g.::reed de strijd te begin- . s·. 
nen. Zó moet het! De wedstrijd begon met een Lens- : 
ovcr,,ioht, da.t echter niets oplev,=rde, omdat enkel8 ·; ,r 
sr10eperi_g~ ·kansjes door gebrek aan samem!erking in· .. , 

... 9-i •. ,x.oo:iil'loëde cm zeep ,,!e:.dän .gebracht. Langzaam b;a- : 
me;r:i ook ·onze tegenstanders· er beter in, maar onze ir.• 
v~r.à.edigers bleken hun.taak te verstaan.·JJe beste .. •,·:· 
kansen bleven dan c ok vc o.:r onze :reservës. Cnbe- ., .. 
hee;i::st• schieten en een flinke dosis pech hielden de·;.:,~ 
st=d e.ohter to,t rust dubpelblank.· In de tv!eede · 
h2If-t: \?as· het begin we2r voor LEns. 1Ta 15 min, be- .. , 
zorgde Aad Hoefnagel ons dpor een s·chot in de hoek 
een 1-:0 _ yo c:._sprong. Weliswaar_ !1ad. een. 'toeschouwer-. 
(t.ie ), na.ast de. p2,fl,l stae.nde, de bel neg een laa·i;-
s te zetje gegeven; doch de scheids,réchter kende het 
doelpunt·. terè'ph t tee. Lacklrnarti'2r k\'12.m nu stevig 
opz.::tten. Rudi. WÜs tefeld .zorgde. 'e.chter na 25 min • 

. met'· een b.::hé;frs't ba.lletje, voor ëen O-2 stand, veer-. 
da.t een reeks onbegrijp0lijke arbitrale beslissings:n 
onze' ·vë:"rà:è'è.iging hnar-.zeke,rhcicl. on·~neim.; -Enigë tijd : 

. -ac~l9g~rdên,:ttnze t~g~nstand0rs MGJ,1ieu 1 s ~1.eiligdon1 en· 
0·di1·:·-:;-1ac.rlij"k)magnifieke om+'l~al \;;as 8- L1in. voor tijd: 
0~•1z:.:· ke·op:.:r te .m~chtig. In ·0.e r;.:stc-rcnde: min1-~ten 
~Jdrd nie:t mo2x ge_scq.orcl. Al.~met o,,l een verdiei1d.e 
2-·1 · zGge· ·cJ1 s:pt~·rfï·eve· ·-cegonS.G~n0..~rs. ~Ilige oncfi't:n- · 
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hcid,j-,s waren hc:i; g-,volg van __ scJ;l!!'JsJ:sr~chterlijke 
blunders. V;::.n ons elftal impönê'èr.den achterhoede en 
middenlini-, meer dan de vobrnoêde. De .. ,mre vechtlust 
Tms er dit maal niet, op ee11 pcl_:ar ylq.g~î_! in .de ttiee
de helft ba. De geest in het_elftal leek mij- echter 
go e d en de. t is al he e 1 --i,1a t . ' · · ·. . _. , , .-_, · :, , ' ' 

. L. de W. ws .A - CRO].WLI!TIT. . ·, ... C . ,••·. 

Weinig ,dnd, wat zon en to:çh· niet te.s:sJ,rm, · een 
behoorlijk veld en een goede pal,· tr)ee ·.sport·ieve 
ploegen en goede leiding; -.mt_·_ zóu. men·(l.19,· voetballer 
nog meer nodig hebben voor eep pre:t_tige '7èdstrijd? 
Dat is het dan eek geworden en o.l ï:•as. h2._1,.;:_spel niet 
groots, het Y.':::.s toch uel ·de mcs:îte van:}1et ac.nkijken 
üaard. :ïsn ook de uitsl2.g 4-4 geeft geen _reden .tot 
ont0vr2d.enf1e:id; hc·l; beh.e.aldé ·'.g?.lij1c..:-.s]?é:1 gaf ":i.nder·-;
dc.ad de krc.chtsverhouding ,iel; juist ,~eer.. En.. ,toch ••• 

'Als he.t volkomen zuivere doelpunt. door J. Ras··een 
kv!art.i0r no. rust gcisca:orçl; ~nié't t;a.s g~annuleerd ·of 
als onz.:o vccï•hoede in .l1e.t beg:in van de wedstrijd 
niet zoveel - vaak opgèlegde. - kànsen, Olll.l12.ls l"md 
gebracht, ja, dan had er ,.een :veel beter rcsulta,ü 
voor. Lens ingezeten. Ma.a_r 0110.anks die gemiste knnsen 
stonden ,ie al nr. een kvmr"!;iex;:m~t 3-0 voor, door ·een 
keihard hoog schat van Koqs R2.s, e;an evenb:'.1rd en nog: 
r,100 ier schat van Jaques Coni-0&: en een ge al van E. de ' 
Ylugt. Tet de rust bleef deze_ vóorsprong gehlU'ldhac.fd. 

_ Haar da.2.rna gingen de gasten,' d.ie nog een~nsje op 
ëen· beter re sul ta::-.t reken, de zaken. steviger aan:pak-; 
ken. liun linksbuiten, -die o-irei· een enorme snelheid 
en een uitstekend schat beschikte en die bovendien 1 

veel ·i;e veel vrijheid kreeg,· 'zorgde voor verschil- !. 
; 

lende-doelpunten en ook de rest van de Crcmvliet-
plceg· zat niet stil, zodat het er steeds gevaarlij
ker •uit ging zien.·Eerst Tierd,het 3~1, toen 3-2, 
,,:aaxop Ras voor opluchting zorgde door tègen te sco-! 
ren. Maar neer liepen de pezoekers in en zelfs ,;erd , 
het geliJk. Verder kwam het echter niet.,.- zodat ten-
minste éen pu?_1t op Cckenburgh" bleef;, · · ' 

A, v. G. 

--------------------------- --!"!" -- ----:----.-------------
... •··_f ' 
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Vii:t.'i DCEL Tvr n<.,EL .. 
-- Hos: gevrn:i.rJ.ijk het is Oiil "bij een kleine voor~ 
·sprong PP. zijn lc:.uweren· te go.o.n r1.,s ten, ondervond 
h-2t eerste in Rotterd=. Door een .doel];!unt, Vé'.11 Fr 
vnn 1.ie :L ho.d. Lens tegen het i-:o crd.-:n bij . ." rüs t een 
voors:prqng" I:µ de :t,,ee<):.e helft gcloofcèe: men het t, 

· o.c.nvanl::clijk i-1el; en. onze· te,fens to.nders profi teerd, 
l1.iervan docir biri.nèn-t,;i.cn minuten driemo..al .te scor, 

·· Gelukkig lürvondell' de· onzen zich neg tijdig en Ad 
Hoppenqrouners''{~) ·en ·.:ropp WÜstefcld zorgden tool 
110€, voor een benauiHde zege·; 0-.frgepas t vc er een vc 1 
gcnde keer. . . . · ·· . · . 

Lens 3 speelde een vlotte y1edstrijd t.:::gen Voer 
burg 3. Be:i1.oorlijlc;:; annv2.llen bleven in !3-0 eerste 

- hc::lft zonder suocês, omd.at de bc.l veel te hoog ,,,e 
'· gespe,eld. Voorburg· d2ed het beter en verraste l:ec: 
'; v. Gas.tel één kec-r. · 11a de :rust verslo..ptc Voorburg 

: ! ':i/..,;·ts, 1.:::~ari.,-Çt,n' Vi-·c .v .. :G~~r110Ven· t1i26mo.al :profi teer 1 

··· Lens ging door•·i?n ,Mulder bracht de ei~dst:md op o· 
. navo lgba:te \lij ze Oll 3-,1. 

, Lens 4 - Conco.:raia 4:. Weds""J:rij d v2.n ge,;iis te ka 
.· s.::n en pèch .. (en gelach; :::.:Ls 11i'j -het goed begrepen 

··hebben}; He.t .gladde veld··,!as niet _b,:'vÓrderlijk va 
· goed spel\ -11'.laar_t_oc;h zag .li2rmàn Re1m:î'éh kans ons • 
. vc.órd<c;ligef' l-'O,.rus'tstand ·te -•bezcrgen ... Do Lens-mee 
,g.grh.::id_' iri de-t\1e<;éle '.h~l:ft lcddde doo:{"onbegrijpG 

·· lijke missers niet_ tet doelpunten.,!Joncordia deed 
Jiçt b~ter .::n nivel;I.eerdc, kort· i;oc.r he·t -=inde de 

•'' s;t.2..na. ( 1~1). . .1 ·,.' . .• .- '• · · ·.. . · . . • · .. · · 

J?elf_te 5 had .blijl::bo,::,..:ç tegen Lens 2 met een aa: 
c val '(";inc.f de; aftrap él.l zijn kruit Vèrschotcn, ,1an 

- 0· .. · .. dé rctst vàn de üedstrîjd ·•.1as voor J;:,eri.s. Piet de 
Lueuü cpèndc -de score·mèt:.,en dubic;us. deelpunt, m: 

-~· G1.;;rircf-Van·~a:e-in ·0n..-'-:l~;tve;_rhcgg,en ~orgden nog voor 
··--··-·· . rust, dat p:ro'Gestplaiinc,n niet uitgevoerd zouden u, 

--. ·•- ----·----dG.l'l,. __ In de twe<=él.0 helft zorgden Piet de Leem, en 
De lfià.::k',:iëte'r -vee-!:: -een. ruime 5-c zege . · . 

Het; zesà.e ·1ced; een ·g:rë"të:.nedej71B.~g t-2gen 1.;lilhc 
mus 6. Do Or tas tcncL sne 1 en ui t;;,1,m t0nd s2);1ens:pe le: 
trokken da Voorburgers teE:e;1s opniem1 o:;;i de Lens 
v;;;stc af. DriG doclpunt,:;n voor rust ~n vier ~r nti.. 
\J3.ï.."ël1 :1.un loon,· zodat· h..::t .... en vc:::-diondc 7-0 n0c\cr 
lc,c,e ..._~-..::-rd vóor Lens 6. ~ 

Vc..n h0t 7-.::: · 01r::;vingcn -:.~•ij r-.,1~.~,.;:.]r gce:n v~rsl2.g. · 
\Jete:n 2.llccn, çlc..t onze voorl:ccd.c l0gic kansvn mis 
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en èl~t ".-Tcst.:r1,:\7c..rtier 
trol,. 

7 met 4-2.2,:m he.t."12.ngstc qind .. , .... -, 

L. de W, 
. l ,, 

Lens B moG_st op bezoek bij D.H·.L.;- ,.1112,rschijnlijk 
een van de z1:1aarste tcgenstnndexs. Een veldov·ertücht 
in de eèrste helft lev2rde een •·2-0 ruststand o:p, Nu . 
·ae hervatting waren de Delfterniren steeds i.n de aan-· 
väl en liepen de achterstond iri;, Enkele minuten voor 
het einde wist Arthur van Aared echter nog het Y.'in
nende doelpunt· te scoren. De beid.e 0erste uaren v::cn 
Adri Burghouwt . 
.... , .,:.1:ep· onvolledig Graaf \li llem had rteinig moei te met 
Lens :il:. Hard werken van enige· v.a.n ónze spelers had ' 
door grote stunteligheid van. an'äeren geen resultaat . 
. V!at 'nog. ami goede aanvallen we:fd opgezet, werd zeer . 
s techt afgewe;rl,:t; .De verdedigin'g werd 10 maal gepas
,s:::erd, hopelijk e,m record. · .: · · • ·_ 
., · ·ne·-5-1 overwinning van Lens .F was volkomen vér-. 
diend. Speciaal na de rust, dielimet 2-1 inging, ,ierd · 
aan onze. zijde goed gespeeld, TI;ce i-,pelers bezondig-
den zich echter aan niet c:pkoméµ. : . · . · 

1,e·ns -· G· ,·ms . de _hele . eerste he·lft· in de meerderheid 
en. è.rukte:dit·in dri0 goals ui;t~.•.No, de rust cenzclf

:de beeld, met.2.d.qelpunt.en voor~_mn.ar ook l tegen, 
zodat ook hici een 5-1 óver°\-.'Ï\ráá,ng behi;-,o,ld vierd, · 
· •.Lens H zorgdç; voqr zijn twc,ede zege. Een 2-0•:a.ch..: 
terstandr1ero •. in een 6-2·oven1~bning omgetoverd. 
Door 1 doc,lpun'i; in de eerste en 5 in de tweeé!._e helft 

·'"c,rd·· dit· m0e i-e-- resu.lto..a.t ... b.';;r;; ik\t. · · ·, · · · · · 
, Onze jongste, junioren ond~r-vo:.1ël,Cli.biJ ·R;K·.s·,v.~111I ..... · 
h2..rdnelckige tegensta.,d bij hun strev.:m nn.o.r de over
t.,inning. · Zes doelpuntC=n prodt.,cé·rirdcri dé ·westlanders· 
en ,;',at ,ms veel tG• VGGl voèr orr_?;c, bGnje.mins, di2 

;1.ë1c..o..r tYJi.l~mrial rn.o.k schoten. J;c-t. een fikse nederla~g 
keerdc,n zij dus nae.r het Hm.>.gje· terug. . 

Van O en D· ontvingen "ij 1.1ee,r, geen enlcel gegeven. 
lîog;;:n ,,e daar volgende ,1e·c,k iets meer van verhefnen? 

.l A.v.G . 

. . 
,. 
" ' . - ...... -- ......... . 
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0::!'SCHOOlI 
in ·c.e ,3fgèloj?2p zcm0r in ruin10 lil2.te d.:: g0le

g.::nheià. is gegev«n, oni zic:1. verder te b0).cti2.LJ.en _in 
h-=·t voetbelSJh::1, ~1oct -d.c n:..1nclc..~~1tig0 tocscl10uw0r ·_ -
bij het volgen va.n .. de.• .. 1•krijgSv0rrichtingen 11 toch·. -

. nel lJ.ct. ver;;io·e·a:ei1·• l1.ebben, dat; varschill211de si;l0iers 

. zich niet de. nllcrminste 1:i.oeite hebben gegeven cm 
2.ltl1.2..'1s iets bij t2 lzrcn. Ind.2rdé~è~d., drie, vL:r 
iuc.c.ndcm lang hebben zij geen bo.l en ·geen· veld g2-
·zien, ofschoon 2:r bui tç;n de Zonè:.c.geI). elke y1eek t,,ee 
2id.dc::.gen en dri.:: P.v:onden gelegenheid ,Jas . om te · o e
fe;Jen. Is dat ,:tjsfVe_rhoog·t ongeoefendheid .de 
sportvre.ugde? Voor zien.zelf? Voor de clubgenoten? . 
Voor de tagenstand:ers?. Voor de· 1eiders? · 

· Blij kbar.:.r zijn scimigen 01;,'.' .de tv.eed.e Zaterdag 
of ~ondo;g in Septémbe:ri plotseli11g tot de ontdekking ·· 
gekomen, dat zij ook nog lid ,mren vnn een voetbc.1-
club. En de ac.ndc.c.:htige. tcesci:om;er vraagt zich· àf: 
houden die knapen .heus~ van de voetbal:sport? Zïj · 
koesteren dc.n zeker een stille liefde, want men r.1c>rkt .e:r- niets van! · .. ·-, , · ·. · -· . ·. 

·vrienden·, doet'tèföh stee'dsje best en .probeert 
er tê_nID.ins te ie t:f' ge eds van te niaken ! Dat ·z'a.l; je 

. tot e~r str..,kken, ook ·o.is ,je pogingen hopeloos mis-· lukken. . . · :- , ,J ·· :· -· ,.· 
.. , . Ge'e1i ·vo.rderingeh zonder oefening. 

; '1 . ".p_' ,j·_ 
·1_' 

.,'" . . . 
. ------~--~-------------~---------------------------

G".tllKfi LEliS:RZV'UE, ONTV.A1'ïG:ÈN 
k.:!11 natuurlijl: ge.en mótief zijn •.Óm niet. bij 

d.e komcBè::e ,led.strijd tè vjrschijnen. De r;ensrevue 
is een tröu~·:e:.gc,s~.; zó· trcuw, c~at. men· gedurende het 
voetb2.l&e·i-zcén s.:r zeker Vê\n l:an zijn, dàt e+l:e .. ,,eek 
óns _clubb Iaà ,1ord t klar.r gemn.tJ.kt -=.r+. verzonden. · 
l'io cht meIJ: on ver ho opt eens geen Lens revue: ori tvangen . · 
(z,:,lfs Glit is 'LJogclijk');. l~át ;nen dan bij e:en be
vriende -rcl2,t_ie of bij,_,de ·ád...:lip:istro.ti0 02 inferno.
ties ga:1n. : . ·' 

;. -------------------.---- ----. -----------· ··.-·--- --- ._ 
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LlT LA TE SLDTTii:;GSt,1UR 
vcm de school, wa'.'.rvan ;:;1-=11 leerling is, is 

óvenmin c.ls hi=t niet ontvangen van d2 Lens revue een 
~eden .oll! niet. nac..r zijn uedstrijd te komen. De 
juiste·. m1=thode om• de lessen met•-aandacht tot de 
Lo.ats.te:minuut, te volgen en tev-ens. zich op tijd bij 
,ijn elftal te voegen is: 's morgens vo etbc.lspullen • 
~lus een flinke boterham meenemen. Dan behoeft men 
üch nergens• zenuwc.chtig ora .te maken. 

---- - __ : •• ~ •• ------- - :--- ; _____ '"'!" ___ .,. __ • -------------- _· 

OFFICIEEL. V~RVCLG. . , . . 
Ter elfder· ure; ·to en de . e ers :t1.: lC' paginn I s .. 

ll.'J.ll de Lensrevu:.=- re:ec;ls ,-gc:ccéd Y.16..ron, .•b'er-e-iktê ons ~ 
,1og q.e. vo lgendc o ffic iiilc llk,dCd<?Jing, <He.· ,,ij. <lus 
10g slechts· op dl:!ZG orige\;-one pl.:i.;.:.ts konden. ëipnenén .•. .. . . ·• . . L 
tIBL'lffi:rî . SÈlH ORLEDillT, A TT".llil'!TIB ! 

In•o,ansluiting op h;,tgeen 
:1.lgemene lc6.e11vcrg2.dering o.a. 
va lgenà.e: 

J_P- ".Y, .i.-..-
ti,j d":ns .à.e l"v, ts te 
,i's bes];)ro leen h.:; t 

' Qugëva2.lenverze!:ering· 
r!eà.strijà.en, · .. 

tijd~~s oefeningen en 

. · ... _ .. Ac.1igenome:n uo rd t, . do.. t de 
vrij;;Ji llig vcr_zc~e_rd-3 -ya.n 1.:en 
cl'.'.t dekking v:i,rî ·ge'riees·b.tndigc 

J., .. 
l~d~n verplicht of 
ziekcnfonds_ziJn,,zo
bel:i.rmde.ling niet zo • 

ur~ent is, . 
-. Bij een pr,èmiè vc.n f. 3,- per lid per j~"r is 

gedekt: ·f·. 800, - bij over lij den .,en. 
·· f. 8.000,- bij blij.vendè invalid.iteit. 

I-!et secrètb.ria3.t vernacht _gp.arne de e,ventuele 
opgaven vn.n ledèn, die menen,. dat het afsluiten van 
deze verzekering ge'-enst is. (Alleen bij algemene. 
dee1nc.me zal_ deze verzekering doÎ:irgang ·kunnen vin-
den.) · ; 
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· Weel;[blaó. van de ~.JC .•.. S}?o.rtve-r-2'l'Tigi"Iïg Ienig en Snel 
Opgericht -:i:s· D·e·c. 1920.: Secr. :v-.Slii1ge lanè:ts tr .135 
Terreinen Ç'c.kenbu.rgl1., einde ·Laan' .van Mee1-d5'rvoort 

· · Telefóonn=er: ·39·;68.46 ·._-.-·. · 
------ - -- .----. ____ , • ·------ ··-·'· ·c.... •. ,: ·-----·---------
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Redac:t_ie,: L.çie Weert en A. v .Gas.tel 
. Redactie-,adre~ :· Anna Bi.jn·s1aan : 17 

GironUIIIJller·:. 'Pe:tm.L.en. S. :· 33·.67_.ll 
Adminis tr. -adres:. J .. J .. Y-.Luxernbur/i:, Coper11icuss tr. 5'6 
Jaar,g:ahg 19!f),/1954 . : :: : lîo. 5 · 1 Oçtober 'Ij'?, 

L:,;:ns• zA-KA.GJii'i::-nÁ . . , 
Zaterdag 3 Oei;';.-:: YTät: apen· Len!3,'A-F:..G.:H:.. puî;>Jllen? · 
Zondag·. 4 Oot;·: Le11s l-2-J-4-5-6-7-B~C-D-E-lhou-

. · <l.en (hopëlijk de blauw witte 
kleur.e:m. hoog. . . '· ''. \ 

Maandag 5 Oot.: Zoekt~ u· gezelligheid? Dan· op naar 
·· :::· · '"'de.-·êlubavond; ' 

-----------~·-·-~_:.:.:. ; ____ -~-:--!...·-·------ --~-------~-'.;. 'i---..;.- --

DZ REDAC rm. A.Ai-ï ~{El' WOÖRD • . . 
Zondag j .1 ... speelde .ne-t· Neder:Lands e]..f'tal in 

Oslo tegen .:eToq.rwegeri; De ICH.y_;B. had d.aarom, 
slechts ee.n.: zee:r: klein .:programna västgeste'H:l\. rµaar 
in dè afd.· •s-Gravenhage werd .ge!3pee1a· a1s:0'1' er 

· niets a.ari· de hand. was·. Nu willen- we het er niet 
over hebben, of ruisscl1i~n niet velen graag n.aar 
h6t verslag van dit interlanél.ll._rw11s. __ §i_e),nis..tero. zcu
den hebben, wan.t een c9mpe,ti:t:rf;~-:-4ie;:tot ·ver in de 
zcmer duurt, is· a.11esbèh;àlv·e: am.nlokkelijk •• Wij 
vinden het echter niet j'i;iist; .dat èen afdeling een 
va lledig programms. vasts ~el t .-~ts. d~-- grote bond 
niet laat spelen; zeker'hiet,•:}üs"he.t seizoen pas 
begonnen is. B:iero.cor "1i;i"r<l. t ).imners in de ha.nel ge-

. \'ierkt, dat spelers van het eerste elftal op zo •n 
· dag:. in het tw.eede spelen·enz, ·waardoor de uitslag 

van zo •n y,ieds trijd wel ·e.ens een geheel verkeerd 
beelp. kan, geven van de· werkelijke 'krachts-verhou
ding tus·sen de elftalle1f, · die in een. n6rmaal-geval 

-, . . -- ..... 
tegèpover elkaé!,r..ges :a?,I!:-·zouden hebben. Clubs, die 

,van de ge legen:1.eid .gebruik ·hebben gemaa.lct,, :staan 
formeel geheel in hUn 'r~c!'it, Of• het moree,1,:oiok in 
orde is, betwijfelen ~.:fechter. . ". 

. ~-{ . • -"'1 •. ·.~ •. Red . 
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Aangenomen al!') lid: 
·,,. No •. 8: F. ten Berge, .. :_Ieplaan 94, 11- 6-193E 

In' ballotage: - ~: . 
No·. 9: S·. Douw,'7. Ediscnstraat 63, 19- 9-1944 
Nc',10: P·. Schulten, Marconistraat 42, 6- 7-194~ 
No·.11: R. v .Westing,. ~r Schaarsbergenstr. 98, 19- 9-193t 
Mo .12: P. Klipk, . ·. Columbusstraat 68, 21- 4-1941 
No·il3: H. Sliedregt,,_Wèin1arstra.a.t 19,. _ · 21- 6-1934 

. · No .14: J. :Brussel, . , Okkernoo ts traat· 238, ·17-11-193E 
. ..:'.. :.": -No .15: ~- v .Wel!!>ep, ;,~;Ma:rktw_eg 94, . , : .... : : :3.- 9-193, ... -~ . 

:·~- : · Aanwezig'·o;;, Ockenburgh:· 4 C~t·.: Hr·. W·; Verheggen; 
· 1.,.. 11 Oot.: Hr. L. de Weert • 

. +=t-=+=+=+=+ 
. ,._ ·- . ' 

BÊZClil!K .AAl'f DE GEESTELIJK ADVISE\JR. . 
-In verband met de. vacantie van onze 'G. A. ZJ.Jn 

........... enkele van onze .nieuwe· leden nog niet in de gelegen
heid ·geweèst met hem kennis' te· maken. Het· zijn: ' 
F, 'f;enBerge,'-J. Bru~sel; J. v:. Bussel, S, Douw, L. 
v, d. Meer Jr., P. Schulten,·R. v. Westing, ,J.Witte1 
Zij worden verzocht_ zich a.s. Zaterdag tussen- 2 en ~ 
uur bij hem të ·me],dè:ri. Adres: We;Leerw. Heer F. Greni 

,·roussaintkade 43, .· ._. .. 
'\. ;'.,;., .. -.~.'j >. _.. .'·:-.. >~-:~f+·.~+=+~+=+=+ 

- .ÁFI<EURLffGSiülRESSÉN. :.. .. 
. De. afkeuring va11 ~en terrein wordt bekend gemaak1 

-•,·doo;r een ·ponsgaatje~yóór of een· streep dÓÓr de naam 
.van .de. :thuisspelend1f vereniging; · • 

. ,. ·-Bij d§! .senioren geschiedt· dit .. met aanduiding van· 
· :··het elftal .. •. Is dus 'if,óor de wedstrijd V.C.S·.6-Lens 6 

hef·terrein afgek,(:!urä.; · dan:stä?,t dit bij v.c.s. 6 
aan·gegeven op een der bov_éncii1schreven wijzen. Bij 

, Lens 6 is in dat ge-va.l niets te zien. ·· • 
· ~-- ..... _ Bi'J"de" .juni:oren ;\'!_Órdt« het elf tai îi'ie·t aangeduid. 

I __ s dus.,,bv. voer .de ~1.39-strij?,_V.V.P_.-Lens H. het vele 
afgekeurd, dan is d:e naam V.V.P. dëorgestree:pt, of 

· .. ;. ts ä.a!à-rvÓÓr een pons'gi;l,atJe áangebrp,cht. In dat geval 
gaut op het terreüi'_vànV.V.P.·geèn enkele junioren
wedstrijd door. Ee1{~.èïikel~ keer echter. staat bij de 
verenigingsna.am nog~ aangegeven: terrein 1 en terreir 

· 2. :Als slechts een vàh dié twee velden is afgekeurd 
en in de Lensrevue heeft niet gestaan op uelk veld 
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·-gespeeld zal Y/c.rden, iàn i?,'.î~c;tè.r· géval het zek."re ' 
vco'r het onzekere nefüe-n<,m.na~r het veld. toegaan! ·· 
Beter een vergeefse reis dán çen orivo lledig elftal 1 

De afkeuringslijsten wor·den o.pgehangen bij de 
. volgende adressen; ' · · · · · ·· · ·, .. .. · · 
· Loosduinsewèg 661 L. v ;Mee:td"erv .• 562a Pahudstraa t 15'6 

Hulshorststr. 110 ·Abrikozenplein 1 Parkstraat 27 
. Hoefkade · · 15'92 L: v.Meerd~;i-v. 868 Javas traa t 132 

Vreeswijks tr •. -- 3·· · Hobbemastr .· , 159 Pie.t_lieinstr. 55 
Escamplaan 27ó Vaillantlaan 362 Gonradknde -:n 
Melis Stokelaan 2 . Hoefkade· · · 784 Newtonplein· -
Raaphorstlaaii .' .· 4. s'tationsplein 66 'hciek-Geisiusstr. 
Jfotj e '\'lo lffs tr, . Gr .Markts tr. 37 ·. W,e s te iride 357 

' 271.-273 . Be'zuici.enhoutse:;-.. ];lojee lstre.l\\t 25 
Fahrenhe i ts tr. 541 . ·, ., weg_ 21 Rij swij~sew. 391 
Ant.Duyckstr .. 1.41 de'· Ge·riestè,tl\j,2,?_, HaagwegJL·.) 7 
Beetsstraat ,. 6 . Re.itzstr.a!àt. · 31·=\Ha.agweg·(R.) 8 
· ·i;çheveninge:p: --,· -,":c,è,,:. __ .-. : ... _Vbo'tburg: ic 

. Badhuisstraat 200 ,·> ;'.S'/ La.a.:rf,:i. ·:W.ddenburg'. 
Trr··anenburc:wèg · 73 ,·it:J~_\. ··J?'a.rkvieo<.:-':·.· •> · · ... _. ..L\. c -• ,; , .. - . C ., .. . 

.Ams terdamsei:;tr. 53 - _ .. ·;:· .. '·',, -;Hei,pieris'traa t : i 
Tesselsepieîn 12 -: ' ... ;','..,. ·-: ·::v:.;sevenqcergenstraa~ 
Renbaa.n·straat . 65 ·--,,;;,• :·-·, .. -· •_· '.· ·. · ·· · ·.· 

.. - . . . -· .. : ... f~~::t·tf:,~:>: ... ·· i .. ·,_ ,,. 

PRCXl-lli\.i\:iilA SEl'iIOREH .VGOR"ZOITilAG 4~·.:ocTOBER 19 ~. 

26 
218 

27 
204 

· 2·. 30 1.r. Full Sp .1 "-··J,èns 1 .. btwoutsewég, Delft. · 
2.-- u •. Archipel·•2.:. Leni;; 2 Buurtweg (eindë Waals-' 

. · . : ;· . ,. -· · _dorpe_rlaaµ')-,_ Was·s_ena.a.r .. 
2·.30 u•. Lens. 3 -. D:H.L>3 ,· Teri~in l .. ldkaal' 1·. 

,·1:15 u. De·l:fi'ia 4 - Lens 4. -. 'Buite11viater1ci1.oo•t-,(kö-
. · . '_'. · , , - .:~ , ' ; . , ge igietëriJ), ,Pe'lft•. 

u·. Lêns 5 --VTes'terk:w;·5:'!?errein,'2 . .'.l'okáal 2•; . 
u·. Lens 6. - V. c: S.. 6 . Tèrr·eirt 2 .:·1okii;i 1 2. 
u. Archipel 7 ~,;L.èns. 7': ïèrrèin zie Le': . 2 .. ·' 
. . . . .:;~:.~:.' . ·-.~--- .,- :·_~-< ·:- "; . ,, ;_., . ;_. 

:P~CG:b'\.MI,:IA. JUNIOREN V-0:0R 'Z:ATERD:AG, 'l OGT'OBER 19 '<.' · ;, 
. ½ kl·. l'. · 3·.4 -u·. Lefi's ·A'';., A.D. O,;, ferrêin. :i_,·. lok.; i•. 

3 kl'. G·. 3', -- u·. :L~fi\~, F· ~ Wilhelm_u,s'..·•Te:i;r';3;-C:1.ok·.2•. 
3e k1·. I·. 2·.30 u·. ·Lens· G - Va.lkeniers.•Terr.'.l," lok.2, 
4e kl. K. 3,-- u. Gr:\'1.I'I VAC -- Lerrs R. Samenkomst 

2.15 _u_. :'!Re.t Wachtje" Malieveld. 
4e kl. ll!I·. -Lens I· -sp·•:'éft Zondàg 4 Oot,· Zie aldaa±.· 

. Grbe:P F, 1.45 ~l. L,in,r pup. - K,R.V,C.'l:err,3, lok.1 . 
. 



. ..- . - _7:-::_: _____ - - - .• ·-- .... -- ,__ ---- - -- _, - - - - -~-- - - ----- __ ,_.:. _i... ... ~L ~-JL. ;. ~,,:h;:wc-·Mllicl. Jm-iic::-ç~<.: vcéR· zciq;;AG. ,r· ccrCBER". 19,5-1.·.-.~- · 
.. -1e kl'. F. 12·.-""J.L G.D .. {L -:·Lens B 'î'er1·ein Oqk(;!pb.· 

-:···.·· 

J_e kJ·, H-. l·.15u·. Q,uiqk .st:. ~Lenw C Te:i:r. l!ijkerkl. · 
ae kl·, G·. I·.15u· •. Lens·D '-.'·V·.V·;P. Terrein•_3;- lok-. 5·. 
2e kl'. I•. 12·,--u1 Lens E .<-:-.'G.D~S. Terrein 3, lok. 5. 
4e kl-. N. 12.--u; L.V.S.J.:.. Lens I'.Terrein te·De 

. ' :. : Lier. S$.menkOJ'\lS t 10. 30 (half elf) 
.·. · JJïj; .Ca:pi tol. .. . 
. ----~-----~-----~~-El'î Zó IS IlE OPSTÈrinm VAN•! . . . . .... 

Lens 1: Á.ten.ÎÎam,J.Ädmirä:"a.l,E.v.Laa;rhov'en,.1.,\~al- . 
s teij n; ]'..de Jong ,A.Ho:p:pGnb:1;611.wers ,'J. Wüs t'éf~ld ;:fi: '.'Ha
ket ,H.Kor·tekäas, W .Hegge,F·,·f.Niel. Res-.: J ;Ràs ;A. Ver
haar ,L.For'tm.rui.· Léider: Hi·:. IL Je.i1sen·.~ S~.menkolllst: 
Turfmarkt'·(Hll'.'M),· 1 uur."· . ~ • · ·: : . . 

· Lens 2: R .'.Mai.'iïéu,A. v.LuxembUrg ,1?, v·.É ;I.fc:'ren, C ,Hi_lle - . 
• n!ii~r ,L.de Boer ,:T'.Rbozenburg,A ,Zuij dtt:ijk·.,R~Wiist;:§feld, ·. A:.Ho efnage l,H.Naas te:pad·;A;Ruij grok. R.is,;: A. VGs ter, ,, - .. ,, .. , . ' -- . ·• J. v. Venrooy. -Leider: Hr. A. de Weer.t •. Sa.menkoms t: Vóór' Pàscha'liskerk, '1.15' uur.· -.: ,.: 
Lens ':\ :. :A.. v ,Gastel, C .Visse'r ,H.Kem:per•, S, Vloemans, · 
B. Vink,H. v .• Niêl, ;T. v ,S:propsên,R .Bec],cer; A';v .Geiri ;C .Bo -g•isch,J.K11.ij:pers. Rei,,'.:· T/Y'ollebregt,W.Kliinhen; · .. Ilt.}Iollander. Leider: Hr .• P.· de Leeuw. · · · :Wns 4: J, ;Tager,H .Relmicl'i,B; V. Velzen, C .Hoogeveen, . H.Houkcs, J. v. Wes~ing, ;r .Brocha,rd,H, de Bak~cr ,H. Wil-·. lems ,,L,Haket, J .1:leij.er •. Re a .-:-· -1 .;15!-i'"ss·en·, G. Vre-e-stfi.j k. -Samenkcmst: ·Turfn1ark.t (H'i''.M),"'11;45 uur. Ook voor .. fietsers.· · . . · . · ,... · 
Lens 5: ·,r.Frijters,;T.v;Lu.xemburg•,P,Krol,G v.Reenen, · 

· R·.v :d .meer·,A :Krol,P ,de •:Leeuw ,H.'v .Rijn, W. Verhe-gli;en, 
G .Lam, G .11--;Gein. · Res·. : S·.de. Bruijn·, P. Pellekoorn. · 
Lens 6.: .. :'.[' .Yo.llebregt; Ph. dei:Heer, W .Klünnen,N ,Demkes, 
1111'; Ho l;tander, c· .Kras, u. v .Zon,L·. de Weert, P .. Pe llekoorn, 
S .dé Brti'ij n, S .Kroon.' Rés ,'.;.ë J .. Pè'llekóorn,A. v .d .Bemt. Leider: Hr. Vollebregt:'°""· ;;;·.-' -.,:. . •· · . .... ' · • 
Lens 7_:· ·4 .B;Lçi_k, J .Ballèring.;J. v. Yenrooy,F .llourik,H. v. 
d·,Booga,ardt; J-.Bon tj e ,E ·. Sa.roTea~,-J';Beckers, 11·. Lucke l, 
G.Hendriks, J. Wa.lla.art. Res';·: 1!, v .Leeuwen,H.Lek. 
Samenkomst: Vóór Pasohafukè'rk, 11;):.5. uur, . ' ,_ , . ' ·, : : J, ; _l. ,, •. • 

. ; .. · ... , 
.. ______ ..,._:,~::,.::_·.:;.,....., _____ _ 

' . . i,·' 

1:·- : ! ·,~,,. .. ,· 
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JUlîIClli':S, A:rl'"EHTIE ! . 
·· Bij A word-,;1 verwacl::!.t: A.v·.áaro2m,J.Coii1bé,G.v,Agt
hoven, Vl. v .Eij den,L .Fortman, J .Gerri tsen,H .Grïbnau, · 
R. v .KJ.eef, J .Lelieveld,M.Mas, J .Rias ,A. Verhaar, A. Ves ter. 
- Reserve voor B: C.Veldink, ·· · · ·· 
- :Met C speelt mee: 1:t.deVlugt. 
- ll[et D _speelt Tz1ee: îr.de Gruij ter. 
- Met _E speelt mee: J.v.Bussel, · 
- Met H speelt mee: Ii;Helveastein. Reserve: A.Lut-
+ . P St ' uerman, ,, • Q0Ve. 
- R'.Süij kerbuyk keept ip., F. · 
- A;·a:ë- Gröot keept in G 'èn in I. __________ __,_ 

l(EURING! -
- De· vo·lgende spelers k:rijgèn no-g één kans ·cm· zich 

te late.n keuren: ;J".B<'=nnehroek,W.Kok,P.Jans,C.v,d.Bo
gaert,. P.Hersche ,F ,Blom, F-.Hoefnagel. · ·· · 

------------·' .. 
Afschri;ivingèn, indien .. n:i:et te -vermi_j dên aan Dhr. · 
L. v. d. :niü,er, Noordwal 75. '-îèl; 333388. 

• 1 • ' _. ' • " . 

------------------RESULTATEN YJ,JJ 26 ·:Êm 27 SEP'.i:'.E:1:IBER 1953 • 
Senioren: 
Lens 2 ,- -Bl,.ZwaJ:t., 2 
Or .Bléi,uw I .;_, Lens 3 
Lens 4 -- Rsiva. 4 : 
Sohe ve niti_fü;Jl.. .8-,Lens 5 
Lens 6 ,_· 0r·.Blauw 6 
Lens -7 :- Rava. 7 
Pupillen: 
Lens -- Costerboys 

: · Junio r-=ln : . 
2.-0, Y.tJ.ç. -~ ,Lens ;,_ , 7-3 
6-1 · __ Lens B - Bl.Zwart ·-:.5-0 
1-5 ,.,· Lens· C .. - :Q.,Ij:.B,R,K, · 4-2 
1:,..10•·. ·i;ens,·TI - Rava , 10-0 
5-1 v.v.P; - Lens E 1-.1 
c-6 ., . Lens F ·- G.D.A. - · 3:.5 

- ., . R·.IC-.A'. V.V. - 'Lens G 4-2 
2-2 V.V:·.P. _...:_Lens J-I 1-0 

·· · Vriendsch.: .. __ . _ .... -
Westerlm. 1 - Lens 1 .3;,3. ---Lens· I ._. J"uvërîtas... 4-3 
_,.. ___ :... ... _ .. ·-...:.-·- --.:.,.;.·_·_ ·_-:-:_· ___ ":"'":".'.7"-r. - .. -:- - -·~ --:-': ~--"':" "':'.~ ~--·- --:- ----~~+'.'·~..:..:. 
BLAUW-WIT JOURWAAL 1953(1954·~(4). .. -., .• __ - _ 

Wie; zoals ik, ).n :~nke).e. kranten :VaA Ma.· 21~9 h_et 
verslag heeft gelezen .;vaµ,, cle. K.iif ;V.B; -vergadering, _ 
die Zatera.ag:·.i-ri- cAmsj;·erda'li ·werd gehouden,. meet üel 
hevig met de o·gen 11epbe,n ;geknipperd. De waarderîng' · 
van deze bijeenkonii:Jt dcior:I.j,.ep alle. graden van "dood_s . 
en lusteloos" (Alg. Dagblad·) .to,t ·.Blev'endig'1 (Sp~rt
kroniek). De ·leiding van •·Ir· .. Hops ter werd al even · _ 
genuanceerd· beoordeeld. Ove,:r: ·objectieve voorlichting _ 
ges-pro ken.. . . . . Zelf gen;i.etend van een leuk radio-_ , 
progra.nm1a, :meet ik Di. 22-9 toch denken aan degenen,_ 

. ' 



. , . , . ' . 
:-:§ =- ...... --- ~;... ..:; ____ -.... .:..;:_...,_ . ..:...~-- , .. ____ ·:.·.;.,_.~_· _____ -..... :;. ,.:,~#_;.;..·_ - .... - .;.:~.-~· .·: \ 
diê •vanavond druk: in 'de -.:ee:,: zijn dm de Lensrevue ·J;~ .. 
drukken en· daarvoor de gèzëllig:P,É!id van thuis moeten·· 
mis sen. Wo . 23-9: . Bestaat de :1fodnsdagmiddagcl ub· nog? . 
Zelfs in de zakagenda lees ilé"er niets meer van. De 
Lensrevue van Do. 24-9·. is aï'veel beter verzorgd dan 
die van de. vorig<; ueek. Experience is the beBt 
teacher, niet waar? Vrij. 25-9: Aan de hoeveelste 
jaargang is de Lensrevue eigenlijk bezig? Misschien 
is het nog na te ge.an. L0ns A speelt _o)? ~e.. 26-9 
volgens de Lens-statisticus zijn 38e competi tiewed
strijd in A-klasse 1, Het initïe.tief, dat Lens 2 
je.ar geleden nam, heeft· navolgi-ng- gevonden, r12.11 t ·oolc 
Graaf Willem II .Vac en Wilhelmus spelen nu me,t hun· 
ouds te junioren. in. d-eze voorheen neutralë afde"ling. 
De· ,-ied:strijden van· :gister.an en. vandaag• (.Zo. 27-9 )· 
leverden de senioren 6 iJun'ton •.uit 6 i:,edstr:jjd.(ên O.P• 
Opvallend is, dat ondäl'l:ks:"3··-Z\':are nederlagen toch 
nog ·geen nadelig _doelsaldo i:-Jerd bèreikt. 8 Jun~oren- · 
t,edstrijden brachten-7 punten binnen en ·de· pupil1:en 
behaalden hun eerstë .. ,1instpu11tje·.·:···- · · · · · · 

De stand na .3. v.o.e.tb.al.w.eJçgn_: .. 
Senioren 20 .:.U~ .. _2 ,7 · · 24 · 
.:fµnioren 25 10. . 3 12. 23 . 
Pupillen · · 3 1 . 2 1 

52-48 ' '·. ·, '. · .. 
72:.86_ - · ': · ' 

4:.:. 7 - . 

-48 21 6 21 48 128-141 
· Jo urnalis't. 

J!l'.S.. In de.ze. s.tand is' er ;r-eker1ing mee gehouden, dat 
in junioren. 4 K: S .• '\T, ·'i,'.. _is te_:i,ug!j'.e trokken, waa_ rdoo r 
de uitslag van S.V.T._ -. Lens-R (l-4) Vt;?r".8-lt. _· · .. 
,;..!-____________ -- -- -- _..;_ --~~~":'"-~~-"!"--·-- -------- -- ------
.EET . .ZCEKLICl-IT OP LENS 4 EN LENS F. · . 

Op de ze zomerse eèr.át",:r ·h;,ir1·1rt-z-ondag ;- · d-ie- --voor- .. 
voetbal zelfs wat 0;a.n 9-e-v1ä'rniè.kant :wa.s:,;;~ijn_yrij 
getuige ge,1eest van de wedstrijd ·Lens 4 - .Rava :4. 
En om nu maar nie,teèn ·met dè deur· in huis te vallen: 
Lens 4 verloor ll!et 5-1. rn· de eerste helft wgen de 

. :partijen nog aardig, tegen· ellcti.ar op,.-. al was -Rava 
toch v,el de bete~e·p1oeg. Na :i:uim•1omin. hadden de 
ora.nje-hell!den eeri 1:-0 voors::;iröng genomen, die .,.tot de 
rust geh=dhe.afd bleef. In de· t17eede helft ï.ergroot
ten· de_ Zuiderparkers na 5 min; hun·vocrs:prong tot 
2-0, ma::1,r :ran vru1 Sj;>ronsén deed en·ige -minuten later 
de hoop i;tcg even tcrugkcrën (1-:2)-'. Een terecht _to2-
gckende, 1m:1.ar 0igenae.rdig uitgevoerde :peno.]zy brak 
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; :.,. __ -:. ~_ :,.::.. _·_i, _ _ ... _ - _;.:.;:·;.. .. ~-..:...-.:.--.,."'_ "'w-;...·,i..- ... -:.... .;...;. --...:.--i.:~~..::1 'Z: 
:: e~ht,,f ·11Ji"t nió·:r.;if·'várl-atf'èinEèn'è·n 1:ifJ iièt e\rici.sig

_· naal -.:::w d:; 5-1" rièdcl'laàg eèn feit;· Ontegé-izegg·ec. 
lijk heeft Hava· de oven7inning volkomèn verdiend. 
De Zuide:r'parke'rs waren als pioèg be te:r en· v'ooràl 
agressiever. }Iet tempo lag in de. eè'rste helft vrij 
'hoog; doch zákte ·in de· tweede"helft. · Zeer zeker 
heeft onzè voorhoede, ÓÓk i:ri de ·twe·ede helft,' nog 
verschillende kansen gehad; ·maar het· gebrEk aan een 
doorzetter deed zich wel sterk gelden. Ons·_~lftal 

· .:heeft over ·het ·-algelileen hard' gewerkt en deJhog~ tè
: gerfsèo-i-e is'dan·ook·niet het gevolg Yan slap spel. 

De g_rote fout waB, dat de fuiè.q.enlinie te ve~l ach7 
· ter ·bleef .hangen en het mià.denveld prijs 'gaf aan de 

· :. tegenstanders; Het gevc·lg van dit verdedigm.e spel 
was, dat men achter te veel afwaé:h.tte; çif èen niede
s:pelei ,de:··vijandeiijke voorhoede: zóli Ei.anvallen. 
Kèe.pèr Jo's Jager 'wàs goed en ·voorkwam e·en nog hoge
re· score. ook Harry Willems en Jan "vari S:pron sen 
kunnen op een goede wedstrijd=terugzien •. ' . 
. . . · L de W. 

••••• .• ··•·• •.• ···'- ·-· .• ··•· , .• , ...... , •• ,-,.~····· ••. --.1>~ ... - .. 

· · }Lens ·F ·- G.D.A. was een wedstrijd, die alleszins 
verdiçmd _door -d.e Lcosduiners ,1èl;'d'_gct,oim·eri. :G',D'.A,, 
dàt ·over een ·goede ploeg besch:j.kte, was· vnjwel 
vócrtdure'nd in de meerderheid, :vooral in het eerste 
lcw.:i::rtier. En,'toch was het niät:zo;·_dat er,voor,Lens 
gè-en Óger:,b:).ik kans op een ovehvió.ning inza.t; .Want 
·jÜisC.irÏdat eerste kwartier 11anien onze jagens een 

,·2,-C vo?'rs:propg dp or W, RunderkaJ!lp.· en E, Str üwer. . 
En,_alwas !iit zeker tegen de_veldverho-uding in, -
aezè_';vóors:prong opende toch v1ei gunstige perspec-. 
tieven, tell)eer, omdat de achterhoeqe. aänvankelijk · 
een nogal betrouv1bare indruk maakte. Het eerste te
genpunt vond ·ook zijn grondslJig_iri 'e1:n fout in .de·
:voorl1oede, riaar .S. Dijkst:r:a gtng. demonstreren, _hoe. 

·: gevaarlijk het inwerpen· naar eên. aéhterspelér kan 
_· zijn. Bij deze 2-·1 stand blee:t;., hët tot é!é rust •. · 

In de twe.ede helft kreeg cnz_e voorhoefle,meer 
_ ·v1erk. dan· in de eerste, 'ma.àr de aéh tersi\e::(er~-- van 
· G-.D.A. lag het vaak te individpele spe-l:' van onze 

jongens 'qe's t en zo. \list Lens 'rtog maàr é;én keer te 
scoren en dat l!as. nog gro téndéels te danlcen. aan te 
laat u:i;tlopèn van à.e ~G.D ,A"'.' ,dor;,lman.' ·vc,'or,il.at ',7i;Lly 
~und\l,tkà!llp de_ze-, Jou_t_ op '•de· j ui,13c_t;e wij ze ·àfs traf~e, 
,1adden de gasten --,;;chter al ·2 maal het Lensdoel vte-. ,. _,._. ;' •. : • . . •J 

~en te v:inde_n·. En daal'. _dit ook daarna_nog 2·1te:ër 

, 



: ·:~§ =·~.:.'~-~-=~~~ -~_:.·~ -~·:~~-~.~-~.': ·-~ :·~~ ~-~~-~;;~.;·~-~~----~-~~:~. 
gGbGurde, was h8 t eindresuîte.at een 5-3 nè~!'J'laai 

Onz"' á.chterhoede ging niet steed.i··yriJ uit bi; 
de doelpunten en ook de keeper. J.iet, -.-,cel eens een 
steek vallen. Waar·we ste;rk de•:"indruk .van ·kregen. 
was dat dit elftal· wel. ee.ns· ui•b·,vrijüel :uitsluit( 
voorhoedespelers kon. ;best;;fan, \1aaryan, '!m.dat het 
ee112aal .nodig is;. een pat\l,r ·:6p de verdedigende 
·p1aatsen··ge.zet'.waren,'' .. ··. ·.· · · · ·' 

·. ;trog een. ,pµnt d.a·t 9n5., ópviel. Lang:f J12t lijntj, 
"'à tonden verschillende· G .D .A. mensen,· \,liarschijnl: 
géén Óffic:j.o.ls, die ·de spel~:i:s arunüjzingen gavè1 
lfü zijn uij geen ·:voorstander· van ,;,ilël gebrul, ·mat 
het· lijkt ons toch wel ge,1enst, .dat bij de ;,edst: 
den van jonge;:r.e spelers éei'l enkele deskundige ·de 
Lensj eugd, zonde re vee 1 misball\.r· te maken, onder h, 
spel eens een,annwijzing geeft. "Het spelinzicht, 
uaar nog heel vee:l aan o_ntbreekt, zou er zeker b: 

.· gebaat zijn. . .'~ ·,. 
,i . A. V. 

~· -~~----------~---~---------------------------~---- . il ,. ' . ". . 

· . 'ITJUT DvEL .TG'iL-D(EL:. . ·. . . 
· . Lens.: .2 boekte ,.,zijn çierde · zege in successie. D, 

ued!cltriji:l 't'êger\ Blauw Z.:art -2 ve.rliep. sportief ei 
kenmerkte zich ".9-99r. een vrij hoog· tempo. Lens·•·· 
veldover,,icht leidde -in de eerste helft' niet tot 
doelp):l.nte,n,.:~aa!·'.na. rust ging het b.eter. R. WÜst, 

, feld si:i.obrd,e,_.;ia:Jl.Q}lli!l. uit een penalty .en 20 mii 
· 1ater was·-het:.deze.lfde s;pele±, die de eindstand c 
2-0 bra_qht .;c äêliê'idsrechter·Kochi .leidde. keurig.· 

De grote nedeidb.ág die het derde. ,tegen O;r:mijè 
Blc.uw 31 leed; :v1as· een. eigenaardig. g_eya1.,.ne veld· 
meerde.rheid'OirLde, eerste helft le).dde niet tot · 
d!i'elptihten. -'Zei'fs• 11is ten onze-.tegen.;tandets bij ( 

, uitv,J,l de leîding.:_te nemen-. Na rust. een gelijk oj 
g::i,2.11d.e, nogo.l fcir,,á<i: ·stri'ijd. Door bep;o:.alde omstan• 
digheden. liet Lens zich deprilncreh eil ,cranje Bls:.i 
scoorde.,nög Y.fJf•;lllO.é\l. s. Vlo,e;;1r.u,s rec1.de de eer'.· 

Lens• 5 uas, .1;eger;i Scheveningen 8 .voortdurend i1 
· de r.to.rriral en' d,c,, corist~te' pè_l;,g0rlng wn hèt tegc 
stru,dèrlij,ke q.o.el-,,e'rq: van tijd tot. ti·jd•,door ee1 
cj.óei1nint; Z;i.j 'r,tet:.,föd'i' féor}', ónq..:::t-1:iroken. De SIJOJ 

discli12 Scht!v,-iningse 'ii'itv'aii'<=n levçrden &én go:::.l c 
Lcn~·; niÄD"k~-~~- ê·r_ -~~ __ ii"f' ~J __ 1Ç_i1~-~ ~~Ç.f-.ft vi~ f .· B~ mclcers \78.Tt 
G" v.'' Gein•: (4·),.·w.· V'e.r,;icggen. (2 ), H. RoukGs (2 ), 
]? •. de•· Lë;~U.t;,1 é·n tè-gehJ)P,r.tij ,eil~ éé!I}· .. :(_: ; 

. \ ' _'.,i . ;. • . .. ,, . . ... ' • '. 
~; 



~=------------·---··-~-----~-~--------·----~~--~----··~-.,.._ .. . Hè t zesde· Hï_:E2,,:ttl:e· eercvrij~:.·go·ede· v!eà:irtrlj d tegen 
0ranje'Blau,, 6. Door doG,lpunten van·.$ •. K:.o_on en P. 
Pellekoorn was bij :ruet-',reeds een 3•-0 voo.rsprong 

••· ·· bereikt. In de tweede hë lft .. vergrootte P. Pe lle
'· • .· • koorn de voorsprong tot:A'"o, ."voor onzè tegenstan-
'i' ·'"- .:.;aers'rnet een prachtig sëhot ónze uitstekende keeper 

r- ,, " · eindelijk konden passer'én. S; Kroon braoht ·-ten slot-

te de struid op 5-1. · .. ·--•· •·. • · · ·< .. · 
Van het zevende, a1i:1e-=r, geen verslag. · 

L. de W. 
In de eerste drie k\mrtier s-oeelä.e•.'1,ens A een 

goede partij voetbal, d~e door ~en onhqudb,nar 
· v.u.c .... da:lpunt en een treffer van Mas :e·en·l-1 rust

stand opleverde. lfa. de rust· nom Lens- zelfs de lei
ding, maar daarna zetteÇ,.V.U.,C, zijn P.chtersi;and in 
een 5-2 voorsprong om. J. Ras verkleinde het v2r-

.' · schil met een hard geno:r.ien vrije tr1:,p. Daarna 

,, 

: scoorden de ·gastheren nog 2 keer, zodat een grote 
(7-3) nederla2.g ons deel nerd. · 

Lens B zegevierde :wet 5-0 over Bln.U\'I Z,·fart. In 
'de eerste helft wogen'·d'!,· partijen goed--tegen elkaar 

_ op en m:un. Lens door W. :van Gein een_ 2-0 voorsprong. 
··.Had~ rust scoorde Frit·s.Frackers e.n dit mooie 

. "-' .• doelpunt ,,erd gevolgd di:îor een geluksgaaltje van 
Gerri tsen. · Het ·spel vü.n>de tegenstiinders Y!erd er 

· ~ ·· niet beter· op en zelfs :a.ed.en ze ons- een :vijfde 
" " · · ' doelpunt cadeau. ·, · · , 

· - ... · · Tegen een· zich tot h'ét uiterste verwerend negen!. 

, · · " tal haalde' een· vo lledig,,Lens C beide punten binnen. 
'·" Hoer1el D.H.B.R.K. • tot .tweemaal toe ·de leïding nrun, 

·:.. ... 

... ' .4 
•·-·. 
~ ... 

'•. ' '. 

~- ',· ... '. 

' > 

' 

. zorgde Lens nog tijdig :voor" ee·n ·4-2 voorsprong. 
Lens D kraakte zijn. tegens'tanàer met" de spreken

de cijfers lfi)-O. Regelmatig uerd de scor_e opge
voerd., voor rust tot 5-0 en daarna tot .het dubbele. 
Meerdere doelpunten mun~ten uit in scho_onheid.. De 
tegenpartij speelde sle.t:ht. 

Bij het E-elftb.l iè het eerste punt bïnnen en 
a.ls zo enthousiast vercter ge\1erlct wordt, zc.l het 
niet het laP.-tste zijn • .-Vitblinkers Ymren Smabers, 
v. Bussel en v. Westing;~. Deze· la.ntste zorgde voor 
het -2nige Lensdoelpunt,.!d,w.z, voor het enige goed-

: gekeurde, ,:ant een ander doelpunt ,v:erd ten onrechte 
· geannuleerd. Meer d::.n: de ge'lijkm22cer stonde;n de 

blau,:-ni.tten V.V •. P. niè'l;, toe, zodat 1-1 het resul-
·_·'tc.u.t ·-;:-_:C:s.""·•~., · ···~- -.~ · ,~· ·;,,-·•--,··-·--··· · ··· 



-50-. 
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Lens G ging in ·eer~ :::~w1 "Gre JrJ.:z lij ~:::2 ;·:eds t.rij d met 
4:-2 ten ondor. R.IC;A._.V.V. oJjcnde· c'e score, ;;22.2.r 

· ;:2i·d ·:._:>ro1:.1J.)t vo..n l"èpli8l~ .... gedieI!c1 '•. De ·2.-::lcine. lih.:Crdcr 
·. heid ven de Lëidseriä:Gü1mers é:erd. voor de rust neig i 
· een tr:eede o.cél];Junt uitgoçlrul:t.' Ii;i· het·- t'\tcode deel 

.. , V;:!.ï1 de ,,edstrijçt piolongeerc:1.e R.K.A.V~V. zijn ove,} 
· i:icht en liep:. tç,t;: 4--1 .. •.u-i_'(;. · Y::m der l~n · scoorde no 

oen prnchtig doflpunt, ,maar meer dan dit 4-2 resul 
t2.2.t viel er 1J-obr ons niet te. bereiken. 

Lens H kreeg zij-!l eors·te nederla.c:.g t,e slikken, 
::ü ,?c.s he·i;· d;:m d_e k.:J:einst mogelijke - 1-0 uit een 
s~rf),fschop, Eaar ve;rdiènd·'iias· het, w.::.nt V.V.P. ·:cas 
.technisch bs;ter en s.peelde ook be.ter samen. Onze 

. ·j Öngens kondE:ri tegen het handige spe,l van dit uit 
kl,"i.m, spelertj es bes ta.ánde elftal.niet- op dreef 

_ ko_m<:;n .... .Vö lgende, ke~r be ter. · . . • · . 
. -. D~:pupillen·spee·lden e2n'prett:i,g partij•i;je tege 
Ooste;rboys. 1fo.ar,·montlje dicht onder.de ,:edstrijd, 
j óngeni:;. • Oo sterboy:s- vond het ·eérst de. '°èg-nc:.o.r het 
éioe.1·, _mo..a,r nog voor de rust .. ,.erd het gelijk. Door 
,;ieifelen. ·vo,n onze· o.chterho.ede liepen de gas ten in 
de' ·i;,,eede he lf.i';''üeë'r·_ui t, mb.ar een goe.de aanval 
_brc.cht ons nog, dEr-'verdiençle gelijkrii_è.ker:. 

In _een vrie:n.ds cha.ppelj,,~t{., ,,eds trij dj e zegevüi rele 
Lens I.•över Juve'ilt:::.s. Drieü1:::;;>.l 112Jnen de g::,.sten de 

. leiding, nm.:::r nie·t· 'allei::p ma..c:.J~te- Lens even vo.al: ge 
·· 1ijl:, het -~le2:pte z\::lf~ eer... 4-3 ov.erwinning uit he 
vuur. 

' " •: 
-r. ~ ·k.· V - G. 

~----~---------~--------------~--------------------· FIETSENS'rALLnm.;-'. 
H~t is zel:er .. ni~:t-prett:i.g ied..er.e··Jrccr_ dnt .ncn 

. ·panr Gcl:enburgh komt. te moet;en beta_len vcior de 
fietse11stri.:i:ling 1 Dà.,árom pr~f,2rerer. velen het, hun 

0,verv.oermid'dl:l '·buite.n cle stcül:j.ng, te '12.ten· staan; 
, , dnt; spe:. c.rt iedcii•e: f.:0elc 1 of 2 1m1'.l.l 5 cent. Begrij

pl21Îjk·; :Mrtc.r-~~;". :·/ :Oht -hOt_ t.c,çh eek een· riSktmtc 
keus is, : bleek ·Zatd:dág, to-,!l. een van· de spelers 

·vo.n I.ens F op deze_ ,)i1anier zijn" fi.e to verspce lde. 
Ficts0nd,:i,,even zijn'·er dui:)· nog otéeds -,n het is toer 
zc'.ccr )J0ter i.ed0re \:Cek 5 c;;nt te betalen dan '.:\O · 
(voc:ç- de -ëraw), of' f. 15c voer 9,m nieuw karretje•. 

. : . . . . . . G; 
. . : ----------~~~-~--------~-------------------------~-

, . 



,. • 0 4 •• •• >•• 

•• 

[; 

····· 

IJ E -.-L ~ E 8 R E V u:-:·E. · .. 
Weekblad van èie_ R .• K:,: &;;,o:r'fvër?-1~-ig-ing Lënig en Snel 
Opg.erich:·t· I8'1)eq , ... 1'5)20; •Séër. : v ,5_]..ingelanö ts tr .135 

· :·terreinen -cckêriburgh,.;_eincle Diän van Meerà.ervoort 
. . . . . · . · .. :.- TéTe:fo·o·nnurinne·r·:'· :J9· ,613° :46 · J 

. .. Redaó'tie: L.de ;~ee;i-_e_n ~:;·.-;ast;l - _,; 
· Redac ti_e.,-aclres: Anna· B;i.jnlllaall: · 17 
· Gironummer:· Penn.L-',ël} S,::33~$'7 .ll 

~ Adminis tr, -adres.: J .. J, v. Luxemburg: ;,Coper-i~:1.cuss tr. ~6 
Jaargang 1953/1954" no. 6-,-,· · .. : 8-c~~tcb2r • J1. 

·-1-' 
l,ElfS I ZAKAGEKDA·· .. :., 
Zaterdag 10 Oc tobcr0) Lens A-F-G-H-I-Pupillen. 
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•• • 

-Wij willen niet pessitnistisèh: zijn, :maà:r, het is 
een feit, dat de to:taalrèsultaten van onze.elftal-

. J..en nu reeds een dalende::li}ri ver.tonen.: ·Alieen 
Lens. B heeft nog ee'ii b-1-anè_o' ·verliespunten-register. 
Wij willen me-t onze}11i tgeb'.reîde verslag'i;,n. · ( "Het 
zoeklicht· op .... ") :b.epàalde. zwakke :pun t.èn i_n het 
sp2l van de besproken eiftàl:) .. en ,trachten· aan_, te 
wijzen. Er zijn echter •fouteri', die in de meest'= 
(af alle) · e lftallen"'gemaakt worden. Het. verh(,_ugt 
ons, dat de Heer Hàl:leén de :eer§_t:è,,.y;i-1: 'ziJr.i~ die 
0cn v0e l geillaakte f\i.ut.• ,in: ·,:c'n ï:ir•ti:kè-.1 tj e .. zi:i,l. be-
haricie len. ,Op het mohlen t, · dàt .. wij • d i '!i: schrj.j_veh, 

·. -aeten uij nog niet, 'of d:it ,de_;,;e: ·of ·ae ,r'olgend.e 
- 1.-teek za.l -geb2uren. s?ij · ·wi1:ten t:chter .alle . _s:g.el~rs 

.. , (ook de. ji.l.nio:i;en) aanraden ar.tikelen:als. o.it ter 
• ... ha1·te te nemeri. en t4 bröbiiÏ'CI). dé ,g~sigiiäleo2rö.e 

· .. fcut2n -te ve;rbetGre·n_. ! Voo·r 'v2rder0 biJdrs1gen .. va.11 
· dez2 aarc":. (eek van çlcsku.,digG· .3.nçl.ere·rt'J 110uden wij 

•·" ons warm aanbcvc lcn". ·' · • . · ., _.·.. · 
... ·_1 R d 
.; C • . . ,., , --------- :·• . ~--~- ---·----~-----------· 

' . 

. . . 
', 
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,,. N:o, 9:- s·. Douw, .. ,~_-E,dïsorn.itraát·63;_·',_-.1_9-9-1944 
,,. No.10: P·. -Schulten;-·'Marconistraat 42, · · · 6-7-1943 

, ,. '1{0'·, ;t.l: R·. v ,\'les ting, , )3chaars~eJ?gehstr .. 98/19-9-1938 
,,. lfo·.12: P·. KliJ?,k, . ,Colunibµsstraa~ 68, · :·· -21-:4-1941 

... :; :No .13: H .•. Slie•dregt, ,i\\Teup.arstra,at 19, - __ : 21-6-1934 
· in; ba.llotao-e.• · ., · ·_·;: ,·cc,,, .::·: · -• 

. No .14: J. i!ri:issGÏ,· ... ;Okkerno.;.t.,_t_r_aa.t -2-38, 17-11-1938 
No,;.15: .-H.v.Welzen,·-- ,· Ma;r~_ty1eg 94, · ·: · . · .. 3-:9~-1937 
No ,16: H. Pelster, Lunterer1st-ras!<t -88-,.. 11-1-1940 

• ~- ! • ,., • '•• • . '• •' ;A,+· +=+~=+ •t. 
·-· - _. • ... , l=i =;= -:-- . - . .. .• ~ •. 

. -. Aanwezig· op Ockenburgh: .11 Oot.: Hr:. L·. de Weert;· 
- . --, · -.- · . ·_ :~ - - ,.: · _18 Oot.: Hr-. W~ Verheggen~ 

. . .• · t -· '. 

. : ,, +=+=+=+=+ 
BEZOEK AAR DE GÉESTE:lÎJK ADVISEUR. . · -. . 

_1 • Drie ·long_elui hebqe:h de, moeite gc:Iiomenmet onz" 
G. A. kennis te make1:1:· De oyerblijvenden werden ver

. · .. zoch_t het _de eerstvolgende gelegenheid te· doen. JJ;e t 
zijn: J. Brussel·, :T.V'.,Bussel, .S. Do·m,c.,··L.v.d.-Ueer, 

· · · P.· Schul ten en"'R;v .-W~13-ting, )'le WeL::er.w-. Hee:r· F. 
Grent,. TCJµssaiiitlçadertJ-3,. ve:gwacht jullie a"s. Zater

--- - .dag ,tussen 2 en 3: K\,1}1.je q.an'niet? Bel ~-ven 333465 
, : en maalc een afspra.ak.1_voo;r ·een· ande:c: uur en/of andere 

da~. . .. , 
• •j· ~- , .. ,.,. ·•. '; •. '· ~: ' 

• '· i. +=+=+=+=-1-· . . . 
PROGRA],!lViA SE'HiotlE1r .vobR· :ümDAG 11-oG·:rcBEJR 1:923. 

· ,:'. · -2·, -- u·. Lëns 1 - D·;H';L·. 1 · Terrein 1; · lo.·kaal 1. 
' ,_. 12'.-:.: t.i--;--Ikms 2 -. P.D.K. 2. Terrein 1, :a.-0kaal 1: · 

·· · - ··-··--1:,l.--- .. u ... '.J'.çinegido 3 ; .Lens 3 · Rode laan .te Voorburg: 
,. - · · • · ' : · ·- ··--- ::- '}(:-,: .. _, _ Voorbij v:raduct links, 
· 2·.'3ó ··u·:· Lens 4 - B .E, C. 4 ----Terrein 2, 'lokaal 2; 
,2;--- u. Cromvlict 7-;:.\:tens 5 Recle.xijlcexs.traat bij 

' · , . \'.'·· , _ · Tr-0-e ls träk&.de • 
·12.-- u. Lens 7·- Cr.ofüvlh,t 9 Terrein a, lokaal 2 •. 

' -.-. ' 

. . . . r . . -. . .. 
PROGRAMMA JUl,ïIOREH VUCR- ZATERDAG 10 CC:ooBER l • -
_ A kl. l~ 3,4 1;1. D.H,C. - Lens A Saluenkomst 2-.45 u. 

, RlJswi:jksepl., -Leider Dhr.ï-I.Houkes, 
3_e kl. G. 3,:-- u. Gr·: W. II :Vac-Lens ,R. Samenkomst 

2,i5 u. :''Het V/achtje", "iJialicvelcl .. 
Leid.::r Dh~". G,· L~..r.t. 

3" kl. I. 3, -- u. L.::ns G - G·.D.,A. Tc1·r0i11 2·, lok. 2 
L-3':ickr Dhr. P . .' Juffcrmans, 



-53------------------------------~----------~----------
. . -.. i 

_4C kl. Jî.,3.45 

Groep F. 1.45 

E. Lens H -:- R.A.Y._A,._Terrei_n 1,_ lo
. kaal· 1. iLcidc;r Dhr. G .KcmperLJan • 

u. Lens I - R,A,V.A.· T.,,:rrein l, lo
kaal 1 •. ,Ln.ider 1Dhr. H.è,c Bakker. 

u. Lens Pup•. - ValkenLirs.· Terrein 2 
lokaià.l. 2. Leider .Dhr. J. '.Bom-; 

'~ 

0

:P.ROORÀ].'II[JA JüfiIOREE VOOR ZillIDAG 11' CCTOBER-,i95i.-
12 kl. F,.12.-- u, Lens-~•:~ K.R,.V.O. Ter:t'ein~3, lD-

- · · kaal 5·. Leider· Dhr. L.v.d.I!ieer, -
1~ ·1ci., n; 1. 15 ~u. Lens C• - .L. V.S .J. Terrein, 3; io

. kaal 5, Leider Dhr·. J ,Waldii!yn. -
ge,Jq.;,,I, ,:J.?,-,- u.-.Quick :st:. - Lens E.; Tei'rein··:Ilfij.i 

. k~rkla~n; 'Leider _,_Dhr ,lî.Gil.lissen. .. :. , .. / ·. 
•, 

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

E~î · zo · rs ~n:m· ·· oPSIBLL'ThTG VAN: . . . . · .. ' 
Lens 1: A.ten Dam,.J,Admir~al,E:v.Laarho:ven,J.Wai- · 
ste ijn., F. de Jong, A.Hoppenbrouwers, J. WÜs tef•eld ,H.Ha
k~ t·, H. Kq rtekaas, VI. Hegge•; F :;-v .Niel. Res·. : . R .lvîa..h.ieu, 
P.v·.Elferen,C.Hillen-aar. (lr-ensrechter: J. Linnewee-
ver. Leider: H,r-, _ _.:ir~ . .Jan_se.rL• ___ -~·:. '. .. 1• _ .. , .. , ,, ....... , 

Lens 2·: R.Mahieu·,A;;v .Luxemburg, P. v .Elfereiï~'C.;Hille-
.. ~ naar,L.de .Boër:'~f';ifo:ózenburg,E· .. ten Berge,A;Hdèfna~ 

. -[ gel,A·.Zuijdwijk;'H.Maastepàd,A.Ruijgrok, -Res :·:' H_,Hou
... : kes·, T ,:V.ol:l:0brcgt .,(grensrechter·)'. -Leider :Jir .A;de 'Il.eert 
, ... Lens ':\: A.v.Gastel,C.Viss-e·r,I'h,'de-H-::;er,C'-.:i3ogisóh, 

· .; H .I{emper ,H. v ,Hiel, J, v .Sprons.en, S. V:remsl,ns·,R ,B·éclêer, 
L·. FoTtLJa.ri, J .Kuij pers , füfa·,,;,: W .Kl iinnen ;s ;:d.è" Brui'j n, 
P .P.ellekóorn ·(grensrech·te:r'.). Leider:· Rr_;. F, cLJ-•· 
Leeuw. Samenlcoms t·:- 011 u, Rij swijkscplGin,. (Pali:ilj oen) 
Lens 4-: J.,Jager ,H,Helmiclr,!B. v. Vclze-n,-c ;Hoö·g0ve,:{n, 
H ,Houkes ,:J:~ y·,'X[ç,:,_t ing, J·.-Bro,chard-;H.·de:.,Bakker, H\':>Ji 1-· 

- lcr,1S, L.Bom, J·.Meij er.· Res ;-:!: H. v .RiJn ;c ;Kras -{grcnsr. ) 
- Len13· ·5·:· --J·;:Fri-jt·ers·;:J·. v .Lu:k.'e-11îbu.rg·,p-;Kr·ol··;G·;y·:m-iën.:.m, 

R·. v, d .Meer, A,IÇr_o.bP· .. de·:Lec,µw,R.Muldcr ;W·. Ve'.rh!?ggen, 
G .• Lam,G •. v .Ge in.· füfä.: J .Wa}llaar't,G. V:reeswi'jk', J. 
Beck;:;r:S .Egrcnsr. ,:Y:-:-Sanienkoms-t :·l: .. 15 · u; Velmvèp1ein 
(Chr.:,,'UlJbachtssohool}. - •,_i -, ; • - ' ·• · .. ' 
Lens , 7:. A.Blok, J•.Ballering,:, J. v-. Venrooy ,-F .Mourik, 

.· R-. v .d.Boog.aard.t,J ,Bontjà,E,,Sarolea:·,J&.Hollander, 
ll'.Luckcl, G .Hendr.iks:,L,.lfie ssen •. fü:s, : J ,Pe llelcoorn, 
}~. v .Leeuw.en_ _(grénsr.). · . • ; .· · .-. -,_ - ' 

, ;~ . 
-.. •.---'"'!'-.--~.;.._ 
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JffrUORES, ATTENTIE! .. 
- A, d~ Groet mo6t zich deze .week mondeling of 
schriftelijk verantwoorden wegens zijn af~:,ezigheid 
OJ>" Zat<!rdag 3 Oct. Adres_: Dhr. L.v.d,Meer, Noordwal 
75. . . · · . 
.,. Bij A \;,orden verwacl:Jit: A.Verhaar,J.Lelit=vcld,G.v. 
Agthoven,.A. Ves ter,H,Gribnau,M,Mas ,J .Combé, W. v ,Eijd.Jr., 
J ,Ras ,R. v.Klcef ,F, ·1;eb Berge,A. v .Aarem,J .Gcrri ·tsen, ,, 

·H,V/allensteyn. LC:ider: Dhr. H. Hpµkes. 
- Reserve voor B: C·.Velél.irtlc,ILdc Vlugt,A.Onderwater, 
-· Resc~rv:e voo:r: C: P.~eriènhenegouwcn,.C.M~1.;rshoek, 
P.Jans.· ,,. · · · 
·--·E sppclt·als volgt: :L,Gillissen,H.Do1.m,J ,Bruss,:;l, 
. J·.Stçi ltenbèrg,D·. v·.Lieshout ,L.Kocl.::!m.:: ij, G. Wi tkamp, 
c ·._v ,d .-Bogaer~,R. v .,Tcsting,P .SL:1onis,D .smabers. 
Reserve: . J. v .Buss.}l,L:.v. '/lesting, C .Hero ld. . 

1n F ke G:pt ·R~ •aë· Was:rt. 
- In G ke.::pt R·. Suijkorbuijk. 
- In H k0e.:pt A.· de Gro'.ot. In,H. spe.elt M.Helv,mstein. 

-·_·. RESUI.TATEH V.Aif, 3 :Êlf 4 CC'.rOBER. 1953. 
Seniorëli: Junioren:· 
Full Speed - Lens l o.:o Lens :A. - A.D. O. 
Archipel 2·.-·-Lens 2 "',2'-0 G.D.A. -· Lens B 

· Lens 3 - D.H.L. ·3 ·. ,2-6 Q,uick St. '-: Lens C 
DC3lfia 4 -_Lens 4· · 'l-1· Tuns D -. V-.-V.P·. 

· ·kns 5 ~-vfest0rla-1. 5 2'-3 · Leµs E.- G.D.S. • 
· Lens 6.: V.C.B. 6· · 0-3 Lens_ F. - 'f/ïlhelmus 

Arc'hipe·l 7 .. :- Lens 7 2-2· · Lens· G - Valkeniers 
:,PilpiJ.:len·: '-~ · ~;. : • Gr. VT. II· Vac - Lens H 

Lens - K;R.V~C, ~ 0-7 L.V.S.J. - Lens I 
· Rectificà:t-ie·uitsla ·20 Se tember l 

o-3 
1-5 
1-4 
5-0 
4-12 
4-1 
1-3 
0-9 
1-1 

''We s_tl~di:a- - Lens D 3-1 · _ rii_e t ],-3 . 
----------------------~-----------~---~----~---------

' HET ZOEKLièË: :r oP. -LENS ·6 Efr r;mirn ·E : . · · 
- . Cn_ze·_ û::_sd,_s::· ed,i-ti;:; s-peelt!._c_ ~hu;is nu al de· rc:turn-

. lllatuh· tegen v.c.s. J1:n!.,hicrii1 uas het aan Lens om re
·_ va."ichi:: tc-pei;nen voor de destijds in het Zuider:i;iark 
. •geleden l-0 nederlaag. Vo.n dià revanche kr.-am 0chter 

: ,,.L{:ciriig tCrc.Cht, ï.::ant -ook de'zc kee.r .trokI':..:n de rood.
_broeken a:J,11. -11.J',; lmigstc eipd;•_Tegen d2 wind in s:pe-
1~·:rid · ont~/ikkc ldó'n zij· in qe · 02rs te l1.e 1ft dirc c t al 
een vè~d.n1QCi"çl.Qrhcid. ,·Al gauw ï.ICrd onze doclm3.l1 OlJ 

-zijn capaciteiten getest, ·een onderzoek dat ~üj 
gl=srijlc doorstond, Y/2Jlt mGerderc goed0 schoten cm .. ~ ~--· .. 



• • • 
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kopballen hield l:i,'" "P fraaié! ï!ijze uit zijn doel·. 
Toch ,;·erd hij _ voor d2 :'ust" 'é'enmaal gcp:::-,ss·eerd., toen 
de rechtsb_ack èen Ö.l:;tc .gètmldcelijkc lrn'.n"s i!eggt,.f'.. · 
Lens stelde hier slechts één pail,r rol!IL'!èlige aanyal
len tegenover,' die de rood-wi tte.,verdedigers, be:. 
slist niet léondèn veron tru0sten. · . 

In de tHeède helft begon v.c.s.' met een veel 
sterker overwicht-:··1'ophibleef-nog langç·tijd ~ zij 
h0t met· e_nig 'geluk aar onze zijde - de' stand onge
ïdjzigd. Niet lang .voo_r het einde scoc.::den -de_ be
zoekers echter kort aèht,o:r elkaar .2 k2ër, zodat ee11· 
3-0 ove-rwinning hun d?e?- uerd-. 

Ongetuijfeld··\Jas, çl._eze ·zege vollrnLJen yerdimd. 
v.c.s .. ·x:.s technisc.h-bet,/i.• en coLJbineer'àe er 72,ak ___ _ 
1:12.rdig op .J,~s-, terwijl Leris, :vooral, in de- v.oorhocdé·, 
een vrij onsaniërthvngond. __ ê:Je lle tja verte onde. Goecl 

, ~., .. 

opgc zet te ,2.C1.l1V8.llen kvi_2.ine11 · b1j111:1;-nis) t: va or . -Ook cle. 
11,..-,_lf-linie had hiere.an schuld,;.J)ezc lll2.C!.!~tc· nl. de 
fout te veel i:.~ht'-"1'.te ·blljvcn--éri ·u.-"!.Ur"de .vo_orho.è/ë;.• 
spelers biJ voorkeur. 'Qll ,&é'n lijn operecrd,m hucl,.d/t" , , 
tot gevolg,dat. iêdere LCZrts-0:..:"iri~al"'di~ :nie.e"I" even, .n,l 
1.;ns he--t.· oolc nog·' zo ·g.eb:rekJrig, ,1~rd·,2.fgcbrokcn:, dj-,'' 
rec-:t. overgi.1g in eëb ·V. C.S. -coïnbin'.'.ti.G, die, in: hit·_' 
mÏddenvold gron'dig _öpg1:;zc,t', _yc:le· l!!Q,lqn· zc;er gcva::1r:.. _ 
lijk tot .j,n _.ons doelgebi~él. clo'o'.rd-rorg, hetgeen. ook · 
·,:el blijk-t,uit het· feit,, dit onze-~ toch vrij soli-,"· 
de - c.-ehterhoede 3-maal moe1;,t· cc.p-ituJere11. ' ' ' 

. _ -:·_•_-., •·, - ,,- '. "·-_ -,• - A. v .. G. 
Het i-S nîet gemakkelijk en o·ok niet prettig om ; 

eei:1 vers ;Lag . te maken, van een' 1,èdstri.j d, . •die dab r . · · 
een vo.n onzé elftallen met"12-4(T) is~vèrloren.·De
ze ui·ts lil,g _-,.,erd ber.eikt · in•'de é;'leds trij d Lens :Ef ·7· -·-~-' 
G,•D,.S. He·t allere.erst_e 'begin uas' nog niet 'zo hèel ·· 
erg ,slecht; want-Lens drong enkele malen vervaar- . 
lijlc diçl1t tot ·11et G.D.S."-'doel door. Spoedig echter 
bleek G,D;s; sterker en d;i·t- leidde na±. ·7 min,_ tot 
het eerste doelpunt .. Korte· tijd later wera eeri aar.:. 
dige L_e_ns~aanvc.l ,door S'trüwer goed Ö.fge•;ierkt en het 
,:o.s gelijk." Hierna ,\Ja,s · G .D. S·. meestentijds- in de· 
aanval.en pas toen de· 8ktnd 1-5 ,1as ge,iorden, viel 
er doo:ç _ to0do0n v.:m Bog;;;,ert- üeer eèns een Len~-goo.1-
tje (2..:5). 1.ïet·rüst zaten"" t0g.::ri e0n 6-2 o.cht2r-
s tc.nd ~OJ.1 t~ ~~ij lcèn··. · _. 

In de tuecdc helf·t ;:erd. de zi2Jc 'o}.) d~zclf vo-2t 
vooi'tgezet. Bij 2-9 zorgcJ.e Runderl::8.!ill? voor een der
de L'-"nsdo~l,;rnnt .::11 toen lwt 3-11 ge;;'ord-::n ,,:1s, sr:12.0,k-



~•:,ö-----~--- · -----------------¼------------------·- --~ --
te Smabers het genoègeri no. 4 te doen· aan tekenen·. 
Ret laátste goaltje· was er een van G,D,S,' (4-12). 

·• En·nu hèt elf·i;al .. Lens begon met ·10 füan, maar 
ï:erd ·al spoedig· gec.o;:1pleteerd door een invaller. Er 
waren ·een paar absenties, die nLet nodig geweest wa 
ren, als de jongelui hun·Lensrevues goed geraad
pleegd hadden. 12 Uur = twaalf uur en niet kwart o~ 
'ver een! Zelden heb ik zulke grote verschillen in 
s:pelersk\'iali•i;eiten g,=zien als in dit E-'elftal. En
kele s:pelers, d.ie tocll wel iets in hun mars h-:bben, 
worden oingeven door een· meci·derheid, die de aller
eerste begü1sèlen van de voetbalkunst nauuelijks 
;uachtig il3A Het zegt toch wel iets, als twea inval· 
lcrs uit het F-elftal (3e klas) in dit 2e klas-elf· 
tal tot de· 3 of 4 goeden .behoren, Slecl'1ts een paar 
spelers toonden niet bang te zijn voor hun tegen
standers, die toch ook niet groots speelden·. neen·,. 
hèt was niet best. : · L, de W. 
-------- -- --- - -=---- ..,. ________ - - -- -~- -..-- --- - - - - - - - - - - -
BLAu,7 WIT JOURNAAL 195~/1954 (5). · 

"Noon~egen_~heeft' het Yederlandse voetbal de gen~ 
des l,f!.g .. geg;,ven".; -aldus. vele co1ll!llen taren op Na 28-9. 

,vo·.orlopig denken zo. ongeveer 300. 000 vo0tballers e1 
-' .evenwel nog anders over~ Ik geloof. tenminste niet, 

.. · :. : , dat de velden a.s.A Zondag· verlaten zullen liggen. 
DL 29-9: Toch schuilt .er veel waars in de plei-

'. do.o'.ien voor eel') betere opleiding van jonge spelers. 
Dilcïdj ls ·,,ord t er. pàs serieuze trainingsmoge lij lchei 
gegi::ven, a.ls deze ·spelers in een van de hoogste se

_niorenelftallert- s:pel.en • .Aan junioren van 14-15 jaaI 
• wordt ruéestal te ,.,einig aandacht ( en geld) besteed. 

ï,o·. 30.:9·: 1,1ordt ook·.:j.n Le.ns de aandacht niet te wei 
nig cp de.;t.oekoust ge-richt.? Als, zoals de laatste 

· ., j ç\ré.:n dreble ken is, .. ~nz'"· ~:Pspe lers een ge ede trai-
. ,:, .-_ nj.ng ni,et -naa:r.\1aardè we ten te· schatten, probeer 

·het 'd?,n,met· veelbelovende .. junioren. De. L0nsrevuct · 
.:ll'an 1=1Q.b.;;vat in dë rubriek "Het zoeklicht op, .. , 11 

.twee.::c.ciri!llw!'ltaren, die, als de spele..:s ze tér harte. 
ne11Ieg,, ee_n nuttigt?. uitwerking kunnen h0bbGn, De, mij 

" to egemetcn ruimte is bi.j na YO l en dus 111aar ïncens 
· 112,ar ·Zo. 4-10" De, sc,niorenrcsultaten zijn om te 

· ___ huilinA .7 Wedstrijddn: 3 puntèn. We zitten toch 
· .. nic.t .in de lift richting parterre? De junioren be

haalden in dit ,;,eclcênd met 9 el-ftallen 11 :punten, 
-11.0-t;gccn hcc 1 î[&it. b0t.cr is. De :puï)illén -Vcrlörcn 111et 
grote cijfers. 
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Hà. 4 rondcn is di; stand: 

· eniore;n S 27 11 )
,, 

Junioren 34 14 ·. 4 
Pupillen 4 1 

65 25 10 

:u 
32 

3 
30 

27 59-- 65 
32 lOJ-110 
. l o : ': 4- 14 
6.o . 166-189 
. ·Journalist. 

_In deze stand is rekening gehouden met· de ree i:;1-
fi?atie van de vi:~st~ijdui tslag ~re_?:tJ,anclia - Lens D 
(zie resultatenl1JStJe J •. . . •. : .. •·· · 

· ·· Red. 

---------~---------~--------------------------------
-. ;;i·t VA- R I 1:-· _. ,·.- . 

· . - R. l\'iahieu vond Zondag . een trui. Vooi- {j~ eigenaar 
hij dit vo on1erp kan af-- ... , .. - volgt hier het adres -iiaar 

'i_,· 

. ' 
halen: Laan van Poot 272. 
De Heer en ]/ievrouw ten Berge-MÖller herdenken Zon
dag a.s. de dag,·'waé.rop' zij voor 25'jaar in het 
hm,elijk ·i;radep. Onze hartelijke gelukuensen voor 
het zil ve_ren pé!ar en hun beide "Lens "-zonen Evert 
en Frans. · 

-----------------· -------~-------------------------
· 1 VAJ:; Dl.EL fOT DGB:L. 

Van Lens 1 ueten· r1ij ri;i.et meer dan hetgeen nij in 
· .. het Binnenhof lazen. Het ,hobbelige terrein van Full 
"-'.• c •. _áiiee·d lag ons elfto.l niet. erg. Bovendien to,onde de 
; .J · voorhoede een· ernstig gel;lrek o',an si ootkracht. Hoe·.:el 

,., beide péil;'tijen '3Ónniaal sçoorden ,-:as de eind.stand 
'-- · · k ch 0-0 · " · · · · 

•· L.',; • ,t.,O ·• • •.;, 
Ondanks een m,:;erderhefd .in het eerste halfuur 

· keek h~t t,,eede tegen ArdJ.i]Jel met rust tegen een 
1-0 achterstand aa.11. De aanvallen met ::>.s.rdig veld
spel werden door de voorhoede niet·naar behçren af
ge,ierkt, Ha de· pauze bleelc,Archipel meer snelheid en 
adem te hebben. Lang stond onze verdedigi_ng, kee:per 
incluis, :pal, maar tien minuten voor tijd stelden de 
roodbroeken de zege veilig (2-0').· ' ,• ... · .. · · 

Lens ".\ s:peelde" thuis tegen D.H.L. 3. De s·to:p:pe
rende Delftenaren wa.ren sterker en namen voor rust 
den J-0 voorsprong, voor .fi. Vloemans het eerste 
Lens-doe·l:punt deed aantekenen . .In _de tweede helft 
voegde D.H.L. er nog·:een 9-rietal goals äan·tce, waélr 
tegenover Lens slechts eénmaal doel:puntte middels 
H: Beclcer. Enige vijundelijke dcel:punten 110.ren te 
'11ij ten ae,n fouten· van onze verd..::di:gers. 

Van het vierde ontvingen wij het versl::ig iü.'et 
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De t:1edstrijà. L0ns ·5 _.,- ~Vos·~erl-,:ï.~r-~rtier 5 \:·as er 
een tussen twee g~lij!:-t~'o..c..rclige :f)lo.er;.:n" G·esteund 
door :d.e" Ylind. iw.cicl.qp· onzff jongens •in de., ec·rst-: helft 
een gering oven7icllt, dat· een doelpunt ,v,;.n .. de voet 
v::i.n P;:de ·Lee-uq'op;teverdf,'N2,·ä.e··•rust brccht W. van 
Gein op. pr::i.chtige wij ze .. de st~,d àp 2-0. Daarna was 
he·i; echter afgelopen 1 w=.~,-j.r;_,_,de p~ste:r:en9-e tijd 

· maakten de ·roàdb~,adj\',s.,3"1g9,als,.zodat z_ij ·t_enslp·tte 
.. nog c;in het longs te' eind. '·t;rokk~;n_. ..· . ,. _ , , . , 

,- Lens 7, evenals het· t'w'eede é>j;J bezoek bij Archi-
·• .. ·: _ p_e_l, . _:P,9-_!l. _ j,~ .9'~- _e1= :r\3.t\i. _l;ipJ.;(:t .. !lae .. _bJ:;J,.te .. s_co.ringskans en, 

maar deze gingen door onbesuisd schieten verloren. 
Archipel profiteerde twe:emná.l van foutën- :r;ïab"i•j ·..onze 
doe'.l.lijn· en·· met· .. een' 2.:..o fl.chte;rs taná._ bràk de rust 
o.án.' H. · v/d Boögn:irdt l;l_lies irÏ.de tHeede. helft de 
vo orhoe_de· J"\ieuw, l~ve_µ ïn:niet · als geVo lg eeri len_;:i
overwicht'; Eerst ·verkleinde E.·· sc1rolea de ac'h:j;er
stand met-een °listig··söhói" en :h,; iüólce.1·· wi'f'it· uit 
aen doel,iorste;lÎrig zoiiiî;ar ·a:è''gêlÎ.Jkftmkè:r': te· produ-

. ·· Óèren.' - · · .- •. · ·. ·, ... -~- .:~;--.:- ··· ·· ,. · · · ··· ·; · · · 
., ' .. _-,L.:. á.e W. 

------- · · Dàt het A:..'elf"t'ül'tegën· A::o·.o·.·v1e':iï11g".kö:ris·Öiï. 
succes zou hebben, stond bij vbor'ba.at::,v.-el --irasi.i; En 

,inderdaad is het een' neder;tanè'·ge\<!O·l'dén,- Al' gauw 
· opè:nç.en de_ rood:--groei:ie;1 d"è scote met èen · goed doel
punt-. -'Hic t· 11:ing · daarna ,troffen z'ij rile t ee'h zó.èhte, 
mao.:r goe·d geplao.tste· ko'pbal ten tr:eede- malf · élóèl e:n 
nog voo:t de·rüst ,:erd de toindstru1d (3-0) bereikt. 
De _CJvan:inning YJO.S yçior _ A.D.O. zeker verdienQ. ~ · 

,.·rn de-eerste helft liet dtèvodrhoéd.j• van Lens B 
.zich maar tti te v:aa.k buitenspel' zctt_èn, wat tot ge:-

.. v_o1g-=h_o.d•; ·,db..t sl0cht~ -~én docl1iunt.g0sco.o·rd· z:0:rdo 
'De -G.D;A;-stor:Wlinic bo·ekte - ho:·mc;(. vjcl·rn.indcr in 

de o.=v.-.1 -: to~n zci_f~.:::,:rcsul tà~ t. Np. do rU:s t g~ng 
_ hat beter en i:m:rd .irc.9r een _vicrta;t doalpunte:n.· gc-
zorgd. . -_ .. -· _ ·: __ . ._-- . }_;: ._ ... _ .. _~-. -~,.:-~_;~·" .. i\ . - _· .... ~ -

Door een doelptiiit van· Toi'l .ond.ërwater stand · · 
··-Lens C bij de rus~ 111ct·:'1-b Vö.or: .Hèt voortdurende 
- · ov~r,,icht in de G\/fdàe ~h~ 1ft· y:crd uitgedrukt in 

dr.iè goals van Blom en;vän:Ommen,' Uit een cadeau 
· gegevcrl ·co rl!ler ka J"\ Q,1,1;i.9ck ·Steps d( ·e0r · r~dde,n. ·. 
_ ' .H~t D~elft~l behaalç'c z:i:jn:·dc:fd" ·ov.arwinning. 
V.V.P. \,O.B hi:t _slachto:t:fcl'.·en·moëst er riiet 5-ó c10.11 

·geloven. Door o.lle linf~_i(5rèrd goed gevo,è tba,ld, 
mo.c.r 0r \!crd· ·neg t~. v12è'l-i · g\~:;p'.l;"aat~_::_Dè' ·_me:èstê __ goals 

. . . • 1:;· -: • - ,... " ... 
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,,(4) ;ielcm in de eer-G,t<=;hel_:(t. Eet tweede:ha fuur 

·· 1everde nog qen treffer ·.9P, · ·· . · · ·.- · · 
Lens F speelde tc:gen.":Willtelmus een goede wed

striJd, .. In de_ eerst·CJ-helft \las Lens' telkens in de 
aanval en d0·rust ging dä.n ook in met ee.n 2-0 voor
•sj;irong, .. doqr goals van Willy Runderk&mp. Nu de her-

.. yatting'.,zorgde Hans PrÖIJper voor het derde doel
. punt·;·· ,ma.rop. d,~. Wil he JJ,rnskeeper zijn trui aan 
. de -r.-ilgen hing- e1ï ging··spelen .•. Dit hielp !2Chter 
· niet en Loek· van ',Vesting maakte het· vierà.i= doel:ount 

.. _; ·:tot ee-n fe:i:t-. Pas duarnä'\\·1ist· Wilhelmus de eer te 

. :'. ~- :f ëd.dçi'l -. ·. : :. - . · q: _: . . . .· . -.. 

. . . Lens. H bèhaalde tegen!: Graaf Willem een grote 
overwinning. Van de nftr~p af vias het.al raak. · 

·-:-. 

· Dc.arna ,,erd de score reg'èlm?.tig opgevoerd,· in de 
:·eerste helft tot '5-c, in''dl'? tnèede tot .9:..0. De te-
- ' . !• . .< • ' , 

'· ge·nstanders en vooral huri çl.oelverdediger ,-:aren voor 
· ,onze jongens beslist te ,z,12.k. · 

' ·. Ro,mel het .I'-elftal "bljno. het hele eerste half
uur· in de .a_a'.Qivril Yms, ging de rustm:t' 1-1 in, ne,dat 

:L.V;S.J. eerst·de leiding had genomen. Ook na de 
thee lcree~ ~e!ls nog V';lerkroisen, maar gedoelpûnt 
~1erd er-. niet m~er. . :::,;·,~- : . . . . -. . _ ._ ... : A.' / . G~ . 

--------~---~--:.~- __ .. ..:._~ ... ~ ..:· _.:_..; _ ~-:..:~----'- ..:-~- ..::.: __ : __ : 
, • PHILosoPHERZN AAH DE RAïiD vii:N :èIJFERs. 

Onder bovenstaande titel .bes·preekt Floor ·de 
, Zeeuw in de Sportkroniek~dé do·e1cijfers van de le 

Klasse-Kampioenen: R.C.H~, Sparta;· 'E:j.ndhoven, Vi
"tesse en Heerenveen. Hij• komt tot de conclusie, dat' 
deze elftallen te weinigfdoelpunten_ hebben gesc;:oord. 
In de Sportkroniek van 2i Sept: preciseert hij als 

: . · volgt: . . . . . 'it . . . , . . 
"Deze clubs. h.Jbben wel. ver<).edigend h.at gem,mste 

. doel bereikt (zo w.::inig "raogelijk tegen), ma,ar ïlij 
httdden mee.1:. doel);lunten vóór filogen verlclllgen;. Het 

. mo.këµ vo.11 doèi.punten geei'f de, kr,:.,.cht ve:n 11.et gehele 
elftal w.::er, ;;a.nt bij voetbal, is het juist de kunst 
den· o.anva.l op te boiMe11 van uit de verél.ediging, zo
dat· de_ voorhoed.e v_oor een goed~ afwe:rking kan zor,
gen. Blijven doel'::nmten 'üit, dan is dit een •tekort
koming of vru1 de voorlio eçle of Vro'.I de verdediging. 
Het sp0lbeeld_ gaf ons te fz'ien, dat de verdedigingen 
v.':rdedigend goed zijn, dus moet de tckortlcor.cina in 
de xi.,:ivr-,1 _gezocht ,iorden{ mac1r deze vindt zijn- ba-
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sis in de verde;diging. ':ran i;, d.c af'.:Grking vcm de 
-;:3lval is afhankcli.ik vo..n dG i;i,:mier •,me.rop de vo 
hoedGs cler de b::il · v:iîi ·ae" vérd:ëdigers tooi:,,.es eel 
krijgt.' 1 

Het lijkt ons 'interessant, onder:"'.G.r-pen o.ls he 
bovenstg,ande eens, in. de--Ire·ns~v'ûe, aan te snijden 
Als .. ~r ... Imder-- de" Ilensers deskundigen· zijn, die zi 

•"geroepen gevoele;! hie;rover hun gedacl1.ten ui teen 
zetten, en eventueel in discussie· te•;-"treden, dan 
zuller;i ,·,,e. met' genoegen '.hun artiki!le'n opnemen. Mo 
l(jk zo.l dit biJ'dragen· tot vergroting· van.de thG 
r<':tische voetbalkennis van onzè · lédèn ... -------~-;~~----~~-~~~~~~~--~~-~~~---~:-~~-----
"Sï'E:RVE1IDE" HEll):i!:l'f'.l.'ElifCR ·IN Datl:IGÈBIED·. 

Er zit iets 'mystieks in een -·keép·cr. De ,ruigb<? 
· hnarde "t'r.u;i., .het zoUlJerend st€lsel boven het ,:el 
. golv0nde_ lmpsel, de 1met1merende middelen rond d 
grmii.::ten Jëdema~en, zij hullen ic:ts· il'.! zich van 
ï!Onder li;j :,e en ogenschijnlijk- s luJJ1icrè1Ydc oerkr::! 
ten, die _·q.llif zij· ontblÖot ï:orden, e.ls f9nkelendc 
st0rrcri ·,1eu:rvallcr:vc):'i ::in. cen1 kleurige;· spro.olcjcsr 
gèn ui teen ~p;(ttcm··. · ·· _ · , ; . , . 

. , z:c lf13,,. in_ d.:i lngcre hème :l.en schuiJ.èi"i zulke maê 
Zij· hcbbÏ.:n nog niet die vloêiendè ge'pclij stheid, 
maar ·hun bruut c;n ongckunstclçl._ helden.dom do.:::t he 
in c_en m2.tel9ze publieke; verering bo.den .•... 

Ret e.untrel-::kclijke in· hen is,· d,zt :zij voo1· de 
,.,edst'rijd in de juiste:-lrnus ,n1oe-tê11 stappeh, -o.ndt:: 
,:ijkt hun. mngnetisch v0eld ho]icloos af en tollen 
in hun orige iukkig gesternte als s tuur"loz.e ··ba::::.ra 
Vtssen :rond. .: ······-··-·-······· ······· ··· -· .... ___ ....... 

•· . Ook m::tg_.hun--nit,ts onregelnJ,atigs ·overkömen tij 
........ dens· "dé{ ·e igenl,i.j_ke -ui tvcië ring.:, Dat is ei.gen lijk 

ergste wat ·hen k0-n tr~ffen •. Zulke félrtuinlozen 2 
er!··Onze B-doelmari is êr· een-trieste illustrntie 
v=. Zij,n kûàrts:Pel van ·tangduiden, .raniielpartij 
kl::,uü,grepen ,en .poenmtuimelingen haas.tig bij een
schuifciènd, · wierp'-'hij zfiih Zond.o.g' een ,;e~k .gele 
op een ontploffende 1mï2ster die een om bloed re 

·" ·· pende' slui:psëhut);er op helil o.fzuaide: · Gebr,oks!n,, ~ 
komen geden1oro.liseërd ën· trage doodskreten preve 
;l;en<l. la:g 11,Îj, ·n.o. .. de ges:t;optci ),1.oekpo<JiGr· on tluiè. te 
in het dbelge:bi_ed;, ·;.,;· · "--

. ~J " 
' Wordt viácrvo lgd 
- _;_ .. 

': ") ·; . 
. , . 

·: ). 
j, j 

,: ., ·- -· 
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'Bedactie-·adres: A'hna Bi'jns.laan·' 17 · 

, ·Gironummer:·PennÎL.enS;:·33.67.11 . _ Administr. -adres: J .J. v·.Luxempurg_, Co:pei:nicuss.t'r: 56 . -
Jaargang 1953/1954 No:;, 7 .... 15-,ootobèr ··•Ij'.'.\ - ' 

L E N S I Z .A K A G "E .. N D A 
Z_aterdag 17 \let.:_ Lens.·A-G~H-I-Pupillen in het 

veld. · ~'. 
Zondag 18-0c_t. :.'Lens 1-2..:3.:.;5-6-7-B-C-D~F. 
Máandag 19-occt..:· Clu"ba:vond•; . ·. ·· 
Woensdag 21_-pct.·: ·ne·.-\ioensq~gmiddagclub·, : ·• 

_ Woensd~ .28 cic"t·.:: Bestuursvifrgad·e-riug __ t.h.v. ·Dhr. 
· P·. Jµfferrûans .' ·· .. -- ·- - · 

~-Rib!\; ;ji~ ~~ Hill ;-: ;~~;:-~::----- ~ --.è~~ ---:, '.'-7.-:.:-__ .:~~.! ~ · · ·--· 
Nu di: meeste elftallen r:i:i'ed·s vijJ -wedstrij-cfen - - . 

gespe.elél.:,·hêbb.e_p, .zullen weer wekèlijks:•ae ·stançlen 
van 2 of 3 à.f.del_ingen gepla"@.ts·t worçleiµ.··wellicht · · 

· ten· overvl'1 ede_- maken wij tl1Yzè ·le-zer_s er op .opmerk
zaam, dat door èlè·•·go:ede .zorgen van t,',ee· I1eren (een· 
van de··Er:o.en .. een ván de Juèci) elke week·de volle
dige st'~dan"van·alle' eiftalien gepubliceerd 1,or-den naa·st kleèdlökaal., i:, ·ne:-:·s tanden in de 1-ensre -
vue moeten i. v:m. · de "plaatsr.üimte· belrnopt. ,Jorden . geho\lden.- 0Wij geVèn daar·o:iü ál:I.een: aantal ·,r(!d-' - 0 :. __ '. -
strijden, ,behàalde punten en,.de.,9coèlcijfers. Wij ' -beginnen vii,1;1.daag met dE, standen"van Lens 1, /2 en A. U k:unt ze yirid'eri onder het r'èsultátenlijs,tje: 

. ' . R d 
__ ..,:_.,_-~-~-~::_-,~- .__ --- ___ . __ ..,:·_ -~;:.:,~ __ !;...;,~,-~:..;::, _ - - - - ,_ -- -- --~ -~ 

0 F F: I C ·j' E E L . 
I Aangenomen, als . lid: . . '· , ; 

-No\ 14: J'. Brussel·, ,. Ok¼:f;rnoots,tr. 238,17-11-•38 -No, 15: H.v.Welzen,·-. ·.Harktweg.94, 3- 9-'37 Ip_· ballotage : . · · . 
....-lfo·: 16: H· .. :Pelster,. ·. Lupter,rnstraa-C 88,11- ï-'40 
_ :bTo. 17: J. l{oefnag~J.s}. :l!ra.nklins t1·. 119-2 , 11- 1- • 41· 

Aanwezig op Ockei1burè: Op 18 oct, :Hr .:P-.Juffermans. 

.. :. :r 
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. 1.::ordf;, ·'c1a·t ·c1..e. 'ráêes:tr~> J.-Cjd~1f _1.r:.~i·,pJj.c~1·i~- of v-.i:iJv.1illig 
... - ,;féiz·e-k~,l'.'d:-·zijn · .. · · --.- - ~··- .; __ - - --.,- ·-. · ·" · _- - - · · - · - · - . 
_· __ 

1
,_ :·Bli,Jl<"trà;,.r. is, _de. --YO J:~.ib•e;•1Gi~•:r.'>{.t.:~j;) ni'e t ·gele- ::;eri'- C f; 
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',:;-ei=,-f'-~- zi ... ,,, a. 7 c:-~,) t;;o on: .. ,.,~ -v,:: .. :;: ..;,"-;;.-~ ;-,·:-' . .'..;;:;,-.•'"l·, ...... - .J..c-:·r-,i ':.lo'"r"'·· 1;"i j 
r.:n.-;_~v ~ '-~~~•-,.-,..':"~·•"\t.=,_ . .r.-.. •(;~•---~-·:•,i>~~;~')":::_ ~:i:,:'~~-,~:J.~:·•.i.:-~ .. ~- ;;.,...'
h~t1•Sl:C;!.;~Gè:k:\.c"fä~, . .-- zor:nt Û.t.t, -'"!-:. •. l_ .:...L11.,.1l:'.\. '[J..l,lf•~ \;c1.11 

~:._ ~: =-t~~=~=~-~-~lé,i1~:-t ~~l~:~ ~~:ç :C' •• :''è3C ·- yç;• z 3 j~;,T itle:? -

l?El_03·B-,UBl.l.\ s-1:Tr:a:,omnf _ V(Ut'"Z0Jfl}P.i,(}- lG" ~CTOE~R 19,5'~. ' 
• ·2 ·-3-,::ï.'ü ·-· HÎ :ÏÏ ë·g··;'",;-ba i,g. • ·.f> -""1-J ,e>~s'f--"il 3..1' l •0 c. o o ,--:;-::;·i rr &t" l 

C ,. • •• , ••.., - _. . .._ ,., , - - ... • •• o , • ._ !,::: , - l) ,.., -~;_:: ~ • 

•. .' -~-'...·•.·.r te }lc-t c·2i"ë~~:1m. · 
12 ·, 45 u·, 

-· • 2:,.3-0 "u. 
12·.-- u. 

1•.15 u·, 
-Ll5 u. 

Zr.a.:.'t-Blz .. ,rn .. 2 . .:·;r_;;,-,'ns- 2 
• Le-nl,· ·'.3· -- · ·R:i-j-s-wi'fk-} ·· · · .. ··· · · 
H.B-S. 9 -•Lenfl-.5·:- .. 
. Lens., 6 K.R,v:.c:,·6. 
V.C.S~. 7- Lens 7 ·. 

Fr"..li tv;e g ~, .; . . 
î'err. 1; ·· ·1o·k·:· l·. 

:Ho.u trus. t,-Spn:ct_l · . 
T8::,:, ,., lak. 2. 
2e ' " . l t " . geo.ee .. e .,-·.n-
de:rpàrk; · 

' 
-~-q_GRAJIJlliiIA JlfiJ!013E1'T VOOR' ZA'.l'.EiR.DA~:..1,1._ÇC: l'OBli:R 195."i· 
A kl. 1, · 3 ,45- u; Lens A-' -. V.u;C. Ter,:ein 1, :to,c . 

,,.~. , ka.al l'."tèider Dh:r; IL Eoukes. 
3e 
3e 

, 
4e 

kl·, 
kl~ 

kl, 

G·,. Lens F s:9ee :Lt· z,óridag 18 ·oc t. · ( zie :alda.a.r) 
I.., _3..,.4_5_u.,,, D~H11L•; ··~-;~.~ns~ G.,·- Terr~in ·te Delft 

Stimenlcoins t· _2.4 5, ti. Rij swijksepl. 
• !· Leider ;nhr~-- P. Pel:l.ekoorn. · ·· ·. 

K. 3,··- ·u, Will:ielmili, -·Lens H. Terrein·.te· 
Voorburg·.· Sa::1enkomst 2 ü. :Mälie·-
veld, "Het·wachtje". Leider Dhr. 

·. '• ·. G•.· --Ken1:i:Së·rmn.;. · · ·. ·.· . : • • · .. ··: :·.:'. --,- :: 
4e kl. N .• · 3,45 u, y_.y_;P_.· ,.:- L'ens I_. :Sainenkomst--3•.f5 

· · · · · uur op V.Vï.P_;_;,:;l;<:,rrein, Züiderpárk. 
, , , . ,·•· .. :Le.içl;e.r':D.b:!-'., ~;H. de· Bakker. -· 

ctr,o~J? Jl'. r.45_-;u .• SC:-V·. T .;r,:k,~1'.1S Pup,. Terrein Buurt-
~ c.' weg_. 1_3~enkoms t 1, :L5 u; Ca:pi to 1. 

I.eid'<'!r:cDhr. JJ.Bom. ,. 
'f·. > ~'/:) 

:•:.,. 
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:P?:<lGR:A:t.ul~ . .:J':.:-:.'I0B.1~~T VC°OR ZG:DAG 18 CCTCBI:R 1915''<·. '·' 
1e kl. F. 1.15 u: Lens B - Gr. '"iillem II'.VAC'. Terr•.-! 

. . 2· lókaa]. -5. -Leider Dhr .L. V .d .il:Ieer .. 
1e kl_ .. li. 12.- u. 1LO.A-. - Lens C, 'i'errein Ocken'-

burgh': Leider Dhr. J. Walsteyn.,, ' 
2e kl. :G '. 1. 15 u. Il .H.L; ·- .Lens' Il. ·Ter.rein· te' Delft. 

Samenkomst· 12·.15 u. Rijswij'kse·p1 .. 
Leider Dhr·. H. · de Bakker; . . -

· 3e kl •. G. 12 .• -· -il. Lens F - V.V.:P-. Terrein 2, ··:1.okaal 
·. -- ._·:,5. L_eider D!+r." G. Kempermah. : 

'·' ---------------
Elî Z.O IS DE" ili'STELLiltG VAlf:. . . . . , _ 
Lens l: .A. ten D.=·,.T •. Ad,iûiraal,E. v .IAárhoven ,:J .Wal-

. steyn, F .de· ·Jong,A,Hoppenbrouwers, J. Vfüs tefel:\H ,Ha-
. ket,R,Kortelcaas, W .Hegge.~F ;v .1'fie.:L· Res .":R. W~s t:;:feld, 
J.Ja~er. Leider Hr. IL Janssen. Grertsrech:i;cr J~ Lin
neweeve:r·. ·sai:nenkomst·: .. 1· uur bij café 'Hierck,. Apei-

: dà'ornse]..aé'!,ll (:per- au,1;o:hus~) ,- , ·- ·. · . · · · .· · . , · . . 
Lens· 2·: .. R .-:1'iiál"áeu·,:A .;y .:i;,1.bëemburg ,:P ,,v ,Elf eren, C .Hïlle
ne.ar ,L .de Boer, ;J-~Roozenburg·,E. ten_.Bèrge ,A'.Fiq efna-

. ·g_e·l,A.Zuydwyk,H.J\faastè:pad',J .Boor.tman. Res •. : L,. Bom, 
H°:d'e -Bakke'r·; !leider: Iir'. 'A,- de· Weert.· ;-:--: . · · -
Llms ~: A •. v .Gas-te.1_·, c·;'vis·ser,ILKemper, C .-Bogisch, 

· · B; Vink, H. v .lTie l, J. v. Sp tó:ns en, S . Vlo emans, :lf. v'1 J;,aarho -' 
· veri,R .Becker·, J-.Kuypers·. _Res, , . C .Roogevèen,H. Wi'llems. 

Leider: ~r·. ·P: •d::e. LeeiJ.{l. -~ ... : : __ , _ .~ . ~- ! .. 
Lens<5': J; Fryters, J', v ,r,uxemburg ,P .Yu-o 1, G.. v .R.eenen, 

.· R'. v .d.p,er ;A :Kra 1, P'. dé :i;;eem1, J .J}rochard, iV. Verheggen, 
G .-Lam, 0-. v~ m~-in .. ·Res. ·: B.v. :Velzen, 3" ,Tuïeyer. , ' 

_.' Lens~,6'.: "T'.-vo,1lebregt·,w.1c-1ünnen,Ph.de Heer,M.Hollan
. '--·der ,H,11:uidèr, J•.B·eqkers ;J.:·Pe ll_eli6ö'rri, L. de, _\'leert, 
.. · P·:Pellekó.órri;S';de Bruy'n;'S,Kroon. 'Res.: E,Sarolea, 

L.Ifiessèil'.·: ·· · ·· · , , ---:- :'.· ,-
Lens '1: A.Blok, J•.Ba.llerïrig, J. y. Venrooy;F:.Mourik, 
l-I-. V'. d .Boga(i:;rd-t·;.J..B.Q):J.tj e•;··c. Kras, H·. v .Ryn.,.A .. v. d .Bemt,' 
hl.v.Leeuw-ètl.,G .• ,Yree·s.wîJR.i·:Res ·: M.Luokel,_G.Hendriks. 
Afschrijvinge_n· Js·;·v~-p--;- -ui.t"'.rJijk Vr_ijdagavond) Re
gen t_es_sèláan 2~-:;- Dell; JDA~- · · · -· ·. ""'--::,,, . .. ~~----------
ATTElfTIE; .TONiaUi:8 ! - · - .. 
-B·. A·,,- d. t·- .. ,,,.·ld·:" en ·kh~ dt · l.J. , . .or l.Tigcct~.e ,,-" •.. l!óC_ ,.r • 
- Bij B wordt. ingedeeld:- F.v.d.Lans. . 
- Reserves voor C: D'. Sm!.'.bers, J. Brussel. · 
- :Met D speelt mee: R.v.Westing. 'Resê-rv.è;-:, C.v.d.Bo-

g~0rt,L.Gilissen. 
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- F· speelt op Zondag. Reserve: G,Jehee,L,Nuyen C?U . 
J,v,d.,Vring. · · 
:!Jiîct G ( ook in F) speelt tJ1ec: R'.de W~a.rt :· 

- Rèserve voor F:. G. K<i;mper:.;ian,P.v.d·,Lccuu. 

.r· : - . 

De elftallen van de junioren en pupillen zien er 
a'.Ls volgt uit: · ._: : . : .":",: . '· · . 
A.: A. Verhaar, J .Le,lièveid~:l,/Iro-rtman ,R. v .ICl·eef·,A. Ves
- ter ,H. Gri bnau,Tul.lia.s ,~'l ~ "\L,Eyden, F·. ten Berge, J ,Ras, 

· J. Combé ,G. v·.Agthoven ,;Ir·,Eckhard t .· · .. -
B. : · G .Ko chi, J. v. d·.Meer ,K. tfö'lenbusch,H. v, d, roorn, · . ·. 
-:- H. Wallenste_yn, A., v',Aa;r:em,J. Jorîûk;.:A;Burghouwt, W .-v. : :-o Gei11,F.Fr·ackers;J:Qerritsen,F.v.d,Lans.. . ·. • . K Q.: ·J, v .Ge·est,A_. de. Bq er,H .v ,,We,J,z_en;K.Guyckens, C. Vel

dïµk, H. v. d, Meer, A;Vermeuien, H. de VJ.ugt,L.Blom,, · . 
· E ,v·. Onmien,A.Onderwater,A,Schoevaars •·. 

D.: · P ,Heráche ;c .Meershoek, Th. Vissers, W. Lelieveld, 
- P ,Jans ,P, v·.Kas teren, G, Wi tkamp,B .P.la,t, P .Berge_nhe-

. negouwen, G. Verhaar, 'C. Fortman. . . . 
~-: L ,Gîllissen,H.Doµw, J .Bruss_el, J. Stol t.enberg ,D. v ,' 

Lie'shou t, L .Koe lenie_Y;, p, v. d .Bofésae;rt ,R. v. We s t,ing, 
· P,S·imonis,D.Smabers, C.Her9ld, .... · . . . . . · 

F.: R,de Waart, 'J. v .Bussel:,J .Groo th1üs.,H.Lancée ,N .de 
- Gruij ter, S .Dïjkàtra,L, v~ Wes ting_,E.Strüwer ,H.Pröp.::. 

· per:,W.RunderkaLJ.p,C·.v.Breugel; · . .,.. . . . . . 
G,: R,Suijkerbuijk,H,de· Vree ze ,J, v.d, Vring ,P. v .Osch, 
-:- A. v .Weèrs;H; Wi ttèrà0,.A;v ;ël_,Laan, 'r}1.,:({nijff ,G. Jehee., . 

· L.lîuijen,J·.v~Gorëllitl, > : .. . . . .. 
H.: :H,:E'elster ,J~Tak,P. v ,d. Leeuw,J .• v ,Leetiwen,G ,·Y ,d·, 

..• ~ Waart, R·.Spiekerr11an, G~KEll!lperman, T .Praalder, F ,Burg,-· . 
. ··. holiv1t,J;de _Gruijter,P.],fäe:çshçiek.M.Helvenstein,. · 
,L. :: J,J3ennebroek,Çr.de· Roos,H.v ,d,Kley?H.Simonis, . 
~~-J·,de .Heer·, N·.·öss~ ,L. v ,d ,Meer, W .stoove ,A-.Lutterman, 

P·,Klink', G·, v ,Dóorn, C. v :d ,Zijden,M.Bom,A.de Groot. 
Pup~: K,y,d,Láan,P,Haket,H,v,d,Pijl,G.Halleen, 

P·,Straver,M.Heerschop, F·.Hoeï"nage:J_s ,A, v .Zeeland, 
P·.Schulten, w·:Boogaard, F .Blol!I, '.rh.Loomans ,M.Harders,, 
A. v .d .Klaa.m1. . ................ . 

--------------RESTJL·rArnlT VAlT 10 ElT 11 CCTOBER 1953. 
- ... __ • w. - • •• - • :. ·•• .. 

Senioren: · ' ' 
Lens l - D.H·.L·. 1 . 3-2' 
Lens 2 - P.D.IC 2 2-2 ... 
Tonegido 3· -· Lens 3 4-1 
Lens 4 - B.E.C. 4 3-3 
Cromvliet 7 - Lens5 1-3 

Juniórèn: 
D.H.C. -Lens·A 
Lens B - rê-.R·.'v-.c·. · 
Lens C ·:..:. ·1,. V. S • J. 
~uick St.·- iens t 
Gr. U. II Vac - Lens 

2-5 
15-1 
.5-.o 
5-1 

F 3-1 



. --------------·-·------·-~ ----------··-- - ' -· _, ·--··-. -:-02-
Lens 7 - Crmav1iet. ') 1-1 Lens G ·- G.D.A.. 1--'.l, 
Pupillen: Lens H - Rava 4-~ 
.Lens - Valkeniers . :C-3 ·Lens I .,. Rava 2- 2 
Ree tificatie· uitslag van· 4 Oc tober. 1.22.3:: . . . ' 
Lens D V.V.P. Lens n.o. (ge(;l:il compe_titi(!kaarten). 

Wedstrijd ,is wel gespeeld en ein-
. digde in, e.ën 5.,-0 overw·~~n:Lng, · do"ch 

, geldt niet, voor. de COl)lpetJ ~ie.. · 

DE ST.AlIDElif BIJ :unrs 1, 2 en A LUIDEN: 
4e klas E '(K.N.V.B. ): ,1e, klas·D: 
De :Musschen 1 ·4 7 18-·3 -Zw;Blam, 2 
Hillegersberg· 1 4 7 14'- 3 Archipel 2 · · 
Lens 1 4 7 :r_~r- ö Lens 2·. 
Q,uick Steps 1 4 5 9-- 9 · 'A.D.O. 5 
D.H.L. 1 4 4 13.:._8':Laaklm. 5 
Full Speed 1 4 4 . 4.: ·:4 : Töhegido ·2 
Zw~rt Blat."\'J' 1 4· 4 7-'-12. ;'A,D~S ;· .2 · 
Duno 1 . 4 3 5- . .9 ',.;B:L:·Zws\rt 2 
St.Volharden 1 4 3 4.: 7· ·P.D.K; ~ _ 
V·.D·.S·. 1 4 2 - ·9-11. '' . ·. 
P.D.rc,"'1 4·,2 4-15.''': .. 
1 t Noorde11 1 • 4 O 4-16 ·,, :· :· · :' .. ~-. 

• ', • ~· '. : ,# 

. -· 

A•-kias 1: 
A.D·.o·.' 4 8 18~ '2·'.cr~mv'liet. 5 6 16""13 
D.H.C. 4 6' 2i~ll ··1ens'A. . 5 '.l, l'.l,-2O 
Q,uick' 4 6 19,;.12 .· Gr.~7.II V~c .5 3 '13-23 
B·.M·. T·. , 5 6 18-12 ,Wilhelinus ... ''.5 2 l').:.2'.l, 
v.,y.c. 5 6 23-18..':·westerk:wà.rt. 4 0. 2-24 --~ ----------~-- _..,: _ ._..;,: _____ ... ·:·:...~--~..:-_ - -~ -- '_._.:::-~..:..:.:.: ~ --·--
PH:ILOS OJ!EREilî AAN DE HAND VAL{ CtJFERS. 

Flqor de Zeeuw·snijdt'ih"zîjn artikel onder b·o
vens taand hoofd een· in tëreèsant' onderwerp aan. Hij 
eindigt met· een even. juiste'•a1s belangwe'kkm::le uit
spraak, die echter wel ehige'"toelicht'ittg'·behcl'eft; · 
Want ·on.der invloed van die iáatste regel:,: "De af
vierking van de aanval is· r:..fhanke lijk van· d:e · manier 
waarop de voorhoedespeler de bal· toege·speeld krijgt" 
zal men, .onwillekèurig dankend aan de vuurpijlen: en 
het 'lweg is w.i:g" -systeem van zo vele verd<1dj_g0rs'; 
geneigd zijn uit te roepen: "Nou keeper, backs en 
half'i,, daar gáán jullie do.µ! " En men zal tegelij
k;ertijd medelijden voelen opkomen met-die arme 
voorhoedespelers,· die ,roef. zulke "v1a.<l,r'deloos" i;i.ange-' • 
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'-;:even ball.en maar d.9èlJ;ninten riloeteri zien te r:1:,_·.;_'.:;_?~:-
Ecm dergelijke spon ta.në reactie, hoe begrijpe-

lijk overigens ook, zou niettemin misplaatst zijn, 
aangezien men dan·een "kle.inighe~dl' over het hoofd 
blijkt te zien. · . · · . ,·.,.:.. . 
· Voor .. het (zuiver) aa.nge:v:en _van de--ba.l zijn nl •. 
t,lee ·partijen nodig: dé ene, die. de.· bà.l moet a.e.nge
veil ~n de a.nde;i:e, · die de bal moet· on·l;vengen. Willen . 
deze partijen tot s_an1ei:r«er_k_ing komen, da:ri geldt_ als 
eerste· ,eis, dat de part~j, die de bal toegespeeld_ 
moet krijgen, BERE!IKBll.l,R··moet zijn voor _de partij, 

• _die _de pal moet. aapgev'en. }!oor ZUIVER aangeven is 
het,· naast, een behoorlijke, t:r:e.ptecimie_k; van de ene 
partij i:i,odi(t,_Aa.t dC:·.andêrë Ji's;rtïJ GEI5.A.KKELIJI( be- .• 
reikba.a.r is, DE ,A.FSTA:tIO. TUSSEK·BEIDE PARTIJEN MAG 
DUS lrIET TE GRCQT ZIJJ:T. en bovendien (nog _een klei-·• 
nig-heid) moet ·d~ partij d_ie de bal moet ontvangen, 
ZIGH VRIJ HEBBEJ:COPGES'i'ÈID· . .- . . · · . - • 

2, .. : ,Wil men het á.angevin van, de bal béter ga.an ver-
. zorgen, dan- i-s. -a:ae.rtoe de (medewerking_ van i\:LLE spe--: 
. lers, het HillliE ,ft.ftal qnontbëerlijk. · :p.an zullen al
le sp_elers ër vóor mo~tep. '.zorgen, dat het contact ·• 
tussen· de l:i.nief! bewaard_ çlijft of event1:1eel zo , · 
Gnel mogel_ijk l.<J.erstelcj, wo];'dji. Dit•.wörd•(bereïkt, - . 
als :,de verdedigers (me_t ui tz.ondering van'·de keeper!) 
na een afgeslagen aanval van ·de tegenpartij".zo snel 
mogelijk ·11 opkomen" en ·a;i.s ·de-. voorl1oedé'spelèrs, · zo
dra. hun aanval op het "ifîjandelijke -doel is a.i'gesla
gen of doodgelopen, onmiddellijk, sne,l .en voldoende 
vèr terugkomen om het ~ontact met de eigen verdedi
ging te he-rstèllen, He~l simpel, maar o · zo. belang~ 

·. rijk! Ook de keé:per z~:( ,zijn ,,9.andeel in die samen
- \',erking. ~bbe_n· ~e, leve:ren, ,Hij zal er van door-
.. · drqngen moeten zijn; ,;!\l:i:J,"]j:R l'IAAR 1l:Ali!DELEli, d.!l,.t. het 
.. HEIE strafschcîpi:~)J.i,l;_~~z.ijn domein î's·; dat' hij _ · 

... (}E}JEEL- moet· beii"trijk-en. bij' d~. verdedi-g:j:ng-•vári ·zijn• 
doel en w:J.~.rva.n-h,ij-mt,_e:-t profiteren voor d.e opbou'I? 
van de""Gigen·aanva.1·; , .,·:. ·.· · ·. · · 
. · · :WiJ..lèn · en kunnen "d·!:! · spelers de ·ene:rgie opbrengen, 

· .. ·. die~J}Odig is pm •gèdµ_:rende, d.e ,gehele· !1edstrîjdcluur 
·het, êön tact-· tussén de. ;) .. iµ;i.es tél' bewaren én e-:J-,kaar ·. 
të hg;lpën,-én "bij _tef s_táan .zoals in het bovàrisi;aa.nde 
is ui teengèzcit, "dan ··za:L de0 beloning _·voor 'J:iun in
spanning proni_pt volgen.; Deze. zal bestaan in ,een be
t..;r p-loêgverbél.nd; .sterker .. e.r:i.-beter spel, raet als 
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gevolg daarvan be ter:e y1eds tr2.j ór, :,:·,::: ~ r. c,lJ, gro ,n' 
karaeraë\dschap· en meer s:porj;gepo t. • , : · • 

Ral lee,,. 
·..;, ________ -. -------•·-------.-, _:. '.. --~:...~_.; __ . --------------
VARIA 
- Zondag a.s. spe1in' on~e voól'tr!é;_kk<:irs in.RotterdaLJ 

èen· ze~r belangriJke ,,ed.s•trijd; Nü-Lens tot de 
ka:nshebb,n.-s behool't,'>zál.•e-r zeker t1eé•r·.een ae.ntal 
supporters ·van willen .:profitereii~ cfát· de. gelegen
heid bestaat· om per bus de-'tocht·na.ar· de Maasstad 
mee te me.ken. V~;rt.rek te ;13 uur va.'n ?é Apeldoorn
se laan bij ons alublokaal"·ca.fé •Hierck., Ieder die 

:·:. -onze speler~ met., zijn•.aa.nmded:gi.ngóri i.ülsteunen, · 
. ':-is ·we'lkom! · · ·· ' .-. · · · · · · · 

., ·'-<B;i.j 'o.e. Heer ·Juff~:rtîà.ns· Yig't een ,~itte voetbalpan
. ···· .. talon, .Zondag op Ockenburgh gevonden, te wachten 

·_ ,,,to,t de eigenaar zich komt ~elden, terwijl bij de 
· Heer Jm.ns sen een po.ar_ )J],a"I.W·~t,i t· -gèr'irigde -sokken 
. (v:r:j.J kleiri formaat) èn_ •pi'j. :.de Heer Jioukes een · _ 

t1xe.ede, voetbaibro.e"k ei:i. ,;.èn,-rfi:tte handdoek met ' 
blau\ie rand in•·de zelf'çle"o)wtandigheden verkeren,· 
De adressen zijn_resp,: Amandelstraat 51, _ _];'rinse
straat 94-96 en 2e );l.o.huy.tstraat·--6c~···:--·· ': · ' 

· . .. ~.-='!'"-~~------·..:..:..:~~..::.:_·..,:_ --;-7·,7:_~-~-~..;:'.""::--~-~.- -~:.;_.:..~l ~~~ :.~:..;..;·.:.. .... _ .... _ 
-·. BLAUW WIT JOURNAAL 195'~ "/1954.'": · · ·, ''. _- . . 
, . ' De, stemming . op. de. ,cl~bavci;nd vá,n Ï::].O is'.,. ;cindank's 

. .- de •po-:verè :seriiorenresultate-ri•:, va.n gisteren,' toch 
_ · noga.l:i"opge\'1ékt ;. ,Alleen jamri1.e-r';; q.at nog j;é_ weinig 

senioren_ de \'leg naa.r deze we,kelijksé ,samenkomst •Tie
tçn te vinde~~ · Elke· ,fe.ek komeri '.is r;i.ièt ,nodig, zo nu 
en dfüi ià ;vcldoe,ncl,e. Het --is :p,re1ttig eika.ar ook_ eens 
buiten het ifoetbaly!é;ld .te oni,)lloeten· en het_ is be- , 
vorder1:j:jk Voo,r een goede clu,bgeest. Di. 6-10: Zou 
de Pépê weer wat aan het uitb,roeden• z:j.jn? Als een 
propag::i.nda-commis_sie. 1.rulg zwi-jgt· ••.• ~;; ., Of niet 
soms? Het vooriópig.Neder::[2.;11.9:s_ ëlftci:I. heeft ¾7o. 7-, 

, 10 weer eens een pefenwedstrijd• gewonnen, .. d1..1s v:re
zen we het•érgstc·;vcior Holla.nd -'-'België, De Lensre

· .. vue van Do;; ·s-10 komt .. c.l\teer ·mét iets nfeuvi:s ., .Een . 
. . . bep:ll.altl o'nd"èrw~rjj 1.;,o;-d t ·:de lê_?ieFs ter ,overdenking
.. ,voorgelegd., •. Beri b·en,:ï;euwd nap,r _de· .reacties. De op· 
. :Vrij. 9-10 ven·1?,ç~1.:te s terrenre-gèn _is ui tgebleve_n. 

JDll!lller, want îk ha9- v9or Lep~,nqg wel zo•n mooie 
.. uens in mijn _gedachten: · Zo 1 ri i?;eze11ig, knus ter-
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::eintje, ~mar we eigen baas. zijn •..... Za. 10-lû: 
~.e,1s A, jongere junicren- en pupillen draaien al hun 
::;e rondje en nadat op Zo, l:J:-10 het bruine monster 
:e·e:r· is•·opgeborgerr;··make·n··we··de--totaa-lstand. op ...... 

,) Seniorenelftallen hebben de po.t 7 punten rijker 
geru.:iakt,. de 8 juniorenweçl~trijd~n deden er oók 7 · ·. 
·oij, maar de pupille_n ve,rloreri alweer. Dit· weekend 
bracht Lens A de eerste overwinning_. Mogen nog vele 
successen volgen! · · · 

De _stand na de ·5e se~fe: 
Se.nieren • 33 13 8 
Junioren 41 lb. . 5 
1',upillen 5 . 1 

12 
20 
4. 

34 
35 

1 

72- 78 
·13'2-132 

4.:. 17 

.) 

79· 29 14 
/ ... 

36 70 2(;8-227 
Journ~l.ist • .. · .. · 

j 

·De: rectifi;2.tiE1 · •in J1e.t rel:lultatenlij·s tj'e genoemd•· 
is .~n deze stand verwerkt, ,~aarbij. er tevens, rekè- "' 
ning mee is .. gehouden, · dat Lens D 2 p1.µ1ten in minde
ring heeft gekregen. 

Red. -----.~---~--:-.;_.;,.~...;--~---~--~---~-~----------~--:--------·· 
;HET ZOEKLICHT CP LENS G. ·, .. ' 

· V:o1.gens ·de· plannen zou·· Zondag ·j-,.1. ••het zoeklich:f;. 
gericht worden op Lens 1.-. ~ang.ezi.e.n _de __ se_n_ior_ep_re.:._" . 
dacteur echter, 'lde beurt w had ,-op Qckenburgh, heeft''' 
hij· grote gedeelten van de wedstrijd ·Lens 1 - ·. '· · · 
D .H.L .. 1 gemist, Zo zijn hem b.v. 4 van de 5 geldf ... -' · 
gs: doe li;run ten on tgn.an. Het komt ons daarom ge\/ens t · . 
voÖr .:i;,ens -.1 _binnenkort .opnieuw, en dan hopelijk met 
meer suqces, in het_ :zoeklicht te plaatsen, 

Red. 

. .Lllil'ÎS G ·.:; ·G.D.A. ,~as."\,eer eêris ·zo1n uedstrijd., · 
d.ï.e - hoezeer· ook gezien de kr.:101ltsve·rnoudirtg in 
het ve;J.d. verd:i.enà.' :_· eigenlijk onnodig verloren 
·.,e;rd,."·Allerèerst \ms er 9eer iemnnd, die het een 

• • .: . l -'. -- ' . . . 

b.es te getl.lig,e1,1is. vr,n sporti vj_ tei t en fatsoen. vond ·· 
om ..zo m::ie.r neg te blijven en zich é1.à.ers te go.an · · 
=usèren, uci:i.rdooir de, .èerst'e helft vsJ.n. de· ·wedstrijd· 
met een onvolledige ploeg géspeeld moest· «orden.·. 
Dan wo.s er een kei.pi tc,le blunder _in dé ach·terhoede, 
;;::.ar keeper en back elk.:1ar ty:ee keer .:1chter elk~-.a.r 
,üet begrepen en vervolgens de-da~rdoor èp'cle doel-
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lijn belan.de bal, door ·een andere verdediger er via 
de benen van eer1 mede spe 1e·f ové_rlféén werd gewerkt 
en verder werden in de voorhoede énigé uitstekende 
kansen door slordigheid (2 maal verspeelde Jehee ·een. 
kans door alleen voor doel ·.komend <,l.e bal te ver 
voor zich uit te spelen, . waardoor de keeper ·kori in-: 
grijpen en 2 keer stond te gro.te ',haast bij' het · 

schieten succes in de weg)· om ·halá gebracht. En dan 
maakten de achterhoede en halflinie ~óok hier weer 
de traditionele fout te veel. ac.liter·'te blijven. 

Maar men denke niet, dat we a.lleeri maar fouten 
te zien kregen. Zo· schiep Jehee bij ·voorbeeld enige · 
malen met snelle· doorbraken g·evaarlijlce situaties 
voor de tegenstanclerlijke veste, scoorde een goed 
doelpunt en werkté in de eerste helft ook vaak in· 
de verdediging goeû, verr_ichte ke~per Suijkèrbui;jk 

. in-. de eerste helft een uitstekende redding en speel
dé ook' verder niet·slecht en werd er door vele an
de_ren hard· gewerkt. :Bij verschillende spelers is . 
vc orui tg·ang_ in hun· spel <iuid,elijk waarneembaar. .. 

• \'lat het wedstrijdverloop.zelf betreft, hier over -
kunnen we kórt zijn. G.n.A. wsi.s,:•J:>ehalve in het_ 
laatste ).ru"artier vrijrege)J,na.tig in d .. e aanval. Onge
veer halverwege de eerste helft.scoorden.de Loos
duiners kort na e;Lkaar twe!) goede doelp~:ten; Ma cl,e 
rust aanvankelijk he't• z_el;fd.e spelbeeld, maar toen 
doelpuntte. Len_:'! (l-2). E~~ ,gel.ijl~ spel leek toen .. · · 
weJ. b_ereikbaar, maar door de_ l1,J_e;rb9ve:n reeds geme:
moreerde fout van· onze verdedig_;i.n15 :lV.e:i,d· het 1-3 en 
ons slotoffensief leverde niets meer op. Jammer, 
een volgende keer be ter. · ._. ·· ·· · · ·; , · 1 

.. A: v,·G: 
...,_ ;:_-_: __ ------ -----~---- ----~-,;,,.~ _____ :,. __ ..:, ___ ·..,;_ ~--------- . . . •• J 

VAN Dai5L TO'.i' DClil:L. . , , 
Ondanks het feit da·t·;ol'.is. eèrste tegën D .1:I.L. met 

enige invallers aan moest tre;den, iei ·het toch gE;- ··: l 
lukt beide punten te verpverèn. Het was een .forse ·. 
wedstrijd, waarin.dé Leéüwen J;:ans zagen het eerste 
doelpunt· tè scoren .. ö_p werlcel~jk sch~ tterende ,iij ze 
bracht J. Wüste·feid uit een voorzet van F, v·. 'Niel " 
de partijen op gelijke voet. Opnieuu nam.D,H.L. eeri 
voorsprong, .maar nu was he·t ::J\ de Jong, .iiie. :voor· 
een gelijke ruststand zorgde. ,Na de -hervatting nam 
Lens een tijdje het initiói.tie:t:~ hetgeen ons middels 
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J!';. p._e J'ong een Ç-c:l_i·d;,= de ..,1p-1m~. o}ile'V.J:rd_e. D .li .L. gaf ziqh nog 11:i!et ·geYio"ttnen· en 011s· doe:!)1;10est, eep. hevig• offensief "doorstaän.· Onze ve·reniging bleef echter . n1eëster ·van het' terrein en zó· ,1erd een zwaar bevö;ë11t'èn~ -kostbar'ë bVerwinning behaald •.. _· - ·'·-' · .· · ·.·· ·t,ens 2 speelde tegen çle i'"o_d~-lant<1.àrn-dráger:r,, , P .D ,K, 2. T, Vóllebregt z,ag' _na· 5',minutën· kans ons. 
een voorsprong te_ bezorgeg; doch .ond_?,11k~ een voortdurend o-ver.1ièht 'zE1.g de· yoorl"ice de geeri kans deze_ vo·orsprong "~e: vergroten. lîa"' de rust ongeveer het.:. zelfde. spe],oe.e ld. · :Toch zag. P .D .K. kaps twèemaal, .te scoren, waartegenover o.nz~ voorhoec;le· in• onproductivi tei t., volhardde·, ·.::a:et nas tens latte - inváller T. · Vo 1 . ·.lebregt (n.b, keeper vàh het, :i.es,de!) die met,-éen 
listig 'ooogballetj.e .zijn en '.Le.ns• ,t\?eed-e1doelpunt ··. sec orde. en zo vóc,r ,ee_n ,2-2 'eindstàrid zorgde. . .-. Het, derdê leed·, tegen ·_Toriégido 3 'alweer een flinke nederlaàg; al'"moet gezegd worden_~· dat·.dit.elftal ü"èl • erg rq.et péè:h te ·kamp_en .J:1eeft i In de eerste 
helft nam Le,i's door.·een· :ver, hoog schot van J. v. Spro,1sen de leiding eriJ?ehielddezè tot de rust_; Na • ..... : _éle pauze ging de technî.ëk · van Tonegido ~en woordje me·lis:Preken,. maar toch nàren een.pa.at cadeautjes nodig om hun E;êri"-2.a.-1--v:o.o.:rs:prong te bé zorgen; Dit de
mo ralis ee,,rde,._ onze jongernï; Het werc;1: .~ènslotte 4-1... .... ··- Onze vierdé~~g.itie _kreeg·.t_Él_gen :B,E:·-c.;·-4"in d.e ."•:'eerste helft de·nodi,g1o 1,ca.nsen, ,ilTë•~e-chtè~_met een · · ijver,·.oen_ bete.re .i,O:ak wl;l.ai'dig,-. om zeep ,,ercfen gG·hclpen. He. dé rust,nar1en ·de Del-ftènarèn e..;in 2-0 · voorsprong; doch.J; v;•wêsting-zag kru1s deze ach,.:· terstand, tè_ '.verkle_inén:~ '.Een pen~i ~,Y bri.;cht het ver_,· schi], weer op 2 gc;,,ls ;· 'Lèns zètte 'hierne., een hevig · · offensie'f i'n, •dat. d.Óor goàls vs.n · J ~ Brocha.rd en 
H. Helnücl'.i (éen.ge,ve1dige IJOei~r) de partij.en ten-slotte tbcl-1 nog 9:p gelij·kë voet (3~3) braçht. · De uedstrijd Cromvliet-7 :- Lei1s· 5· ging,_ vrijwel gelijk op. W. Verheggen zorgd·e voor -het.,eerste 
doelpunt, maar uit een corner wisten de gastheren de partijen op gelijke voet te brengen, In de tweede helft had Cromvliet het·beste· van het spel, maar het.waren P. de Leeuv1 cm R, v. d, Meer-, die de gCJals maakten en dailrmee. voor een geflatteerde 3-1 over\ünning zorgden., . , . · · · · . . , · ·• Het_ ze:vendè SJ;Jèèlde .tegii!"n Croinvltets. 9e. elftal. Cronivltet kreeg· van on.ze keej::,ër het eerste ·,doelpunt . . ,, . ~ . . . 

' '. ·. :,. 
. . ·. . ..... 

,-. J ~· , 



-•?.: ...... ~· ... ~-•.:.: __ ,... __ .:,:.._- 'I""...: _ --- _..:. __ _._ __ -- - -=-~-...:.~.~::.;..--~~ ..... -~-=.: .c-~~~=z~= 
''l'.\)~,a."e·e,;:,: Ck!z'" ;o~rhoede con1bineèrde steeds tot iri 
.·het. ; one ihd.ige ,. uaàrop dan als· bekroning· geen schot 

vol'gd.E:,•· 1ra ei::.. :pa:uze_ hetzelfd·~;·:3Il~lbeeldo--=ï.ïa1Î d:c 473 
kansen; c:1.iede oriz,;n k:reg0n, \1ejden er 472 gemist e,1 
ae.ijge:qien o _' e ··t.égenqto;nd~rs. p.,ok n}.et.S :meö:L:~ có.d.enu 
krbgen voJ.gt.~te-ruj_t;, dat':cle ~indstand J>-:t· ,~~fr. .. 
.... )-.'_ •··. "_ .. ·.•:-~•,·- L~q:2W:. 

·.·,~ ..... ;,,.. ,:il'.:!.;._ • ·•.• '"' ·,:::. ·--,~·· ··._. --~\!".l- ::::.-~"'!:l''•• U1.J,.:.,1.,;; 01.~0,i.;:•.10 JUl:1J.Oren \~ODlltn J.,a.n O..t. JU-.,,.:;!' ''J\::;.1.J.c .. -::, 
..... ., ,~ • _· -~"'t .:. ·" -~ • - c-J ,...,. .... -n·•-~~1-· <'.t; .,,..,.... -.:-i 1 ·,, :,0, 
.;_,.,.;1.1-1 ,;-n.n .;1.C.., .1..1.0,:~ onge-~ .. aq,::l~ :-"' ·1_1 q"'"' ,~0.1.._.,_ J .... 1 0..\. ,,.-·· .. 

v-oo.rhoeö..e :.· ,·10..a~c in-1a1:_er Vl 1)- • van Ge:1.n· e.e-n "fli·1Ke - • 
vçJ:stcrkj_ng leek te ·Zij.Üf VlÓtt-é -'~-ie.:~.\~qj~Ö:~:.::~,J."··)[~$ 
·o-n°ndi:i ·i1a . 1"0 ·m; i1Ü -1: ·.;.i ···r; ë ... ;-.;,.;..; ~:;:.::.·· ~1r {- .. ·-::.;~1 ·11 ,H ... ;~:-11-.; P~e ·! ::, .... _ __, .• _ .,·~.:. .._,. ,;:i.,., . ..,.!._,. l. ••• ,;. . . •s J.•-'•-Vl>••-1.:.- .. ··'-c --·,· 

v·oe -+~~-~ t._ · en . .Vf .. · v s Ge·-itl- -t/l'-6-~•:·-Û~1:i~r::iE;a) .. · t~ ~~-i-.Y · ... ·v1q:·è.T·-~·e·•·- · 
-~e:ad;ïer de Dc.J..ftc:.i:a:r.c~1 ..,.,, .. :..1c-:~ 1:--t:st sJ.r:.,ohts (:(:..~1_ . .ijref--.. 
ff;'r.~"-.. 1/].is·tèn te S°L3:L~i:er:.·.° \f•~ ··{ls- i1 ery--..1t-:-1 ... ,ry D::,è'"" fW°.--"~,.... 
:_,- ~7- T -.,•~. ~,~c- ._,.:,:._.. •'f -=~~= ~-,-•,~•6,,tC:.,.-.,: .. .:J~ :.:•-; ~>-r\•1~,,~ 

-cO,.......:..:::i \OC-1. :L\,:;~;...i J'.,,1J..J. \1,. ... _ ..• e ... n 1;.). ... (le,., ,;Ol».))o;.r., • .,a.,-,;, 

r "'('<la<· 5-2·-,,.,,;::,.~: ·,rorii· T-·.:. _ ... : '_ ...... ,....,,"·c1_·,::;-JÏrr't..i -..•c.r.•11":J::ar.i.::., ·-.~•.•.,.., 
,.1 I \:; lJ - .1,:_<;. _ ., •• •-'~ ~l _ ~ IJ.v,>. ...... -•c,._, .1.1;,·,._1 '-•- '-' '-" ,_ 'n"-~ .. l,. 

TJe:ns B·, ,ûa·t ·td.t.·s ..... e,::(~:t:d·:.J}?· clrec·f·v:::is., ·zond. -_.~cg,3r_ .. ..-
. - -d-~~~-.. K·= R ,- C . ~ ::.-. -·· J .. : ·;--'.'d"i1 ·_ - t-:.. ' ~ ,..,. ,.., - r.:,. ....... ,. .., ,S"C.....,11 -...r _.·.Vei ~\ ·u.~.J .:.!1tv· it:: . ..:.:., .. eo JlOUS.!.atd!l._; U-....!;i: 1)..,~· 

.. - , c ~.:- o. a,,,·· .,,;,,,::1.7, ..... 1~-i~r.ii· · ,-Q•n..:..i ',:" r,,.._:, .. h,d;,::;/' c nen wa,:;;i, me v ..... e_:. o .. ,:"'-•' ~J•J ........... n n,,,.c...,J. .. aag_ . .ia.a.. ... ... :."--',.. 
· 15~1.~ de ruin~tr~ L'.:;:::s-ov·e~c;~inning 7an dit 3ef'ZOei1. · 

Zowel sainenspel-end a].B i-1:à.ividµeel vertoonden onze 
jongens f:ca?,i-e .1.rta:a:.tje-s· ·roe·to.al, ·:A.TG he:'f'vo'igende 
week tegen G,:2,af W'i.llem ook io __ goed gaat; zijn: v1e 
weer een he.el- eind op cJ.e goed,e weg, __ · _ .. ' 

.. Ook het· .C-elf';a::l._ haalde .. '<l~;,.volle uinst "binn,e)\. 
L,V,.S,J,.lüeeg gee:b voe~·Q;an· .. i,le grond en dciör··: .. 
Schoev,aars, Blom en ,;ën -OnLrr ... e::i,,"werd 1.roor rus,:t""eel.1 · 1 

3-0 score bereikt. In de twéé'd.e helft schoten J;llom 
en Cndérwater nog twee kee!·.-ri:-ak, ' 

Lens E spceJde tegen Q,uick:·st,eps een prettige 
wedstrijd, die door de thu1sc1Üb met 5-1 werd ge..1 
wonnen: · iets geflatteerd, ·,,an~: onzé jongens, sc~or
den ti.,ee:rüaal voor de tegenpar~iJ-,,, _Voor een doelpunt 
e,an de goede ke.nt zorgde Y, d-,: Bogaerd t, De Heer 

-E. Hans en leidde op de van J1.<:r,i. J:ie)!:~n<l.e . ui ts '1;e~ende 
· uijze. · · · ... · · · _· _ 

Het F--elftal slaagde er nie,t in Gra?-f Willem• s 
over\ünningsreeks te onderbreken, Toen. werd het een 
aardige ,~edstrijd, waarin de gastheren een 3-0 
voorsprong ::!i:i.men. In êle t-r:eede- helft trok Lens 
ste;t;k ten aanv;.,1, maar verder dan één doelpunt van 
v ~ · Bui?Jel kr,amen we niet, H. · Pröpper en R, de waart 
behO'o.rdèn tet de ui tblinlcers. 



-·L~--:--- ... ____ . · __ ~-+ .. ~;; .>,"'!·~~--···~·-·-_.. ·--.: .... · __ - --------- ----~-
111 een· goede \:éclstrijd verloor Lens_ II, hC0\~·el ·_ voortdurend· .in de ueerdèrl1èid, met 4,-6, --nadat de rust met 2-4 ,:as ingegaaJ1. fer~djl oÏ:,zc voorhoede ~ tal van kansen .:olis tv, profiteerde Ra va van iedere ... ,,ge legen~'leid _to t scoren en daàraan hadden. d,r_,Zu:i,,. derparkers dan: .oo-k; de ove_rr1inning tè· danken.·:. a"·: -·-':' Ook bij het I-e·lftai was··he,t ,gebruik mak;eh' van de gebod·en kansen niet liet ·sterke.··:pu11t, xzan;t 1ï:oe't:el het Ra.va-doel constant belegerd \'/erd,. wäs de eindstand .2,-2. Wim Stocvé'' zM::gp.e vpor de.,beilie _ ( ui ts ~eke1jde) Lens.d:oelpuliüèn, · , , ,. ·s· ,: i, . -----------------~----0----------------~):--i~-:-~----'----"Si'ERVElIDE" BELDEJ:Iîill:EOR 5rrï DïEL<lliBI.ED · ("veÏ,,vo lg). Coachc"s,, .spelers', arbiters en ver\'1and,ten om

ringden een ·.stellig door_ duizc,rid -friiè!tûr:en: g_e- , schonden held;':1die <l,lS ècn. sterv~p.dè ·-rö•nq~ag;_:'. ·. 
lfiemand durfde e·en ·· v~ronclers-tg,lJ,i:hg te ·ui ton. De stil te leek ondr~gelijk •. ' 'I'o __ c,ri béy1oog er_ iets, en zij die het dichtste,· bij- :,s,tonc\en hoorden. we.t de 

arme fluisterde. Onze helé',en·/;cnor l1a.d zijn plàpermuntjc ingeslik;,G! · · _· :- ·· · .:,,_ ._. •ê;;·, ,,_:.. ·· . 
_____ --~- ___ ;; "'~- ;__ ~j_/L~.:~"}~-~~~~~~: _ .::_ ~-:_ ~~t~-~;.-~ 
RISKANT. · -'- ,.- · 

Wezen WJ.J. er .t,;rec l,e}-~;~ · gel~lieii'"• op, dat '11..-it -•. niet zonder risico is, :!'iëri' •f.iets bij Ccken"bv.rgh buiten.,g.e,,st?,lling. te r~~en staan, _thans niciêt_eri ,ie er nog· eens op t:ijzen,."dat hat oo'k-:,iiet-znnde'r gevao.r is te veel ve-rtrou'i·:I:n in alle :medemensen -te . ·. tonen door. porteiuo)Jnai.je; ·.porte°reuilles of horiogè·s· tijdens· de wedstrijd ïn··-de .kleid;I.okalen _atll'lter ·te _ , laten·: Dit_. bl_eak Zon9-i:-gf~ .1.,,.-·.'leer;· toen J. ··Boo-rt., - · man die_ntenge:v-o];~ Z:tJ_D'fterv.gkeer op d_e voetba;I.vel- _ den moe_st vieren ,niet het.,ve;r-lies van zijn porte-momn.ïe met inhoud. '. \' ""4.. ·., _- · · · . . . , ' . . . . . . . . . ·--~ ·.,- "' , ei-. --c.--·- .; ___ ,._ -- .,_11·~_-;_,-~-~--- ,;-, __ ------.,.,_'\·_·, ___ .. -.:,, ·---
..... 

. ~ r;, _,·~.- -~·!:. 
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LENs·, ZAKA.GElfDA 
Zaterdag 24 Oc t·. : Lèhs A-JÎ':-G-H-I-Pupillen;' . 
Zondag. 25 Oct,: Ilensers • in het Feyenoorastadi6n', 

voor het televisietoestel of .••• 
ïn à.e·vrije natuur. 

Maandag 26 Cct.: Clubavond. 
Woensdag 28 Oct.: De Woensda.gmiddagclub. 

··• s Avonds 8 uur: Bestuursverga
dering :t.h.v~-.dhr. P. Juffermans, 
Amandels tTaa t 51. . 

. . . .,. --------------------------------------------------· . -~ 
DE REDACTIE AA1î EET WOORD, 

Het is feest geweest ·op_ het St. Je.nscollege, 
Met verschillende festiviteiten heeft men daar 
rond het afgelopen weekend het eerst<:! lustrum van 
het zèlfstandig bestaan gevierd. Zaterdagmiddag 
was ook onze vereniging op' de receptie vertegen
woordigd, om Lens 1 ·gelukwé,nsen, welke men van een 
bloem.stuk vergezeld'liet gaan, a.an te bieden. Waar 
wij reeds gedurende'· meerdere jaren op zo prettige 
wijze inét het J.C. samenwèrken en zovele ·st. Jan
ners in onze gelederen hebben,. willen wij·. echter 
de gelegenheid te baat nemen, om ook nog van deze 
plaats na.mens Lens de Priesters van het H. Hart te 
fe;u:citeren met' het in de/afgelopen jaren tot 
stand gebrachte, 

Red. 



~, ·. ' ......... ' .. .,. ' ..... 
,,, ,:,: .... 

~ . ,,. - . . .. ,; 

Ar ·e·11·"· ... ngenom n a s... 1...... . . , .. _ •. .. ... . . . . . •....... ,. .. . . .... 
"i5io. 16: H. Pelster,. , .. Li.mterens_traat 88, 11:.1- 1 40 

In· ballotage: · . . · '.l . . , ·• · .• ·.• 

No, 17: •J-:7Ïçi'ef'nagels, . Frankliµstr~ 1192, 11-1- 1 41 · 
No·. 18: Th.· Locmans, de la Reyweg 176, pup. · · 
Nc·, 19: A·, v ;ei .Klau,r, . WÊ,'ima:rstra.e..t: ·209, . pup-~:-···· 
No. 20.:-. F •.. Blom,. .. ; .... ,.: .. , · ·.:.cVn_lk,,mbo.s.ko.de .... 250., ... ..4~.l,-. 1.42 
Aan,1.-e2ifg'.op. ·ockenbu·r·g:ti::· ·op::2,_oc t ,·:: 'Geen :wects'tJ;'fjifon; 
. · . •,. . .... · ·: o·pfl"' lîoir :: 1tr·:J".-v-·. ven-r•o·o·y; 
H.H. Besti:mr.siedén ·G.ttëntiêT , · · · .· 
---0p ÎVoensdàg· 28 0c tóbei•:Is er' èen bes tu\J.rsvergade~ 
ring·. t ,h;v ;,· dè' liëer' P •.. JÜf'i'erm'dris, lm1a.n:lelatr~at 51, 
Ac;,nv~g 8 uur._' · ·. ·· ·· .... ,\\. · · · , ,, ·. · .. 

. . . x-o8o~x"o8o--x 
' . ·.'" . ,1; . . •. . 

JiQ'~1!!1'JQ_,::.]3EJ"ctIE, • 2 2 .oc TOBER' :.~5.-~-. '• . . . 
Ere'Gribun·e , f, 5,6ö:;:C·~Bontj~;C,Hocgeveen Sr., 
. . . , : "1;, dé ·v1'eeze H,V,.ln1é. 
Erë tr:i. 'bü.tiê ·: . ., :f. ;i; 60: .. j '. Hi:G:rëk ~-G·. i. Lw.èmbi.ir g•; .L J: v. 
Zijvakken 

, L~~mbu:rg:R- ;Sne·eurl,i'ag"G-_a· · · .. · · '\f 
f. 3, 35: P-.v·;Bohern.en, W. v :Boheemen.. ·· 

• .. J'.R.oppenbrouwcrs ,H. Ja,nsuen, 
F·.Kolkillán,P,de L,e'euw Sr.·, 
1'T'. S'bhCliten; J. Wals t·eyn S:c·., · 
L'.d"e·, Weè'l.·t. . , . , 

f, 2, 35: ,L.A?~Koppelle; J .Rurid.erké'.mp, 
·'I . R. . . ' ' ., '""·.v. -lJn.· · · .. 

S tav,npla·o..tscn f.i J.'.1 J..C ·: L·~ d'èj' Boer-, A :Bngl:1 ch·., J. 3"0n1~ 
A . "Ffr,"\)~e·~·o•noi~i:i-r.:i~:~· .... ~i' Fr,-;ri+o""'..,.s·· ..... c,.··Ho'a·~e·"'~oe-;, ::-tr . G· ..,,,,d'!-,(l,A 

•c,-•. u_,_..::_1 : . .t . .J. ..,~-;Î"';f-t-l}t..i,-•-•-U"'"'•t,, ·•-., -:-,..'è;: 'J•-•.1..1. ,u •; ,..JtiJ.:---..). 

P>·;;!~st\2;::~: ~:~:~?~ ... ~?;,A .. Y. ~;~Ze:~1:: :f:. a.c: L1=;·~~1·· ~;-~ ~ ~ _:.-.~. :· .-. 
B ~ ·:· ......... ~~' ,. -,~ :..1 ;:>"...,._ --\·:.,...:._:.:>~ ...... ak .. ·F, Sn~ e i.,i:-1 J ae~ ->-, J. S.tu,.i~,L-e,._,.p.0,-r 5 .:- . 
.J/ila,llé:u.\r.t-~.J;u··al-s.::;·eyn,-Jr: •. i'f .. · ... ,_·. ,· .. · ._ ~ ·. · · .. · .-._ 
AfhJ..1en l::3,o~rt.2:r~ Vrj_j èl.agazon·d' --Ct'i/3 t~e.11 S .en 9 · uV.i· bij• 
H·~ Houkös.~ 28 Sclluytbttaat~·t6o. Miet. 0.f.g~1hacilde ko,ar-~ 
ten··.•wo.;...,d11n 2.an and.ei"e::n ,toe'gei.'tÓ?,Gn. 

, . > x-oSc-:.,f"'O ilo--:X. · .... ,;; ~ . .. VAfü DE P.P •. , · · ,,·,, · ·-~-,--,..•---
In de Lensrevue va,;J ci.e vortge_ week heeft U in het 

v:ec!~crzlag VD.Il 11 Journ?,liSt•1 kurió.en iez0n, à.at de 
P,P, pJ.a.rmen a3,n het sraGdeh zou zijn, Ind,erda.ad 
smat eon en g_ndar op stapel. Het is enigszins in 
het g;;dra~·,; Gekomen, doordat wij ue verzorging van 
d.e L0nsrcv:.10 zelf t.cr hand he"bbcn ger.:.om3n" 



___ . ·• -. - ____ -. __ .----. - "-•·•, :~'. '-,,' '-L•---- .••- -75-
,:,,' • ·· · lfu gaan ·wij \Teer tto'O-r,-maaT:·:·;·; ;:°;-;·."'wi·j--vràgëfl"·':: .. : : ...... __ 

de medewerking van Lenslc den· en -donai;e_:i.r,!'l ,: .. TI:,,á,ró'ri:--:. -,-~ _ ... .. 
der, - naar in het verleden 1Jyerduidelijk is gèblë.,- .. 
ken - zich uitstekende· krachten, bëvi:rideri, d;i.e.· ons ' 
behu_lp~p,aJl). kunrien zijn,. YOOfp,l op p.e:t gebie~ 'fan,,, .. · ,. : ·;· .. ,. 
toneel, revue·, m:uziek.,, zp,ng .en dans_ kunnen wij men-. 
sen gebruiken. Laat alle scbi-oo:in•·varë11en melà.t tr ·--· ·." · ··· 
bij de secretaris van. çl,e P. l'Ç:\ A. t~n. D~, Ieplé!:an 1 ,. • · · 

62, Rijswijk. Cfrîzë'leu_s zij:''.Door allen, ·vo.ór ·all'erî .. 
. . .·-. ~-~:·· 

x-p89-,c~o;so-.x· . , . ' 
,, - •. t •!~ ••.• -•• -.. ! . ·.; -'·•·'• .• i,{,· .. . 

, 'DE R01'IE-REIS VAJ-T DE N.K.S. ·.; . .-L _ . _ :.: _.,,., ..... . 

Zoals wij enige tijd .geJ,.~:den ·reèà.s· nie.1.d!l.e"h,. or'" .. • 
ga.niseert de 1LK.S. omstreeks Paseh·:1.95<.l- een:r.e.is. ,-: . 
naar Rome. Wij hebben nu na9:,,rre. bi.j,zonçlerheden Vl')r,;,-;;i·,~ 
nomen en la ter deze ond-èrstaan·a v:o lgen·: ·. • : · . · •· · "' ,_;· : . 

. V:ertrek: l" Paasdag .( 18 Apr.i~) .· :i.,.9·54: ,van. ui.t Heerlen.,: .. : . 
. . Reisweg: Heerlen - Keulen, •-.:Bazel -· Mi-laan.,:c- R.ome. · ·. 

.... . De reis ga&.t dus.-•la~gs de Rijn_·,> o_v:erdug :.-•_·":c ,,:.,.: 
door ·zwi-tser'l-ái:lcl'- e1'h'över· de St, -Gothard- . · ·: · 

· naar Itti.lHi •. 0.1f dé ,iterugweg· gaat de reis ·· .. 
do or de Simplo,1-timn.e:l:'; · . · ·· · ,. • . · 

"iïer:blij f in Ro;.;ie : 4 'dagen,· O'.~in·.- be zoek aan <l,•é ~t. ·• 
Pieter, Catacomben, :'!fa tic.a.i::.,16' muáe-um,, Cas·tel 

· Gandolfo en no.tuurlft..jk-'@en. ruudiëntie btJ . •· •• • 
Z.H. dé' Paus. Yerde;r 2· vrije. dagen e'n op-• de· 
terugwe·g nog 'een dag- verbl·ij f in :h1~?ir;,:- ' .•': . 
sc~1ijnlijk) Milaan •. ·.. · ··· 

Kpsten: Reis en verblijf' sruµen: 
· in tertio. ten : · , . · · •· Verblijf ·in .. Jeugdhé,:rpergen ·of 

. f·. 145/.!.:' ,· : '· 
Verbl~~f ~n goede hotels . . '',,;· 171,50 .,_ .. 
Verbl1.J f 1.n eerste klas ,.ho te-ls .. ' .. !'';, .. 205;-~:-":' :• .. _: ." 
De reis duurt zoo.l_s/oek~nd 10 dagen'. 

'" Wij. kunnen de.ze rei::, v:an' ha.rt_e aanpeve-len. Zo,.1 n_ . 
--~ gelegenheid om naar Rom~ ,.i;e. gn..c".ll, zult .. U :nîet s;pQ.~.:- ... · , 
· d':ig meer krijgen. Aanmelding~n kunnen gesç;hieden .:•., · 

·· .bij dhr. H. Haukes, 2e Schuy,ts-ti:aat ,60. S:1,1oed is._ .... 
:.;:e·chter dringend gewensi;. --· .. 

• , . x-080-x-080--:iç 

- r~ 
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PRCGR.lv.lliA JUlJIOM.T VOC.'R · z..ltTERDAG 24- OCTOBER 1953. 
b speelt uit tegen Q,uïck-, 3.4-5 u.: Terr<;in· Nieuw . 

lfu.nenburg. A. Verh:::.ro-.·, J .Lelicveld, Combe,R. v ,Kleef, 
Vester ,Gribnau·,Mas;·v.Eijden, F·. ten Berge ,F ,Eck
mrd t,Ras. ··Res.: U. v .Gein,A. v .Aa.rem. Leider Dhr •. · 
Jufferma.ns • . . 

F speelt uit tegen BlO.m, Zwb.rt, te Wassenaar; 3 uur . 
- Samenkomst ·2- uur "Het Wachtje", Malieveld. 

R.de Wa:c-.rt, v .Bussel, J .Groo thuis ,Ll.ll1cée·,N. dEl Gruij
tèr ,S .Dijkstra,L'. v~Wesi;ing,E .Strüwer,H.Prë::;iper, 
W .Rund.erk:anr_;;> ,.C,. y .Breugel·. L~ïg.~r· Dhr. Lam • 

.Q; spee:L,t tp.uis_-~eg?n' Gr; _W. '.[I· VAC, '3' uur. . 
R·.SuykGrbuyk:,_J. v.d. Vring, P. y .Osch·, v .Vl'eers·, Witters, 
v .d'.Lààn,Kni;jff', Jehee ,lTuijen·, v .Gorcum, Tak. , · • . · . :1:·. 
Res.:-H.S:tnionis. Leider: Dhr. Pellekoorn.· ·. 

E speelt thuis tegen Bl. Zwart, 3.4-5 u. G.v.d.Wa:art,,. 
- de Roos;v.Leeuwen,Peister,S1>iekerman,v.d.Zijden,. · .. 

Kemper:inan, Praalder ,F .Burghouut, de· Gruij ter, 
P.Meershoek,Helvenstein.' Le:j.der Dhr. Kemperman. 

l, speelt thuis ·i;egen M.O.A., 2.30 u. Dè Groot,Lut
. terman, v·.d. Kley, Klink,-de,_-Heer, Osse,L .• v. d .!ie.er, 

Stoové, ;T .Hoefnagel, v .Doo.r-n,Bennebro·ek.' Re s. : 
M·.Bom,G;de Roos. Leider Dhr •. de Bakker.· 

Pup. spe·e:1.t· thuis tegen VELO,. 1.4-5 u. K.v .d.Laan, 
___ :,. Rake t,v .d .Pijl,Hallè.en,Straver,Heerschop,F .Hoef

mtgels·,v. Zee land,Schul ten, Boogaard·,Blom,Loomàns, 
Rarders,v .d.Klauw. -Leide.r•.Dhr. Bom. 

- Zondag wegens _Holland·- l?elgië. geen wedstrijden. 
Afséhrijvinge'n aan Dhr. v.d.Meer, jfoordwal 75. · 
Telef9on:_33338S:~- ,· · Juco. 

· . . . · . , . x-080 -x.-o 80 -x · . 
RESULTATEE-VÀ1T l'(EÜ ;18 OCTOBER i95-:i,: 
Seriiore;n: - ·, · - - - •. _ - : · , Junioren: 
Hillegersb.l - Lens: 1 3~d Lens A '- v.u.c. "· 2-6 
Zwart Bla,u-,, 2 .,. Lens 2 2-J! · Lens B - Gr.W.I+ VAC3-0 
Lens 3 ..: Rijswijk 3:• 0-1,:, M.o.A-._ - L~n:s c,·· 4-3 
H.B.S. 9 - Lens 5 1"1:· D.H.L. -·Lens 'D , 5-1. 
Lens 6 - K.R. V.C. 6 7-1' Lens F - V;V.P; 8-1 
v~c.s. 7 - Lens 7 o.;o D;R;·L.·-" Lens Q- 5-o 
Pupillen: , . Wilhe·lruus -, Lens J-I 2-2 
S.V.T. - Lens 0-0 V.V.P, - Lens I · 2-0 

; . 



:: ...... •-, 

•· ····-··-----------·--··------. --- -- .. . __________ ·:., :TJ: ·.i ... :::·.-, .. 
. ;: ST.AriDEl' · BI·J IElifS 3, B EU~ C . LUID.Jil\i: 

·;;ze klas F·: · · . ,. 1e klas F :··. 
D,H.L~ 3 · ···6 10. 24-12 · ... Lens· B 6 
Rijs,üjk 3 6 8 · 16- 8 Gr.W.V~c. 6 

12 
.ló 
'• 7 

38~ 4' 
14-· 3 
12- 7 
18-13 
10-10 

Westl·. -3 ,5 ,7 9- 7 n·.H·.L· •. · 6 
G.D.A;· 3 5 6 13- 9 'D•.H,B.R.K. 6 7 
Toneg.·} 5 6 19-15 ij.·Steps · 5 
Or, Bl.3. 6' 6 15-18 · Bl. Zwart• 5 ~ 9-12 

3-- 4 
ti-23 
5-21 
2-20 

Voorburg 3 6 5 12-10 Westl. 3 
. Maasstr. 3 6 4. 19-25 K.];{. V·.C. 4 

3 
3 
0 
C 

. . Lens '.l, • · 6 . 4 10-2C . . · G·.D .A·. 5 
H.v.Holl.3· 6 · 2 .4-17 Y.V.P. 6 

' . 
1e klas H: 
Wilhelmus 5 i· 45-12 · Lens C 5 4 12-15 

Gr.W.Vac ·i 2(-12 Y/e st 1·. • 4 2 lC"".19 
Rava '8 18-10 · TI .H.B.R.IC. 

~-
2 . 8.a.21 

Velo 3. '6 15- 3 ·: · Verburch ·2 8-22· 

Moa 4 5 13-lC :. Q,. Steps 4 0 
. 
.4-29. 

• 

--~--------------------~----~--------------~--~-----
VAR I A. .. . . 

Toevallig b_laderenç. ·in een jaargang· oude l,?nsre-·. • ·., 
vues, vie.r·•ons ,oog op een gedicht vàn Jan)fuut, · ·, 
gecomp.onè'èrd, i;er gelegenheid van het Zilve'ren hu-
welijksfÈiest van onze praeses. Bij nadere be- · ·,· 

schoU\üng bleek; dat de datµm van dit f\lèst was: 
23 Cctober 1948. · Een klein optelsommetje leert · 
ons, d<!,t d1,1s a.s. Vrijdag de Heer en Mevrouw· 
Praalder-Koster hun 30-jarige echtverei:;iiging her_:, 
denken. Hoewel het bereiken van· deze rir~jlpaal · 
niet zo ui·tbu..v:idig gevierd pleegt_ .te. wo,rd.'èn als ' 
een zilve:.:-en feest, \dllen 11e toch niet nalaten 
onze voorzitter en zijn •.!".Chtgenote; .a.lóSmedi: hun.--.· 
kinderen nrouens. Lens van harte te •feliciteren en:.\, 
hun neg vele gelukkige jaren toe te wensen. 

- Uij verna.men, dat de Heer .en Mevrouw Helmich
OVervlie t verblijd ·.,erden.r.ie·t d.e geboorte van een 
zoon, i:?elke zij Jan noemden. Orize hartelijke ge-· ·. 
luk.:ensen aan onze secretaris en zijri echtgenoté; ~
Zou ook Jan neg eens ach:ter onze bestuurs:tafel , ... 
zetelen? 
Van ons lid Gerard v.d..Steen, ontvingé'n·\,i;j,be
richt, dat een zelfde blijde gebeurt'eni's in ,zijn·•· 
ge zin heeft :plaats gevonden. Wij feliciteren hem• ... 
en zijn ega van harte en hopen Paul, zo heet de 

jongste telg, mettertijd op de I.ensvelden te zien 

·, 
' . ,. 

' ' 

·f' • 

• /· 1 

• 
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.! ~H :z~: __ ---"~ -~·~--=-·~:-~---~-- ... ·--- ---~-~-~-~---F~~-_:~~~-~~~~-~~~~~-~: ..... ~-~ · · · versc:1i,;nen. . .' ... :· ... · .. _: _.•.~ . ,.._ .·_ ... · . · ': , - Kinder prettig nieuws moe.ten \Jij'nielderi. over·ofize· - · ··.:· -.,;, ijverige Er:o'-secretaris ,L Wiil19ms. Deze is nl. · ·• ···· Zaterdag j .1.-- in· het ziekenhiü~-, aan de Zuid.-ial op- ·v · genomen. Wij wensen hem van .ha;_;tte spoedige beter-, schap toe! · . . ..... "·.1 , 

P. Bergenhenegouwen miste Zonq.àg 11 ·eet. na zijri wedstrijd met het C-elftal z:i.jri rood-bruine 'portemonnaie. W:i:e weet iets over dit nuttig .attribuut? Het adres van de treurende verliezer is Kokosnoot-straat 76. · ... ·. · · · ------------~--------------------~-~---~~-----------. HET ZOEKLIC}IT OP LEUS 3 Ei:ï LEUS . IL .. ' . 
Nog 20 seconden waren in de wedstrijd Lens ,-3 - , Rijswijk 3 te spelen, toen J.v.Spronsen door de vijandelijke verdediging brak en'a.lléén voor de keeper belandde, Zijn :felle schot suisde. e.cl1ter op :3 cm. over de lat ·en daarmede·was de kans op een gelijk s:pel voor Lens verkeken. Aan dit gebeuren \vas een wedstrijd vo ore.fgegaau; · die" hè·t. áali.kijken zëicét ,tá.ärd ··· · · .. ,was. De partijen "ogen goed tegen elkaar op en de·_.._ .. i ... doelen kwamen beurtelings·in gevaar. De verdedigingen·-'.•~, bleven evenwel. steeds· :mees ter van het· terré in. In d'e · :. . -··.- • eerste helft na.m Rijswijk riá ±. 25 min. de leiding· én·' dit doelpunt bleek achtera:f .het enige va.il de'wed~ strijd te zijn. :Ha de rust kregen de onzen enkele goede kansen. Twee vrije 'trappen' op de ran:L van het strafschopgebied leverden niets·pp en een'penalty wegens hands werd huizenhoog ·over geknald. Het einde kwam dus meteen 1-0 nederlaag', de vierde a'.L in suc-cessie, Tochspeelde dit" elftal niet-,slecht. Ons der-de moest·met enige invallers aantreden en in de eer-ste helft was H. \t'.lHel v1egens een· blessure ook nog verplicht het veld te ver1'aten-; ·;Lens zette, evenals•,. de tegenstanders trouwens, verschillende goede aan-vallen op, màar de a.fwerking•l'iet aan beide zijden veel te v1e~nson·over. Een grote·fout was,··ciast· de bal heel dikwijls hoog werd gespeeld,waardoor de lange verdedigers van Rijswij'k steeds opniemr konden in- . grijpen. In één opz:j.cht· ,,aren· de groen-zwarten ons .. beslist de baas: agressivitei.t (het b.eken~ Lens~ . euvel). Het.-duurde_bij•áns dikt?ijls t;e làng·voor men ,üs·~, uat men m\;!t.de bs:1.· zou gaah,doeri·e·ri·:l;i-ijswijk . wacht te in tege·nstelling tot Lens niet. ·a'f~.:.;. Onze ·,>yerdediging was betrouwbaar; al' lie:.u' ónzè keeper· de , ·. 

. 

~: 
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bal enkele màlen ·vallen en bezorgcl.e hij- ons soms 
koude rillingen· d.öor zijn verr,e uitlopen •. De• gehà,
vende middenlinie ir:á.s zeer ijverig, ma.ar de -kant- .. 
halves .lii;.~eri ·_de _vijandelijke _buitenspelers veel te 
veel vrij. De voorhoede ·wist ziëh kansen ·te ··schep- ·· 
pen, maar buitte q.eze nie-t- -ui--f;. •. '·-Ove.rig.ens. :JJas er_ J.n:,, 
in deze linie· toch TTel: ~e:n.-:ze_ep- mëakke .. plek, diG , _. 
het spel ontzettend .ophield eft,elk .element van vel.'
rassing bij voorbaat .uitslbo.t:. Ja.mm.er, dat een paar , 
spelers er tegen het einde eer:/' beetje _d<;! ;brui aan. , .. 
gaven en niets meer deden om het (verdiende) ge lij-·; · · 
ke spel uit het vuur te slepen. ·' · · 

,. .. , . • . ! ... ;L •. de W a :·\· • • 

De ,1edstrijd van_.ons B-.elftal tegen. Graaf Willmii .. _.. 
II VAC was- een van de .izv1are •: opgav.en; waarvoo,r ons · · · 
blauw en wit deze ueek gesteld- ;c_,erd. Dat de geel-=
groenen geenszins van plan waieri ·z'iëh ·z·9· ma.ar ge
willig te ll. ten afslachten, bleek al direct na het 
beginsignaal, toen een uite.rst gevaa;r:-lijke, situatie · 
voor ons doel door keeper Kochi met enig"geluk tot·· 
een goed e:ind_e,.moes.t· uorden ge,:bracht., Niet lang 

· daarna echté'r tr.of. .w.,•v;. Gein ,,met een. boogschot. 
over· de uitlopende keeper heen .aan.de i;mdere_kant 
doel. Het spel golfde verde-r de hele eerste lieif;t 
aardig heen en ueer en beide doelen onts:ná.pte;n ·eiii- . 
ge n1alen sl:chts op het nippert'j e aan doorbo.ring. 

Pas na de rust 1cwam er ueer. verandering in de , 
stand. Het \,as Ger-ritsen, die _met een heel ·hard. . . 
schot, dat ·de overigens goed spelende Grli.af Willem r: 
doelman niet afdoend'e kon stoppen·,. de -voorsprong 
vergrootte en ver,volgens stelde W. v •. Gein, die van 
schuin voor doei· onhoudbat::1:r inschoot, de overoin-

ning yeilig (3-1). · '( -, . 
De - jongens v~.n de Heer 'Van ;der Meer ba.dden dus ' 

u-eer eens êen concurrent versüi.gen. Zeker- verdiend. 
En ook geen ,:onder, ,7ant ·dit -êlftal, .. dat geen· ecl).t 
Zl,akke plekken tel.t en meerdere zeer ,goede. spelers 
in zijn geJè·deren heeft, is•- zoals to,t nu toe her.,.,. 

· haa,ldelijk gebleken is ' - tot gro t0 prestaties , in 
staat en als de spelers· hun -best--bliJven doer1,"; .. 
blijven oefenen ;11s· ·de -g'elege·nheid ·daarvoor open .· 
staat .. (de zomeravondtraining ,,erd door vele B-spe
lers regelmatig bezocht en ook_,.de Woensdagmiddag- ·. 
club is er :verschillend~ rijk); .zich niet aan 'shouc. 
of pingelvoetbal · gaan bezondigi:n en als dît t'eam ·. · 
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(dat \Jerlcelijk e0n. team is ~11 de .ecih~e. zü, v;:.n het 
woord) als geheel kan. blij;r;en ,g\'l}tµJ.dhaafd, èJ.M za1· .. ·. 
het laatste succes ,v:op:rl~pig __ R;og_ i}~et ~n zi~ht iijp'. 

- • • 1 • • • • A. V • G •. ' ·_·, . , . '- , . 1•- . ..... . ', ,. - .. • - • . . .. . ' . • ' . ----------------~-~~~~~-~---~~~-~~~~----~---------~- -~ 
BLAUW WIT JCURlifAAL ']'.9!j'3/i954 -.,_(7), : ' · . . c. 

Het eerste elftal ·staat··M:a; '12:_l() -~~l i~ het 
centrum van de belangste:lling. : 11 Het Binnerihof 11 

. . o-·i· :; 

w:i,jdt een uitvo·érige beséhou,!ing aan. de wedstrijd. 
tegen D .H.L. en rail.let·· d;:,.a.rbij een be.etje ver.;;ard .in , .. _._; 
het door Lens gespeelde :\systeem" (Ra, ra, .,Jiê zoµ· .· .. 1 
wel de geeatelijkè va.çlei' va.n deze syateem-uite1an-_, · ... :· ,"i 
zetting. zijn?). Ook de_ Sportkroniek keurt Lena éin':. __ . 
delijk eens e~ni,1oorél waS:rdig~--Tn ,(J,:i,1;'.Ql,,~d heet het';' i--_:; 
dat de He.agse hoop iri- 4E/óp Lens is gevestigd. Dus; .:c. 
e..:rstelingen .• , •.• --Di. 13.,.10: t'\.lá een club een. suce-. '.'.:,,.: 
ces beh~al t,. zijn er ·dikwijls· vele junioren, .die· ,· .: · 
bij de doelpunten hun vrgugdè uiten. door met. db.ssen, - · ./'. 
in de clubkleuren te. ,z1;1a.;;,icn-; li!'i-e-t zo -·bij Lens. Als·,,.·.• 
Lens l• tot ui tzona:eriijll:t; prestaties komt, :z2.l een : . -· 
flink a.::mtal blo.m,-üitte ,juni-oren met oranje=-pa::i.rse 
dassen z,:<-",aien. Rare•.c·lUli•, dat Lens; •. · •. \ ;Er·. · Kips,, 
oud-voorzitter van-H',B;S;'~(en'vo.n de K.M.V.B.) , -,. · :,.; 
noemt Do. 15'-10 · in ·een -r:q:dio-iritervieu me.t Aad. van 
Leem1en, als . een van de. opmerlcelijke.c ve:rsch:i,l_len_, __ .. • : .. : 
tussen vroeger en .nµ, ·de,/posi tie va;rr··d.e· [);anvoe.;rde..r · __ 
ten n.anzien van de te 'vo;Lgen speeluijzq. · ,:l'ege.nuoor- . 
dig is·een aanvoerder te;veeLeen .figtiran;i;,, d_:ie al-; 
1"en maar handjes .mag geven:. Het ·te vo_lgen "sy.s- , 
teem·' wordt van de kant: af.,ge_d,icte_érd·. Gelukkig iSi: ··· ·· 
het in Lens nog niet zo,. "Gauw na,ar Zo. 18-lo voor· · 
het totaalresultaat, 6 Seniorenelftàl.len brachtén · 
maar 4 punten binnen; de :junioren 'deden 'het Óok. ·.· 
niet best en bel:laalden 5"punten uit 8 wedstrijden; 
de pupill~n spe~-lélen ge:l.ijk. :G~én,·bloemen.voor · :, .• 
Lens 1, \iel voor ·Lens B • .,En, redactie, hoe.is de ·,, 
stand na deze· 6e röhde? ·t ·:-, : , .. 1: . · ·_ . ., , _ 

Sen~oren ,,:39 ._ .. •··14 :'~·. lO; •T5. :;, 38 ·.: 81'-.86 · 
Junioren 48, -18 . . : 6··, 24 .·. 40·.,149-150·. 
Pupilfen 6 , . -· · , .- 2 . 4 •- . 2 · 4-17 . 

93 ', '32 :,; 18 ' ' 43 . 80 234-253 i 

· ·· •• : · · ·· '·' · ' ·JournaliSt · ' · 
In de 4e kl~s. K vän :de jl,llli'qr~ncèmpeti tie üs> · .. · 

S.V.T. toch.ueer op zijn'lbl,w.is ·teruggekèera.·. ·De...:· · 
. . .,:.., ~ : . : . ~' ":··, . · ..... 
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~-· e'er~ t ;~rvall~n ~li t~lag :van St. V. T. -, :Len;' H' (1·,4) . 

,wordt ,,eer. geldig. Ve:rder is ,tin l· I-I L.V . .S\J'. terug
,get-rokken,, ... waardoGr· de ui.tsl/'l'g' Lens C . - L .V. S ;;J.' 
. ( 5-ö) •iverval t. In -2 '.Ltrerd G.:✓,0 • A. •. terü ?;~e. t.rukken •.. 
. Uit&lag Lens E - G.D.A. verva'lt ook (1-1:l). Met al 
. de ze· veranderingen is in bovèrive:cmelde stand reke-

.. ning gehouden. > • ,. · .:t: 
. :1- ' Red; 

_:.,. __ ·-:_· ..... _ ": ·--------'--~---.. ---- .', - ... :. --- ·--··. ,-----·-----
... VAN.DOEL" T0T DOEL • 
. i, Het.~rste. verloor geflatteexd mi:,t 3"0 van Hil.: 
,; legersberg·. -De partijen wogen goed! tegen elkaar op 

en de doàen verkeerden beurtefil.ings in ·gevaa.r.-In cJ.e 
:·.èerste helft np,men .. à'è. Ro.t.t.erdrumne1°s ·é!=n· l-O voor- , 

.sprong;· +.oen zij' onzè'.uitgeloipen -keeper pass·eerden . 
. Een· kopbal van· F. de Jong ,7er,{L,ächter de 'dce lli-j n 
. gekeerd,: maar ·de· sçhe ic'tsreèhte-r had 'niets 0geziei1. • 
? Ma de· rust. ,1eer e;;n 'gelijk' o:l)ê;aande strijd;".'Na' eeri 

·hc.if" {h,i;: ·ko:ri Hillegersberg ·do<l'r een ·geheide l::1l:b:cn-· · · 
spèlgoal de :vo6rr.:pi'oJ.1g vergroten; 'Lens ·'pri;>1;leci·aé( · .. 
vb.11 à:lles on1 :de· 2er--··t.{} - re•(idên.,. lliaar he·t ··lulci.:e Ilièt ~ 
.Een uitval· vro1 dê Rottcrdamme\rs bracht de einfüit;::.1,d · 

3 
; · .. '_,- ,, -f..; :-_. -•; 

•• op -0 d •. •:" ·, . . !• • 

,,, c·Lens:2 vérdienä.é in'dè··eerbite·helft tegen ~ar·t 
BlaÜÜ·-een·=':vod_rayöng' te 1:.e:men·~ V.m~~r ·onze voorhoede . ' 
:rniste. 'd0 ·--s 1~cotlci~a.cht:· om·;cleze ·;td-t een feit J~e n-!::ü:::eii~ 
Na de ''usr ,~ri-)1 ..... ....::•,1· o·..;z.e··i'•:'l.Ç,-:.·Yl·~tlL-fiers·'1·e-'G'' n1cn-, ... )T ..3·c • , .,_ "' ''"'"'-'- ...... ~~ ":.L .- 1,.,c..J•--O tU.J. . , , .:.i - • ,.,._, __ ,_,1 V, 

rJaIÎ;'j·Zl,1 :.ftü -ri-a--.i'-5 iniri-.. -C:p(-;:i]don t.:tj c1e ~core ~ Enkele· · 
-rJ:.:-i1,·•+.r-rl··ï~i91 ""!" -'r~.-.s :f,-~,~- ~î 2-- o, tr:ioo..,.., r.:ir-•n· .. (~~).èluunt ~, 
r!~~:n~;\. ~~~"::--•~~(-::..;;:~~-:- ~·;;..,;~_··---~~ ~.;'i~A.,.:-;"' ,,,,+~-t~~: .. ·::-.. -~:~ !:---· 
~1.0,;t, ce_n-..;,_.k'-J \, ___ -"'j __ -.;,,,J • .....,,._ c,., 1:-, ... -.,~L ,,,. ___ -·- '-' .,i;.;.1.;.1 Ë-~\-\;ie ........ 
-J:j. .... o· +-ant .. ~n· .. _.,or-i•."l"\~-f-131'1. n-ir .. ..:.. ...... ·-,,r.:i·-:.,~ ,;-1-..f•-1·· ,::-·:._;r:--t· _-::,•--.: ~~,,;,~.-~,:,-:..,;,, 

J. v-....,.1 J,.., (..,,.;..v _,_.._,. 1..,_.._ '" .. ..L,,,.,,..._. ,,, V '" - '-·-· ._1. '--""-'.,J.i y.._,,.,_,) 

IDD.."T' ·-;;or-1~ .... --,î ... 1"1:;':J-·1r fioc"iti~-1~--~-- f~--\1 ~;.j :.i.'Q~..;.pn~~.~,.;_,·:,b-,.1'. 
,-\ '· :-• Q '-" 0-~- ~l •: ·, ~;:;;-'":_ :~ ::.:: 1 ;: ~~: ~:-\;~~::;:'~,,~"· ·, ~,- -~:~:.,..-,~;-, .. : .J. ,-,. '-~•-<r: .;" .'-'.• .... n}:te l._ r-:::v:tü_;l,_S_ i;v -.., :.. e.:~ .-.y. ~-•J.t:: _,.,.,.. : .. ..-_t? ... "'-'·':·'~g-J..1 ~.; n .L•- .... • . 

Eind$ -~~t":i.flà. • tl1~12 2....: 1 ,~ç O:::' · z~-n~:t""i.; ''~IC.ÜW.:;,_. /.:·.",.;.:;_ ~ · . , . , 1 1 

<!'..:fatlat d.e !c~at;d.en...,bloè;üsn -·aê:r;:.;:1,1 at~;,:-ige-00Lt2?i· laV,i:1. 
hnn ·60·•-Jai-•i:g Des·-r:.2_;-.,:-i·~ nrz:a1 _1~nfL5. c10·:7afl;;, .. ::i}?.--·H .• U·.s~ 

. beschiki;e ove:r een_ goède ploeg; '-iiie de' zehele·; -sred.
s'triJd.·dómince~.ccl.e·~ Onze achtei-hot;d,2 V,7aS echteT in : 

~goede vo-1--PI e:i.1 selfs \:iSten de: onz,:;n wid.d.eJ.s ·J"~ Bra ... 
cb.û.rd nog .. -.,r.Jcr :-ust ·c1e _ lGj_djng te_ j1e.ai·:1·!1 I:::1 de: 

/tweede hcl:ft. ·.?;ag E;B~S. Sl)oedi:g k·a.:na cle g:::lijk:naker 
te urcètuc2:7e11,: ,mao.:r: cl'J.-t1k!:j ij onze mid~t2:r11j n ic en 

· achtèrho_ed.e b1cef' het dan.rbij •·. 1 
' 

1 

0,1b. i:es0.e elftul had weini.g n;oeit2 met K.R.V.C. 
6. Er weré, '"ër:g 1·11stig gesp0eld, :,oc1at het aantal 
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Lensdoclpunten tot 7 beperkt bleef. N~dat de onzen 
een 2-0 voorsprong hadden genomen, konden de Rijs
wijkers de eer redden. De ruststa.nd was •3·-·1:. --rn de 
tweede _h_elft volgden- nog "vier doelpunten, ma.?.r nu 
alle vaµ Lensmakelij. H. Mulder scoorde.drie goals, 
Ph, d~Heér vier, ma.<lor aa.n e_eb.da.a.r,van zat_·toch-.el 
een kwal:j.jk luchtje. Ile wedstr:iJd_.:1vas·zeer prettig·. 

• . . '· · · .. L. de W. 
Lens A reed tegen V.U.C; ,een zware nederlaá.g. De 

bezoekers namen al direct de leiding·,. maar J. Ras 
maakte prachtig gelijk. Toen ,,as V.U.C. echter weer 
aan bod en li<:ip uit tot 4-1. l'fadat .Ras- eerst een 
penalty ver. naas-t geschoten had, verkleinde Eck
härd t uit een tueede s'trafschop de. ·achterstand, 

_maar daarop troffen de zwart-witten weer tweemaal 
· doel, zodat 2-6 het re_sultaat was. 

Tegen li.O.A, nam he't C-Elfta.l in de eerste helft 
door van. Gnmen een 2-0 voorsprong. Na d_e rust 
scoorden onze Ockenburghse buur'lui ·tégen,· hetgeen 
Lens weer to_t daden aanzette. iil:aar, toen v.è. Vlugt 
de voorsprong weer yergroot had~ ging m(:n het te 
;kalm aan doen en bovei;:idien maakte roh Onderwater de 

. grote tactische fo"ut te ga.an verdedigen. Dit ge
voegd bij een vreemde ··leiding kostte· ons de over
,;rinning, want li.O.A. scoorde· nog 3 maal. · 

In een gelijk opgaande strijd ging Lens D met 5-1 
ten onder tegen D.H.L.: Het te korte spel in de.voor
hoede stond doelpunt_eri · echter in de weg en enige 
keepersfout0n leverden· - zoals meestal - even zovele 
doelpunten voor de tegenpartij op. 

Tegen de zelfde club sneuvelde Lens G met.5'-0. 
De rust bracht al een 4-0 ac'hterstand, In de tm," de 
helft giJ'.lg de strij'd meer gelijk op, maar doelpun
ten bleken voor de Delftenaren gereserveerd, uelke 
er echter ook nog ma.:ir één wisten te prodl.!ceren. , 

En oru het vijftal nederloag beschrijvingen vol 
te ma.leert: Lens I verloor met 2-0 van V.V,P., dat 
zeer goed speelde, in ,'een prettige, goed geleide 
~;ecJ.strijd, 1;,ua.rin door alle spelers hard. ,;erd ge
werkt. 

A. v. G, 
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iVeekbl&d van de R.K, Spor·t.·vè:r:.:n'.i:ging Lenig en Snel 
Opgericht 18 Dec. 1920. Sec:f ,. :·v,Slingelandtstr.135 
Terreinen Ockenburgh, einde Laá.n van· 1,feerdervoèn··,~ 
· · · · Te léfÓonm.u1nner: 39 ;68: 46; 

, ' 

Redactie: _L .. de WèèT~ en A·.Y.'Gaste1·- : -
Redactie-adres: Anna Bijnslaan · 17 

, _ _ Gironu.'llll!er:· Pe:nn,L.en S.: 33.ó7.11 - · -
Adminis tr. --adres: J. J. v. Luf'emburg, Co:pernieusstr. 56 

_{:3-a::_fang 195:~/1954 Eo. 9 29 c,.~.';;;:;;;---;-53 
LENS I ZAK A G ~ N D-A-
Zaterdag ?-1 
Zondag 1 

Maandag 2 
Woensdag 4 
Vrijdag 6 

Cct. : 
Nov. : 

Nov·. : 
Nov·. : 
Nov. : 

-1,ens A-;F-G-H-'I-:pupillén. 
Allerheiligen, Lens l-2-3'.'4-5-6-
7-B-C-D-E; 
Allerzielen. 

-\foensdagmiddagclub. _ 
Juco-verg1).dering, Gas laa:i 5, 

. ---- ---- -- -- - - . - ... " --- ---'- -- ---- ------ ---- .... -------
DE REDACTIE. AAl[ HE'.i ·70(,RD ; -

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

_ Zondag a,s ._ viierert wij het feest van Ai~erhei
ligert; de volgende dag :i,s. 41t_Allerzielen. Deze -
twee gedenkdagen hebben de .maand November. ;;ijn ei
ge11• ke.rakter gegeven,· Juist•~eze dagen doen ons 
eens te meer beseffen, d.at ons leven slechts een 

- tijdelijk iets is en _dr,;; ... o.l'i.á .s.treven steedu gericht 
moet zijn op de· eeuwig .. 1eid. l 

Allerheiligen, de feestdag vàn él.e zie_len, di_~ 
het einddoel, het eeuwige geluk, hebben bereikt. 

Allerzielen, <ie de.,~, waarop wi;l de zielen in 
het vagevuur gedenken en op 'bijzonder,-, ;njze ~e 
-r-ul:p kunnen komen. 

Laten we beide dagen benutten om eens extn,. aan 
het hiernamaals i;e denken en te· bidden voo:~ de 
lijdende zielen in het vagetuur. 

Red. 
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. 0 F F I- C· I E,0 E L --~---------::---------::-:-c--;-----,-;-----~-----~~=-
foangen,Jl",~l'l als lj_d: ' · -

2 
-- · ·- · · · _. _., 

,,,. No. 17: J. Hoefnagels,· .,Franklinstr. 119 ,11-1..:1941 
ln'ballotàge: , 
~:l!f:-Ti:i.-·Loolllans, de lá Re'y:-1eg 176,, 3-3-1943 
No•. 19: A·. ·v. d. Klauw,' Wê-imarstraat 209, 1-1-1943 
lfo·. 2C: F. Blo:in,< Va·lke,1b_o skade, 250, 4-1-1942 
ïfo:. 21:-•J•~ Goemans, Weime.r·straat 397, 25-8-1943 
No. 22: .P. Kemper, Ant. lieinsiusstr.92,13-10-1942. 
Toegetreden Q,Q12,at~,ur.s1_: ' · · 
S·. ·v. d. L1<an, Pr'inseä 1\4'a.riannelaan ·H)8 (V) 
A. _v. d. 'L&an, Appelstr~at 77 · 
Mej. A.v. Ruffelen,. -Mo-lenstraat 61 , -
C_,.v: .• ,l:[est, · Rembrandtstraat 9 (.Loosd.) -

· ·Allen hartelijk ,nelk_bm '1;in Lens en dank voor het, 
blijkens deze-,·toètredipg in onze vereniging gestel
de, inte.réss(;)'! .Bovendien 'd'ee.d"het ons spéciaal• ge--· 
noegéri, ·op de donateursI;i.j;st te zien··verschijnen de 
namen van _de beide eeratgenoemden, welke reeds -eç,r-. 
der een goede klank hadden,; in Lenskringen. _. _ 
Aanwezie: op, Ockenburgh: Op, i· -lfov·. : · Hr-. J•. v. Venrooy:~ 

. ·... . ,,. · · op' 8 Nov. : Hr. Ti .- Ve:r-heggen. 
Samenkomst leiders juniore~ en um:iillen .- , -

Op Vrijdag ·6 November· á'. s:. houden de -leidérs van , 
de elftallen vä:n jµniores -'en pUpilleri èen be.langrij
ke l:Jijeenkomst. Aanvang: 1;uur. Plaats: Ga.slaan- 5. 

-~- -_ (- 7 • ., • 

. -~~-~, 
-'V-'-AN='--=Dc.=E=-·--Pc.,,..• -~P.:: ' C 

' . . , ~. -.. , . ' . . , 

· 0:p,:d,e clubavond van Maandag j.1. begonnen wij 
met tafeltennis. De animo was aar.'\"îezig, m,9.ar wiJ 
verwachten nu meèr léden èn · donateurs 9m on:,;e avon
d.en ges laàgd te lllai:en. Dit, spel z:ü pe'l' avond· in 
een· dbmpe~i t;i.e wo;:·diin gespield, waarvoor c'.&n een,_ 
p:rijsje woJ:clt. l1cs9htkbaar·,ge;steld" Cv~rigens is ··e,t·. 
nog g0leg,önh:j_d tot)claver,jass!.;D, Bij Yold.oendci •- , 
ûeelname kun~e::1· -,,~1e-misschit,rt1 tot een c0r.1petitië te--:· 
se,n áx1r.1_1.,;re • vc-:~·èr;.igingc~n g~{ake_~~. Ei 1j D.r' t.L::1 en spcer,
wc rp;:;n kan __ .öok ·b2defe·nd worden. Aàn nni was het 
L.li.lü.,t-ief, &.an U is rnÏ. a e ··daad. Eomt. él.J.len na.ar de 
Lensc.lubavc,hd; Oo~·,de jong~Tc leden zij.n van llart.0 · 
,1elkou1. 

.- . - •--~~t' -•- c•~-



. . . . . . . . . . . 
. . . • . . . I -8i::'-------------------------------------- --·---- ------i-PROGRM'!!:.'\. S"olUr::.BN VOOR ZClffiAG 1 NCVElBER 19':'.'<. · 

2.30 u. 's-Gravenzande 1 - Lens 1 Terrein te 's-Gra

2 :~o u·. 
3.:.- u. 
Ll5 u. 
2.-- u. 

12. -- u·. 
1.15 u. 

EN zo IS 

Le ris 2 - Ttmegido .2 
Lens 'l - H.v.Holland 
Lens 4 - Oranje Blauw 
Vios ·5 - Lens 5 

Lens 6 - Spoorwijk 6 
Lens 7 - Celeritas 7 
DE OPS 'l'ELLiLi!TG VAH: 

3 
4 

venzfu.nde. 
Terr', 1, lpk, l·. 
Te rr.~ 2, lak. 2. 
Terr. 2, lok. 2. 
Terrein Zuide r- · 
park'2e gedeelte. 
Terr'. 1, lok. l·. 
Terr. 1, lok. 1. 

Lens 1: A. ten Danr, J. Admira.al,E. v. I.aarhoven, J. wal-s teyn•, F .de Jong, A·. HoJ;l;pCnbroU\,ers, .J, Wüs te feld,H.fui.ke t, H. Kor tekaas, H. SliGdregt ,F, v .Nie L :fi.f..s_.: P. O:can-. je,L.Fortman. Le;idei·: Hr. H. Janssen. Samenkomst: V2.rkenmarkt, · 1 uur·. Bs:üsgeld wordt· vergo,_,d. 
Lens 2: R·,I\f.:,'.hieu,A.v.Luxemburg,P,v.Elfe ·en;J,Roczenbur g ,R. Wi.is tefe'ld, L. de Bo e1·, C. Hillena2x, H, Naaste -pad,A,Hoefnagel,Vf,Hegge,J,Linne'i.'e·ever •. E~-: :A. Ruygrok, T•. Vollebregt,. Leider:· Hr. A. de Weert .. Lens 3: :A. v ,Gastel, C. Visse;r ,H-.Kemper, J. v•.Spronsen, · B•. Vink, H. v ,lïiel,E. ten Berge•, S. V:LoèmE'.ns,A ,Zuydë:ijk, V .• v.La.2.rhoven,R.Bccker. Res.: J".v.Zon,M.v.Lecuwcn. ·Leider: Hr. P. de• Leeuw Sr; 
tens 4: J. Jager, H..He.lmich,B. v. Velzen, H.de Bakker, J. v. Westing, C .Hoogeveen', J .Kuypcrs, C .Bogisch, H•. Willems, J.lîeyer,L.Bom .. Ros,: J.Brochard,llLLuckel. · Lens 5': J .'Frijters ,J. v .Lu..,emburg•, P .Krol', J .Boortman, H•. Haukes ,A .Kra 'l, P. de Leeuï.' ;R. v. d .Meer, \7, Verheggen, G.Iam,G.v'.Gein. Rcs.;: S.do Bruyn,'P.Pellekoorrt. · Lens 6: T.Vollebrègt,1.7.Klünne:n,1'h.de Heer,G.v.Reenen,11.Hollánder ,-1'I. Y .Leeuwen, M'. Luckèl, F'. de Jongh, E'.Mulder,'.L.de Weert,L.îTiessen. Res. ~ .J,1/iallaart, ,c. de Mna. t. Leider: .Hr; Vó llebregt. · · · ·, Lens 7: A .'B•lok, J. Bal:l.ering"J .Beckers, E. !Lek, H. v.d . . Eóogaard t, J. Bön tj e; E. S:o.ro leä, H. 'v .Rijn, A.v. çl. .Bemt, .G,_Vreeswijk,G.Hendriks, Res.: C.Kras,F.Mourik, . .J.Pellekoorn, . 
Afschrijvingen, a11één in zeer noodzakelij.ke geval:1en-, s'.v.p. uiterlijk Zaterdagmorgen aan': Dhr. P. J, de Leeuw, Vlierboomstraat 596. 
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IBp:IBÄw:IÄ-J~ ·_ .. ·;:~;_: _v~: GR-iAT~:ii~::~î··~~cjo;~-i~~~~~·.: 
] ·,; _..,. ·U'c ·Lt:?ns A '-: \IcB t.crJn-:;~1:ti•çfl: ·-· ~·!.rC:i~:r.:-etn· l, lok· .. l 
"). ·1-r.'. ll', I s F ,r .,, n, c· "'~r--'. n 2. 1 k 2·· . ..J,,.-J .Jen .:•.!..\._,n~·v.~. ~ .... ..:.1.,;l .... , 0 ..... 1 

·,·. --- u· .. Den' Hoorn " Lens G Tcrr·. te 'l;ien Hoorn 
J.45 u. D',H,L. :Gëns H ~'crr. L.v.Vol:J.è.

2·.30 u-. Lens r - Ju'Jent::.1;s · 
1.45 u. V.V.P. - Lens l)1J?ille11 

·ring· tc. Delft.'. . . 
Terrein 2, lok~ 2 
Ter:r. · Zu;i.de:r:park; 

\ . 

J],9Q~'...!3AtJ;c~_p_;ffiÇJR '.?,Q@.,!h(i_J_,J~ÇJV:Il:i..IBER \9.5J. :,• ; ·_ · 
l'.15 u'. D.H.B.R.K .. •- Lens B Tcr:.'. Ockenburgh. _·. 
1.15 u' . .-Lens' C - Wilhelmus Terrein 3, lok'. 5• · 

· 12.- ü' ... ·Lens. D ·é. Quick 8teps T.errèin 3, lok, 5 
~~-1:15·.u:··L.:V.S;J". - Lens E' Terr. te De Lier . 
. , .. ~ :::.·t:··· . --~~ - . . 

JUNIORES, A',''i'ENTIE 1 • • • , . 

- A speelt reeds om 3 uur! ! ! A als volgt: A': Verhaar, 
Eckhardt,Lelieveld,v.Agthoven,Vester,Combe,Mas, 
v.Bijden,Mbhièu,Ras,Förtman. R~.: Gribnau,v.Gein. 
Leider Dhr. H~ Höukes. 
Leider B: Dhr'. L'.v.d.Meer Sr. 
Leider C: Dhr'. J•. Walst.ifijn Sr. 
Leider D: Dhr. P. i\feershoek Sr·. , 
Ill'et D s:peel t mee· S •. Dijkstra. Res. N. de Gr:1.d j ter. 

- Leider E: Dhr. N. Gillissen.· SrunenkÖmst 12 uur . 
Thorbeckelae.n .- hoe),c Haag,ieg.· lfet. E_.speelt mee 
A. Eckhard·~. Ees. L.Y.Westing.. . 
F speelt in deze}fde opstelling p.1,-i :ye:.ledên 'we(lk. 
Leider Dhr. G. Lrun" , ·, . 

. . Ill'et.:·G g:i~.n-rät1e J.To.ken:·H.:Si.moiüsOteider Dr:c. P. 
Pel'J.eko()fn:" Samenkomst 2·u"n''bij CupiJ;ol·; .. . ·· 

··- llfo·t' Hl"áj;,elel'l mee G,de Roos··en' F·,de 1.ceu~,. Leider 
· Dhr: ëG", ··Kénrpèrmo.n•> Srunenkonist 2 .45 ,uur Rijswijk- . 
seplein. . . . · . . . · . . 

·· Ill'et I Spee·lt mee: C.v.d,.Z.{;fcîen. Leidè.r"Îlhr·. H.· de·.·. 
Bakker. ·•: · · . . , 

•••• q 

Leider ·pupillen n1u-. J .::-Bo:n,1.. ·· :: ., .·" . ., ·. ,:;· . •. 
Evenals verlem!en _ week geen ·a1i_s'ètitffs):,:l'rèt:tige ·. 
wedstrijden I Veel succe's ! Alleé.ri niet te vermij-, • · · · 
den 1:l,fschr-ijvingetî tijd;ïg en met -opga...f•.van-recl.e-
nen aan Dhr.· L. v. d. ~feer, lfoqrdi:10.l- 75. Telé- ·: 
foon: 333388. ·· ' · 

Juco. 
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Qlîl-êi[.,,_•:•· 'tc!ls J. .. 
Bla.m1 Zw. -· Lens 
·Lens G ~ Gr"W"II 

. 4 --~ 
/ :-Lens· ~ •· B:l.nu'U' :Zw, '3<L 

F 2-·2 
Vt1c 0··3 

".Lens I ::1co • .A-.. .. .5-1 "'.)' . ·1· ] . .-·:· ; J:!.P..L.,.:.9~ · _ . .. · .. I,ens - . Velo• .. 
: ,. • •1· : . ' ' . 

Q.cO 

' :)E Sl'AlID]fäT BIJ LKNs··_,\:ÊN I.B1'tt-l D LUTilEN: .. _,.._ ..... .,.,., ..... -·~•-··-~·-.... ··~-·-~· ... --... ---·-·"" .. ., ... ,.~ .... ,:, .... ~~~ .. ,.. . ·ic, · kla.~ I • •.,. • •· '2_,-, k" oc;· ·c;., .,_,_, ___ .,..., -~:.i ....... • .. ~ ., .• ~--·~--~·; • ..;~;._,._. 
R.:1vc. 4' 5 10 16, .. 5 · ·' ·t,;;.::,w. :r-;:: v. 6. 10 · 2û-- ·1 

•:" .-P,i:.·chip.4 5 8 29-1c ... :i.H.L... 5 8 24-0 ;. 
·cr.Bl'.4 6 7 22-18 ,.;, ''!èsti'... 3. 6 14'- . 
B.E.C.4 5 6 27-12 . ;:·:C'.R'.V•.c: 4 6 · 11:. .'1 
Lens 4 · 5 5 8-11 . · G-'.D'.A'. .4 6 21:.1ó 
Del'fiti. 4 6 5 12.:.19 . v·.V'.P.'; 4 11- 8-1C-
H'.B1.S•.8 5 4 22-17 ·. · S.V.T. .· 5 4 6.:.1~ 
G.D.A.4 5 2 1-:\ .. 21 · ···;J.,en1;1....]2 xl .. -:1- 2 15.:. 9 
Concord.4 6 1 lC-46 .. · Q;•'.t.lick St. 4 2 1a..:.17 

· · ,.:· Bl:i Zr?art 5. .. .0 ... 5-'-:1-B 
.... Rava···· · · 6 · 0 .4-25 

x): Lens D 2 :pnt. in"minderipg wegens nie--:; o-pko!D-en .. . -- . ' . . -· ,. . ---·----------- . -VARIA. . _ ... 
- Gelukkig kunnen we ïn:ifJ,ê.en, l d::iit• J: \'li lle'!ls, twee 

--11eken ge leden in het !?Ïe_kenhuis -ri·:pgeriorren·, het ·· 
goed maakt. Naa:, omst'i:.nè,j_gheden. al thans. ~!1J.nt J-:.'.èj 

. zal zeker nog meerd<rre rieken 'rust mJét.è 1-houd.::n. 
'\Vij ucnse;1 hem het al:i.r,rbcs te en veel· s '.erkte i . . . . ' ------.. -·.-· -----~~---···--~----··,. _ ...... --t..-------~•-·,-.-·-------~-

.. :S..:f::~U1ir'YJlT JODT\~.AL J.,253._á.,9.1.1~J8J.,: : . 
. . ·,Als .. ••:ttë uitslagen v-c.n net ueè'ke'iid·''op Jlh, __ J,.q;-:_:_I,.Q 
zo 111 be-etje bekenè. zijn, bli,iken d~ L<:·nse Lft::,,llen 
·.;r_ maar \-,einig vnn · gebaldcen te bebten. Va.,1 · de .15 . 
·elfta.11.en, die speelden, .. zijn-,er mal,\r él,ri,:i · giè .dë 
ivolle ·1:Juit bel).aalden. We lcl.!nnen ovè'f .de ·tJt nu toe 

;'behaalde resultaten zelç_er -·ni-e.t,:te-vre·cfe'n z'ljn., want 
· _in de ·Lensrevue van Do. ·22-9: zie- ik aan de stand na .. _ }6. rondE;m, · dat se1;1ioren,' juni9r.e.1} eri :pupillen alle- ' 

. • ;maal. benec'ten pari sta.en. Bovendien··hebben alle groe
: . tj,en een 'nadelig doelsalso. Q,û.o vadis, Lens? Zp1J. een, 

· advertentie: "Voorhoedesnelers;fü(ä>t schuttérscanac.i.
·tei ten gevraagd" miss chiën ·hèlpen? Lens kan hun in : 

·,. 'ieder geval een terrein met' wijds uitzicht (op ande-
1re voetbalvelden) _aanbieden. In dezelfde Len~revue ' 
i 

.! 



::8S:~ --. ------- .. ~---. -~---. --------------- _____ ,· ---~ ,-~ .. , , ~ - . geet:t ce Pepe ook weer .eens een teken van leven. Into:ssen is Engeland op '.:fo. 21-10 maar juist ontkomen aan de eerste nederlaag in·een thuiswedstrijd. Albion kan zijn trotse ~oetbal)huuding nog evén pralongeren, Ik heb niets tegen de Engelsen, maar ik zou er' tooh geen bezwaar tegen hebben gehad, als het F.I.F,A,Lelftal dat onhebbelijke record nu eens had gebroken. Zo. 2~-10 speelt een combinatie van zuidelijke spelers, versterkt met 3 westerlingen, tegen de Belg~il. Dat heet dan-Holland-België. Laten "wij" nog gewonnen hebben ook! Een goede prestatie van dit'bij voorbaat als verliezer gedoodverfde elftal. J;,ens kuam i.v·.m. deze wedstrijd alleen. Za. 24-10 in het _veld. 5 Junioremeedstrijden be.zorgden ons 7 punten en, de pupillen behaalden ruet hun zoveelste gc::lijke spel ook v1eè'r een puntje, 
De stand na 7 weekends is: · 
Senioren 39 14 10 15 38 81-86 · • Junioren · 53 21 . 7 25 4'/ · 16_4-16:J. 
Pupillen 7 - 3 4 3 · 4-17 

99 . 35 :, . 20 44 88 249-264 
Journalist. . . -

---· ✓------------------~---------------------------HET ZCillICLICHT OP IBNS H; 
De wedstrijd Lens H "- Blauw Zwart was c::r een t·ussen tv1ec:: even hoog op de ranglijst staande ploegen. Lens bleek echter veel sterker te' zijn en, _had vrijwel voortdurend het heft in handen. Vooral in de eerste 10 minuten golfde de ene aanval na de andere op.het 'Jassenaarse heiligdom af. De keeper van de gasten liet zich'echter niet gemakkelijk passeren; verschillende ·goede schoten uist hij on·schadelijk te maken. Het was dan ook jammer, dat het eerste doelpunt uit"een dubbele fout van hem (een. slechte uittrap en .niet tijdig_ teruglopen) ontstond. Maar zo ,,as het 1.:.0 en' dat bleef het tot de rust, want de enige·k~èr~ dat.de bezoekers gevaarlijk (en met een biJ,zoridér go.ede combinatie·) voor ons doel verschénen1 en zelfs. onze nieuwe doelman, die verder Weinig werk' had·, passeerden, hacf de scheidsrechter buitéri spel geconstateerd, en ook· onze voorhoede uist het net niet meer in bem?ging te brengen. 

Na de rust zag Blauu Z~art kans om, profiterend 



• -• --~~-----•-~•---h------•---•M-~ •----------•••••• 
v:1n een d.ekkJ_;,;,ssfcut, de gel-i,j·krnaker t·e pr;;::.'.'..c; ren. 
Toen ,ms he.t -,.,oord echter vérder aan Lens en in . 
twee. c;loelp11nten werd de duj __ dell:i.jk;e meerderheicî° uit--
gedrukt;· · . . : -- · :·: _ · . . 
. De Blau~-Zwart--spe lers vercJ!ieriel'I: zeker· een \'!oord. 
van lof voor de ijver, naarmede zij tot het,laatst 
de .'.'eakert, aanpakten en vo c r de .:spo rti e'rc wij ze:_, 
uaàrop" ze partij gaven .. En daar ook van· ouze zi.id_e · 
geen enkele ongerèchtigheid vo.orv1el., r:as-hét cic,ri · 
p:rc ttige Tiedstr ijd, lJl:1.a.rin· bovendien. nf· en t·oe · aar
dig. spel té zieri i:m.s. Meerdere spelers in dit elf'.,-_ 
tt1l beschiklrnn over een heel b'eh69:,lijk· sc•höt;•"t~r
,;:,ijl ook .het goede )rn:pnerk· v!'liJ.i·v·. Leeuiî,e.n .opvïe:j. . 
. · Een,van·defouten in dit elftal is wel, dat de", _ 
spelers' die in een duel ge,.,ikkeld raken, geen ·lnllp: ·: 
krijgen._ Vooral de rechtsbuiten, die iJel iets t_e_·,· · 
vaak .d~. hoek van het veld opzo}ekt, overkwam. dit· · · 
nogçJ.l e~ns. En ook verzuimde m'en ervan te profi te
ren·, dat de doelman van de tegen-partij, al was hij-· 
voor de rest zeker niet f\llecht, bijna· ieder.e. hoge 
bal even liet-vallen. Als daar feller on.gesneeld 
vms, náren _ er., zeker nog meer d'èiel-pt1ntén· gescbo.~a,.. 
' ' · · · ' · · · · · ' · · · · · · , - - · · · ,· :: · ·. A. v~ G.; • 
---------- ·. ' -- :·:,... ___ . ----. -- •. - .... .,: .. - ,· ___ .-----.----'-~ -.~-- .. 
VAN DOEL TOT' DC:8L_ ;. __ . , . _ . _ .,,. ; . _ 

Lèns A veroverde be;i.de :'Punt.én;· dool;' ou, het ge- :. 
zellige Ni-euw,Ha.neribllr.g· in .eerir"áardige ·wedstrijd' · .. -r 
met 5-4 _te' w,innen. Nadat Q,uicki,, de score had g:eo\iend; ·· 
maakte W. v,Gein uît een scrimqmge gelijk. Koos Ras 
zorgde vervolgend met 2 doelpu;l'ten voor een· 3~1 
voo;r:sprong, met welke stand de:; rust· aanbrak. lfa de 
tb.ec zap: Q,uick kans gelijk te llléi.kcn. Door' &1:00:ü:i van 
Vl"v'IGe:.Y.1. ·en A"V,?ste"J: ..... la?run Let1s>cp 5·--3, ·\~n.E\.î_:116. ,de"·' ) .... 
Haw..tjcs 1.Trn:hè.a:t.' nog ecnmnaJ. Il;et :r~,iT::ij}:en. gn.v~1-11·-~-·· 
zodat r;ij mt.:.:t u1. tcrs·~ lslc in- lJ~:-rs0hrl aan hët lD~g--
s te e i mi tr-,,kken .. .. 

f-i'c•t· nro+ i~,-:,.~- -~1-r->1ft~'J î"r::.gr-t, -D1·,:-•~ z--,,1'-r,i- i-•• ~i-~ 1: J;,1;,_ __ : A •• .J.. • Glc..l,, _'.J .,,.; -' , ~ --· "-,1, -" ,._ \., • .1 J,;) ,_'<.,,.~-!.•.~ \>;\:"_,1:,_, iJ __ - l." _ •· 

De 1lo.ssGnn.a.rd.cr·s-1îö.i;ëil-dj rëc t ·~de lc j} 'i.H,'t ~ 0!~1 er 
verder cie 11,~10 eerste helft nJt·bt r:1eer aël,n é;(~ } as· te 
)::0J:1e.n _ J[ian:.r - ondanlcs hc-t ½'..Jocgr;n v<::ln de' onzen vie-len 
er ge::en·goo..ls_. k_.s.nr1 c(f; ~-s.~st. :m.n.nktc: v.- .. Bi."i..:L\7·.•:1 met 
een koyba,J. ze lijk. Lens d:r:on.g :..Ncr 011., -i:J'lD..r 1t.1n . · · · 
Bla.u,:; Z,:,,rt met een snel.~_,: "cü ti]Ta], p:-ofi tccrd0 l2-l) ·,,' 
Pe d~·.r-.r,:,p ;rç:.lgende l1el•.:3gcring Y17.n h·2t ""iila2seno..c--irsc 
f.l()Al ... ,:,."T~'Y"i-:l~:: de rsnl~i -j~ .. ----~--.·1 ~,- ,... O""''· 17'C ... 'LOë,1••('Pl''·.:i ·{no"'.'~ ,-~·'-;, ..L•~>i•.•~~. ~ t;--'- -·••J''·--·-·"'"-•·• . . ~o ··- ,,. ,...,..., •·-'-• .. .,~..i. 
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:;:--QO-.~-~~--···,···-·,--' ---------- ------. ·-----. ~- .. -----·----- .. · I 
:J. Runfüirkrunp. Een te sçiho.m,2;:J_e beionil:i:; ,,.1or ons 
veel betere veldspel. ·•.. . 

Tegen het sterke Graaf Yli1lem ging Lertfl_(J_ met. 
3-0 ten onder. Dit is nu al de zesde nederluag. 
Toch ,:erd er heel behoorlijk gespeeld en als dat zo 
blijft, zullen er zeker ,;:el gaun overwinningen ko
men. Volhouden dus! 

Het I-elftat, hoe,,e 1 onvolledig, behaalde een 
ruime zege op R. O.A. Uit een goed genomen straf-' 
schop scoorde W. Stoevé het eerste doelpunt. 1:.:. O.A. 

'maakte gelijk, maar bleek daarmee zijn kruit ver
schoten te hebben. Bij J:,ens uas dat nog lang niet ' 
het geval en doo·r Lutterman'en Stoové ,,erd het' 5--'.L. 

. · · A.v. G . . . . --- -----. ________ , ---· -------------------------------. 
DE GRENSRECHTER. 

Deze bekleedt in de vo.etbal,1-:dstrijd een voorna
me rel. ·Door n,1.m,keurig·en .eerlijk optreden zorgt 
hij met de scheidsrechter vcor een· goed verloop wm 
het·spcl. Zijn 1.1.~,m!ijzingen kunnen de scheidsrech
ter voor vergissingen beheec'.en. Welisrmc.r LJ.ag hij• 
nooit v::=rgeten, dat de arbiter het l:::.atste 'Cooré!. 
heeft en dat hij zich bij diens beslissingen dient 
neer te le:ggen, mc:.e.r als hij :i.ctief, neutr2.al en op 
correcte ,djze zijn tQ,L\K,: .vervult,. zal de scheids-· 

.rechter hem vari harte vócr de samem,erking bednn-
ken · , . 

De grensr<àchter niag dus. zijn \,erk nee i t als een 
·;,eïnïg :betelcenerid<2 bij zaak beschctnen. Zijn ,-:ij ze 
yan deen k.in ·een_bel1:mgrijkc bijdrnge .vormen veer 
e.en juiste rechtspraak bij het sp-.!l. 

Hij' speelt slechts de t,1eeàe vice 1, maar deze is 
onmisbaar in het symfcnie-orkest. 

Het is verkeerd de grens:ceehtersvlar, 11.chtvaar
dig te accepteren, te i/eîgeren of caTI een ander 
ever te dragen; 

---------------------------------------------------
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Jaargang 1953/1954 ·No::. ;LO .. , 5 _November '53 
z 1A KÀ' G .Ê :N D·J, ... LENS• 

Vrijdag· "6 :ITo·v.: Bijeènkónist .van junioren- en pu-
:i;î:i,llênleiclers. · 

Zs.terd.ag • 7 Nov·.: Lens F-H~I-Pup·; 
Zondag ... 8 lfov:'.: Lens l-3,-~-5-6-7-B-C-D-3. 
Maand.ag 9 lTov·. : C:11l.,"ba:vönd. . . .. ." . . 
Woens'dag. 11 ·JNov-. : ·De Wóensdè.gmiddagclub. 

',, .. 
------------ ~-- ---------· 1 ---- --------------------

Ds' ""7"A.C~r:;i '·AA1, <P"'t POC'·"l!D · .;.:J .!.1.:!.l.lJ* .1. .L.i!I -· ,. ,..1..1...,J. ,/ -'- ~ 

-- ·· Enige· weken ggleden "noest èen·.van ·cnze spelers 
geblesseerd het 'vèld. vèrlat"en; · Zijn been _vertoonde 
een flinkè jaap; ge·volg van_ een spijker,' die uit 

· een "vijandelijkè" schoen naar bui ten stak. De 
scheidsrechter inspecti;erde daarom in de rust het 
schoeisel van de spelers van beide elftallê!n, Even 
later_ kon men·me·e:t' da:n· de'"hélft · der· 22- spelers be
zirf zien ge-vaarlijke' spijkers- onschá.delijk te ma
ken. Hierbij' waren meera·ere Lens"~rfl .. 

Dit ·voo·rval, toont, dat men zi•ch "dikwijls nog 
niet realisé"ert,'~ da·t vo-·oràl• .de schoenen elke week 
_geccintro le etif ma eten· worde.n. 

· -· - Uitstekende sj;Jij:kèrs zijn een gevaar voer de 
te·genstanders' -~.n ieder, die_ zijn voetbalschoenen 
niet elke we~_ki .inifpec teert'·en de spijkers onscha
delijk ;;iaakt, _be_zond:i,gt _zich ?,an grove nalatig-

. l-1eid; Als hierdoçir v'~;r'wohdirrgen- ontstaan, is de 
1:Jetreffende· :s:i;>elèr ·schuldig 'aan het veroorzaken 

· van' lichamelijk letsel. · 
_ · "Ballen.protesteren.niet·,·maar het is droevig te 
·, zien hoe "Verminkt ze. so"m :na eén i::edstrijd y,•orden 

afgè leve·rd .-- ··· . . . ; ·· .· . · ·· , . 
. InsJ>eéte:er ... elke .w.eek "UI, vce·tb:.i.lschoenen en ma.ak 

·. uitstékende" spijkers· onsc:,rn:1eliJk! 
Ree'. 
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. -··.···:··-.. o.F·F,_I.C I ::::::·n 1,. ;;, 
Aangenomen:, als ·lid: . ·. 

~ Ho· .. 18: '.i!."h.i.I~omans, de la Reyweg 176;_ 
-- îîo', 19: A-.v.d.Klaur,, :·;1eimarstraat 209, 
., lîo. 2_0: ;n'. __ ·B.~om,. · .... Valkenbo:skade· 250-,. 

3-3-1943 
1-1-194 '.\ 

; 4.:1-°J._'942 
· Iii' ballo tae:e : . 

Ho·. 21: ,l; · 'Go'ema.ns, ï1ei.tnarstraat 397, · · 25-8-1943 
Yo. 22:·P. Keniper, . 1\pt.lieinsiusstr.'92~1'.3-10-1942 
Aanwezi12: op Ockenburgh: Op 8 Nov·.::_)!I:,.'..W.' Ye.rheggen; 

.. _ . ~ .. · ...... ·· <. ·· ·.··.,Op 15 ïfov.: Hr. _H ... Helmich, 
Vrijdag 6 November 1qlj'<;\;. · ··--··· -'· ... · · · ·· 

. :·· .. 'Bóvënifaä.nde datum. dÎ.en €"tei: he·r.:i.nn'er-ing- -àan ·de 
::.::. bijë_enJwmst van ·de leici.~rs ·van. de. "juniores· en pu
_;::,: pi],le"n: Adrès": Gaslàe.n 5; Tijd': 8 uur .. 

Wij verwachten alle le.iders. . . •' . . :· .- . L. v. d. 
. ' 

·Meer. 
Dco-secr~tà~{ait; · ~ 

In de door ziekte van dhr. J. '\'/iTlams ontstariè 
tijdelijk_e :v.a.c;,.ture :i,n de- Ec-o· ·i·_s .Jn11iïdde·1s voor.:-·· 
·zien •. Het· vêrhèugt ons t~- kunnen"medede len, dat de 

#' Heer. P. J •. de Leeuw zo vriendelijk is het Eco-secre-
tariaat voorlopig ww..r te nemen. . .. 

. · AFSCHRIJVIlTGElî -Diil!liEl'T DUS TOT lifADillRE AAlTKGNDIGiliG 
TE GESCHIEDEN AAN, DE }I:.'ER P; DE .IEEU'.'.' SR., VLIER-
BüO.MSTP,.AA:r 596. . · . ··.· . · . . 

- . . +~~~~ . 
Int9._r:pellatie Algemene Vergad<::rll1g.. 
· · })har aanleiding vin· de in dê A1g·eniene Vcrgade- · 

..• ring _vi?,n 4. Sept. jl. door de. afgevs,ardigde van Cc
· _ _-·.· lerJ tg,s n,aar voren gebrachte lclaoht inzake een 
:. overschrijv;ingsgeval van eén speler van die, vereni
·;,. gipg, pa;9r de .v:ereniging'. Lenig en Snel heeft een be-
• spreking plaats gehad op het· Bondsbureàu door de 

Be.stuurscoimnissie der Afdeling met de heren Heykoop 
(Celeritas), Pater Bos,.iJ; Praalder en··H. Houkes 
(Lenig en :Snel). In die-·oespreking is 'komen vast· te 
staan, .dat wèl áa.n. de_.betrokkeh speler van Celeri
tas, na diens plaatsing op de school van het St. 
Jansco llege is medegedeeld, dat hij - als scho lïer 
van dat college en wi:).lende voetballen;· dit Ji).öest 
doen in eeh Katholieke Vereniging - een voorwaarde, 
,.,Glke sinds jaren op divers'e Katholieke scholÈm. · 
wordt gesteld me;;.t sanctie van de KNVJ3 en de Afde.
lin·gen, maar a'at 'gene:r)ei dwäng o.p dié spel-i:r ïs ·. · 
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uitgeoefend or:1 als Katholieke Vereniging uit te 
kiezen de Vs:reniging "Lenig en .Snel" ..... • ... 

( Spo rtkronielc) 
+=+=:t-=+=+ 

lngcval 1·g_1l:::.Yê.1'.§~.l..<:~ ... :r;:?.~~-1=g_. ~ · ' 
_ Doo:r; onvoldoende belangstelling kan v&n de ·col-

·- lectieyg sportongevallen-verzekering voor senioren 
niets komen; · · . 

!nliliddcls heeft het bestuur een aanbieding ge -
kregen· voor een persoonlijké. sj?orton1::2-;a; len--verze-
keJ:-ing. ' · · · 

De voorwa.ai0 den zijn als volgt: 
Ve:,:-,rnkcri.ng voor t:î"cketinge1-:. t .e; .. v. e,m ,mgev'.'1.1 

ontsta.an tijdem; Dffj :::iëlê voet·oa.lwedctr·:.~Jen en 
trainingsoe::·e,üng2r:. .8.:1.S}ne/J.§. tij dehs · ge za:r"-"'11.ijk 

··v-=E:!.,De:;.·.na.a::: ___ en.vcm het si:mrtveld. 

V,CCRSTEL _l. 

~~u~ ~ke~~_1.~g- 7!~ [; ,.f·l;:·7 ~1i~t1u1:;~i1cl-~'"~~a:~;~-l~Y~ ~~-- w;:k_ en 
8J.J a ... be1_di.)011g,_,,.jc.dJ.1\.t1.h . ..!.1 .... 1 1,.g. v. t= ..... n ,~,, .. 1H ?J.v'"J/Z .... 
val. P:tr::-m:i.e f. l> ~;o J.)e.{··~ ja,a:.:·. · · 
Dagui tkering van f. 2_, ;__ getlur,?11de ma.xii~u!'·, 11 }Vtil;en 
bij arbeidsongeschiktheid: ~.g.v." een ·-ru·e:tb i1onge·: 
val. Prëmié f. 2,·1;oper Jaar. ,. · 
V,OORST"i:L. 2. 

A U'.i. tkeri'ng bi.j •ove1·li.jde'.n f. l. CGC, -- : p ·emîi),·. · 
f. 0,60 per jaar ... 

B. Uitke:r;ing bij ,blijvende invaliditeit f. 1.00IIJ,,--: 
premie f. 0, 60 per· jaar. . • 

C1 Dagui tkering vàn f. 1,, ;;,._ gedurende 13 weken_: 
premie f. 1, 50 per· jaar, . . . ,:.-.: .. · · 

C2 Daguitkering van f. 2,.::,:,. gedurende _.11.:i,veken:· 
premie f; 2, 50 per jaari; . . . 
Eventuele belangstellende~ ge:Lieven.zi.~h,met de 

secretaris, dhr; }î."•Jié:µliicp, v. Slingelandtstr •. 135 
in verbinding te .stellen. ·•. . · · : ·· 

' ' . -, ·•+~;,,,-;-=+=+=+ 
,, 

. '•i 

' \' 

,. .. ,· :.; 
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In de vorige Lensrevue \~erd re.eds melding ge'
maakt van de tafelt.ennis 7 co·mpeti•tiés, welke ·o:p een 
clubavond gespeelq k:Ünnen ,,orden; De vei lgènµe ·week .. 
is er'een tafeltennis-demotlstràtie door H. Hàket en 
zijn clubgenoot Grundeken:,J)eze. beide heren schij
nen wel iets van het ping-p·ong ABC te kenne·n. · .· · · 

Verder stelt d0 Heer Hiérck'per·~ve~k iets .voor 
de eerste-pr;i.jswil1naar beschikbaar. Deze.wee.k vias 
het eén schemerlampje, dusiwel de moeit.e ,waärd orn 
voor te spelen. De H.H. Brljarters behoeven niet 
m:,g, te blijven, want voor,,hen blijft de. gelegen.heid 
open. · .. . . · " · · . . .. ' · · . • · ·· 

TuTaanda,gp.v.ond zagen wc o.o k de d:;,me s w.11 en_kc le 
cnzer leél.en·:.,;neze kunnen natuurlijk oolc mc,edoen, 
Het _is hc.us geen .vcreistG . .s,oGd tafGltenni.s te kun- . 
nGn spelen; dus karnt. &.lle11;.n?<ar de clubavond .. Hoc· ··.· 
meer· zièlcn hoe meer vreugç!,. 

'. ~- . . +=+:a+.,;at=t,. 
PRa¾RA.Mll!IA SE1'TI ORE:t,T VCOR Z Ol'IDAG 8 1TCVEMBJ:R 195', • 
· 2·. -- u. Lens l ·- Duno 1 ;;··. ·ïerrèin 1 lo'kaal 1 
12·.-- 1,l'. Ylà.asstra.at 3 - Leris,3 7err. Fruitweg 2e ged. 
12·.-~· u'. H.B.S. 8 -· Lens 4 · ,Terrein Houtrus't. 
l?· -"' u· Lens 5· -·D·.H.L•. ~-- ' .. terrein 1 lokaal 2 :r,ë,u•: Lens ti -.B..IJ.T. 5, .. Terrein 2 lokaal 2 
12-:jo u. Rijswijlc·.7 '- :Len's· f··· Térrein 5ulia.laantje 

.!: Rijswijk. ~ 

EiL ZO J:S DE .. OPS ~LLH1G VAN: . : · . • 
Lens 1 :• A. ten: Tiáiir, J.Admirà.&l:,,:s,v .Laarhovèn, J.'ilál-
s teyn~ F. d!" Jong, A·. Hoppenbróu1vèrs, J•. Wüs tefeld; H.Ha.:. 
ket•,H.Kortekaas'.,K.JCµypers.,F v.Mie:I:. Res.: .R.1!/ahieu, 
A.v. L1pcemburg, R. 'îlÜste:Çeld ,.W.lfegge, L~ider; Hr. H. . 
Janssen. Grensrechter: J.' L:j:nneweever .• ' : : :,: .'. . . 
Le11s, ,?.~ A.v. Gas tel·, C. Vis.ser,H. Kemper, S. Vloemans, 
B, Yink•, A. Bogisch,E. ten Berge·, J .v·. Spronsen ,A .·zuyd-· · 
,1ïj k, Y. v .Laarhoveri, R.Beckei;. · Res. ·: H. v. Niel,H. Eaas-
tepad. Leider:. Iir·. P. J •. dë- Leeuw. ·· 
ke_11.s_4:: .r. Jagér, H. d~ B~kker,B. v. Velzen, C .Hoogeveen,· 
J·, :,r. Ylesti ug., A.v. Gei::, ,.1-I;.',ïi l:!.e:!1s, H.He l:ci0h, L,·Fó rtnwn, 
... ~. t;~fi e(n·~?:' :;'; . . T...i. BonL -~~~e.~. ~ .J: Kuyp;:rs :- G. B:J"g:i. och.• .T ., 131'.'c ~ 

, . 

' . 
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·". ---·-,-:···-···· - ·-" _______ ..,:• . ..:::.:::.:·:·::.:.·.:-_:2·.:..:..::.::..:.:·..::..::.::._'_ ___ ,...ç.1· .... ·~·= 

chard. . , . . . ... . 
Lens .5·: J' .Frfjtérs'~-;r. v.Luxcii1bur9:-,'.1? .Kra 1·, ;r·.;B·6ortman, · 
-R.Eou'cc.e_s ,Ji..Kr9l, P .d.è ·Lèeuw·,R. v.~, .Eeer·, G. v .°Ç}-Ji,n•, 
G.1a.E1,G.,i.We·s,fing.· tfo1i·;: 1>.de ',7eèr1;,S.de Br.uyn, 
Lens 6: lr. V6J,1'8bregt:, J;Beckers, VT.Klüµnen, G. -it .Ree
nen,lL Ho llä.nde.r, L·.l\Jiessen-; .. P .. Pellekoo rn, Ph: de Heer, 
H.Muldcir,M.Luckel, S.Kroón·:· Res.: G.He

0

ndriks;'E.Saro
léa·,C.de Maat. t~Jp_,e:r .. : H,r'.:-Vollebregt' .. ' .. ·. 
Lèns 7.: A .Blok, J~Ba:1lering, F. Ii:Iourik', G'. Vreeswijk,· 
Ift. v. Leeu1ven, ;r .Bon,tj e ,.-:r'. To):lê kö"o rn, H. v. Ri:in ,A. v'. c- · •. 
Bemt,1-ï.v.a·.Boo.gaa.r-dt-;-.J,.'iÏal'laa;::t.- Res.: H.Le)cç~ J.v.· Zon, S.Kr.as. · : :; __ ._:,_;,, .:., '. ... : . '. · -- . 
De··aanvoeräê.r·'varr l).é_t zevénde elftmi.i wordt".riögmaals 
verzocht het· _weds·t±i'j drapi}ört ui ter lijk i\'iaanda.g-
airond in te leveren;·: · ·,: . · 
Afsch;r:-.i-jvihgen' in' '-zel"ir'_noci•dzakelijke gevallen alleen. 
aan·: :Dhr. P-, ·J. ,de·.·Leeuw·, Vlierboomstraat 596, 
uiterlijk Zaterda'gmórgen. ·Dus nergens anders' Dit 
voor een· góede::órganisatie~. . 
îiîiet opgekomen spelers -of ;,reserves van j, 1.- Zondag 
moeten nog deze -,;1eek.de· redenen van hun ,,egblij-ven 
berichten aan Dhr. P. J-;:de Leeuw, ·Vlierboomstraat 
596. Zulks in verb@.cl. _met~'.eve11tuee'.l te. nemen straf
maatregelen.· De ze-_' :pe.rsonen.,:zi:jn: J" .•. v.,Zon, C-. Bogis'ch, 
J. Bro chard, C . de ]!i.a[l._ t; _0. ~<r.?,.s, S. de Bruyn . 

• - ••• ··• : ,"1" • • ' • . - .- ..... ----. - . 
PRffiRAilllA J1JH·IOREN- VOÖR ZÁTEPJlAG··t· J:TCV.tl:1.iBER 195',. 
3·.45 ·u·, S-.V,T, -'Lens·•;F,. Terrein Buurtw.2g,Wass. 
3·. -- · U:'i Lens H - Q,uick. . .S.teps Terrein 1 lokaal l' '· 2·,30-u·. Ràva - Lens .I .. .. Terrein ZuidGrpark·. 
1,45-·u. Lè-ns Pup.- ·Q,uick St. Terre.in 3 lol@-al 1. . . ' : . ...., .:: . 

PRCGRMIT,i.4. J'JEIO:i:EN VCOR Z@ID.:\.G -8 HCiVE0•IBER 195',. 
1.:1.5 u·. rens B - ~11icl( 13''te'ps Terr1=in 2 lokaal 5' , · 
12.- u. Velo '- I.ens· C · ,. Terr.lfoordw.Vlaterinttcm 
l.·15 1.1' •. K,R.V,C, .,. .Lens .D ·i ·Te-rrein te Rijswijk: 
12. - u. lens E - Verburch Terr2in < lokaal 5. 
Ju'lTicREs, AT'i:IT:lJTIE, . . .. '.f 
- Spelers van I: zijn)z;:(së/ite vo.cr B. 
- Samenkcmst voor C: .IeY\7eg - hoek Vree1,,,ijècstraat 

11;!5 uur. Leider J)hr·. J, Wals.teyn Sr. . 
- ·SamÈin.koms t -voor D: ;1,2 .15" u. _Capi to L Res. : 1'T. de 

Grui·j't-i'r-. Leidé'r Tl_n:J;'. P: .. 'Me~'i:shoek Sr. 
- Reserve voor·:::::· ·Tf:•Pröv"Per·,E,Striii.,er. · Leider Dhr. 

;. .. 



. . . . . . . . . . . . . 

=~6: ________ . " "--------" "-------. -- " - "--,, ---•-. " - ':' -
· ~î. Gillis sen. . ... 
- 3a.menkomst· voor F: 3 u, -•"Het Vlat:htje ·' 1:a.lieve'ld. 

Reserve: G. Jehee en ,J, v.d. Vring•. Leider Dhr. G. LE).lll, 
Leider van H: Dhr. G. Kem:perman·. . . -,, ....... · 
Samenkomst voor I:· 2 uur _Rava-V.V,P. 

·- Leide:r voor I: Dhr. H. de Bakker,· : ...... 
~ Lè-ider :pu:pi llen: Dhr • .,J: Bom. . ,· .i · . 
- iHet te vermijden a.fschrijv;i,ngen aan Dnr>~. v.· d 

Meer, jJoorfü,al 7<J, • té1.èfbcin 33.3388. · :Y: : . • , 

RESULTATEN VAi{c~l QCTÖBËfi'."~lj~î\~cVE;,,IB~~- 1953.;, .· 
Scmiorcn: · , Junioren:··· · . . 
Lens 2 .. c'--'. i'oriegidÖ. 2 _,_:?,4'1 Lens :A ·- V[esterkw. · 5-.i· 
·Lens 3:-~H.v',Holland 3- ·7-ï ;D~R-.B.R,K,-Leüs B a-8 
Léns 4 - Oranj"c,. BL 4 · · 2-:3 Lens C .: W;i,1.he],nlus 2-4 
Vios 5 · ~- Lens 5 . 3~2 . · lens ·n '- Q,uic"lç .st. 271 · · 
Lens 6 - Spocr,"iijk·6 5.:2···1.V.S.J ... ..,:Lens E'; 3~c 
Lens 7 - Celeritas 7 . 1-"3· Lens F.- K.R;y,c.; ·· l-'3· 
PUQil:Len: . . · .i • Den· Hoorn - Lens G 2-0 
V.v:P. :-.Lens•'. ,_-. · .. · 3:.:c D.H,I.. - LGns H_: ... '.§-.O· 
Vri .ind!sch. . - :'. _ I.ens I - Juvéntaä" 1-5 
's-Gra.venzande-1 - Lens-1-- 6-4. 

-~----~----
DE ·sTA:i;J"TJEif BIJ LENS 'i', 6 en E LUIDEH: 
-:i_e klas IC: : -;4e klas L: 
Vies 5 ·. 7 13 37-1~ .. :,..Rijsv1ijk 6 · · 6 . 12 

.v.c.s• .. 5 6 ;1.1 ,-:i,1-1-:i, -· :;v_c~s" 6 6 12 
Rij sw; '3"•, 7 . 11"" ':i6::.l4 . '\7ilhelnL 6 6 8 
Westerkw. 5 7 · 8 26"19 :: Lèns 6. ·· 6 . 6 
FB S -9" 6 ':.1 '-"14-,l'.l, · .. B· }\ifT· 6 7 5 
i~ris 5 >,-_ 7 ·,';.·7':·.::24-1:\ ." ·_ 1C:R:v::._c•. 6 

5
5 4 

D.H.L. 5. _ 7, .. 7 .. 23.:.15 ._ .. ii\nàsstr,. 6 . ·,i· 
Delfia•'-5é,.".-.7.;.: .. -·:2::-,"l:5;-46, :·;'Of_;·--131 .• 6 6 " 2 
Crcmvl. 7x} 7 ·· , ·-c:: , ·2c-29 '·· ,Sj:lo_orüeg •. 6 "7 , · 1 · 
Scheven.8 7 . C . 8.-6'0 H.Y. V. 8. ·· 0. 0 

51.:. i 
16:..a 2 
2C-1C. 
17-15 

9-25 
18-20 
1c.::.28. 
5-21 

lC-28 
0- 0, .• 

TL) CromvliGt 7 2:pnt: i,r_i· m:irfd, \"!egen~' staicen \7edst_r_._ 

2ekl2..sI: •·.l• __ ;).:".-:··•.-· 
".1 . 

Q,uick St. 5 · . 9. · 1§-,-··4 J"uventas 5 ... 4, .- 9-~9 
Gr.'.'l,II V 4 . 8 29-.3. · ... :L.V.S.J... 2 . a 4-··2 
Verburch 5 . 5 ;I.5-lL - Le'ris E : .. , .5 -· 1 7-3i 
V,V.P. _ 5 _ 5 ." 8-12. Wes~landiá 3. ~; , 3-1\ 
In deze: s t~lid .:is· al1een dCi, uitslag van L. V_.S; J .-- :.. ·_ 

. Lens E van Zondag l Nnv; ver1;9rk;t .• De over:i~? re- , 

.. ',;:.. 

"T 
.. ;!;. 

' 

; . 

. , .. , 
• 

' 



__________ --~- __ .......... ____ .. _.·.: _____ il':-:·-:~, ..... ,. .. -,.-.--•·-·--- .. ---~fî~ 
sul tri t.en z ij_n nog, 'niet be!cend:. _ •_•· , .. "c" .. , ., .. ---------· ------------------ __ .- --- --- ---------- ~---
VA' R 'I. A,. - .. -· . '.. '· 

. .. . . ' . , .. ' . . . ' .. 
v. v. Lr,,,.a.,rhovcn speurt al ·.enige tijd, .naa:r een v_er.-

• loren groene legerhanddoek.-Yoor wi'e in liet bezit_ 
is van dit textiel, volgt h_i'er zijn adres:' Vog~l."-. 
kérsstraat 86 en het telefoonnunnner: 19.43.18. · 

- H. de 'Bakker· heeft t}mis een: plastic _zeepdoos lig,.
gen, die Zondag onbeheerd op, Cckenburgh we:rd aan-·· 
getroffen. Bovendien vond hiJ in zijn jaszak een· 
paar manchetknol)en, docr een ander hierip. gede:go~ 
neerd, terwijl uit deze zelfde 'jaszàk ,e·en zwart: . 
vulpo,tlood (stifthouder) verpv!eèn:;.. '.'Tie dit laatste 
voc rv1eru heeft meegenomen. o.f .• eé'n van de beid'è 
eerstgenqenide' artikelen mist, stelle zich mè·t hem 
in verbinding. Het adres is Rottermondstraat· 11.8; · · 

--------------------. ------------' -----------------. 
HET ZOEKLICHT. OP LE1'1S 7 El'-T :c..::ars C .. _- " . 

Celeri tàs 7, :vorig seizoen gepromoveerd; maar na 
enige slechte resultaten, o:p verzoE;k_ van zijn .be
stuur, weer. in de 4e klas teruggekeerd, _was de te-
genstander van onze zevende editie. . 

In de eerste he 1ft had Lens,, gebruik makend van 
het sterke windvoordeel, een meerderheid en was vrij 
regelmatig.voor het Celerits1.s.:-c1oe-l te vinden. GiJ,als 
maken was echter niet de sterkG' zijde ve,n onze voor
":.oede-spelcrs en alleen H, v .• d .• Boogaardt wist :t 8 
min. voor rust de vijandelijke keeper te passeren',: ' 
.hetgeen een 1-:-C voorsprong bij de pauze. betekende .. : .. 

Het was duidelijk, ,dat onze verdediging het· in de 
2e .helft zwa.a:r:,-t·e .vcrdurGn:zou krijgen. Een tijdje 
hield. zij .nog 5:tand, maar verv:olgens was 'bt1men 10. 
rainuten de yöorsprong _gewijzigd i,n een 3-1 acl1tGr-: 
stand. Het laatste gGé\eelte_ge'.f nog eèn ople:ving te 
zïen, _maar.gesçoord nerd er.. niet meer_. .,. 

}.Iet is_moei,.lijk het zevende ·als ploeg te 1:Jeco:r;de
len, want .. het feit, _dat dit elftal het laagste iE;, ' 
maakt, .dat e:r: nogal_ dUcwijls gerou-J_eerd meet ,,~o.rden~ 
De s-pGlers., die elkaars spel goed ljiennen, kamen d_ik- :. 
wijls _tot aa:r;dige combinaties, maar de kern, die vit · 
oud\:)re .s,pelers .bestaat, ,i.s tqch te k:),.ein om alleen __ :, 
dacl,:i;:.door s,ucces :te bceke11,, Tiegene_n, _die nie't_-,-töt (:J.e.,. 
ze,:kerp.-be_horen, begrijp_en _l::Le1; speJ,.·:va:n b;v. ·-:\I .• v., .. 
Rijn niet .e.n ·vele ui tste)!:_ende, -pa,ss_es, vze.rdetJ· Q?,YLO:Ck. 
ni.et ui.-tgebui.t. Da VPrded iging· mae,k,te- de E".''0.1:ce: ,'.':;iu t . 

' 



-987 . . -··------------- .-----. '---- -~~-------------·---·-----------· de tegenstanders t0 veel te laten 'korn,1111, .. Zeker 2 
goals wa.ren hierv(l.n het geve lg-, ··Voer h0t overige is 
er door' de' meesten hard gewerkt. Wat dat betreft .. , 
is H. v, d, Boogaardt ·(de 4 lcruisjes reeds gepas
s2erd) een prachtig voorbeelè,. Het zal· hela.as moei-

. lijk zijn van Lens 7 een :2lri"qg_ te. maken, .. o.illdi:,t het 
roul.eren dit nu eenr.iw.l uits:'.uit, De w0dstrijd ï1erd 
door beide elftallen zeer spor~ief gespee~d. 

, .. , L .• de. W, .,;-Lens ~- Wilheli)m.s. .. 
'·J:n de een.te helft .met de winrJ. ïn d0. rug öntr.•U:

k.::ldtó -:lilhelv.us een zee.r duidelijk overwicht. Bij!:.ét 
·,rcortc1~1renè. speelde de- , t1·ijd ::,;ioh op r:wze spee]., .. 
1,,1-r:-.:.,, n-f" -"'l">"I hr-+ ""i='"'S1l7 t'";)i~-I,. h1'er .. ,,n ma~ ,.,,.,11 C 3 ~1~,.,r;+: _,.__ -··'" 1, ·.:.to . .:. ·--:.~ ... ::: .., .1. - - ~ r, _ 1;..:... • i,;~. ~ ,;; .., • - •• v,i.> ,, -
;3 ·:.anä . :tri~.· de puuze s cop rà.e J1 • v ~ Crnmcn tê gen~~ -mc.ro= 
voord.<::.1.: 1.enG ten t,,eede male het do0l nist te Yin
den,. hadden de bezoekers ook neg eemnaál de roos: 
getroffen, zodat. de (4.-:-2) zege ,van de geel<"zwnrten 
ei-:rf:lnli\ik gn~n momi=nt ~in gevaár is· g2-viees t. . 

E;1 _,,,cker Ilo.s de.1e verdiend. Vlo.nt al was .Lens 5 :1. 
cl(~ .. t~:1eede !.1~3lf7: ,:!el iGts meer i::i de 2&.nvaJ.> Ya~ e1:--n 
-.,oor-::du:cendE= br~legeririg zoals on3 doel in c1e eti1--nte 
helft had. d.ccrgemaakt, was geen spra1J:e:; en ook zat · 
er in de aan1rallen 'Ték'l de tegenpartij meer stoo ':
kracht, terwijl de verdedigingen elk:aa:r niet v2el · 
toegaven. Een ee1·vo lle nederlaag was het overigens. 
Ylilhelmus staat boven ·ao.n de ranglijst (met een 
·oijzonder goea: doelgemiddelde) en het rrpel dat dit 
stevige elft:1.l liet zien, bet!ees, do.t die gcede 
klo,ssering niet geflat:teerd is. . 

°\'fat· de· spelers b2treft: de beste ba.ck vonden ,Je 
Huub v. d, ltfeer (a.l 'Çl'D.!3 zijn collega. op rechts· cok 
niet slecht), de beste ho.lfspcler Kees Vel.dink, En 
in de voorhoede? Zonde;r bedGnking zouden ,,e gezegd 
hebben Ten CnderuD;ter ,, als hij mo,ar ·niet zo pinge 1;. 
~-een I!C,t meer snelheid en o,ctiviteit ontplooide. 
Cp het punt van techniek is hij verrc~eg de beste 
Vt\p het üru1vn.lsquinte t; hij bediende zijn medespe ;c 
lers enige ma1.en V/Ul goede passes en voorzetten en· 
zijn corners waren.doorgaans uitstekend.Maar door 
zijn vaak eindeloos gepingel, dat door het volsla
gen gebrek aan tempo tot nutteloosheid gedoemd is, 

· remt hij steeds de aanval. Als hij het gebruikelijke 
sukkeldrafje eens liet, varen .. en wat meer. speelde als 
op het nioment, waar9p :IJ.ij .met een uerkelijk. snelle . -, ..,. 



" ............ -·' • • • • ;" ;· •• ; • • • • • ' • , , ' • ' • ' • • • • • • • • • • • 1 • • • ' • - _ _ _ . _ · · · · - , , · · -:.9r-
- ru;h~;~ een prim;. en ;·nel afgeg;ven -bal de krond-
slag legde voor Lens 1 .eerste doelpunt, en 1:Jovendien 
de soms onplezierige. bej ege·ning van .,tegens tai1ders 
el:'rmedes'l)elers achterwege liet, dan zou dat'het 

· S1Jei va.il het hele· elftal ten go ede komen en' hemi in 
·aan·ziert,bij ~ijn elftalgenoten doen stijgen• ... ',._, 

' · ·' · ' ' ' -. · · · · · · · · · · ·. · · · A · · v: · @; · -- -- -____________ ,,_ ___________ -- __ , -- --·--- -- ---- ---- -
BLAUW WIT JOURlTAAL i92"- /19'JU.3.l. . · 

· Journalist was Ha, 26-10 weer eens OlJ de club
avond en kV/am tot.de ontdekking, dat.daar ook 
prachtig ge tafe 1 tennist kan ·worden. De Pé:pé •dó et 
haar best de ll'iaa.ndagse _clubavond aantrekkelijk te 
maken en verdient daarvoor ,1aardèring ·en actieve· 
belangstelling.· Huug Holland versloeg op de ·ping
pong tafel Richard België', De zoveeiste Hollandse 
overwinning in drie dagen. -Er moe·t Wo. · 28-10 in de 
Amandelstraat een vergadering ~.n de Hoge Heren 
zijn geweest .• Dá.t kostte de bestuursleden alweer .. 
6en· vrije avond,· Jsmn1er, dát çr meesti,,J ·weinig rë-
den is, punten, die op zulke· vergaderingen word.en 
behandéld, aan de· openbaarheid J)rijs té· gevén. We+•
licht zou in het tegenovergestelde geval de wa.àrcle
ring voor het werk van het bestuur groter zijn. De 
Lens revue van Do. 29-lQ. be\~ijst,- dao•t de· Pëpé op 
toeren komt.' De initiatiev~n zi'jn er, de daad ,is · 
aan de leden. De Juco is (gelukkig)' bij de_ pub1.ica
tie van het: :p_rogramma weer ·norr.1ale wege\-i ga.an be
wandelen: _De• zijsprong van vorige ,~eek vond ik niet 
erg geslaagd. Intus.sen hebben de jupioren· een vocr

,de1.ig doelsaldo bereikt-. De senibren mogen dit in 
geen geval c p zich·laten zittén.·De competitie 
draait· gestadig door en als we na de wedstrijden 
van Zo. 1-11 :veer-_ d,e ge maal de stàng·· oumaken{ zijn 
er ns1f s teè9-s·:ge~!l terreinafkeuringen geweest. Hoe 
bestaat_•t.-De 6 seniorenelftallen d~den··het met 6. 
punten niatig; · 9-wedstrijdeii leverderi· de junioren 6 
punten•o:p,. hetgeen slecht .îs; de·;pupillen verloren 
ook aL · ,:-~; · ·-· · 

.De. stand ri.a · 8 vo e toalw.eken: . 
Seniqren -45 17 _-_-1-011 · 18 · 

· . .1uniorèn 62 -24 · 7 :1 ,1 
Pupillen 8 3 ' - 5 

115 41 2C 54 lCO 

101:. :99 
18?-187 

4- 2C 
288-306 

J oun1alis t. 



-100- . -----------------------------------------------------'" •,T ï)(;h· .,c r r(-ë-:L 
- .. .. . - . . . . 

.··'"''=-~~t,J~r~a;~n;j~;·· t'\at 1let ·V.0rblijf op Oc~enburgh 
vrij onaai,genie.rri ;;c1aaktc, had grot.e invloed -op ·de al-
do.al' -gespeelde t,eclstrij.den. __ _ . _ 

. Het tweede had in de eerste. ,helft ,:lindnadeel, 
waardpor Tonegid.o aanvruikelijk een licht overwicht 
kreeg. Spoedig ging de YJedstrijd aardig gelijk op. 
Tonegido k<:!am. het .. ae:cs.t..aan boè. ... door een d.oe.lpunt, 
waar wel een off'-'side:-J11chtj_~_.:,;tal) zat, _l)l__g.at.-e:ven' 
voor rust '.:ist K. Kv.YJ;)ers de stand te nive.Ileren. lfo. 
ae rust krJam :het• Ronef:l.dc..:.dÖ0l onder ZY!are' druk en 
dcor,gcalê van A,:Hoe:Çnagel en J,I,innev!eev0r.',~eten 
onze reserves. e0n verdiende- zege te behalen. -

Lens -:,,, boekte een kl:inkende -cver,1inning op hekke
sluiter H.v.Holland. Cnze in het rcc_d gestoken Lens
:mannen_ ,;fa.ren voortduren'd' .in a·e meerderheid e.11 druk
ten dit ock in doelpunten uit'. De '.l,-0 ruststand liep 
in de- ti1e·ede helft.op tot 7-1. De "goa_lgetters ,,aren ' 
L.Zuydwi;jk (-:,,),E.ten Ber.ge (2),R.Becker en S•.Vloemáns. . -. ,._.. . . . L d ;:r 

. . . . ' - - . . . .- - • e , • 
Tegen de dr~ger van dè rode.' lantaarn behaalde ons 

.. A:_elftal · ee:n ruime- overwinning. Al he_el gauw o:pende 
Mas de score· 'en een lwartïer· later bracht hij de 
stand op 2-0. Ras voegde <ä!r. een drietal goals aan 
toè. Westerk-.1articr- zag kans de eer te redden, maar 
verder la;am het-' niet, zodat 5.,.1 ·11et result;;1.at· ,-.,as. 

Ook het'. B-e lftn.l spee ldé een grote oven.'i11_ning 
bij e;:lkaa'r. Lens scoord:0 hè't é.erst, m2.e.r tet. groot 
enthous:i,.asme van de g·cel-·r,i tt.en t:.erd de stand-geni
velleerd.- Voor rust liepen de onzên ed1ter ,:eer tot 
3-1 uit. Pas nQ. d,e doel\,iss.eling kaam het B. (met 
pincJ. tege;n ), geheel in zijn spel,· Toch· ,,erd het eerst 
nog· 3-2" ma1;t.r toen 1.i~s het uit en 5 1.ens goals vo_lg
den. · Ver!lchiilende doelpunten uaren van lioge !qmli-
teit.. . _ - ., : _,. ·_ . · · · 

.- Lens D i:-!On, hce\,el veel sterker d?,n: tegonstander 
Q,uick Stjps, sleciits met u-itcrst kle:in vc-rschil. Met 
de ·rust ,.:1as. de .stand. 1-C, door e2n fraaie kopbal van 
enzè midvoor. In de t,.--i::-::de helft n1a:1.kte Q,uick Steps 
gelijk, mc:ar een goed s_chot-van cnze: mcht;;btiiten 
deed de balans Tieer in ons voordeel omslaan. Enkele 
minuten voor het einde -overlèefde lens nog 2 straf
schqpp.:n; de -eerste t,erd fraai gi,;stopt, de t·,·1eede 
,,crd naast. ge.sc}10 ten. · - - --- --

A, v. G. 



D E , L :ill l':'" .'S: R E Y u E . 

7eekblad van 'de R/K/ ·Sportvéreniging Lenig en onel 
Cpgericht 18 Deo. 192c,:. Secr/:v .Slinge lanc', tstr .135_ . 
Terreinei1 Cckenburgh, · einde"kan vair Meerdervoc-rt 
. .. . Î\:lefoonnU!!llller,: 39.68.46. . .. · __ ·. 

. ·: R;daëtie ~ L'.dé ',7~~rt en A·: v•:Gas te'l . . . . 
Reda.ctie-.adre:;i: ::Anna Bijnslaan '17 

· Giro111.1Jnr11er:· Penn.L.en s.: 33.67 .11 ·· ·· 
Administr.-a.dres: J".J".'v.Luicernburg,èopernicusstr.56 

J"aargr:,,-ig 1953/1954 · H~. '11 12 lfovember· ·,53 
L ·3 lT B 1 .: Z .Jl" K A G E lT 1) A -~ 
Zaterdag 14 lTov·.: Lens A-F'-G-R-"I-·Pupillen .· 
Zondag 15 lfov·.: · Iens 2-3-4-5-6-7~B-C-D-E. 
Maandag 16 lfov". :-- Ciüb als s'teeds. 
'ilo ensda.g 17 · nd"v. : De · ·17o en sdll\g,,2idd~gc J:ub r 
--,----------·-----------' -·----------------------
DJ: :RgDAC7I3 AAlT HJ T 'JC Cfö7. _ . .· 

~.7ij zijn Zater!lag '.:eer e~ns naa.r een junicren
weàstri,jd · gaan ldjkeu eTI •\:ij durven zegge1~, :dat,,. 

· wij cns best geamuseerd hebben. Deze ervaring 
brengt ons '\'/eer cp het cude•· clw.pi ter: de belang
stelling voer onze-junioren~ Soms zien wij ~ij een 
uit-wedstrijd een flink aantàl toeschouwers langs· 
de lijnen van het terreit1., ... v1aaro1) een junioren-·•. 
\:1edstrijd wordt gesueeld. Eet is_ons·ook bekend,· 
dat bij sommige·clubs vele.eerstè.,.elftallers .,11;'l.ar 
de. verrichtingen van de ,i1mioren komen kijken. -Hu .. · 
verwachten wij helemaal 1üet, · dat he_t ,voortaan . 
zwart za-1-zien van de:.toesohcuwers, 'maar.het· zou 
toch goed zijn, als er wat' meer belangstelling · 
kwam· veer onze joi:lge ga.rele. _Zaterdag waren wij .. 
resp. bij Lens· I .en·Tons.F en heus, wij heb'.:Jèn·er 
geen spijt van. :be "jongens v.onden het· erg leuk,.· · 
di.ü "i'l.e redactie;• langs de· lïjn stond. \7ij ,-.rillen 
het U~ ·se11io ren en· ouders, nog eens 2:1et _nadruk 
v0rzc eken: "Gaat eens 'kijken.". U hebt bes list een 
?,e,rél.ige :raiddag en het .stimuleert de juüioren eens 
extr~1 hun ·best te doen. En vergeet niet, de.t er 
's Z~terél.ags·nog andere Lenselftall~n spelen dan 
alleen het A. 

Red. 
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.. l. '"' ]' I 1'1 ,. .~,-, _.,..,, • 

.µ_ .• ' • v . .L J->.:Ü _.., 

J\r-~nm::nch1e1:;i als l iel: 
,.. lïo·,· 21: J, Goer:1ans, We i:tJarstr[!-à"\; 391-; 25-8-1943 
_,,. ïifo. 22: P. Kemper, Ant. Heinsius~tr. ·92,13-1c-1942 

Aanwezie:. op _ _Qq].çen.Jl.ure:11,; Cp 15 Nov'.: Hr'. IL· Helmich; _ 
· - · • .. • ......• ·Op 22 .. 1\îQy_._; .F:r~P. Juffermans. 

Scl'lOTsine:. · . - . - · ·· · · · - . .. · · ·· · · ·· ·· · · · · · ' 
J.v.Zon en C.Kras ·hebpen_geen· gelloór geg.even aan 

de c-proep zich te v_erantuborden voor hun afwezig- - . 
heid cp .Zcnd-ag 1 lfovember. In. verb:5.nd, hiermede zijn 
zij veier 'dè ·_auu-:r van ·2··17ekèn-geschbrst •... : ..... .. 

~~~-RR~G~ià'si[r2~il::iicGiÏti~~iJ-:i2~N§YEMBE~ · 19')'<· .•. : .. '. . 
·:· '1.2'. -- u·. A.D,.O. 5 - Lens· 2· ··· Terrein- Zuiderpark ··· · 

• 2•. '.l.C u'. Lens ··'.l,: -. West-landiä .;:i, ·Terr'ëiri ·1, lokaal') .. 
2·. :ic u·. 1-ens·· 4··-· Archipel 4 · - Terrein· 2, lokaal 2 
2·. :_ u'. Rijs1,1ijk 5 .- l.ens 5 îerr. J"ulialaantje 

12. :-- u .. JI, V. Y. 3. - Lens. 6 · .. ,Terrein V'. Hogen-
• -- • -

1 
- •••••••• ~ •• houckla.an. 

1.15 .u. Lens 7 ~- V. V, P. 7 ·Térrein. 1; .. icik.áai' 2· · 
. . .- . - . . . . . . . ' . . .. . 

Elf ze IS DB OPSTELLING VAU: ·: 
.~ens 2: R,ltfül.ieu,A. v .I,wwmburg ,P. v .::n::'eren, J. Rco -
zen burg ,R. 1iTÜE,tefè ld, L·. de Bb er, H, l'lb.c.stepad ,K.Kuypcrs, 
A·.Hoefnage 1, W/H.egge, J",Linne\·1ecv8 r. )=1<;:.§_, : F. v .:the 1 .. 
:a:.Kcrtekaas·. ·Le'idèri·-Hr, ·A. de Weert. 
h<;..11.f'L .. 3.: -4.·v .Gi-..s -te 1" C. Visser, H·. Kcmpe:c-, s. VJ.oèmcms; .. 
B·. Vink .. H.·v .Niel'.,]!. ten Berge, if·j.,v ,8.9ronsen,:L. z,.iyduijk,, 

_. V,v.-La.arhov,en,A,Bogisclr. Rcs.: R.Beck,':r,T.VQllc•-
,; brGgt·: Leider: Hr;. !P. J. de Leem,. _ 
-• -Lens -4; - J-. Jhgt:t:,-,1\.. v. Geïn, H. Re lmich., l'L Slicdregt, J .v. 

J7csting·,B. v, Vc lzen, P. de Le·em,,, C. Rocg.eveen, L. Fo_rtman, 
:. L,Bom, J. lleyer .· Rc·s , :_· H. de _ Bakker ,lil'. v. Leeuwen. 

Lens 5': _ J .Frijters, J: v. Luxenrhurg',P .Erèl', G, y .Re enen, . 
H-. }Iqukes ,A .Krc '.I.., J .Brc cht?.rd,R. v. d .M.eer, 'ir. Verheggen, 
G.k"lll,G.v·.Gein. Re_!?,-: C.de 1:a.a.t,G.Vreeswijk;. _ 
l.€ns 6: _T. Vo l'.l.ebregt, J .Beckers, ·.1. KlÜnnen, L, de' Weert, 
H.}~ol'.1..ander,L,liiïessen,F .è.e ,Jongh,Ph.dG Reer,R.].'Iul-, · 
dcr,JJ. Luckel, S'.Kroon. Res.: -l?. 'Pellekoor!1', S.de B·ruin. 
LG.,S 7: A.Blok, J•.Ballering, :f.. v. VenrtJO·y ,F. Eo·urik, 
H. V. d .Boogaard' J. Bontje' E. St>.ro.leá, H. '\T. rtijn ,A .. V.d. 
Bemt,1I.v.l.eeuwen·,G.Hendriks.· Res.: J.P,i'l-1.eko,orn, · 
J,. 7al).,aart . · 
J. ·1u1i\,.art verscheen j .1. Zondag niet bij het 7e 

, . 



" . 
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elftal en moet nog deze 1ie_ek· de redenen van Zl.Jn 
wegblijven· melden E.in l>hr. P, de Leeu'.'1, Vlierboom-
straat 596, • . . 
Leden die in militaire dienst zijn, worden verzocht 
even bericht te zenden,' w~lké"'zundagén' zij kunnen 
spelen. Bericht s. v ,p. mm bovengenoemd adres. 

- ... -'!"' ...... -•-----

PRCGRAill!MA JUJ.ITIORElî VOOR ZAT'.illRDAG 14 NCVEJJ!}ill~_:l2.'î.3.·. 
2.45 u. Wilhelmus - I.ens A · '.l'e~·rein Costeinde, 

2'.45 
. 3-,30 

u·. Lens F - D .H ,L •. 
u·. · V-. V·.P·. "- Iens G 

Voorburg. 
Terrein 1, lokaal i 
Terrein Zuiderpark'. 
Terrein Ockcnburgh. 
·'.rerrei11 2., lok::-..al 2 

3•.3c 
2'.45 
1.45 

u·. ·n.H.B.R.K,' -· Iens H 
u'. Lens I -• R,K ,S. V.M. 
u. Lens Pup. -;: 1.7, Blauw R,K, '.l'err. 2, lok~al 2 

PRCGR.<\]!1[.A iTUlHCRE1'T · VOC1 ·zolilDAG 
12-:-:::: u, K.R,v:c .. --:-Lens B . 

l·.15 u·, 
12·. -"- u .. 
12.-- u. 

Lens C .:. 
Lens D 
Lens E -

Vèrbu:rèh 
G,D.A, 
Juventas 

JUlîICRES. OPG3L"i!Tl · 

:L_5JfCVE1'lBE3 _J/J'?".\, 
Terrein v. Vrèdenb. · 
':leg, Rijs,:;ijk: 
l'e rre in '<, lo kàal 5 
1errcin ~, lokaal 5 
Terrein 3, lokaal 5 

- A speelt reeds ori! lcrmrt voor drie. Samenkomst 2 u. 
hoelc Bèzuidénhoutse,12g - Rijnstraat.. :<,eider Dhr .. H. 
Houkes. Opstelling: Verhaai·,Eckhardt,LeJ.ieveld, · 
v. K~.ee f, Veste:;:-\ G:;:-i ónau, Combé, -r .E i.j à.en', lfös, Fo:rtrnan, 
Ras. Res, ~ G. Y.Agthoven, J.Gei·ri tsen,U.v·.Gein.'. 
B: Sa.>nenkomst 11 u·. Capitol,' LeideJ' Dhr·.L-.v.d.Mee:t-. 

- Den E: Reserves E.Strüqe:r•,J,v 3ussel,L.v.1flest:i.ng . 
.... L0i.deJ. ... d 1, t-.·.: E': tie .Heren P.4 J;fée_::.~shoek èn lf .G.ill isser::. 
~ Bi.j u- kü1u;.,;1: v. Gorc:um, Jehe.e, Khij ff, v.d. T,ttru1, füüjc.;n, 

v. Osch, iT. S:i,moni s, Suij kerbuyk-;v_. d, Vring, v. We ers, 
Witters. ·s:unenkomst op V.V.t:. terrein, Leider 
Dhr. P, Pellekoorn, 

- J.ï::i.k speç:j.t in H. Leider Dhr.·G. Kemperme.n. · 
F en I: voor de r1eds trij d ,latten ophn.ngen en co r
nerpulen plaf\.tsen! Jfa. ::i.flo.9p v:ui ·de y1edstrijden 
juniorenlatten opbergen! . . 

-·i'fiet te vermijden ::i.fschrijvingen ti.idig o,.'1.n:· 
Dhr. L. v. d. Meer, Noordrial 75, tel. 333388. 

- Bij regenr'.chtig ,,eer de terreinkeurings~dressen 
opzoeken; niet zelf bedisselen o f er gespeeld k2.n 
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\:Orden cf.niet. ,. .. . 
- :?rettige 1:edstrijdenr V:e.el succes! 

::m UR nm ! . 
De Juco moet nog·vóó±-·181Tovember.u.s'. de keu:.. 

ringsbe,1ij zen van· C. v .d .Booguer·t ;'il ,Ko k;K. Uhleribusch, .· 
J,Bennebroek en F. ten Bërge "):ii:j ·de"competitieleider 
inleveren··.- · · ·. · ·, · · · 

:iSaar ..... :. dG Jucc bezit ze niet, Wü.nt deze 
vlugge._,vrienden hebben ondanks veelvuldige aanmaning 
verzuimd zich te lQ.ten keuren. 
·. lfogmü.als: ;!21,n,s_qgg_ __ 'î_.l]_., Varkenmarkt 1. J(osj_;_enJ.~.1.

. lJo. boYengemelde da.tüni komt de stra.f: piet. voet-
1;).::,.l_J,,~ ! . 

Keuringsbe,.!ij zen bezorgen: lfoordwal 75. 

illSULTATE~_VAf~'f_7'-"E~t~'f~8"'-'N~O~VE~~~J~<IB~~~'R"--'1~9k2L.J.'.l,, 
Senioren: Junioren: 
I,ens-1::.- Duno 1 · · 3·-2 , Lens B - Q,uick St; 
ll'Ic.P,sstr. 3 •· Lens 3 4-6 Velo ··· Lens C 
H.B.S. 8 -· Lens 4 2-1 K,R.V.C. ·· I.ens D. 
Lens 5 - D'.E. L'. 5 9-C ·· lens E 

S.V.T. 
Lens H 
Rc.:v~ ~--

- Verburch 
I.ens 6 ·· B.l\LT. 6 1-C - Lens F 
Rij suijk 7 - Lens 7 3·-0 - Q,uick St, 
Puuillen: Lens I 
I.ens - .. Q,uick Steps 1-1 

DE ST.AbTDEl'f BIJ IENS 7, F E:H G LUIDE1î: 
'.l,e klus .G: '.l,e 'khts· I·: 
D·.H·.L·. 9· l'.l, 31-l'.l,_,. R.IC.A.V.V. 9 
G.D.A. ·. 7 12. 45-16 . Va'.l.kenièr'S 8 
Gr. W. II V. 8 12 ?-7- ·9x) Gr. \;. :II V?C )8 
Lens F 9. 9 27-25 , V-. V·.P·. . 9 
IC.R.V.C .. 9 

8
9 21-10 •G.D.A. 8 

Wilhelmus 9 25-12 Den' F..oorn · 7 
Q,uick St·. 8 7 20-24 D', Ir. I:, b 8 
B'.l.auw,-·Z,:. 85 

5 
17-30. D.H.L.c 1 

S·. V. :r-. 9 19-29 Lèris G 8 
V.V.P. 8 2 . 15-49 

17 
11 
10 

8 
7 

.4 

Juco. 

5-C 
5-3 
2-4 
C-·7 
2-3 
3-C 
C-1 

37 '- - 9 
22-11 
36:.. 9 
21-?-3 
16-2:f 
-15-25 

,·10-31. 
· 6- 1 

9-?0 

x) Zowel in '.l,G.:a.1s. in 31 zijn·o.2.nGr.W. V:J.c.·2 pun
ten in mindering gebrt:.cht wegen's niet opkomen. · . . . 

·' 

' ., 

') 

' t 

,,._ 



,,, .. __ ..... __ , _ .. ___ . ,.;_ .. _._;_. _ · .. -. _ . ____ · .:,. __ . _:1C5-
4" kl:::.s ::'1 : 

'·;uick 8 _8 
R::,,vc. 7 7 
'Je ster~.:. 7 8 
v.c.s. 7 · 7 
Rijs,-:ijk 7 7 

13 
11 

9 
. 8 

8 

26..: 8 V.V. P~ 7 · 
2C- 9 Ce l.::r. 7 
22·-22 Lens 7' 

,. 15\,;. 9 Cro2vl •. 9 
21_~13· ·Atchip.7 

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

7 
4 
8 
s· 
8 

8 
6 
'L 
3 
2 

ï.5-15 
15- 7 

8-.21 
5-22 

ll:-'32 

_rn J... . . ·•·1· _-- .. \)/1 4) rE-. ~ PF~o_,(E.N ~/,: .. ..---:----\-\_____,.. . r,, ,',, ,, 
· De é\fgelopen :ri.mandt:-.g hadden ue op onze clubavond 

een Klaverjé\s-tournooi .. :~r ,;erd gezellig gespeeld 
en de deelnemers \,arèn é\lle· t0vreden. De· demon
strël.tiè to.fel tennis verliep cndanks enige kleine 
moeilijk..1-J.eden goed. U- ziet dus, dat U iets' mist, 
als U de uekelijkse clüba:v;ond niet bezoekt ... 

Voer de volgende "eek hebben ,1e een verrassing. 
Wij wilden een wea.st rijd in pijproken houcl.en. Tot 
onze grote vreugde gaf onze nationale k=pioen 
pijprcken, Opa Klijzing, op ons verzoek zijn mede
uerking; hij zil ook op d.::ze avond aanuezig zijn. 
Laat Lens zien, dat zij .d0ze knmpioen versla.at. Dit 
is geen "nep·".· Een re:po rten zal hem nog een in tC.:r-
vievJ · 2,fncmen. ' 

· füJmt dus t,llen naP,r de clu'b::wond. R-.:t z2.1 y1eer 
gezellig worden, .zouls_<ä.e L,::ctste clubavonden steeds 
gezellig îJ1J.rq1A · .,. 

Kcmt dus 2-llcn !Tl 
, _____ "::' ... _ -·- ---.-~-·--------~--------- ------------ --.- --
·v A· R I A. 
- J. Willems' verzoekt .ons alle .Lcnsers no.mens hem 

te grceten. Eij mr'.g het ziekenhuis neg \,el niet 
·vcrlC'..tcn, '.illd.d.r '.L."1iD..lèt···11.Gt _gce.a..~· zoè.c.t zijn Ver
blÎj f da.r,rin misschicm nic.t ii.1 te 12.ng m-:cr z::,,l 
duren. îffc.t ·.1e hem V:J.n ht-.rte: tce:wenscn! ·· . 

• - In lokc.C?.l 2 is' Zond::,,g j .L ·e?n portëmonnaie' - m:::t 
nis· inhoUd·.c.a. tw;e sl.::ut0ltjes. - ge:vonden.'De·· 
eigen:J.a.r kan zijn geldbuido1. i:i.fha.len ·bij Dhr. v. 
a., · 1"1,cr, Nocrdüal '75:. . . . · 
De \/eek daarvoor 1;erd, eveneens op Çokenburgl)., 
een :];.ensdas aangetroffen. 'Nie dit si€,rra.ad mist, 
kb.n het ;.te:rugbekomen bij A. v. GD.s te 1, Tomaten-

. straat 166. 
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D. H·.1. 5 -·,.," l..::.:fik .,Jeinig plezi0r vcu1 · zijn be zeek 

etO,n CckcmbuiglJ., ·,:a.nt"r,1;,t .niet minder dan 9-0. trek 
cns vïjfdc: elf·k.l t,~1,n het ·:1.rurgst"e· eind. Over cfe ..... · 
'.Jcdstrijd kan ik kci,t •zi-jn. Lens ha.d in beide speel~ -
h::lften Gen vrij sprcle"end:e··md'\,rch::rheid. Veer de 
rust r1ildc·1i.et 0chtcr niet er.e: vletten en beho.lvc • 
enl:e le g.etr2.1i.en v;-,,u pe.ch en leg ic gemis të lrn.nsen 
sma.,.,kte G,·.-s.{. Gein ·t,.-:ce:nm'.l het genoegen de: Delftse 
è,ce L"L".ll te péi~seren·. De rneest2.l ueinig _g.:sv~-,,arlijke 
a.c.nv2.llen vt',ri D .H.L. '.!eràen den· i::nze. verëledi_ging 
c p va.kkuriçJ.-ïg_è \1:i.;j_ze: _ cns chtidc lijk gen~r>..lct : . 'tn . dç 
tt:Gt:dc _helft 'liep_ é:1.è de elpt.m t.cnm11.c).1ii1e · 'l:iêter,' '.7r>..nt 
J. Ras (4), P~ de· I.ceüy:,:A.·y-ifoter '"n R. v. d._Me2r 
Ycegd;:;n neg 7 gçals ci,_-i.h' il.ê.·scr.re .tee. CnzG gasten 
bl2vcn z,;1cege11 ·c.111_ de. ·eet· te 'redden, mar>..r cnze vcr
dedi·ging gq;:Ci1i'è_t·"thui,=·· ::et eihq_e larui1· ·dus met 9-C'. 

Tccli uas hc·t ee'.n v:rtj"slcèht_e·_,:,edstrijd. Dat er 
9 ge als ,·1erden _geb_cc c rd; 1.;2.i, veer e eri gi-c c t à ee 1 tè 
danken nan de z11n.kte van de tegenpartij. Vele dcel
J;lUnten warep··de belcrcning van individuele "te ties· 
(en inderdattd ,!n.ren onze spelers in de mee ,te ge
vallen te_chnisch ;oeter dan de· tetiens t2.nd er 1), maar 
juist datgene·, ·.-rat vcetb.ái àc11trelckelijk müalct, 
gced samensuel, misten ,1ij maq.r al te zee-r. De ver-
dediging was· vrij -hecht, ma.a:r:_hu·ldigde viel zeldzaam 
het v/eg~fs~weg:sy-steem. · De miçldenliÎlie·- .. iá,J.s -red'eJijk 
gced, maar vermceide zich, vc9ral _in de--èerste 
helft,.niet al te veel. De vc9rhcede maakte, zcals·. 
gezegd;· 9 ge als ,--·ac-clrkcl1" als· gehee 1 niet impcn-::-· ··· 
ren. Iiet wat meer "_hersenuerl~" en wat mi;1der cnbG_--.. _. 
suisd·schieten, w::1.s de sccre .dik in de dubbele cii- -
fers gekemel).. 3r uerd. spcrtièf iespeeld, · ·· 

0 

· ·· ·.: · - - • - - · · ·. ' _- : · 1;. a e YT. •·.--------- .. ----.--' ---·--------- .. ---· ·----------- ~ ··-- ---
Gee..chte Redr,c •tiè, 

'.:"' !'· .: : 
. - . ' .. ~\ 

• 

Zo.tcrd::igr:iiddcg _1.1. ben· ik.'met neg: een .Jucclid, 
nc.. i:1ijn· !Zn.tcrd.:.gs bezêek Q.P.n· cns veld, }:ir:,ur hot 
lnats-te g.9q.9_~lte geweest. v~.1:i een x;ccl:str:i.J:a ... vo..n __ t:·.ice· ... 
A-elftt.llet),' d_ie in, dezelfclv cçmpètitie·. s:pe-lcn '::tls : 
Lens· .._4.~ ·,. · · .••. 

0p·· e.eil gegeven :-,cr.1ent Y,Grd cle. bal c'naer tegen é!c 
l:"1.t .ge,1chc ten én stuitte vtm ::tchter élè do2llijn te-



• • • I • • • • • '· • • • • • • • • • • • • .• • ~ • • • • • • • • • • ' • • • ' ., • •· • ' ~ ,. , •• .~ ·• ·• 

.. . ,.-1C7-:, __ ----~----~-~-- ---------- ----------- ----------------rug het ~eiëi 'in, i~ ·a~ "hä;.;_ä_;;.;_ ",i-/;; "ä-.i ·keëpÖ-r. "Ïfo_··: .. _ .. _. ~ :·· 
scheidsrec:bter _stcnd cp,.het. middenveld· en ccrista- .· '. '· 
teerde het deelpunt niet,.De keeper ~ei."fot de'sup.:.. •· 1 
pcrters' acht_E::r ];let. deel, dat_ )?.ij geen scheids reen-:-·;. " 
terwas. . . __ .,;, · · 

Ik vc c r mij ben vci.ri mening,,-· dat de keeper in , :-
zc 'n geval niets behoeît te zeggen ert 'mijn metg~zeI 
was het hiermede eens. .': .,. ___ ,. 

Zondag deed zich eenzelfde geval veer _bij_cn1,1 . 
eerste. De scheidsrechter constCTteerde het doelpunt 
vannf het middenveld niet, maar _de g!'ehsrechter,. 
deer cnze Zee aangeste'ld, maakte do sclleidsrechte:i;
cp het doelpunt :ittent. Deze wees, nadil.t_'hij het ·.· 
hetvatte spel onderbreken had•'; naar de .!)Jiddenstip,. 

Hoeveel suppcrte-rs, laten "1li nu _o,ck eens eer~. 
lijk zijn·, hebben teen gedacb:t: , ":Mcti had je 1:1cnd. · 
gehcu.den": ., HGt ,1erd toèn ·1-1. · . 

En hoeveel su.ppcrterii -meGr zou.den dit gedacht 
hebben, toen wij ·een kuartier voer het eirFic neg 
met 2-1 c .. chtcrstond.en? • . • • . 

Er is· door ons. eers-te· met ,élan en cntho 1siasmë 
ges pee lel. De t,rce d_oe lpunj;en, die onze lin.·sbui ten 
à.aa,rna nog maakte met hoofd en rechtervoet.• waren, . 
na. de vele aislukkingen ·en. pe'ch-bailen,' ve ·d·iend.. 

Wij waren verheugd on de· d,verwinning. U: tbuncl ig · 
zelfs. Wiaar de handelwijze van de Lens-grersrechte:r 
verdient ook v~on~ze zi,ide een appláus. H-~eruit'iS 
vast te stellen, da.t·de grensrechter-als e-2n.vol
maakt· onpartijdig man de scheidsrechter ter zijde 
stond. . · . . . . . . . . . 

Wij waren Zondag trots op'het resulta~t van'het 
eerste,. maar iets tra tser cp 1onze grensrechter. · 
hoficiat, J~! · 

p; -A; v: 'd; C:BóSéh, 
~------ ·--- - •· ----- ·. ___ . __ .... :·- -.·' ·•-----.··- , -,----------·· 
BLAUiJWIT JOURNAAL 19')~/195'4,(10) '. · 

Wij· hebben :Ma.. 2..c.lJ: (Allerzielen) ·natuU:i'lijk · 
bijzonder ged,áçht a~ onze' cl1JÖgènbteri, die', ·dik.: 
wijls nog jong, uit ons midden werdèri 'Weggeroepen.--·· 
Zij rusten in vrede.: · · · ,· · · '.. . · .. · • ·. • · ·. ·. , .. 

DL 3-11: Er mankeert ·to cl'~ hee-~:t wi;t -aan de •men-··· 
·tali tei t van sommige Lense"rs .• 'Vleds;trijden, ·'WS,a·rui t 
met een beetje vechtlust nog een puntje gesiéi!-pt .. 

• ' -• ~ . • . • . • • ,_ '.' , 1 • 

had kunnen uorden, ·gaan ve:tlo•ren en ·,1at ve·e1 <'!rge·r · 
is, bij een belangrijke midstrijd van het vï;ffd.:i· · · 



-108- ...... ·•········ ... -------- . ___ ;.. __ ·-----------· -• ··-- . ____ ; _____ . -. ----- --- . 
moet met tien man worden O.é~l,GGtreder:: Voor•.de -~eg
blijvers, die zonder l.l.anvaa~doc.re reden hun mc,ldëers ; 
in de steek ;Lieten, mag geen pétrdon gclden. · · 

Vorige v:eek heb ik te· vroeg gejuicl1.t, want vol
gens de Lens revue van Do.· 2-ll' zijn de :_junioren hun 
voordelig doelsaldo weer kr1ijt. 17elis,Jan.r ];Lebben nu 
de senioren een voordelig saldo bereikt, maar het 
is niet de bedoeling, de,t het stuivertje wisselen 
wordt; Overigcms \,as het· afgelopen weekend, voore.l 
voor ,de j.u1üo•ren, slecht. Ons clubblad heeft' blijk
baar ook al een illustrator op de kop getikt. De 
Pépé-rubriek heeft nu een blikvanger. Wat•volgt? 

~nkele ninuten voor het einde·van Vrij. 6-11 
gaat de laatste dijk .d,icht r,11 Za. 7-11 vlagt geheel 
Hederland' om de afsluiting van het gigantische werk 
te vieren. De radio deed. ons de laatste phase mee~ 
beleven,· dankzij de r1erkelijk uitstekende reporta.ge 
vo.n Jan de Troye en Guus WeitzeL 

J;Tc, de;;e zijsprong keer ik ,,eer terug naar de 
voetbalv:erelr1 en op Zo.18-ll blijkt, dat 6 senic
r·enelftc.llen 8 punten vergaarden, de junioren be
hac.lden lC punten uit 7 r1edstrijden; de pupillen 
speelden gelijk. · 

De· stand na het 9e prograin.'l).a: 
Senioren 51 21 10 20 52 121-11G 
,Tunioren 69 29. 7 · 33 63 202-2C3 
Pupi Jl0n 9 . 4 -.5 4 5- 2] 

-~•·••-.. ·-•·- ....... _____ ... :---..........-........--~·-------- .• ,. .... ,. 
129 50 · · 21 · · 58 · 119 328-334• 

Journalist. -------------~---~----w•------••••--------••---~~--•---

VJ\lT DuEL TOr D'.~J,. 
Cnze vocTt!_'ekkCJ:.s :3r,è0ld.:::n een prettige, snelle 

y:edstrijd teg·sn Ock,mburg:i••"·buur" Duno. lens nnm 
midde 1s ff, Ko rt·eke>.2,S" een· voo.rsprong, die echter 
enige tijd la.ter op_6,á.viè.a:.,i&J.1 de .gr.enl3rechter . 
(11ulde) wcièr'. vèrlbrén· ging. In de t.I,eede he: 1ft lma.

men de groenzné\rtcn op goedkope ,,ijze a:.m een t\~ce
de goa·l en he:t duurde tot een lmo.rtier veer tijd 
vcor F·. _v. Niel de_:partijen wcer-o:p gelijke voet .. 

· br:1cht,.'Lens•'blëef doorga.an en het '.'ra.s {,,eer) .F. •.. v. 
lü0l; die het winnende doelpunt scoorde. Opva.llend 
nns de grote ro-:1.r:·q.ie. l:;i.t en po.len in dez0 '.1ed-. 
strijd spe·e·lden. Ee_n ·kleine, doch verdiende 3'-2 
o vcrüinning. 



· · · -~to9.:. ---·----. _, .. , _______ , ________ , __ .,,,. - - .. · -·------ -------------·-·~~---··-
Iflci.C!.Ssirn.~.t moest nc.. ~ ~n hP-trè.c :-::cèst:i-ijd in Ie_1J...~ . ..3.. 

zijn· ilîeel'füfre· ·e-rken-nen,• 1':.'.',o..s.st.r.a.ë,t..l<;i::p,.Jlî _he_t_._eerst· · • ·· 
aan bod, doch nog.·voor rust · .. •isten on.ze jongeus· .. a-e· · ... 
stand. dobr het maken van 3 gonlfl. in hun voordeel te· 
wijzigen. Vooral de ge lij k)J18.kler ·,'!as van goede k\:ali
t.e it. :,In de tweede helft liep Lens tot 5-1 uit, · 
voordat Waasstraat, dat zich nog niet gey1onnèn gaf'; 
door twee goals de achterstan,d tot 5-3 reducee;_r;d·.e: 
Cm aan alle onzekerheid een einde té maken, produ
ceerde onze voorhoede nog een doeli;mnt, nra.ar de . 
gastheren hadden _het laatste woerd. A'J. met al een 
verdiende 6-4 overwinning voor lens .3-

Het vierde_ elfta'l ·leed o-p -,Houtrust tegen een· 
technisch be.t.er 1LB.S .. 3· een kleine nederlaag'> In dè 
eerste helft kreeg Lens verschillende doelrijpe kan
sen,· die echter door talmen.en onzuiver schieten 
niets opleverden. 7'.;ee_ fouten,• in onze verdediging 
straften de krao.ien mee:dCJgenlocs. af, • .. •2.::,,rdoor met 
rust een 2-0 a.chterstii.nd ons .deel wo.s. Nti de pQ.uze 
zQ.ten de onzen e1; b_eter op ·en J; Kuypers redd.e cJ,e · 
eer, door uit, een· corn1;;r te doelpunten. De' hechtë 
verd·edigirig. v= H,B,S. voorkwam echter··vcrde're· goe,ls, 
\7a:-:.rdoor Lens· met· lege 11:~.nden moest ·vert_relc_ken. 

Lens 6 - B.H,T. 6-was in de eerste helft een ize
lijk-op"iáande strijd, -met de verdediginge1 als o;; .. 

· pass eerbare struikelblokken ( ru9t C-0). lf,!). de rust 
kt·eeg Lens (wind mee) een kJ.e:i 11e meerderheid, d"ie 
H. Hul der uitdrukte in het eerste en enige "cioe lpunt. 
Ee1i benal!inde 1-C zege. · · · 

Van Tens 'l ontvingen ,~ij wel een ·formulier, _cl.och 
@:een versl'l.g, 

· · I ; · 'd è W; 
. 1\ . . • - ~ . ~ - • 

~uick Steps heeft het, ons;B-elftal niet erg moei
lijk gemaakt, zodat het, hoeüel het spel van onze" 
voorl1bet1.e· niet \'!as· zo-als--gev1óonlijk ... (p.etgee11_ !Ile~e 
yeroorzaakt werd door de eniiszins gewijzigde 6p~·• · 
stelling), weer een flinke overwinning kon beha1en ·. 
De eerste helft leverde twee en de tweede drie vol
treffers op. En daar de achterhoede in het geheel · 
niet behoefde te capituleren, was 5"0 de eindstand. 

Cck Lens D deed het weer best en zegevierde met 
4-2 over IC.R,V,C. Al gauw haáden de onzen een 2-0 

' . ' 
voorsprong genomen, maar kort voor de rust s.coorden 



.:.110.:. __ .,. _______________ , ------- __________ ., ____________ _ 
c":.: g,.,:;t:1erc.:m tegen. In de twe-eq.e i1elft werd zelff:l 
ui:; 0<.:;:.' ccrner de gelijlauaker in het I.ensr;iet gede- :. 
pcnu;;rd. Het hiercp docr onze . jongens ontkc:'tende · · 
cff..;nsie·f was zo. hevig, dat het wel doelpunten op 
moes·~ leveren en die ·]!;wamen: dan ook,. 2 in getal. 
Een verdiende .be lening vociit' het harde werken van. 
alle spelers. · - · · .. 

Lens F speelde op l1et neer clan slechte S,V.1 •.. 
vold pnd21· verre va:.1 gunstige weersomstand:i,gheè,eri 
een 3-2 overr1il1ni11g bij elkaar. l\fot rust was·ae 
stand ê-C in ons .vocrdeql, cl.oer do:::l_punten ,van 
~J. Runcle1"kamp. In d0 .~t~ . .ic0è..e helft \T2rd ons do.el 
cnél.er è.ruk ·gez.::t dQor è'.e - nu :·.:..:j ~•indvÓcrdecd 
suclcnè.e - rocdl1c.:.11den -,en ·'t.1.:·:ee: tegcnci oel-ountcn Y!&
rën daarvan het resultal'J,t .• Da~.r aan d.c ä,nclc:ro zij
de ec:1.tcr cok •neg CGI.J. :keer i.:ord ra.àk geschoten . 
(r:eer dcor W. Runq.erkar,,p), ·::as cI::c einfü,tanè'. 3-2 
en ginrren beide, ptmten met Lens à,e. · 

Het-H-e lftal beh.aalc1e een v.ird.iênde overr:innin<r 
in een •.;eëstrijd, ·na,arin 1:lel'lOcrlijk agressief ge-~ 
speeld •.1erd,'De doelpunten (3 stuks)·,:are,, van 
goe:d' gehalte. O.iî:1. oo~ t~gcn st2rkcre tegensta,nacrs 
succes te hebben, za'.l. .echter nog ,;ieer sa,nenge-
s:pe2ld moeten. worden.. . 
· Cok Iens I ,;'Jist beide punten te veroveren in 
een ',!edstrijd, 0::aa,rin çle jongens van Dhr. de Bak-· 
leer meestentijds in ae· aaniral narèn•. C. v. d. Zij
den zorgde op onberispelijke '.!ijze voor·· het enige 
:::n dill? beslissende' doelpunt. Speciaal "?!. Stoové, 
f. Y. d .. Kley ,en L, Y.; d. Heer irerdienen een pluim 
irocr htm ·.harde ·we"Ike'n" gedurende de gehele \Jed:-
strijd. · · 

A. v. G •. 
-------------------------------------------------•" 

j 
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ZCNDAG 22 NCVEltlBER. · 
. ... .. .."' .. 

1)eze dag is een belwgriJke .voor cns e2rste 
elftal. In Rotterdam mcet_'cfan, ·-t;:egen afdel5.ng_slei
der de Musschen worden a.a.ngetrêq:ën,,· Onze voor·trek
kers gaan de strijd tegemqet met' dè _herinnering 
a.an de grote zege, die ·onze tegens tand ers tegen 
Duno behaalden, Laten zij zich echter nie1. blind 
staren op deze uitslag, ,'fant V.D .s. zag kt:.r.s in 
Rotterdam een gelijk spej.· uit,. 'het vuur te slepen 
en P.Il.K.· 11;ing met slechtS: -l_~ó·t_en onder. Gns · 
eerste is ZJ:)k<a;r niet· kansJ;oos, Zelfvertrouwen is 
in deze viedstrijd het 2erste vereiste, wan; als de 
ploeg zich van zijn-,eigen kunnen bewust is, zullen 
vechtlust, enthousiaËime,,, de v1il ctn te zegevieren 
tot grootse prestaties ins._p.ire·ren. ',7ij he-pen, dat 
vele supnorters. ons eerste; zu:).len vergezellen naar 
Rotterdam. De reis gaa1 peï;: bus en de .samenkomst 
is om 12.15' uurj,n cafe Hierck, Apeldoornselaan. 
'v7il men verzeke:i::d zijn var; ·een plaats, dan kan. men 
zich van te- vo.'J::en . .-opgeven bi;:(' Dhr. Haukes; 2e" · · 
Schuytstraat:'6C '(tel. 32ii721 J. • Eij zeèr.grote. be
langstelling· kan•'dan evéntüe"<:a,1-voor een tweede 

·autobus word'en gezorgd. ·:oe, cluogenoten, die zelf 
. niet mee naar Rotterdam_Kunnen gaan, zullen in ge
. dachten zeker bij _de we.a,iotrijd. z.ijn; Vooruit,, 
. Len's 1, -het gaat 1:;r,':om~·veel succes! . 

. . ' . . . ' . ~ ' . - ' --------------·----••.•---------~-:--·-------~--.--.-.-~!"!."':':_.---
I., E 1î ·s " Z A ·K :'A 'G E ,l< ·D A. . 
Zaterdag 21 Jfov.: Le.ns lf-G·-H-I-pupill<;n Vl'agen Uw 

" ·a.andácht.. -
:,;;ondag ·.··•.22 Fov.: De· 11:u·sschen - Lens li- Verder· kG

men .Lens 2-3-4~5-6-7;.'.fl_-.C-D-E in 
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_' .. ·.·'- lieï;"vcld;·· . . , . . 
llfaandag 23 1Iov.: 3n qe clubavónci wordt ;,.1 · vCÎÎler 

. . ·· .. ;;ri vol lè'.r. . .. . . . ' - . 
Woensdag 25 Eov .. : De Woensdagmiddagclub. 

•• ~ .' • 'I ' n • • -------------------------------. --------------------DE REDAC'rIB AA.li HE'r.'\70.óRb·;. . . ·_, . . ...... . 

. Dé :propaganda, die de. Pé:pé de laatste vièken 
maakt, Olîl het bezoek aan de.' clubavonden te stimule

, ren, begint effect te sorteren. Het wordt nl. voor 
·tJw .. redactie elke ,·1e~k )nóeilij·ker om -ru'st-ig haar 
werk te doen. Wij zijn daar erg blij o;n, want het 

· .. :1s een. teken,·'da.t ·èr::ueè·r~·e·e:ri''.bèter,"i veren-igirigs-' 
_ .band aan he't ontstaan is, dm:i in jaren het geval is 
· geweest'.· To_ch inissen wij nog Vèle joilgerè 'senioren 

o-p onze Mó.àndagse clubavonderi. •:Jij ·zouden hun wil
ien aanr2.den ·o·ok"eens :k·e_nnis" te komen maken met de
ze _wekelijksë bijeenkomsten. Het is er tegenwoordig 
beslist gezellig. : _, . . 

De Pé:pé is o-p de ·goeq.e \i.Jeg ·en wij verriachten, 
dat o2r van deze commis.si<:: nog ,,iel meer uit de bus 
zal komen .. W.i.j zouden',ç,chter uel de ti:p willen ge
ven, de junioren niet te, VGrgeten. C.i. heeft de 
P&:pc ook voor deze c:i.t;egorie een taak te vervullen'. 

. _ .',, _ . . . Red. __ ,... __________ ~ .. -...,~·-···----·', .. .,. .. ______ .,.. ____________ ·------ . -
----.. ··-··---~ ·--•r--. ,-

. CFPICIEE.L 
J\.f\tJ.I'ëZig0

-ö~o-(.,c.}ç_q_n.bu:rgltic.op" 22 lfov· •. : Hr·.P :J'urTér~ 
op 29 ifov:: Rr. W. Pr2.2.lder. 

. . . +=+=+=+=+=+ ' 
:.llESULTAIBH-:VAli •Î4 EN. l~f HCVE1'IBÈR 1.2.2...l-· . . . . 
· Senioren:, Junioren: 
A.D.c ... 5-.~ ~ns 2 ·' . 7".,:1 · Wilhelmus - lens A 2-4. 

'L:?ns 3 - ,7estl2Ildia 3 ó-ö K,R. V.C. - Lens B 1-lC 
Lens. 4 -,_l\rclïipel 4· 1-3 Lens C ·- Verburch ".\-1 
'lhjs,,7ijk ·5·- ·Lens 5 4-C Toiis D - G,D.A. Q-1 · 

··.•ILV.V; (ge;;- ïens 6 1-3· Icns E - J'uventas 1-7 
lens 7 ·~ .V. V.P;. 7 3.-1 Lens F - D.H.L._ l-'-2 

· v·.v·.P'.· ·- :Lens G 5-1 
· ·--Fupi3:3:en~-- ..... •- · --:•--'•--··:·"•"'D-.-I-L·B:-H:-K.'··-··I:ens"H--l-:-5 

Lens - .'Jit Blauw R,K0 .,f1-:-\'.:~.~ri;3 ;i:_,·- R,K .. S.V_.Jl{.:'C-7 
·x,v.!ll. het.feit, d!:i:t--''··l'Iet Binnenhof" deze week geen 
uitsl~en van de 4e klas-junioren publiceerde, 

·· · ,b:l=ijven de standen van H _en I tot .volgende week in 
-· portefeuille: 



.. 
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. ~T7i~ 
Dcze_·,)!e~k was door omstnndigheden Opa Klijzing 

vcrhiµderd om te koaen .. .AJ.s waardig rempla9ant· ont
v:i.ngen we zijn grootvader in ons midden. Er werd 
een stevige pijp gerookt·en els kampioen pijproken 
in Lens kunnen v:e H. Willems begroeten.· De Heer 
Hierck pteld.e. enige prijzen beschikbaar. De Tieg
blijvers.hebbe·n ·:iat gemist. Dus bij een ·vo-lgende 
ge legen~1eid komen we a.llenaal. Ruimte is er gene es, 
De volgende. ,;ieek houden ,.Jij een groot· tafel tennis
tournoci, waarvoor a.e handigste spe:).er zal worclen 
beloond met een p:l'ijsje. Cok kan men ·zich verpozen 
met kaartspel en biljart en eve~tueel een gezellig 
.babbeltje. . .. . .... · . 

Cverigens kunnen r,ij mededelen', dat wij er in 
geslaagd zijn de bo;venzaàl -van "de Hout" te bemach-
tigen, waar wij .op 2C Dècember U ·.:een aangename 
avond houen te bezorgen. Houdt •dus nu·_reeds _deze 
avond vrij. Het zal gezellig worden, wanneer ·hee'l. 
Lens aanwezig is. lil'adere nie"dede·lingen vo lgeb nog. 

+=+=+=+=+=+=+ 
PS.CGRAJl!fü:A SEJ\TICREN VCCR ZONDAG 22 1KVE 71KI!R lC/'1?. 
-2 -- u. De 1Iusschen"l'"- Lens i-·Têrrein ·Kromme· 

· Zandt,eg, R 'dam. 
12,'-- u. A,D,S. 2 - Lens 2 Terr. J\fonstersche

weg t/ö no .12 Loos-

2. 3c u·. 
3.-- u·. 

·2.30~. 
12.-- u. 

Lens 3 - .G.D,A. 3 _ 
G,n.A: 4 - Lens 4 
Lens 5 - V.C.S. 5 
'v7ilhelmus .6 - Lens, 6 

J.. 15 u·. Lens 7 ~ Q,tiick 8 · 
. . . 

EN ZO IS DZ. OPS TELL'Il{G- Vru'r: · 

. duinen. · 
Terr. 1, lokaal 1 
Terrein Ockenburgh 
Terr ,' 2., lokaal 2 
Terrèïn Cos ·teinde 
283·, · Vo orbu.rg. 
Terr. 1, lokaal 2 

lens 1: A. ten Dam, J .Admiraal,E. v .Iaa.rhcven·, J. 'iïal-
. · steyn,F.de Jong,A,Höppenbroi:mers,J.''fÜ.ste

feld,H. Halwt, H. Kortekaas, I('.J;j:uypers, F. v .}Tiel. 
Res.: J•.Roczenburg,J .Ras,R.M'ahieu·. Leider: Hr .. cc. 
Janssen .. Grensrechter: H. v. Rijn. Sru:nenkcmst 12. 15 



· -1:1..4-
----------------------~----------~-----------------uur, Café· Hierck·;· -~peldoornselac,n. 
L.::ns 2: R.;ifahieu,A.Roefnagel,P .v .Elf<.:ren, C,Hilie-

__ -- - ,• naar,R. Wiistef.eld,L.de· Boer,L.FortL1an,H·.l{aas
tepad, A. v .Luxemburg, W .Hegge·, J. Linneweeyer. Res.: 
L.Bom,A.Ruygrolc. Leider: Hr. A; dè We.::r·t. 
Lens '.l;: A.v. Gas tel, A.Bogisch, H.K1.:mper·, S·. Vlo ema:ns, 

B. Vink-,H. v .liiel,E .• ten Berge, J. v .Spronsen, 
L,Zuydwijk, V.v. Iaarhov.:m, R:.Becker. Res. : G .Lam. 
Leid.::r: Hr. P. J, de Leeuw-. · 
L-0ns 4_: J. Jager, A.v. Ge:i.n, H. Helnlic:1, H. Sliedregt, J. v. 

We sting, C. Bcgisch, H. Wille;;is, C. Hoogeveen', 
· E.de Bal.cker,J.Meyer,u.Kuypers. Re_!,:.: B.v.Velzen. -

Lens - 5: J·. Fr.ij ters·, J. v. Lu:ice,,,burg, P .Krc '.!., (T .Bo o rt;;1an, 
H.Hcukes, A. Kro 1; P. de Leeuw,R'. v.d. l1Teer, G. v. 

C¼ein,J.Brochard,G.v.Westing: Res.: E.Sarolea,G.v. 
Vreeswijk'. · . 
Lens 6: -!-.Vollebregt,(T.Beckers,W.Klünnen,F.de· Jcngh, 

- • M.Hollander,L.Nies'Sen,P.Pellekoorn,Ph.de 
Heer,H.1tfulder,S.de Bruyn,6.Kroon. Res·.: M.Luckel, 
J.Wallaart. Leider: Hr. P. Voliebregt. 
Lens 7: A.Biok,J.Ballering,·J.v.Venrooy,C.de Maat, 

- H.v.d.Bàogaardt,J.Bontje,~.Sarolea,J.Pelle
köorri,-.7.Verheggen,G.Vreeswijk,G Hendriks. R~ê .. ,: 
M v Leeuwen. · -- ',- · · · . -
1'f~odzakelijke afschrijvin~en: .Adres Dhr. 'p. J. de 
Leeu~, Vlierboomstraat'590. Uiterlijk Zaterdagmor-

_gen. 
: , 

lfogmaals worden de spelers ·~er~ocht vooral tij
dig b_ij de .wedstrijden aanwezig te zijn. Minstens 
.5 minuten __ vóór de aanvang van de wedstrijd moe:t 
ieder in voetbal-tenue gereed zijn. Het mag niet 

.. gebeuren;- dat, als de s'cheidsrechter komt controle
ren, diverse. spelers nog niet -present zijn in de 
kleed.kamer. U moet er rek,ming mede hcuden, dat bij 
te :Laat komen volgens inzicht van de aanvo ercter, 
E.C,-lid of leider_ van het elftal wordt gehandeld 
en Uw p'.Laat_s· wordt ingenomen doo:1: ,de reserve-s·peler. 

· · · De Lee=.· 
------···.· ... . .., . - . -

1 ' 
. : . 



-----------••-- ..... . Y- - .. ----•------------• ,., __ -115:...: 
:p;qcGRAl\ll{lA. Jlil•TlCREE VCC:'c ZA~:.'lDAG 21 NC'JEii3:JR ;L92'.\. 
2-;15 u; ·G;D,A; ·.:. 'Lens ·1r: Terrein Cckcnburgh 
2·.45 u. Iens G - R.K.A.V,V, T\,rrein 1 lokaal 1 
2·,45 u. Iens H •- S.V.~- Terrein '.\ lokaal 2 
2·,45 u·. Gr.'J.II VAc·- Iens I Terrein RcggCwoning 
1.45 u. H.C.A. - Lens Pup. Terrein Cckenburgh. 

I 

PRQGRMlll.'[A ;ru'j:HCREN VCCR ZC'.NllAG 22 ECVE1'.:BER 12.i3_. 
l·.15 u. Lens B - Westlandia Terrein 3 '.Lokaal 5 
1.15 u. Westlandia -· Iens C Terr. Burg, Elsenweg, 
· ' Naaldwijk. 

12_:_ u,''Blauw Zwart - .. Lens D Terr. ICat,?ijkseTieg, 
.. ' ·. Wassenaar. 

12.-. u. Iens 3 - V.V.P, Te:r:rein 3 lokaal 5. 

A.ï:TE:tTT:C, JUi\!ICRTI:S r 
,Q: Samenkomst· 12 .15 u, Thorbecke laan hoek; }\aagweg. 

Leider Dhr. J. ïlalsteijn Sr. 
I!.= Samenkomst· 11·.-- uur "Het Wachtje", Malieveld. 

· Leider Dhi. P. ]:feershoek Sr: Reserves: E. Strü-
wer, Á, v. d. Laan. · 

ij): Res\'irves: G"Jehe'e, R, de 'Jaart, J. v·. Bussel, 
S. Dij.kstrai Leider Dhr. lî. Gillissen. 

J: Samqµkomst 2,15 \l. "Het ',7achtje", Tuialieveld. 
Leide'r~Dhr, H, de Bakker. . 
Alleen:· beslist onvermijdelijke afschrijvingen 
tijdig aan Dhr. L, v.d. Meer, Noordwal 75. 
Tel. 333388. 
:?le zierige r1edstrij den, jóngens ! Veel succes! 

.• ·Maak het elkaar gezellig door sanJ;nspel! ! -

ABSEHTI:ii: ! .. . . . .. 
·. :::i:C?rrilan' va.,n W.:.:J.Ze!,J, dient' cleze v1eek zijn afwe:zig

hcic1 óp· Zondag :Ll. te verklaren. Adres lfoordrial 
75. Tel •. 333388. 
- --- - . --------------------------------------------. 
CLUBTROli'V/, 

He.t is een g,:moegen ondersta.ande leden i-,egens 
echte clubtrouu eens even te noemen·. . 

. Tobi Vo llebregt lJ!Oest Zondag j. l', om 12 uur met 
·~1et zesde elfta'.L spelen tegen H. V.V. S a.an de van 
Hoogenhoucklaan. Ha o.:flcop van deze ·.!edstrijd 
fietste hij cire::. 9 K.lI. om prompt en keurig op 
tijd· aam1ezig te zijn op Cckenburgh. Op verzoek van 
dëo E.C. moest hij op eigen terrein om half drie 1:-e:-
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_ à.erom. het .. dooLiu, '. :vóo.r._rt.c_';:Î.G.ds:trij d"Lens ,: 3 .:=',.-W0s t
_h1ncli2. 3. Goed-gé:cL.:-.n l'obi ! !.: : ...• , :;·. ·. . . . " 
.. K~eper v::m G:astcl -;·2,s _n<?gqns .blesi:;u,r_e d niet_g2-
. ,schikt zijn :p~aa1;s onder. dc·s-lq,_t'..in t,e .. neJ!ien. b~J de 
_17edstrij9- van ,zijn derde elfto..·L:·J?och .o,:p_<;cri.~dcre 
,1ijze maakte hij. zich_ZE,er Y:erdie'?-s1;~)ijk,; d6.or 
tueemaal de grensvlag te zr:c.c.ien; eerst om 1.15 uur 
bij het zevende el-fta],, dM.lJ10,, or.i hulf. drie 1;:>ij het derde·1 · ··· ... '. .. ~·;.-,·- -----··-,_'.:-·:·~-::-.·-,.- ·.: .. ·--· ··--.: .. , .. ·· ... · .. · 

. . • ..... . . ., . ". • TI· 'd""L~n•· ~ . . ,•.;. ,..I:·. _t.;· •~ç1...11 ••• 

---------- •-~----------•----••••-------M•---~---------••w VAR.IA ..... ,· .. ' .. .,, .. ,._.·.· , .. ·· 
- Van-onze donateur, de 'Heer'Sjamaar;. ontvingëri Ylij 
bericht, do..t hij' per "RijndQ.m'' tP ··29:l:ovell!,b~r __ naar 
Ca.naa~ emigreert. Vo..n harte wensen wij he'?J goede 
reis en veel geluk in zijn nie.m1e-~oll!geving en zeggen 
Tiij hem 2 ,.:,;_1g.:.,, (:·,.ze v1eg dank vqof·~aë" ifö§t''hênï tj:ah 
Lens verleende f~na._nciël.~ ~i:i:teun.. .. , .· -·: · · . . · · 
- lfuvrouw Gilliss~n, .·een"on7,er. donç1.trices, za.l ·,nm
neer deze ·1eris'.cevue. uitkomt al in het .. ~:ieke1jhuis 
zijn o:pgenon1en·. ·(re \!ensen ho,o.:::- 'toe; .dat h,1a1; ve;:
blij f daari_n het beoogde _rèsl!_:(tàat 'zai he,':iben en 
niéit van al te lange duur . zal ztjn ! ·. 
- Dolf.Smabers; oo_k gedurende enigè·tijd '.n_he-t. ziG
kcn:rnis verpleegd, is dc.2.ru:i,.t dîueer. onts .Lagen. We 

,,. -hopc-n hem.binnenkort •·i.7èer c.4"~. Ó,o.nVoèrde-r _7~1 het 
E-elftal;in actie te iièn! · . ' ; . ' . . .- ------------------·----------------· -------,~----------BI/i. ÏJ'il '::JIJ' JOT.JfilîAAL 19..2.1L:Ja2')4 ( 11): . < •• : 

4k dacht, dat e:r: ·op de ·clubavond heel _2,'.l.rd ig ge
pingpongd •;10rd, m2.ar na de demonstr2.tie, die Harry 
_fü:cket -en een clubgen,oot op Ma. 9-.11 gaven,· -y;è'e•t· ik 
l.~el bet_er; 1i7a<'llrschi·jnlijk zullen· de të'.fel•tcnnis!cei··en het ;1og·vcel·béter kunnen,- maç1r_ilç ·ston,ö. t.och al 
verstomd. Voortatm is het overige voór mij• Je moeite ... · ·ntlu•,jeTï3ks-iiäárdi"Dë ':ri~rig ïs"êr"zögëzega ·0-r~-·-r.rë.t -.,1ns 
het 1:'.hders .vru:iavond gezellig druk op de·,-ê .. }u-1:r-:-- .. 

· Di:-lC-11: De kranten he.cl.den ,,eer h.eel·w,11; te 
vertel],en van voetba]:vl'eg~ls: In V.'o'erden .k\:icmer er . 
zel'fs krissen., z,'.'artrden. en 'revii lirers aan· t è 'PC\S . G-2-
lu]f:k:Lg: '\,e_ten 11,e, d,i.'t_ èr no,g :vele. voorbe:Sldén- van s:pc·r.t:i:vitei t gegevèn 1,orden,. 11-1ar .de ,dagl:ftaden zicl1. l'lietzo· druk over' int:.keh. De .toekênn:i,ng va:n d1=. eers!e goci;J;:-;·va_h'Duno \1ás Zoritl'a.g. j',:l . een stá-altj,e van de 
juiste· 's'"'lortievé Clpva f'ting .. • ·' . -· 
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.. Hela.as vermeldt c];;. l.enri:revue van Do. 12-·11-. ( vo.or 
de ·eerste keer) de namen vb.n spelers, die negens · 
niet opkomen en het niét voldoen aan de uitnodiging 

· hun· wegblijven.·te.·excuseren, geschorst moesten vier
den. Jammer,. daf,liet zoyer:moest komen, maar als er 
geen discipline•ïs,. gEtat. d,e cl.ub op d-=n duur ten 
gronde. . · 

De resultaten' van Za. 111--11 en Zo. lS'-lJ,_ uaren 
van de senio ren.·zeèt ma.tig'; Zij. behaalden 5 j:Junten 
uit 6 wedstrij d_én. De jupip ren deden het ook n.l 
niet· best, \,ant 8 punten voor 9 elftr,,llen is niet 
veel·. De pupillen ·tenslotte zorgden voor de volle 
buit. Goed -zo! Lens 7 ,behp.';;.lde zijn eerste overr1in
ning; d" pupillen dep.'en h\'!tzelfde. Het r:nchtcn is 
nu nog op Lens E •. 

En hier is do.n d.2 
Senioren "57 , ·23 
Junioren 78 33 • 
Pupillen 10 1 · 

57 

s te1nd n :i.. de 
11· 23 
7 .• 38 
4 ~- 5 

~!2 ; 66 134 

ronde; 
. 129-126 

227-23c 
9- 22 

365-378 
Jo.urntüi$'t • 

. --------------~-·-·----.-·- .-·- ·-.------~------- . ___ _ 
HET ZCEKLICH'r OP IEUS Y ."' i, . 

. . . . '.' , )~ - .. . 

In de eerste. ,min:ut_e.n :ni;i de ,,,ed strijd vi,.n Eens. D 
tegen G.D .A. ontuikkeld, n .. de be zoekers een flink::: . 
meerderheid. 'i'och gaf or?€ \rerded.iging niet vee 1 
kansen weg. Daarvan .miste.·G'.:Q.Jl,. er verschillende 
en cnze, keeper deed de res_t, .. T9en Lens' elfde m::i.n· 
in het" veld km:un, \1erd beter partij gegeven en be-· 
leefde· ook de loosduinse dèelman enige benaui11de mo
menten. Het scoren was eqhier de gas ten vo orbehou
den. Een t,racht·ig-·schot le_yerde 4un een 1-0 voor-
·sprong op. . . . 

Ook na de ·rust, toen ~n· een ·G.JLA.-overr.icht .. 
geen s,;irake meer· was·, k\,anï-Lens niet 'tot tre'ffe:rs 
C. Fortnian .miste een strafsèl_lop en, even later nog 
een opgelegde kans. Daar o ók de rood-1ü tten ons _ 
doel·niet meer wisten te vinden, bleef de stand 1-0 
.in nat vo ordee 1 · va.n de. be zóe kers, . . . 

··Je'' kuni::ien niet zeggen, do,t, gezien het spel v.:m 
de G .D .A ;-ers, hun ov8r,,inning verdiend wc.s; gezien• 
de zeer m-~ t-ige vertoning docr de bl~tm-ui tten opge.

. voerë.,•,,c.s onze.nedcrlo.o.g dn.t echter beslist°uèl. 

·., 
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:::-.gG; . .-0 irÎ dê"ëërst·e ll~lft ·neg Tiel ;;ns eerdiie 
cci:iüirEüü,s - -rccre+ tussen C. ].feersho0k, G. Ver
h2.2.r e11 C. Forfr.w.11·..1·,. in' het tr:eede helfuur 112.s 
gced so.menspel vccikomen zoek. En met het verstrij -
ken VcJ.11 de tijd uerd het erger. In heit len. ts te deel 
vnn de ,;Jedstrijd begon liet gepingel o,l in de achter
hoede, nam in h2vigheid toe, 11aer;:1etc de bo.l verder 

. van cns doel verr:ijderd rt-.r.ktc, om doorg2-ens zijn 
climo..x t-,·b2reiken, o.,is :G.·Verl'!.~('.r zich ever het 
leer .ontfermde. JD.ii1mer, ,,2.nt hij h'c,eft - c,vc,nals 
trcm,ens verschillende n.nders spelc,rs in dit elf
tnl - .een behccrlîjke de sis techniek, sne.lheid, 
hr.ndigheid, -,nz. En daervah mc2i;; in de c.ndere. tet 
nu tee gespeelde Y!edstri-jden_•tcch ,•el een veel be-
ter gebruik ge::m2.kt· zijn, gezie~. o.lthnns de daarin 
behaalde resultaten. De leider: van het elftal be
vestigde deze •ëcnclusie,- door deze wedstrijcLvccr 
de slechtste tot nu tee te verkl:>.ren. Gelukkig .. 
maar! En leat het eek d~ sléchtstè blijven! 

. " ..... .. . .. . .. .. .. A. V • G •. 
. -- .. --- .. ---- .---~------,--.--------- --------·-· ------
VPJ:T DGËL, TCT DG'.2:L. 

De ·z,?a:i;:e. nederlaag, .die "Lens •2 -tegen A:D. O: 5 
leed, 1:10.s ,!el een heel keude· douche· .. A.D .. c .. ,,:1s 
technisch zeer sterk, te,rwijl. c11ze spelers zich op 
l'Ïet kleine veld slt=cht thuisvc<.?lden-. No. de .rust, 
die ·met J-0 inging, verhccgdc, A.D.C. de vccrsprcng 
tet 5'-C veer R;: Wüstefeld cp· frr,::üe uijze do eer 
ken 1:edd.::rn·. De re C d-irc enen.-:vc egden hi <.?rn2.. nc_g t'l~ee 
gon.ls mm ae sccre .,tcG, .-:c:.2..1:d.ccr deze cff-dc.y von 
onze reserves wel· duide·lijk uerd ge2.ccentueercl met 
een' 7.:-1. neder.l;:,,.ag. .. · 
· ·: Westlimdia 3 had tc,gc,n ons derde.? eift2.1 in .de 
eerste phasG van de v.•edstrijd oen -lichte 1i2ecrdc,r
hei,cI.. pr,ize verdediging liiie ld ·echter, zij het me; t 
mcé·ite,. stamL DG rest v.2..n· de nedstrijd ie,ds gelijk 
cpgaan_i:l met -à.e verdedigingen als· cv<=r,1inno.&:rs. De 
eindstand was ,C--.Q, he:i_;ge:en nel. de ·juiste U:i'tslag .. . . . . : . 
~J c.s • . . - . . . -. ... · .•. ' - . ' 

· I.cns 5 speelde \:e:n :p-rettige ,:edstrijd tegen . 
Rijs,ïijk 5. Qnze·te~<?nstq.nders hadden vccrtdurend 
een,. ~ij het niet · grc te.,._:_1:1eerde:r;hei<;l. · Onze. slt=cht 
spelende vee :r.:hcède ,:ti.s n12..chtelc c s tegen de prirnn. 
Rijewijk-vërdedigïng; Hcev,el cnze verdedigi~g ge ed 
·.:•erkte, zagen ·de grcen-zy1arten tcch enkele m::,len k?-ns 
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"cnze a~hters:pelé'rs' te verschD.Ïken. ·Het ·1e+erdê hun 
4 · de e l:punten c:p •... De leiding was uitstekend·> 

Onze zesde editie zccht- de 'Jassenaarse Leem-i 
(aç:htste wel:p) in eigen hol 'c:p. "Het werd· een vrij 

- slechte vredstrijd, yma·rin ·.Lens toch wel 'de beste 
·kansen kreeg. Het ·duurde ,>;rij lang voor H. Mulder· 
na enig- ·solowerk het eerste do el:punt .liet aan teke
nen, s:poed±g gevolgd 'door-de gelijkmàk_er. 'Na de 
thee (heus! J ging het· -iet:ci v:i.otter en door -twee 
fraaie goals van res:p. S.-Kroon en H. Mu'lde,;r· wist 
Lens· een vo ors:prong te ve:i;overen. · De leeuw klam-ide 
gevaarlijk terug, maar de :Lens-;verdediging gaf geen 
krim:p, waardoor een verdiende J-1 ·zege-ons··deel 
,,,erd, De warme- douc·hé na afloo:p was vo·or d.e meeste 
spelers een ongekepde wee:J.de; 

Lens 7 verkreeg in de eerste helft tegen- y.v.P.7 
een licht overwicnt en wist dit deze keer ook' in 
goals uit· te drukken;· Een goede :pass van H.: .v. Rijn 
v1erd door Bergenhenegouwen ·q:p uitstetende viijz·e af-
gewerkt ( 1-C). K9rt daarna· zorgde een solo -actie 

-va.n•.G•.· Hendriks· vóor he.t··tweede doelpunt; ~vaa.rnä. · 
V.V.P. kort voor· .rust dà.nkzi~ een terreinhbbbel de 
achterstand·· 11:on verkJ.eineri:. Gok' i-n de tweeê!e helft 
behield_ lens een "ilféerd'e:rheic:!1, 'G.· Hendriks. zÓrgde 
voor' onze derde (zijn tvieede) .;:;--effer (wat een iJeél
de ! ) . Ondanks een numèrieke min.ierheid · in ·de .. laatste 
10 minuten hield de verdeqigin1 stand, waardoo:r een 
keurige 3-1 overwinning }con uo r1en .genoteerd . ' ' 

. ,; ' L. de W. 
· Le!}.,ê __ ./h boekte ,,eer een overwinning. 'Toch was het 

geen beste wedstrijd, waaraan echter ook het gladde 
veld en de zware bal debet waren. Al dire.ct nam ~ 
Lens het héft· in handen, maar door .te kort· SJ?el · 
kwam de rust met ·slechts ··een 1-0 voorsurong ldoel
:punt van W: v: Gein). In de tweede helft ,was het 

.s:pel mèeT v.erdeeld. Ras s.Qoori!Te uit een mooie .:pass 
van_ w.· v. Gein. Wilhelmus zag echter kans met twee 
treffers de .·stand te· nivelleren'. Daarna· :pakten onze 
jongèns·beter !;!.an en J, Ràs- içr·gde met nog twee 
goals·,- x1aarvan het eerste bij2:onder mooi w;,.s, . voor 
e eri verdiende 4-2 zege. ,; , 

·Cok he.t· B-e-lfta.'l TIOn·weer. Met 10-1 \1erd _K.R.V:.C. 
''ingemaakt". Na e'3n lmartièr ,.,as het al 4-0 en met 
de rust ,.,as er nog een vol treffer bij gekomen. In de 



\ 

., 
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'.;·.:-c:0de h;;lft 'aerd het, 9-C voordat de Rijswijkers 
(_;_;1et een .buitens-pel-doelpunt) de e·er 'Iêó'rid$ri ·redden .. 
Lens had echter te ch nog het laatste_ y;9:ord. : · 

In de eerste· h<= 1ft van :d:e neds trijd Lens C -
Verburch domineerden de onzen voortdurend .. Va.11 der 
Vlugt opende uit een ivr±ie trap de score; :illinder 
prettig spel van de tegenstanders leverde ni<":ts op 
en d6 rust brak zonaer ·vérderc standswijzigingen 
aan.· In de, t,1cede helft' maakten de ,be~cck;rs gelijk, 
ma2,r -Vüirhout l12rgaf Lens d.c leid-ii1g en Cnderrmter 
stelde middels· een rustig genomen strafschop de 
overuinning veilig. · · 

lens F v-er·loor in pen gelijk opgaande ,;mdstrijd 
vmi -koploper D-.H.L·. met 2-1. De ruststand uas al 
1-è .in ons. nadeel. In_ de tv:eGdc hGlft maakten de 
Delf'te_naren op fortuinlijke ,.-;ijze 2-C, ,,aarna L. v._ 
"\Vesting de eer voor ons redde. _ 

Cckenburgh-buur D.JLB.R.K. begon tegen···ons II-elf
tal met een voorsprong te nemen en het ·duurde _lang, 
voordat onze spelers deze o.chterstand in een voor
spro_ng hadden- omgezet;,, JiJaar toen da.t eenmaal ge~ 
be1.1rd ,,as, ging het veel beter. De store V!erd tot ·~ 
5-1 opge.voerd • .J. de· Gruyter (2x ), P. Meershoek, 
,7 .. Stoové en een D.ILB.-er zelf zorgd.en veier onze 
doe,lpunten. __ , . -· . 

lens· I· ging me:t grpte cijfers (7-0) ten onder 
tegen R.K.S.V.H. Dao,r van de voorhoede ,ieinig uit
ging·, vms het geen wonder, ·aat het eèn nederlaag 
1,erd, maar het liet zich toch niet aanzien, dat het . - • ·r ·- • 
verschil zo groot ~ou rrnrden, want een 10.:artier . 
voor het einde uas het nog 1-C. Bijzcnder opvallend 
uas het .resolute, mc1ar toch beheerste spel van Joop 

. do Heer, die bergen r19rk verzette:_ , 
_ Ifo.t-,-,e;enrte (putiillen )-::jchaa.p is over de dam! Te-
gen Wit ·Bla.m•; R.K. werd voor het eerst een overwin
ning .gllboekt.· In he;t begin Vtm de v1edstrijd ging 
l·iet nog; 11'.clem.aa.l ni-2t, be.st; peuterig spel en ge
pingc l lov.er.de zelfs een achti;,rst.:1.nd op, welke pas 
na de (denkqecidigc) theo werd, ingeloi,Jen ·en zelfs 

. _ iI_1. _pcm 4-1 voorsprong ot:Jgezc t. · Vc lgende keer ,,,ce1'. 
• ? • . ' zo,_.- J.ongens_: 

A. v. G. 

-~·~-- -••_-~-· .. ,,. 
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--- · - Reda~tie: -L. · de 'ileert e'n•-i;_~·v:•Gástel ·. · ,-:: ; .. 

Redactie-adres: i\nna Bi,'jnsláán · 17 . ·• GironuliID!er': -Petm.L.en· S,_: 33.67 .ll. . Admin istr. -adres: :f. J. v. Li.rn:embur11: ;·conernicusstr. 5€ 
'._ Jaarg:ang 1953/1954·' ,·iro.l? · · 26 ·Hi:ivember '5?: 
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' ' . ::)L E·N .S I Z iA. KA G.E-1\''D.A.· ··.·;, ', : _ _. '. ' 
. Zaterdag 28 Yo v· · lens A.:.F.:.H.:.Pu:pi liei'J ' :, · . ' . 

. -., 

- Zondag 29 1rov•:; I.ens 1..:2"0..c,i:_::5_6-'7-B~è-D-E-·G:,r, . Maandag ,c J:Tov'. : Club.av.cna.:· · . : -· ·-:- ~ .Woensdag -· 2 Dec. : · ))e ·.'/Te ensd_?;gmidd age lu:ti:; . . :·: 'Bes.tuurtiyerga.dering t·.h-.v·.;. de 
____ ·--------------~~~~z:~.ter~~ ___ . _ ·::·';:y,~ .· __ . ;,.· •. 

4/D3 ,m:DAC TI~ ~.:~+~1__g2__L_~Ç-_(,}Q. . -·. . .. . . . _ ... \_ . . 
December kcmt :net ras Ge s.chreden_ -nad~r,. e,n· daar-. mede' de dagen, '.1ie een-verhoogde gcêdgeefst1eid met :1:'ich brengen, Wij w1l.1en· in· vc:rband hi-erm':e nog ·eens Uw aandac;2t ·vestig'en op onze adverteerders,. 'die op de omslag vän de I.ensre~,rue·week·m;;wee,k U., attentie vragen. Het is ons _bek,ericl,--aà.t.'..:vele tensers ·. hun inkopen bij dc!Ze zaken' doen'; zon~.er''E!r:b':i.j te v"'rtellen, dat zij v1ek'-'lijks .,q~ f€-frsrevu~ il'i ·ae· bus .· krijgGn, Probeer St. iHoolaas ,tt;;bey;-egen:·ook zijn-,.. geld bij onz-:: adverteerders te bèstèii&n . .' De_ oude - ,_. \'_ slagzin heeft niets aan· actualitt:i.t .inge-boet., Jfo,r · steeds is de slogan: "ka.opt bij onze·~a.~vè~.t_è_e;rc1.ers; zij zijn de steunpilaren. van onze· yérèhiging-"11

• • ; • . · " ,· , Red. ---------- ·. ___ ._. __ .. ------·.-. _, --· -· --- -- \::-,,_~ __ .:...;.__··---- -
.-_ i ' . . . • • ~ • .., 0 F •F· I .C I :$ E. L < . ·• . · 

Aa1117ezig: o--p Ockenburgh':·. opl29 Nov.: lir.W,Praalder•; .::. > . · op 6 Deö,: Hr.L. de Weert. · 1-r.E. Bestuursleden attentie! 
. Ue-e'é:i;stvolgende bestuursvergadering vindt plaats op '7oensdag 2 December a.s. ten huize van dhr. 7. Praalder, Regentesselaan 30, Rijswijk. Aanvt,ng 8 uur. 

'. f ~ 
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PRè:G<,!\:'~:. p ;: ,c:én--Vc.ct'-zdfIDAG-'29""1fbv:rnIB:illR..Î91;:J,_ .. ~.:, · 
2 . ..;_;,' i.l .. .Lens l· _;, S.'t ;,, Vo l}'i'arden." I' Terrein l lokaal· ·1· ' 

12. ;; .. (-u;.'. ;Leµs : 2' ~ .'Laakkici~:[j't îer· 5, . ï:èrfè i!l I . lo kaa:1 :?'.' .: . · 
l2. -- u. LVo'órburg, 3- ·- I,,ëns 3 :: '. !f.rïrtses .Marianne-

. . . .. . . '· .. · la..:n., Vciorburc. . 

2:?;o··ü·:· r,ën-s·ïc_:.: ·cöüi:ióid-ia.·.ïi - -: ··1e:r:ern···:t·10li::är··:2' ·· 
12.30 u. :Oelfil;l,. 5 -.Lens' 5 . )3u;i.'tenwaterslo.o.t, 

· . · . ,.· ,. ... · . ., · : . De"lft, .· : . · . 

l·, i5 µ:. ·1,~hs.'6·. ·_· RiJswtJk'.'6·: · · · •Te.rrein ,l2 J,.okaal ,·2 · 

12 -1,:.-;•.·lf ~ "iiers ter'kl•1artier··7·' ;_ .. I.errs 7 Duürlaan · · · · ·-· .... · .. 
• • .:.;;.~ • •_.-•-... ••: c . ~ •!. •• ,• ••. • !.'• ' ... 

mt;:,z0""rs":nË:·6Ps'riftfita'èvMf?'';:':··~0·,,":'"" .. _, • •• .,,,·:.-:.-;:,;:: >:-'':' · 

.. : ~ Lens 1 :-· A. ten Dam, J: . .Adiû.'tàa,i;E :· v·;'I.aarhoven,IE.Kor;te·,_;.,;' ~-

.:(" ,'.. - ., :,,'káas,:J'.'Waistéyti~•A.Höp:për:îbro~wers,:A • .v.ï,uxèm~. -,c 
. · <.--: · "burg ,lP.Rb.l?et';F, d~ "Jo'hg'~ K',Kilypers, F. v .N'ie 1. Res~ :R.Ma-,' 

· :·. hieu~',l.Hegge,R.Wustefeld, Lêiè\er: Hr.· H. Janssen. 

Lens 2 :._ R.JHiilii eu;'..(l.'.1Io efnagel'., p·; v .El;feren ,.J. .Róo zep.~ _':,.:. 

· burg,:L',de Boer, J..·I,i_pne.tiéever,L,Fortman, 
H.Naastepad,R. 1.'lüstefeld,•\'i'-.Hegge,A.Bogisch. ·. , 
Re s ;-:·· B~ '<i·. VelzèÏ'.ï, J. J:ii;i;'iii·> Toïde:r: Hr·, . A • .' dè .Weért'. ,- .. 

Lens "'i:. A·, v. Gas te 1, C;. Visser,.,\. v. Gein, S. Vioei:'.1~1>:> · ·· · . 

· . )-I: KeWJ>er, !I'. v .N~e 1·, ;E·. ten ~erge, J. v .Sp;-onseri•,-;: 
L.Zuyd,.1yk,V.v.Toarhcven,G.•v,Westing. ~-: J"v.Ven-· , 
rooy. Samenkomst '.J.0•.45 uur Rijs1vijkse:p'.l.~in. . 
Lens 4:. J·. Jnger,B :v .Velz!:n, H·. F.e lm;ich, J•. v. Nesting, . 

· B.Vink,H.Sliedregt,H:.Wil'.1.ems,C,Hoogeveen, 
J.Kuy:p2rs,L.Bom,J.l\ifeyer.- Res;: L.Fortman. · , · · 
Lens 5: · J·. Frij ters;; J. v. Lu:x:emb,,irg, P. Kro·l, G. v. Re enen,. 

H.Houkes·, A,Krol,·P·.de :LeeU'!l, R. V'.d,lifeer,J.Bro:.. -

chard,G.-Lam,G,v.Gein'. Rès.: L, Niessen. Samenkomst , -
11.45, uur'RcllárÏd·sche S:poor:-· .: ' ... ·. · .. ~ 

Lens 6: T·. Vo llebregt, iJ •. Beckers, Yl: KlÜnnen, L. de '/leert;-· 

; - M.•Ho llá.nd-er, S. de:. Bruyn•; P .Pé•llekoo rn, Ph. de 
Heer,H;.Mu'ld

0

er,M.Luckél,S.Kröon.·-Res.: .J-.v. Zón,F.de '· 

Jongh. · Leider Hr. B·. ·Volli;bregt. , ·· .,. 

Lens" 7:: .. A;Y.,,.rha;n:., F.: }fo url:k, G-;:Vree·sw.iJk;, C: de:·.l\'Ia:<1,t\:f .:: :. 

. · H·. v·.d .Boo g!i.ard t,.;r, Bontje ,E ,_ S!:J:ro le_!:!,, J .J'ell,e".' .. _• 
ko o,rn;·.A:;v. ll ;B-:!nl t, R. v. Rïjrt~ G; He·ndrï ks . !{es·: : J. T;Ja:1.;:,-- • :·. 
ln1l>rt,C.;Kras .... :· -·_;, ,.· .. .- ... ,; .. ,,, ....... · ,. "·'·'"'·····•. 

lfo o azci.kelij ke: àts chr:ij vingen; ui ter lijk Z,.i,terdc).gmpr'..: 

gen. -Adres : . r ,:J. · de , LG~trtv ,"/Vli'ii rl:ioo$1s ti'i;fo:t •.,96 ~- '. -,- , . .-

S:pe lcr~; die wcg~bs- zickfc; b'lcssurl:S'c;à.~• nîct kll!Î;_' 

nen spGléni; v1à:rden :s_11ecn' na b~richt•'vnn' hi:'r1>têi Yiè-;_· 

deré·iil o:pgcst0ld. Tot !l,e_Eo·o dit bericht c·ntv::mgt';,-, ... ', 

·nli.i ft het s:pe lcn :;,.c'hfairwcgc. · · ·,.'.:; ·· 
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· :'RCG:RA~•l],~1. JJJTH T;:·· ,c, ' "l ZAT"..::RDAi:}yJ8 ·11c~IElIBER 19'f'.\. 
· 2 .• 4~, u·. Gr~ •:r; II V.:p ,- 110:1:Js\'At( Terrein -Roggbv1oning· . 
.,? • 45 iu·; Q,uic,k -Si;èp.i'; \.-, [c:ris ·F.:. Terre in Nij kerk laan. 
2·.45 _u, li'imi H - D.ëï.L. , Terrein :(lokar\l 1. 
1.45 u. I.011s Ptrp. - Juventns ·Terrcd.n 2 lolrn,c1.l 2. 

J?RCGRM!EA JUl:TICREl, • V.OOR ZGiDAG 2 - NCVEÜBER 10 '.\. 
1.1 u. 

12.- u·. 
1.15 u. 
2. 30 u. 
12.- u; 
2,'.\C u. 

Blauw Zwart. -· !.ens B Terrein Ki1t·:1ijkse•::eg, 
":.7o..s sennar. 

Lens C - Rava _ Tc,rre in 3 lokc1,al 5·. 
I.'"ns D -.S.V."r. -·-' ~';['errein }_ lokaal 5-
Hms ~ - Q,uick Step's··.•~errein 3 lokaal 5. 
G.D·.A-. ·:- Lens G_ .)'errein Ockenburgh·. 
D.H.B;R,K. ,. Lehs'·'I Terrein Ockenburgh._ 

JUNICRZS • A.TTENTIE ! . , , 
A Samenkomst· 2 '.1.$. uur:. "Het 1'!,2.c'htj e", Malieve'.1.d·. 

· · - µfader Dh'r'. H. Haukes·. Met A, suelen mee:'• W•. v.· 
Gc?in en R,Mallieu. Res.: R.v:d.Toorn en·J.v;d,Meei: 

B Samenkomst' 12·.15-· uu:r "Het· Wachtje", Malieveld. 
Leider Dhr .. L: :v."·d. ·lfoer. 

C Leider Dhr. ,J; ·· 1:rQ,lsteyn. _Res,.: G,Verh.,ar,P-.Be.r
genhenego m,e n. 

D L,c;ider Dl;tr. füecrs):J.oek. Res. :- R. v .. Wes-ting,E. Strü-
-~.1e r. 

E Leidër· Dhr. Gil°lissen. Re.s.: E,StrÜTI2r,L.v.'Jes
ting,E.de Gruyter. 

F S:::.menlcomst 2.3c uur l~ijkerkl:1:1n. L2ider Dhr. G. 
Lc..m. Re·scrve G·. J"ehec-. ' · -.. ,..,. 

G Speelt Zondo.g·. Leidcr Dhr. P•.' P2ll0koorn. Res.: 
· P. v. d • ~ eu,.1, J"-: T~.k, G. IC::mpe:rt.1....'rl.ll'. 

H Leid:::r· Dhr'. G. IÇempermë'Xl.· Rel3.: ':1.StoovS,J".de H2ór. . . . .. r 
I S]?qelt op Zondng .. Le_id::,r Dhr. H. de Bqkker. Res.: 

G·.de Roos. . 
Pup·. Leid<:=r Dhr..· P. Jufferm:ms•. 
- 1Ti2t tè· vèrinijden nfsc.hrijvin'geh tijd.ig. :'.i;cil .. 

Dhr. L.-v. d, Meer;_1:foord·,m.l·.·75:• Tel.;.333388; Absenties! .. · · " .. · . ·· · 
. He.lu.as ·hen.ben e_en dr'ietnl _junio.ren de g'oede,. orde. 

ve-;rstoord' ·dcox-zohder meer ·.1eg _!;t: blijven' Eet "iijn 
R. de Vlugt, J. v. Geest en J. v. Leeuy1en. Onbê- · 
grijl)elijkf Deze v1eek v~n,acht" de Jubo een verkl:.1.
ring. Adres Eoordwal 75- Tel. -~33388. 
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é :klKV~RJ 
Deze ;;,êek' YJèL"<l..":een p:j_ng-pong-tourrrooi 'gehouden. 

De uinnaärs · (H. 'ffi.üçet ·1ste prijs) ,,erdén ·door- de 
Heer J, Hierck mét•èen··prijsje verrast. ,De volgende 
-.:eek uordt een klo.verjo.s-competftie·-gehoudèn, r,àar
voor ook .-(;eer iets. v!Ordt uitgeloofd. We vervmchten 
dus m=er een gr9te opkomst. · .. 

Op de i\hc.nç!agse ·cluba.vond van 14. D"é•c~1!lber .ho_uden 
,,ij een o·uaejiB.arsavond, ,oonipl~et met o tiebo llen. ·u · 
·,;eet het dus: deze avond vrij ·houden, en komen! De 
hele l\aak w9.:rdt dan vrijgemèiakt en. misschien nog 
ev2n be0ntje·vah de vlo.er._ Er v1ord_t voèr goede pla•
ten g.:i·zorgd..· Wij zullen zorg0n, ·-d2.t-·ae .oudej:10.rs-
c.vond-sternniing er in'komt; zorgt U.voo'r".de opkomst. 

, +~~~~~~~ , 
RillSQLl~l'.tl::N VAN 21 E1T. 22 110\IEi'iiBER l_'r5.:':\. 
Senic x·0n : . · · Juni.oren: 
Dë-11uuséh~i:i l - Lcns 1 1-0 Lens .:s·::,- Westlu.11dic. lC--1 
A.D;S,· 2 - Lens 2 . 1..:1 Westlo.ndi,-;i, - Lens .c c-: 
Lens 3 ... G.D.À. 3(gès:t,À--l Bl::rnw Z~1. ·-· Lens D t,;: •• J.( 
G D A .· 4,· -· 'Lens 4 • · · OLO Lens E :. V V· P · 1-J 
:ï,;n~ .5 -~ °V.'c.s;-5·-v .. Q·.s,i;i,o. G,D,A •. .- I.;n~ F, _. 3-< 
Vlill1élmv.s - lens 6 3-·o Lens G ,; R.K-.k.-V..V, O-: 
Lens 7 ·· ·iuick 8 . ,", •.l¾-2 Lcns· H - S:V.T. ; 6-( 
Pu·.:ii llcn: ·· · Gr. îl. II Vo.c - I.ens I 4-: 
1-b a - L.lns. , .. ,. . -.. •:-0-1 . 

. , 
11Hct Binnenhof\' V-:rr.ieldde o.lueer geen j-urüc-rèn

ui tslr.1gen. Indien dit ge,!Oonte ·.,ordt, · zu1.len:Y,ij er 
toe moeten .overgaan,· de .sto.nden van de· ,\:ek er voer 

. tè' pul:tlicr.;ren. ·.7ij hopen et···echter hè t beELte,_.van en 
g:;:ven do.n.rom vandaag alleen d·e standen vo.n· J:,Bris•1 
en 2·. Lens H en I komen in ·ieder geval vol'ge.nde .. 
ueek. 
4e klo.s E: 1e• klo.s D: 
De Tuiusschen l 8 15 33- 7 Zw. Blau,l 2 9 16 '.ll-20 
Hillegersb. l 7 12 22- 5 Archipel 2 9 l':\ 27- 9 
Q,. Steps l 8 10 19-18 A.D.O. 5 8 10 39-26 
Ien·s i 7 9 15-12 Lens 2 9 10 15-17 
j) .±-I. L. 1 ,8. n 19-:-17 Laakktl. 5 9 8 29-25 1 
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--·~- ,_·_. ____ ·-···----··•·' ~---------;_ _____ . _______ . _:.. _:::~:1: 
· '..::.::i. B:'"eeD l 8 7. 7- 7 Tonc,\{id.c 2 9 ·g i8-') :_ 
,- . '~.:·,3. l. 7 6 :5-15 P·. D.K. 2 . ,9 6 . 2C-35 
::•.'"/. 3::.ëtU 1.: ." 7" · 6. 12-16 A.D,S. 2 9 5 . l'..\-27 
llt,~1c:C. 8 6 13-24 .. Bl. Z0;:2.rt29 4 '15-17 
St. Vc ih. 1 7 5 11-16. 
P.D,Jt;·1 ... 8 5 8-21 
Hèt JJè crden. 1 7 2 · 7-23 · 

. . . . ,. . ---------~-----·---- ·---------------- ----------·------. . . . 

SPCR'rIVIr::':IT. · . . . 
· S:po:i;-tivîte:i,t is ·.:el nunnnir éJn tn 2en v·oetbal-
v2renig ing. . 
· Ze zat ik Z::ndo.g· 5 .L vc.cr de '::edstrijd tegen 

YlïlheJ.n1us 6 in grcte-9mèci.liJl;:hcden. De o.anvcerdc~:
hnd_ reeds ~fges ~hreven ·::;·=\:gens Diekte "'rc.1.n Z-ijn echt
genc te. lfu.::-.r de ··zi.ek:te l.:2.:1 keren en dat ·.,as.eek 
hi2r h2t gev'al, De· nanvcërdsir k.:,:m1 111:/:· t.éch na:fr 
zijn elftal l;:ijken; "mee spelen, dc.t kc.n niet meer"., 
ze dc..cht hij. Mao.:r de eerste reserve·, cnZe vriend 
LÜclcel, nas diréct bereid zijn :plc.ats af te sta:1n 
C!P,11 de te ch .Jekc.men c.::-.nvc 2r,der Philip de H.èèr. Ge-

,··: ·1 li.é-:1 uit 0ig(;n b2"f,1eging gebeurde· d.i t, \"12...t ;phili:p 
d::-..11 c_c.!c ten z.eerste c:p prijs stelde. D..~t ;~o.s een 
pr:-.c"llt ige dc.rid v:::,n s:pc rti vi te it. Ge. ze dec r j c ngens, 
~fulk0 ·sd.r.10.rr.~·erlcing en kcJner::.adschc...p brcng~n Lens 
·cm11.c-cg. -Br:::.vc ! ! ! .· •· ·. · • 
· ' ·.-. :,i . Leider 6e elft.il; P. Vcllebregt . 

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

·v•A RIA 
De '.Liefhebbers. vi:.n vc 2tbD.l en televisie zullen 
Dcnderd:::,g 26 Nc.vémb0r hun ho.rt cp kunnen lmlen, 
01s ~ij nc.8.r de ~1edstrijd v~w EngeJ.,:-.nd tegen 
Ecngo.rijc gD.un 'l.cijken, nellcc- 's c.,vcnds ncrdt uit
g-2zcndcn en c .c..· in co.f8 Hici-ck, A:peldccrnse'lc.:::,n, 
te zien zo.l zijn. De uitzending ~~gint cm 20.15 
v,ur .. 

- Wc \;,Usdc.gmiddagclublid K. Guykens na.r:1 vc rige ,,7eelc' · · •· 
een :pc.~r verkeerd,.:;· vc c-tb2.lschc enen me 2 nn"0...r hui~_. 
Wie de2d • e'venzc? Cm te ruilen lcan hij terecht in 
de Clckerncttstrê!.Ut.c:p •Dllililll-.:r 76. . 

-:· Zcnd:::,g j. l' .. :ble:ef in .lckc..:::i.l 1 cp Ockenburgh een 
·. d:::,s o.chter·. Dit. veellcleurig. textiel-pre duet kan 

.. ·.: uc'rddn· :::,fgeh:::,·:::.ld. bij A. ·v .. 'Gastel, Tcmntenstraat 
_, · i 66 ; · ·: • · , · . · . .' . ·. ·. · . 
,---- ------ --------- ~------- ----------- - -·-- . ----- ---·• 
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· ··: ·1 ·e .,.,-2t spc:Jm.ing ve rbc idc Y:eds trij d tussen le ide ë" 

dei: Lu::-t.ichen· en Lens 1 is hel2.C1s in een k:1:eïne· ne-
. de.rl:c::-.g vt.er cnze_ vcertre-kkers, gèëindigd.' In·_112t 
. 1~!"èr";d;c'. le\Jf'.,rtier cnt"'.7ik?:::eldèn de cnzen een· va,ldlnecr
. d0rhciè., zender ecll.ter veer het vijandelijl{c· deel 
erg g0vc:.~:.--,,rlijk t~ \~1crden .--Een prci..chtige l:c.ns 1:era 
deer Kert2k2.::s gr:'.ndiccs gemist. LE'.DgZ,,2.lil vercver
d.en de Musschen da.o.rn2. het middenveld cm zetten cn
zë defensie cnder Zi.:are druk. 3r \Jerd echter uit
st0kcnd st8,nd g0hcud0n, zéè.ci.~ de rus'Gst~nd C-0 1:0..s. 

De t·,1eed2 helft -:ms n2.u·.,,q;ijks 3 ::iinuten cud, 
te 211 een !lüsve:rs to.nd in cnze ·:aiddenlinie de vijC1n
d0lij !:c vccrhcede in str:.o..t Stelde si1el deer te rïtr.
tcn. Het schct Y)f!.S c;1hcudb:,.2.r (1-C ). Lcms g.C\f zich 
0cl'rter lang niet .ge1:.1cnnep. Een 'hevig cffensief, a~t 
de gehele resterende tijd v,ertcluurdc, fie;;d de Ret
te rdrumie. s11ppc rters het hnrt v::,,s the uden: Te llcens 
~;eer ·relden de a.anva.llen·c-p de ]IIusschen-veste ['.f, 
mao.r cu-z·e vccrh,ede y:as niêt bij m'.'.chte de oc-.1 tus
sen de· palen te" werken. Het eindsi,<maal kwam a'l.s 
een.verlossing voor de· juichende Rotterdammers.' 
Lens had een -orachtigè kans -verleren laten gaan. 

Spanning ,1as. er in deze sportieve strijd tegen 
prettige -tegenstanders genoeg:. Er .11erd door beide 
pärtïfen ""goed gespeeld, maar voor het doel was liet 
bij de ·onzen hopeloos· mis. Bijna alle spelers l:; __ e_b
ben hee_l h:a.ra gei-1erk.t-. -Natuurlijk lifijri er· fouten 
gemaakt, In de eerste helft VJerd het middenveld 
prijsgegeven, waardoor van stur,en door de middenli
nie. vrijwel geen sprake meer•was. Ook he·t plaatsen 
ïs èen onderdeel, .dat de speciale a.andiàcht verdient. 
Keeper tenila'li heeft .enkele lastige situo.ties be
vredigenq. opgelqst· en kon aan het· doelpunt niets 
doen. Dat hij 11::t echter niet overmo.tig druk had, 
dQai.ken uij 2.2..n onze o.chterhoeà.e. lij°a een \'Jat aarze
lend ( j;e "rustig").. begin• stond onze defensie :pal in 

.. de. Ro.t terdan1s2: ~,nvallen. Vooral Ed v. L2!).rhoven 
·s:9ee],cl,c zeer goed. De- middenlin.ie heeft geweldig 
·g.::zwoegcl., a.l .,~112rd d.è .Stu\i.rende t,ac..:c in d.e eerste 
helft t•~veel vcr(,fr,a-rJ:oosd. De voorhoede is het zor
genkind. In het veld gac1t het dik,üjls goed, :ntc\ar 
de• 11fi1e:rking vo.n- de aanvallen lac,t veCcl te •;.,ensen 
over. Eet, gemis va.n een h.,rçl\';; ',\l..oorzettend e ~liclvccr 

·- ·- ·- ... - ·• ... , - ... ·• . ,. . . . . . . . . . .. . . - ' 
r 
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laat zic:1 "el sterk g:evoe1ert·:··Hans. Korte kaas ·heeft· 
goed gewer',::;,_r.:-:i.ar mi __ st ten enen máï~·de·ha-rdheid' .. 
en het doorzettingsvermogen om 'tegen' .een .stevige · ·• .... · : 
verdediging tot s·coret1; te komen. Soms is hij.be~ · •,. 
slist een :r:em. Misschièn, zou hij op· een andere . 
plaats. beter 'tot•zijn'recht ·komen,._ Ván de buiten
spelers was ·'.F. v. Niel de beste •.. Hij \'lerkt hard en 
kan een bal snel opbrengen, maar."het vrijmaken· van 
het leder brengt steèds 'grote- -problemen mee. J.Wüs
tefeld v;i.el niet mee. Door eèn te afwachtende hou<- · 
ding bleêf--·hij .. be~d_en zijn (niet geringe) kum1en. 
H. fuket ;,,ii;l;s in d~ 'tvï,fo-clD :eh.elfi; goed. K." Kuy:i;iers 
tenslotte is een onverraoeib2..re ,v1erker, die goede 
k(lJJ.sen schept. Jo.m:mer, d8.t 1-l.ij _geen schutter is. 

Wij ·ri.ebben·.v,fr;lo:ren,,mao.r bezittcn•toch een· 
eerste .elftnl, ,,2.~.r f)ersp,fctief in zit. Eén schut
ter ·m.,o.:r: ,._l-;t9b'oen wij ··nodig ..... , .. i. Eén harc'\.e, sjo.urien-
de middenvoor·; ; ; ·;.-,- ... · · · · · ·· . . · · · · 

_ . ···· .. L.èl:e"'J, 
_,_,.:.•--•-• '--~-----••-----••• .. ..,• •--------'-•--•-,••1.,,1..-,-•--· ,w ___ ,_ 

BLAu'Vr ·1.1:i:T _JClBHAAL 191ti. /1954 ( 1_;LJ. · · '· 
Een rustig2 ,;ieek zon~er· v2rmeld.ens"::ac1.f_è.ige· g0- . .- . ·. 

beurtenissen eindigt cp fo. 22-11_: Als ,-1s i:-.vonds ·de 
spapning gev:el:en .is; blijkt het eerst0, een kleine, 
onnodige ned<?rlaag tt) hebben gt:leden. Jammer,, ;:1'..'Pr 
ïJlj mogev de m6ed niet opgeven. De .c6mpct· tie is • · 
nog lang -,!) er'·ko.n nog vee 1. gebeu:tei1., ·:t:at ;ssen ,is -
Ge Zondag niet:zonter strubbelihgen iëilojen. Dè · 
Y.'edstrijd van het -d.c:rd·e' vcnd nJ., een ontiJdig einde, 
to en G .D .A. · làng .voor het ·eindsignaál' het veld ver
liet- en een aantal. -oro té_s ten' indiende.• Hei; vijfde 
v1achttë · tevergeeft op V. C.S. 5 en si:Jeeláe toen 

:m:i•ar vriendschappe_,lijk ·~egen he_t B--elftal, da:t -pas 
1:Jest:\,a,ndia had in.gemati.kt. De junioren wom,':!n_ nog · 

·ookl_.-:pe ûei1iG'ren- beho,b.J,çlen 5 -punten in 6 v1edstrij-
dep, ·m:i.o.rbij· ik dè starid--in de gestaakte wedstrijd 
Lens_-_.3·-'G_:D:Jl.._-,3.(4-1).· -als. einduitslag heb aange
nomen. 8 Juniorene·1f·tallen zorgden voor 9 punten 
(w:::.a:rvan l van ,Leris E )· en de pupi:llen wonnen voor 
de t\=ieede maal in""suceèssie. Let even o'p de doel-
cijf,;;rs van "de:·j_u.nf,ören (31-9 ). · .. .- -•' · • · 

D-, stand n9-: deze. 11c ro,nde is: · 
Senior;,n o"), · 24- ·-:<14- 2'J · 62 1-:,,6-1'.\4 
Junioren 85 · 37 · .: 8 · "41 80 2ti8-2'.\9 · . 
Pupill.;n 11•.·2 ·4· · 5 8· 10~22 .. 

160 63 ' 26 71 150 · 404. -:,,o~ · JóÜI'nt<.list. 
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De dag van de: grq .te .. .lQfldi::1:'tï:'i -;-,ria i:;i:, i:h>ab..l'l to oh t. 
-.. Rec:d_§l_he.b-b€n·•v(i12·1c1einen .. de Heilige- Mnn· toege- . 

... : .. --••jü.Iphtbij zïjn 2..onkomst uî"t'h-,,t·vé.rr-= Spanje. Hun 
jeugd.igs: 'hart"j es kloppen hoorba;.r l:lij het s:::.men-s i;ellen v::m de verl~"nglijstjcs, die m:àt veel zorg 

. ',:c.r"den ingevu·ld·~ :Sn dan op··da bliJde. dag zelf hoort 
· l)lC,n aller·,,ege de vrèµgdeûwg:_ "O, kom er èe:qs kij
·'ken, wat ik in niijn schcientje vind!" 

Lenser, ;is ·Jb_l.j;w ve_.rlangli--jstje al- klaar? lfeen? 
· Laat ik je dan everi helpen: een paar Len skousen, 
een mooi blauw· Lensshirt;fëen •wi:tte ·pantalon ö·p 
maat, een'baddoek;•ze<?pdoos~-- • :· _ _ . 

Heus,. Sînt lHc\olàas ,sal_ deze verlangens ·redelijk 
vinden, want ili.j ·v1eet l.J.è·i;: ·Een .Lenslid. :verschi.jnt 
on het_ .veld in ee•ri lceurig. ·Lensteriue. 

p. J. ------ --~- _________ ,.__. ---- __ - - -~---- ____ . ------------------
VAf.~ DCÉL TC.T DOEL •. 

liet tweede -0as · tegen A.D·. S; 2 · 0112°1idde llijk in de 
aanval en vuurde heel wat schoten op de vi·Jandelij
lce veste af, zonder ech.ter tot scoren te komen. ·lira 
enige tijd gi::ng··ae partij• gélijk -op, doch met rust 
,,7as ·de stand nog ste'èas· c.:.c, lfa._ de thee een lichte 
I.ensmeerderheid, die na een· kwartier' resulteerde in 
een fraai deelpunt van A, v. Luxemburg. Na een half 
uur prengt een wel erg licht toe.geleende penalty de 
partijen we.er op ·gelijke voe.t'. · Onze jongens probe-

. ren van alles, maar het "b-lijft 1-1. A. Hoefnagel 
verdient een speciale vermelding voor zijn goede 
Firlc op de "baç:lcplaats; 

rn·de eerste helft van'de wedstrijd Lens·".\ -
G.D.A. 3 ontwikkëlde. zich een gelijk opgaande 
strijd, waarin onze blaU\:.:v1i tten door. rustiger_ spel 
de beste kansen kregen. E .. ten Berge bpendè op ·· . 
fre.aie wij ze de score, maar een kopbal uit een có r
n2r bezorgde G.D,A. de gel'ij.kmalccr. :illen penalty, 
deer E., ten Bti:_r~e _'bemJ.t, ·1e-yerde een 2-1 :rus~stan.d 
op. :Na de hervatting .lcweµn G:D.A., dcor agrcssi::ver 
spe 1 ic,ts in de mcerder!1eid; maar toch bl;:;ven de 
beste kansen voor Lens, de.t middels H, 1Iulder en 
V. _v· •. ~ Laarhoven de voo rsp1•011g tot 4-1 verhoogde. D2 
Lcè·sdu.iners reageerden hie·róp ;_n;-,t ruw en onsportief· 
sp.Jl, dat ons de nodi·gc vrije trappen bezor_gdc. 

.. .•,, 
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Toen 14 minuten voox-tij_B. cen·s·pcl<~r van G.D.A, · .-.. ,: 

.110-2.r d6 kleèdkainer -iierd véruczen·~ kreeg·.ae· :ned-'. ····· 0
• 

stri_jd ccri voortijdig eiridc~<Een .. uoord -zan ~uldc; .. · _ .. 
voor onze· _spcler.s,~.die zich, •()ndanks· het· ru,r•e te-.,. ·: 
gens·pel, c'orrect bleten gcd:ragen, is hier· zeker·· op. ·· · 
zijn plaàts; ... . · ., ... ,. · ·. · · .. ·'·. · .. -, · ·. · · 

Geiu'kkig _kunnen ;,,"!ij van Ieris· 4i dat evené~ns' te''
gen G.D.A.·,speelde, prettiger gelutdén laten"hcren: ,·. 
Het uerd een forse, doch sportieve ~iedstrijd, _\<Jaar'-
in de· Lo osdiliners vrij,,ê l vco:rtdurend :,in-.ll.e:1.aanva'l 
waren. Onze verdediging sta),< echter•. in •·g,:-oo tsé • ·,- : 
vorm, uaardoor G D,A .. in f.èité mind-er•-dëelrijpe : - . 
kansen k:reèg da.11 _Lens; ?i':ie,10f::·!'.'1a:t~en _zagtcn , · 
evenwel geen- kans,. de v1Jandel1Jke o:oeiman- te--ver,.. - •. 
schalken.· llien eindigde,, zoals_ men·:begonneri- vià.F;L· (Ç!:.o'). 
Keeper:Jager excelleerde.zodanig,·.aat de_scheids-, ., 
rechte·r hem· coni:p•li:mel'lteerd·e· .- . Zelfs· een.,penalty \1erç'!: 
docr·•heni gesto:pt. · ' .·.·.·•· h • ~- .,.. ••• •• • • 

Hét ~ ging, naar Vccrbµrg om. 'i'lilhèllilus 6- ,:3. 
bekampen. De meerdere routinè van de geel-zwarten 
verhinderde niet, dat zich e~n gelijk cpga.:mde' 
strijd cnt,~ilr..kelde·. Mët•:rus(:hebben_de gastheten 
een 1-0 vccrsprcng. ·Na de thee zïjn cnze jcngens 
z.cuaar iets sterker, ·maar· de hechte W;i.111.elmus-ver,-_ 
d:'<.cliging geeft niet. thuis. :itet epdringe·n '.7Cr:d1; :(:.eris 
nc~g,lcttig, als cn:?e tegensti;i,na.ers hlër,_t,;1,e~maal . 
van J?.l"Cftteren. ·Het einde·.vru1 deze. cp hccg peil .... 
staand.e ,,edstrijd kcmt aldus· .. met een 3-0 nederlaag .. ,. 

Afcl.elings leider Q.uick 8 heeft· tegen I.<!ms. 7 een. , ·. 
veer- meet.en. la.ten. In- een 'gçede wed·strijd- gà:v:en en-
ze middenlinie erî achte.rhtêde,_de techr-i,isch betere. 
fu.antjes ueinig.kahsen. G. Hendriks o.pèn_de de scè.re .•. 
met een handig',d.celp,mt en het duurdê•tèt_.kêrtvcèr __ . 
de rust, vcordat•hét·vclgehde ,Quickè.offensief'iiièt dë -· 
ge lijlO\]akende kegel ,,erd .af,gèslc tyn .. _In :~e. t:,,e.e~e · · 
helft' na:rn_,cnzè zevende· editie-dcc:r. een brqtscl'iPt 
van Pellê:kccz:n. qpnieti.~'] de _le:(cfing'. Q~'i.ck zet}e · al-
les c·p alles;- doch de pruik v'a_n H.v.d,j3ccgaar,dt en 
de hccfden· ··en :•vc-eten -van de ~hdere verded_iger_s .• .. · · 
stcnden -cnze· tegenstanders 1;n.:et meer te~ 'dan ç.e ge-' 
lijkmaker (2.:;2 )·. · . , . , . , · · · · · •·. 

, _ _ _ , _ . .-... . . L.' de Yf •.. ' 
. Ièrts 'B·· speeldii · tegen ·1,'Testlandia ueer een 1c...:tar·. · . 

·d'celpuntèri:'liij. elkaa_r en daa:r de' _à.çhterhced·e -geen',.'. 
:: . ~ . • •·. ,•: :-· . • i-'' '. ' 

: ~:! • ' 
. .,.. 



-·· -1~0- -- _ .-:,.-..:..-_ ........ _,~-- -- -- -":"'·----.-:---.-------"":'----.----"'.';-~- -.~.~---- ... ~ :·sG...'n vcnd rm te· capituleren, ,1erd l1et,eeri'"éclo.t8.µtQ ~-(-0 .cven,inning. 're ch li~_t.,d-î't' _zj.:ch "tn het begîri-v:.:: de.: :."d:3trijd _:1sg.,~i'êl aa.nzi:';.n. ),Iet· de/xys.~ efi ;·;, •. · nc g l,sng--·do.ë'.rna. .. _ï'/::!.~ .de ·.stancJ,·.,pus -3-c., · Op0ç;ns '.r:i.c'.kte ,' · men echter.·\.1_ee_1'-,S11-. dreef~ )rièt het. bo v;,1'igcmë enid~ •gé-:'C,.•:. velg. Hierrf1ee hadden. de::B-,spele.t;s .htm ·zucht nC:.8,I" .. >.::•·: cve n1in11ingen ... nc g ·niet· vç :J.dc et'ide· pc tgevierd; ,.fü•,l-:rr•-.· .. tee me est cc k. Lens 5, ,,'dr.t. ti::ch _zqndec~--.. /;ègens,'!i~j:le'r.ii·. 
Z~t er nc·t:r· nnn · 0',.;·1c ven· , · . .,( .. :·.~~ · · :: ··,. · -~ · _.~-'• .· -~- .. · __ . ,. -....... ~ c ,.,..,., . cl! - . • .• 1.~· ..... - __ _,;. • . ..:.•-~.: ~-•, ·_;., ,: :·•-.. dl:.;' . Het C-ti'iantE',l û_~hC',:11èt~1,1 é:Y-éfnefü1s'. .. :t.e>1?{f'.· ?~s•t.~;.n-~ :(;_' dia., een 3:..C zcge;:·:L911s· . .-,.:is •:v'e<:Lste:i;-keT,i',v:cq+'tl.l:1.n •:; de të1eede helft, ~c:{511:..-a~:)J.esJ;'),:mders, 9i.în.t;1ü:,et • i:, -''. i;1eer crtn bc'd ka::\ll1elî~c-,In" l}~.t .. -eé·,r1;1te .half\ uur· s·coorcde ... .c<· Blom, in he-t . tweede ·.v~n• CnÛ1êri •en Ccnder;V~tèr.' , ,. :- . -··s ~ns D wiJ,.de,,vó)1J:'.die,t ·]?, rti\if,_g~de:ri'rq,én eri ru,éteen<;>.= · de s~echte beurt vati,'..~e',:v;o~j\cge·:~Ei_ .. ~k-~oe!\:•:rnaken,; .het_, .- · ·' _ wen o.erhalve met ·lC-0.-·,B!l!.1)nT Zuart wcts '.het' sla.cht-- ...... •• • • 1 ••• ~ ~ ' '. • • - • offer. De achterhoede deéd het ,'ieinig:e' yferk fout-, · - : locs en de voorlî,o'ed;é' .4fl(l. de -.è,np'r'p;ài.l'ctivi tei t _van de· vorige ,3eek :.huîs g'e113;teri;-, _;p, Berge_nhen_egou•.é1en ·wa:s · 1;1et 4 doelpunten· to:ps'corer.·. ,,i· · . 

De jongst•: Zondagsj_µJl"-':orfn.=, · h~'t.-~:.~J..,ft\1,,l, be-. haalden è,eer ei:'n punt l~.gën V. V. p:;- ,.3'!~na:is i.n de-· uit·,•edst.rijd ,~e:,:d het' 1:.1, ': . .Yä.nnner; d:rj:, we e:i; geeb v2rs lag van kregen . . : ~-~ __ . - - · · ·· - · ~ Eet cudste juniorentea.,·u- dat., verJ.001-, v,as J,eris "E, • T.'k'1.ar de 3-C nede.rlaag·-te,gep. 1'1.e.t· sterke"G .. D,A. was · een eervr. lle. '':i'o t die:p· n1. de twee.de -he 1ft was de score neg blank en toen 'à.è Loosdu.inér•s op fo.rtuinlijke wijze een voorsprong nameri';, trokken de I;ensers met verdubbelde enè.rgiá:·.t_e;n,.33-ariv'_a'l·;: Maar toen ons· een penalt:y ,11erd ontho•uden .e;n:,J};p,A.. er·. een cadeau kreeg (2-C J uas on·ze· ned~r[!á,g: é:ên·,.fe·i t. Het ,1erd -tenslotte 3-0. G.D.A .. speê:ilde;··go'e_d, .. maai;- h,ts te hard. . ·.·:··.:/ . .. -·•./t;•~·-:; ·· .. ,; .. r~::-_.·_. :_;;~.-
Het G-e lftal spee+d.e·rteag'_e·~1 . .R;Iç,A,.V·.V-,; ~~en. goede . ._ .. ,· wedstrijd. Qidanks hé.t Q'veri;:.icht·''i,,$..n .èië J:iézöêiëérs.· · iüeld onze ach te rhoed.e · gó,<.:'d ;sta.ii~;; :E-!')n '±:9 u,tj·, :,efá.h,, o,n- .:· .· .~. · ze keeper leverde_lls::t en"i~(è:g;çi<el1J.!.U11i.\lPp;.::zo:.dat het',';\-:;;:,,;,. bij 1.-L· bleef. Een zeer eervo,.l,>fesfrltaàt ,te"'cn de· '"' ko::;ilopGrs, dat ons voor .cfc .,v.ociftti'h~"~-:c,,déek'. op"'ëe,n · ovs:rwinnin.o-c doet rekenen.;' " . ,,·.,., · .. · ... :· · · =· • f ... Lens H bchaailde een ruip1c..\s,V•é'r-~!inn'.i.ng op S.V. T • .Voer rust vJ.otte h2t nie.-t 'èrg._ en ',:crd slechts één k~~r g;:,sccord, .daarna '.!erd._da.t no·g 5 1cc\".r gedaan, 

· .- ·•.i· _,_ ·i . A. v.· ·G.· 
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I, :il: N S.' '· Z A K A G iE F D A. _ 
·zaterd<ê-~5~ Dec. : Aa.rigename surprises van Iens F

G-'.t? 
Zondag 

. •'• 
lfu.andag . 

6 
.. :,· . 

7 

Dec. 

Dec·. 

St .c" lîico laas.:.verrassi rnzen van 
Iens l-2;3-4-5-6-7-B-C=D-E? 
Club als steeds. · 

•Joensdag 9 
hlaandag 14 

Dec·. : 
Dec.: 

De Woensdagmiddagclub'. 
Oudejaarsavondviering. 

------·-·- -- ------ ----- ..... . ___ 1 -·- -·---- -- --- - ---·- -- -- - - -

D:E ?J.IDACTIE AAN·. HET iVÖCRD -------------,,.-----·· 
Dankzij de vlot te afv,erking van de competitie 

zijn de meeste.- elftallen reeds aan de-returnwed
strijden bezig. ;gen· unicui,1 is het; dat begin De
cember de vërhoudingen _ in de diverse afdc:J.ingen 
reeds duidelijk zijn ,afgetekend. Als wij de stan
dc:n van Lens.2· .. t/m 7 bekijken, zien wj_j_, dat van 
dGze elftallen·. geen {~nlc.::l meeJ.' in e.,a;11I~2rlcing kci..i1t 
1rc er àe · e-r2p1aa ts. Wij ,,·-ragèn cns echt;;:;: af~· of 
dj.t eçn :rerle·11 io.~ cm bet· nt:. ve~tdG.::· vJ2l te geloven .. · 
Ylie, zoa.l:;; wij_, Zondag jol. enige Vai.1 d.eze elftal
len hee:ft zien sp2lenr xal het met Oï:1S 0ens zijn" 
dat ve]e :;pelc:rs een ,ontstellende sla::;,heid ten 
toon sp,:·eiçl~er.1 .. ll"atuurl.ijk zijn er verschillende 
ui tzonderinri:en, maar de to tae,lindr,ik ':!at! toch: 
slap en zonde1· v~èhtl',.mt. Dit is" jar,i::1ec:-, :E;Jk elf-
tal, dat zichzelf iesbecteert~ zal toch-tot het 
einde bl;i,j._ren ·veohten:\roor een zo goed :nogelijke 
:pla.ats ci:p _de r1:!,nglijst, 

Senioren, -probeert er in 
den het bes t'é ':va:ri .. tè n1aken. 
heeft o:p·q.v:·'a-e•4e 'p•laats, 
noegen V!Orde_n genomen. 

de resterende 
Als je elftal 
mag met de 5e 

;1ed s t:ci j -
kans 
geen ge-
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• Het gaat niet alleen om je eigen elftal, dobh om 

het aanzien· Yél-P .. J1;:,ru;J.: :. -· .... :;.:.-:~: : 
· : .·- .7 · · :·· Red·. 

·-• ·s-------•- ---·.---~·-- -'~;; ----.-.----~------· --------

In ballo t&Ze : · · -0 

:ifo .··23: G; Burer, ·Táhµhaq~êr'st:c:aat 8;, lC•.-5.-1938 .. 
Aanwezig ou Ockenburgh: 01>· 6 December: Hr.J;..de Weert 

. · -·· \l'P ~3 Dec.: Hr. J.v,Venrooy .. 
+ :+ _;+ :+ :+ :+,:+ :+ :+ :+ :+ :+ :+ 

'""RPT·ICH"""'' "IT;;'R<7:j> :Ti'RI""G v.e, ..u .;;:-'-"':=..-.:.:'~::;.1. t.,..21 .,_\.i!l;- .._ .1.\i _c ~ .. 
Tijdens de laatste jaarvergacle:.ing·is de uense-

lijkheid Vo:.stgesteld _VM een verzekering voer onze 
junioren tegen ongevallen,· tijden·s oÏ binnen· het· uur 
veer cf na de voetbalwecls'trijçl.Gn of -oefGnirnren. De 
:p:remie' VOCl' deze V,=r.ze_kerïng ·-- welkG veer alle .ju•
niores (daaronder _ock~_be_gre:pen de :pupillen, doch 
niet dè A-klasser;s) ver:pltc:ht is- - bed:raagt slechts 
lC cent pe1· maand. De co~tfibutie_ zal voor dit ,be-
drag verhoogét worden en is·aus;vbo.rtaan f. C,-85 );)er 
Da.and (voor de puptlli'.n"f'; 0,6_ç)._,: __ - • . 

. ·-- . . . .. +•+·+·+·+·+·+·+·+·+ 
P.R.CGRA::':.i.L4. SElTIGlBï:J vÖCR' zb)DÀG. 6 :-oEcËI·IB:J:R""J.9'i'."< . 

. 2 .30 uur Zwart BL 1 - Lens 1 Frui tweg 
2.3c uur Bl. Zwart 2 - Lens 2 Katwijkse weg, 

<: - Wassenaar. · 
2.30 uur I.ens 3'·- 0r·. Blé.tiw 3 Terrein 1 lokaal 1 
2.--- uur Rava 4- - Lens 4 Terrein· V.C.S., 

2 -:i,c uur 
1:15 uur 
1. -·- .uur 

Lens 5 - Scheveningen 
Lens 6 - llfa1:1sst:t~t 6 
R:wc. · 7 - Lens 7 

Elî ZO IS . lIB OPSTELLJ:15; G V.Ali: 

Zuiderp. 2e ged. 
3 Terrein 2 lokaal 2 

Terrein 1 lokaal 2 
ïerrein- B,1I. T. ,· 
Zuiderp. 2e ged. 

Lens 1: A.ten Il.a.m,J.AdJ:ür::',il,E.v.~t:.rhoven,H.Korte
kn.::i.s, J·. 1:t2.lstcyi1 1_ J~.i._Hoppcnbrour!e:r-S, A. v ~-Luxe1"U..:. · 

burg ,ïi.Hd.ke t, ll' .do· Jong;IÇ-.Kuyp-2rs, F. v .1Hc 1. 
, .füi.§..: · J;Roozenburg,W.v.Gein •. ·_ Leider: Hr.H.Janssen. 
, Lens 2:. R· • .ïvhhicu;A.Bogisch, P. v ;J:lferon', Ç. Hillen[l,.'1r, 

· L. de Bo er, W .Hegqë·,·J .Bo ortr12.11, H .m:-.astc'uc.d, 
. A.Ifocfnélgv:l,,R-.,Wüste:fc.ld~J.R:i.s. h-: ·J.y,'Spronscn. 

-· - -_leid.e;r:, Hr .•. A ... de Weert. SëO:àenko·mst: Per fi<; ts, 
.-, \·, :· 



..... ' . ' 

.-.-, . -1 'l.?.- , ,~------ ... ·-·~~--------. ___ , __ . '--•-----~. ·-·---- ...... _ -----·----·-·- .. -· , -
l uur---Jc~sC~ic~-l-i3~,:.:;rk .. '. ...... · .... ::, .: ...... · ...... · .......... · .. 
= c. s -~: P:. v. Gc.s fe 1, :; • ï.'."isse·:v,H. Kemper, S. 'Vlo_eilmns, 

. · B. :Vink,'H .. v .Kie.R,-E. ten Be_rge, V.v. Laarhoven; 
L. Z'ui"j èl:wijk, R. Becker, .J. Lin~eweever. · Re's; : G. Vrees"-· ., 
wijk. ' . ·'i'•. . _ 
Lefill_E;,: J. Jager,B. v. Vèlzen,J'!-Helmich, C .Bogtsch,. · -
. · . J.v.Westing,H.6lied•fegt,H·;WiB.éms,C.Höoge-

veen,L.Fortman,L.Bom·, J·:Heyer. B§!.§..: J.Kuyj;)ers. · 
1.ê.JMLi: J. li_'rij.t~rs.~:.J. v. L!JXer,j.burg, P. KTo i, L. Hiess en·, 

1-I. F,oukes, A.Kro 1, P. de Leeuw, R. v. d·. lvieer ,G. v. 
Ge in_, G. v. \Jesting, G. Lam. Re~. : J, B:roch::i.rd. · 
fens_§_:. --r. Vo.l.le,bregt_; J .Beckers, W.Klunnen ,G. v .Ree--

nen, P.il.. de Heer, F. de · Jongh, P .Pel:Lekoo_rn, 
M.Luckel,H.Muld.er,L.de Vlcert,S,Kroon: Res.: l'i:.Hol-
12.>"lder,S.de Bruyn,· Leider: Er. B. Vol·lebregt. · 
I.ens _7: A.Elok, J. V .Venröcy,,:f•,Mourik, C,de· I:fc"2,t_,H. V. 

d .Bo o g2.2rd_t, J .Bon tj rj ,E. Sara lea, J. 'Yalla2.rt, 
J•.v.Zon,H.v,Rijn,G,Hendriks. Re§_.: J.Pellekoor-n, 
C,Kras.- .. · · ,. · 
Alleen noodz2.keÎijke __ afschr:ijvingen, ui te:;:-lijk 
Vri.jcl.w:avond _4/lg_ .f.!1.IJ. de He.er P. de Leeuw, 'Tlier
boomstraut 5'9ö. · , . __ · -. .-: ·_ ··.· . · -· 
Op 5·_December dii;s géén afs6:P,rijvin!2"en. Dît l'.'.atst2 
1:1.ls surprise! _ ··.. .'·: · 

PRC'G::\AJlf,}!;/l. JUlHCR!!JH VCCR Zl\TTI:RDAG 5 DECEJ'IBER 19'1".\ . 
3'. - - uur Lcms F - Gr; '.'.L 1-r. Va'c ·1'è-rr-ei-n · l--1 i k:i>.r-..1 · l· 
2•.".\C uur Lens G - D.H.1.. Terrein".\ lJkj,al 2 
2. ?,C uur Juvent.1s - Lens I l'errein Ook inburgh. -

,. 
~ D">'rG'1··rn~R 1qc~ 0 ,._J v.l!J ~ .tJ..,. L·..,_ . PROGRAJ'.ull\. JUHI0:.-:1EH·VOCR' ZC1IDAG 

12.- uur Lehs B - G.D.A_-..-:--
12.- uur· Gr-.W.'II'Jla.:: - Lens C 
1:.15 uur'·V.'V.P. - Lens ]) 

. Terrein. 2 l\kaal 1 .... 
'l'errein ,Rog~ewoni_rlg:, .. -~ 

· J'errein: Zuideruaric . _-. 
1.15 uur ·Lens E -' K R.:V.C-, .: . 

. \-:· .. ~::~,- . 

Terrei~ 3 lokaal 5 

J"IDTIC:~s' AT-~N·rrz:. . . . . .. 
B: Reser.ve iCValienstei.'iirÏ;._iLeidër-Dhr. L.v.d.Maor 
C: S::ime:r.ikoms t· 11--' uur "Het· W1:1.chtj e", ]11,_,:).ieve ld,. -,·. 

:Leidèr Dhr. J .. Walsteijn.,· 
D: ·Res;,,rve J·.v.Bussel,G,Jehëe, Leider Dhr ... P, .•. 

Mee rsho e k. . . . . 
E: Reserve ,N.de· Gruijter,F.,Strfü,.,r'. 'Leider Dl~r: 

- ~ ..... 

. -:•· ... 

Ir. Gil lissen. _ . · ~:;...~ .. ·-., .. 
-~!~~·ç:rs-· F en G: Reserve P ,,,i ,.d. Lëc w.:, G .Ker.1perm::'.Îl. . ' - . . 

' 



.-134---- . - . '-· -------. ' _ .... : ______ . --·--------·-- , .. :_-_. 

· .... I: 
ä.e Heren G.Lru,r Gn r.:.c·llelcoorn, 
H·'.Pèlster en G,dG Roos spelen ruee .. 
H. dG B::1kkcr. 

Leider Dhr. . 

. ..... - ' De Pó:J;îïllen· spelen dezë'Vieek niet;: . 
.• v.l:.. , ,_.:.· 1 . , '. ~ ~ 

.... ,.., ... 
Ab~~\-1 ties. .- , • 

Van hun: niet opkomen •,öp Zondag 29 'Jlîovember' óeho -· 
ren ·een <verklaring te geven:._N.Osse,J.Ta.k,P.v.d.,. 

··. · Leeur1. · · · ·· · .•., ,.~ . ·r ~ . --_-.; _._ : .. 
. ; . . ... ·,_ ' 

·-~--·•:··- ·lHet te vermijden afschrïjvingen: Hr •. L.v.d.Ifèer, 
· ·,·:·: Noordwal 75. Tel. 333388; · · 

. . ·- . .. . ..... +=+=+=+=+=+=+=+ 
,. . -".'"" 

. .,1, l 

} ~, ; ~i3IJLTATEN Vlu~ 28 Elî 29 NOV:;JMBER 19'2.3,. 
·. ~-~ .• · Senioren: Ju:hitJ ren: 

fêriii-·Ï-,::- St. Volh.· l 4-2 'Gr-:-w:rr Vac Lens .A 7-P-
Lens 2 •s . LaaklC'.7àrt . 5 2-5 .. . Blauw Zwart ~ Lens B . 3.: 3 
Yocrburg 3 - Lens 3 4-0 · Lens C -. Rava C-4 
Lens 4 - Concordia 4 6-2 Lens D ·- S.V. 'J.'. 4-0 

. :be lf:ia 5 ·- I.ens 5 · 1-3, · Lens E - Q,uick Steps ·c::3 
LenEt 6 -· Rijswijk 6 0-7 Q,uick Steps ~. Lens F 0-2 
V~e ~-i;e:r:].cw., .".7.c,.. Lens 7 1-, 1,: G. D. A. · - Lens G . · 4-)-
Pujfi:J.'len: ' I.ens H ·- D.H.L. . .1-5 
.lens,,. .Juventas 0-0 • D.J:J:,B·.R.K. -· Lens I 2-4 
Recti1'icatie uitslag 14 November: · 
V.V,P. - Lens G 5"2 (niet 5-1). 
DE·:.s•rANDEH BIJ LENS H Ei~ I 
Ti;Jm 29. lfovember) . . . 
4e ·klas IC: 4e klas N: 

. ll.H.L. 11 18 43-14 V.V,P~-;---, 9 17 39·- 8 
.. .,:· Lens ·:tl•·- ·•:. 'l2_;:• · 15 · 43-24.· · Q,uick St,: .ID 16 36..:12 

· .... ·: .. .:._:V.Y.P.-· . ·.9" 13 21-12. R.K.S.V.fu, 9 15· 41·-· 1 
· Rave.·• · · 11 ·13 34-34 Juventas lC 10 ,·19-32 

\i. Will1.elmus 10 11 24-26 Gr.W.II Vac7 - 9 -·18- 9 
Gr.W;°II Vac7 9

8 
20-19 Lens I .·11: .,: 9 19-32' 

Bl.Zwaxt 11 3C-28 L.V,S,J. .9· · •8 13-15 
Q,uick St. ,:LQ' 7 15-17 Rava :.,. 10 , .8. · 21._22 
D.H.B .R-.K. 1'2": 4 26-55 D .H;B .R.':K:.11 3 23-54 

, , .·--:.;S.V.T. ..•·.5 .. C. 5-32 Moa 10.i: .. :_1·' 6-44 
... _;. • .! ..!. • ' . - • ., • ,_,' : • - : .• 

=+=+=+.,,,+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+='!-=+=+=+=+=+=+= v·A:a-r.A · .. · ··_ . 
- Welke Ienser heeft een in goede .s-taat-'ve;i:-kerend·,. · 
mi~de lgroc t, tweede ha..'t'lds I.ensshi-rt -,te· koop 7· Rij 
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zou een clubgenoot hier een groot :;.~_szier ;:i;:;e kun
nen doen. Tuien kan zic}1 tót'de.I!eer~~, .. t . ..;:"'f~::c.uu,ns (_.\ma! 
delstr_aat 51) v1enden met zijn aä;-ioï0dL"i:. 
----------- .---------------------s----------------· 
J:Ll T ZOÈKLICHT . OP· .IElfS 4 EN :i:.EES P.. 

Toen Lens 4 bij de rust tegen Concordia 4 met 
1-C achterstonèt, zag het er niet erg naar uit, dat 
het nog een overwinning zou •.vcrden, laat staan een 
zege met de sprekende cijfers 6~2. Concordia had 
vrij slecht, maar Lens vaak slechter spel vertoond., 
1:1.et zozeer in de verdediging, Wé:-ar men niet veel 
kanse,n·_aan_ g.c Delftenaren ,:cggaf, maar- wel in de 
aanval, '.vaar m3n· er maar een enkele keGr in s1aagdé 
het ·vijandelij).ce strafschopgebied te bereiken. Goeè 
samenspel 1;as volkci4n2n zo2k en met het· getrap in h, 
wilde \\'eg· had zelfs de toch niet zeer hechte Ccn
cordia--achte-i-hoede slechts weinig moei te. Aan de 
Z\mkke aanvf:',l -:,adden de achterspelers mede schuld, 
;,ant, hoew0:i. h:,t op. ''afbrekend" gehied heel bel,001·• 
lijk gj.ng, liet het. (geplaatst) wegr1erken meer:éBler 
te wensen over, iets dat ook al voer de keeper 
geldt. . .. 
· Had in dé ·eerste• drie kwartier het spel zich 

hoofdzakelijk op de Lens-helft afgesp~eld,-in de 
tweede was die van. Concördia het· terrein van de 
strijd. Een Lens-gö.al mocht verwacht worden. En hi; 
lq;8"-"'! ook, maar het moes•!; een y,Yrdediger zijn, die 
hem mailde, nl. B. _Vink. Hiernc.·vlottc;net plotse
ling .vc·c·l beter. Er .kç_;:ani- -1~~-g~cime'r·hand ":' en Voo~a_l
toen J. v ,•:fosting ons aan de ··leiding geholpen had •· 

· ,?at =c:·r rust en s0.1u0nsj;>;:;l_· in de vccrl:iócde, · terwij: 
à ok de .. tegenstand van Delftse zij de ua t vers lapte. 
Een ni'et · onfortuin:~ijk dce).punt vM IL 'ilillems 
bracb,t de stand op 3-1, \72.§l-rna L. Bc2:1 de s.core tot 
5-1 opvoerde, alvorens Ccnco.rdia, pro;fiterenci van 
een "pingeltje" in de s:chtérhoede·, een tweed~. --011-

;,oudbare - vo 1 treffer wi~ t te plaatsen. L. ]3.cm 
zorgd-e tenslotte voer een 6-2 eindst.J.nd, 

I:indelijk dus weer eens e·en ove·rwîrrnlng van 
;Lens· ,i.·; een grote, een verdiende overwinning:. 
}Eaar ••.. tegen deze tegenst2,nders had het niet an-
ders nmgen zijn! · · 

. A.v.G, 
-., . ••' .. '; .. 

.. -- . 
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Aan de 1Tijkerklaan "speelde .: ,··s F tegen Q,uic~c 

Steps. liet begin was .:i.e.e_lpe lc.v.1,:,.,:, .-.,?.n t na eni.ge-
aanV8óllen op 'hét r •-• d.::,;,i t.te deel "crèeg Tu'.ncée de 
bal keurig _voor "zijn voe:'fä:11 ei\ met· een °laag· J:i._aici. 
schot ·passeerd.e hij de "Q,uick Steps dcelman. :f:ier.n~ 
ontwikkelde zich een gelijk opg<à-arrde v1eds trîj tl, 
vmarbij de verdedigingen· de. sterksten bleken. 1i'.a _
de rus·t lïe'p · Quick Steps· ~1ard .. van stapel, 1:1a.ar o:r,;
ze verdediging was op haar pó:st~ zodat het offen
sie fj e niets opleverde. Cnll'ev.cer hal vermege de • 
tv1eeàe :'lelft trachtte Iancee •rvan de 'ouitenlijn af 
zijn tweede doelpunt tl: .maken; maar. to 011 de ba.l 
juist langs ·de verste·~aal dreigde uit 3e gaan, 
was Strüwer er ais· .de. kippen •bij_ o;c1 met een knikje 
de baan te corrigeren. (C~2). Hi0rmedewas (je-koek 
op en ,mren de ti:::eê punten vo'ëlr onze jongens. 

Eerlijk gezegd is het spel' van. ons F-elftal mij 
Tiat· tegengevallen, Het uas allemaal nogal ronm1e
lig. De oorzaak hiervan was, -dat verschillende 
spelers hun plaats niet hielden, waardoor onder · 
meer het middenveld het grootste deel van dè wed
strijd door Q,uick Steps be_zet, were gehouden. Vele 
ballen, die door ónze verdediging warl::!n r1egge,1erkt, 
werden een· prooi .van de· tegehstanders, Ook het 
plaats en was s 1e:ch t verzorgd. Di kw.i j ls zag men, 
dat onze spelers in geheel vrije positie de bal 
precies' voor de 'yoeten van ·een Q,uick ·steps-man 
trapten. Er' ,,aren veel lèuke. staaltjes voetbal te . 
zien, al üerd er nogal eens gepingeld, maa·r de ve•• 
le fouten deden ·ae goede indruk toch erg vervagen. 
Ja=er, dat enigè goede doorbraken van Strüwer 
volkomen ongemotiveerd door het "off-sid" vlaggen;r 
van. de grensrec:'lter. ,!erden onderbroken. Er waren 
minstens nog dr_ie doelpun.ten gevallen. Intussen 
hebbe·n verschillehde jongens getoond TICl i.::ts in 
hun ::nars te llel:lben, al moeten zij nog hec 1 .:véel le-
ren. 

L.de W; 
-- ______ . ~ ·----·-----·----- __ , -___ -.---· --- . ------------
BLJ\.U'.7 WIT JOURNAAL 19'f~ /1974 ( 1,). 

~1danks de nederlaag tegen de llusschen blijkt 
Ha. 2,-17, dat de· suelers van het eerste de moed 
lc>.ng niet ·opgeven. Ïk heb ge::ierkt, dat de ,,2.re 
geest onze vo_ortre.kkers bezielt; daden zul 7.en ho-
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pelijk nic~ ~:chter,;ege blijven. Het kàn nog' 

Jan Cottc.r,r· zegt in zijn ... :ekelijkse sportpraat
je ,voor de: K,R.C. op Di. 24-11 rake ,morden over de 

·· onverschilligheid van de tegem1oordige sportbeoefe
naren ten opzichte van hun·' sport. "Men ,,il oogsten 
zonder te zaaien"·, zo zegt hij, "kampioen word en 
zonder.· te trainen·."· Ik zou ;'ieder ui llen aanraden, 
deze beschaafde K,R.O.-sportconw1erftator zoveel mo
gelijk te beluisteren (•s Dinsdags om _i8.2O uur). 
Het is meest1;1,l zeer de ;:noeite waard. · · 

De. t\'leede ",-:edstrijd van de eeu,7", · die in 1953 
is gespeeld, liep Wo. 25'-l·l uit op een sprekende 
aver,:;inning voor Hongarije. 'Eindelijk is dus het 
thui's-record van de Engelsen gebroken. 

De I.ensrevue vo...11 Do. 26-1'.!. be•rn.t een oi::iro.ve van· 
nuttige St. lficola&,s--"ëö.deaux~ Al·i ik de voetb:1J.kle
ding vnn onze s11elers nu en dan ·iekijk, 210et ik 
zèggen, dat ik ,.,el eens clubs h::°IJ gezien, die,· er 
mirider fraai bijlopen.' Toch zi;'n er, die de ,.-,enk 
ter harte kunnen nc,iren. Soms ü het nóg niet, ,.-iat 
het moét zijn. . 

Het is• elke week ,,•eer een o:Jen vraag, v:at de 
elfta'.!.len zullen doen. ,Z;2..,.29.-ll geeft· het volgende 
beeld: 7-·seniorenelftallen zorgden ,foor 7 punten, 9 
juniorém-ieastrijden deden er 7 ,:mnt·lon bij, terwi~l 
dit·gè'hee1 werd aangevuld niet 1 uunt van de uuui.1-
lèn. · . . . . · ·- . 

De· stand na 12 voetbalweken (na cör.rectie: zie· 
uitslagenlijst): 

Senioren ·70 
Junioren 95 
Pupillen' 12 

. 27 
40 

2 -----
177 

15 ; 28 
9 , 46 
5 5 

29 79 

69 ·. · 152-156 
87 · ... 276-267 

9. . . JC- 22 

·-165 . 438-445 
· ~ Journalist. 

- -------. - --- ----· -------- --- ---- - ·---· .· ,., - -- ---------
·-'VAîi! -DOEL TOT DCEL, 

_:. Crizc; ·voórtrekkcrs wisten in eeh":nntige r:eà.strijd 
beide punten te behalen. W. v. G:ein•.opende na+ 20 
mi.nv.ten óp fraaie ui·j ze de ·scorb, .me.ar. Steeds Vo 1-, '· 

.. hard.en -antwciordde hierop do.or -een·· 2.:.1 "7DCrsj;Jrong te 
· ~•nemen.. Dankzij de srunenucrking tussen Fr.· v. Hiel 

· en H. Kor'tèk:,as rms met rust de stand 2-2. In de 
t~,eede helft -no.s Lens ,xi.t ster!fcr en door tuee 
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prc:,cr.tig .5 ,.. (,,··, · •. :pun een·· vc-.n · t; .. à e _ Jong· ;Je rd · een · 4-2- - · · 
vcorsprong bere::.:d;:_ 3teed_[3 Volharden probeerde, 
zijn naam eer aandoende;·• q.e bakens-· nog ·t·e- yerzet
ten. Tevergeefs echter.·. Zelfs .een penalty werd · 
do er kee-per ten Dam gekee:rd. · . • . · . . . 

Het _1wel2ede speelde··eep:yrij matte wedstrtjd·te
gen Laakk1,1artier 5. De meerderheid-in.de eerste· 
periode kon lens niet in doelpuntèn uitdrukken .. De 
geblokten deden het beter door van het aarzelen in 
onze defensie te-profiteren, maar enkele minuten 
later ,;1ist J. Boortman mét een prachtig schot de 
stund cp 1-1 te bren~en.'-.Missei-s in' c-nze verdedi~ 
gi1~g ~1ie'lpen de bezoekers aan een 3-:l voorsprong . 
bij -rust. In da tweedè helft een duidelijke me·er
d2rhcid van onze bla1m-wi tten,, .maar geen goals. 
E,m penalty vergrootte de· aChterstand zelfs, voor
dat A.-Bogisch de stand Óp 4-2 kon brengen, Een 
cadeautje·van een onzer backs deed de eindstand op 
2-5" komen. · · 

Vcorburg 3 ,list onze derde' cdi tie een gevoelige, 
maar verdiende nederlaag'rtoe·-te brengen. Eet ste:.. 
vige, open spel der rood.,-witten leverde hun 4 . 
doelpunten op .. Onze voor:ioede· probeerde steeds 
Heer de bal in het vijandGiijJ~e doel' te "leggen", 
in plaats vàn .forse trappen te geven, Resultaat: · 
0 goals. · 

Len§.-2. vond bij De 1fi~ 5 een zwaar en vrij glad 
veld,. dat hogere eisen aan de ,i_pe'lers stelde dan 
waaraa.n de meesten konden vold'oen. Het duurde vrij 
lang voer R.v.d.1"12er uit'een voorzet van R.-1Iahieu 

- jr. onze. mi;erder-neid in ·?en doelpunt wist uit te. 
drukken. 1:fà de rust lci.,ani,Delfia sterk opzetten en 
forceerde ~eJL r<:;eks corne.rs, ,1aarui t tenslotte de 
gelijlanaker .o_ntstond. IKahieu jr, die goea· speelde,· 
hielp Lens weer aan een ,yoorsprong. Delfia kreeg 
een goede kans om \1eer· gelijk te maken, maar kee
per' Fr:C.fte.rs \~·ist de s le~ht ge·nomen ·penalty. te· .. k:e·-·· 
ren. H. Houkes stelde tehslotte door ·het der4e .... - ____ _. :·-
dcel,n.int de,zege .veilig.. . , -. : 

Lens 6 had te.gen Rijs1,•,ijk' 6 .vrij-r,èï n':ièts .. in te 
breng,µ11, want de Rijs,iijke.rs besch_ikten_ ov:e:r:.tten' 
J;l~CGg, di'-'. bestond ui_t .?ud-·G_er.'.'.te-0lftala_P'-_:~~rs . 
\Jongst2 34/ oudste 43 Jaar). xte·t.duurdo,·vr,:i:J· lang-· 
veer h-::t 0erste<doelpunt tot stand kwam,.,dooh arui 
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·clc· c, ... 3 -rustsj.:s.nd ï1:.'.±J.c:1':ï"i1i dµ. t,_,-1èdcie helft nog ~ior 

'''ï;oa"li:i _to'Jgcvodgd. De groen:..lJ,,arte achterhoede gaf 
geen enkc:'le serieuze lcans ;_jeg, zodiit het een ver
diende; doc:h geén' · sma·d(flij ké,. 0-7 nederlaa.g ,;erd. 
Tégen zó 111· -ploeg is 'nl. voor: een 4e klas-elftal. 
niet te spelen. Sc'.he idsrecht,tir A. BorsjG, die de 
spijbelende· rechtspreker verving, leidde op pretti-

·. ge wijze. . -. "' 
L.de W. 

Over _het A-elftal vernai;~ei'1 ,üj niets e,ndors, dan 
dat het Zaterdag voor een ,.,eästrijd hee:ft gezorgd, 
welke het best ga.m, vergeten' en nóoit :meer in de · 
herinnering gebracht ka..11 worden. W"eshalve een ver
slag achterwege blijf'_;. _ > 

Cck van :t~.f ... B" kwamen .ui tsjlui tend jar1merkle.éhten. 
Zo was het bij voorbeeld jammer, dat de door Blauw 
Zwart aangevraagde scheidsre'chter ni.et opkwam, ,1àt 
des B's midvoor·ontbràk,· dat,,de ·voorhoede vaak bui
tenspel stond, dat twee spelérs cran B1.am, Zwarl: 
toch nog a.an de tweedè · helft deelnamen, d9,t twee 
kleedlokalen niet verder"•_và.n_;_elkaar ve:.·wijderd wa
ren, dat naar verluid vier•minuten te kort gesu<!?eld 
werd, dat G. Kochi bij' een indirecte vrije trap 
niet van de bal afbleef, dat bij de tweede tegen
goal H. Wàllensteyn met tweei'handen vastgehoitçl.en 
1.,erd en·dat·een ert·andéi''èen:•p'urit eri-·een prettige 
wedstrijd ~ostte.. _ _ 

CveT het D-'e_lf..1§-1. bereikten ons aangenamer ge-
luid,m. Er_ werd _hard gewerktj prettig gespeeld, 
aardig gevo·e tb&ld en zeer verclienél. met 4-C van 
S.V,T. gewonneri. Bi{de 1·ust was de s·tand 2--C, bij 
het eindsignaal bedroeg de score het dubbele. Voor 
de doelpun·t'en werd gczorgcl door P·, Bergenhenegou-
1;1en (2). c. Fortman en G. Verhaar. ·_ 

• , , l .. 

In een prettige ~,Gdstrijd," 1:1aarin vooral keepEr 
R. v. Westing triomfen vierdé, moest Lens E met 3.:.0 

,.de vo,lle. b:ui t aan Q,uick Steps laten. Indcrd aad •.·:a,
ren ·de gasten de sterksten. Toch bracht ons aan

·,'valsl.0:hntét ricg menig bezoek ;aan de vijandelijke 
burcht, mab,r zódra· zich eens een scori:ttp.skans voor-

. 1 • 
deed, werd die royáa.l om zeep gebracht. , 

Al speelde Lens G g\:!en s·lechte \Jedstrijd, toch 
werd het ·aeeT :een nederJ_aag. 1Voo ral het· afwerken 
van de aanvallen. liet té ,:en sen over. Slechts em-. , 
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lilt1Gl ,::is't I.e'rïs (middei_s E. Witters.-c (,? :"cosduïn·se 
veste te nemen. G,D,A.:-, ç!.i.:t .de. ka:rrnen vc.e::_· beter; 
benutte dan onze jongens, µg vier keer. k:.ns orizè" 
doelman het.nil.kijken te gey~n, .wat ae·:.rocd-wïtten' 
dus een 4-1 over17inning. Oll'leyerde .· · · 

Het 1;I-_eJJ'J,.a1 heeft de inoeil;ijke.,-:èdstrijd tegei 
D.H.L. niGt tot een goed èinde weten te brengen. • 
Lens ,.'ist ~1elism1ar de score te openen door Praal• 
der, r,u:.b.r de ~euue:1 ll!C2.ktE!n nog ·voor de, 'rust .. ge
lijk en d\,o~gcm de onzen:·:l.:rv,te tY1eede helft de · 
vletg tr, striJkèn. ltiet 5-1 legden de Delftenaren 
beslag op de overwinning, 

~J!~ .. 'l=- 1-:tw tegen het lr:z..g op de ranglijst stf'.m 
de. D,I·I.B,R,K, doorganns· in de c.=val. Toch opender 
de geel•-wîtten, de scór--=. lfcl.dat de ó11zèn de bv.lans 
met tTiee go2.ls in· hun voordeel '·hadden doen or.1- ·· 
slo.cn, liet D,H.B. z:eer een doelpunt aantekene_n, 
maar met nog trrce treffers van orize vocrhoede '\,5=.ré 
de overwinning _(4--2) een feit. · · . : · . 

De .ImPJ.liç_g ,:,eerden zich ,.:eer dapper en _spee ld., 
op Ockenburgh .zender tc·t deelpunten te kö'L1G}1 gG
lijk tegen het leng niet z1-:akke Juv:mtc.s •· .. ··' 

A.v.G. 

------------------------------. -------------------· :;/ATER 
--water is een zeer bruikbare vloeistof, niet al
leGn geschikt om, no. tcGvoeging van e.:;n schGp the, 
en een flinke dosis suike:;:-, te consume1·en, · iuac.~· 
ook zeer dienstig vcor het vcrwijg_er~n van meelde!.' 
van gezi~llt;, handen,. benèn., ;en~c Sommigen, \1.J.aro.n
der ook lenso::.'s, sclli.jnen nog niet tot deze }.aat.-s·t 
o,1·i;dek,cing gekomen te zijn, In ieder 15eval, o.ls zi 
gevo e tba:td hebben, stappen zi,Î in hun pan tai.on ZOlè 
d'3r tijd_ t,c:,_ verspillen met rm9sen en kijken 11::1..:ir d 
nnderen, die dat iJèJ. doen met een gezicht Y.:in "ik 
zal àa-,,,r gek zijn". Toch iJ het neg niet zo h.&éJ. 
gek, ,Jat dië anderen doeri. Hei; getuigt in iod2r ge 
Y:::.l van een peter gevoel vcor' z:i.nclclijkheid en is 
veel bete\· geschikt om je de rest ·v:m de -d::tg• be . ..: 
hnnglijk te voelen c'lo:ci ·de lilC"thode v= de; 1\'1;!.tGr..:
spMrders". BovG'ndien, :iäe -.lo_cipt .'niet voetballen".· 
zweit een schrammetje' op_?. En er is niet zo'' G"r.1:(:vcc 
·,uil nodig voor een lelijke infectie. · 

Probeer· onze r::::sgelegenheid eens, -;1;i.o2 ueet vo.lt 
:let nee. . . . .. A Av,,-~ • c~,~ • 
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LEHS I ZAKAG3'"••DA
. Zaterdag 

Zondag 
l'laandag 

12 Dec·. : · lens ·A-F-H-Puuillen .. 
13 Dec•.: Lens l-2~3-4-5'-6-7-C-D-E. 
14 Dec.: Oudejaarsavondviering op de 

· . c lubavond. 
Woensdag ·lil Dec. : De· \7oénsdagrniddagclub -sti 1:1 

·gpingstrong. •· · 

---------------------------------·-----------------DJ: REDACTIE AAlf HET WCCRD 
De tegenwoordig zo actieve Pépé heeft. weer een .. 

en ander op·stápel staan. Op de clubàvond van 14 ' 
December zal op feestelijke V!fjze, geheel in Oude-_'--· 
jaarsavondtrant, afscheid ,,,orden genomen van lens'·. 
32e verenigingsjaar. De va.s te "Clv.bklanten·' zullen 
natuurlijk ook.nu niet.-ontbreken; moge het specia:-
le karakter van à.eze · èlubavond een s.ansp0-ring ,zijn 
voer· hen, die dil; trefpun-l; van Lens ers slechts • 
zelden met een bezoek vereren, om deze keer zeker 
niet te ontbreken, en voor hen; die ·zich daar nog· 
niilHi!êr vertoonden-; cm· eens met onze, !'club" te ko-
men kennismaken. De PépG_hee.ft zich borg gesteld 
voor gezelligheid, -niit~ ·natuurlijk. de opkomst goed·· 
is. Komt· dus allen.,· ·aan, zal' niemand•- er spijt van .. 
hebben. En dan zal deze avond er '7Cer het zijne . 
toe bijdragen om het c-lubleven, van. Lens. ·te VQr-' 
sterken.· ·· · 

.. ~ Ree!.. 

' 
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In ba:l·lota,ge: .. .. . . . ·.,. .. 

1 
i,,o. 23.: G. Burer, · ·:·Tannhauserstr. 8, 
No. 24: H. Beyersbergen 

v.. He.negouuc.l1, ·Pippe_li_n·gstr. 42, 
lTo. 25: C.v.d.Zijd(:n,. Daguerres:tr; 148; 

10-,5-1938 

5-8-1939 
12.::8~!943. . ·. ·.,, .. 

"".Aa"""n,.,_'1,cs'C?'-'z""i"'g'-'o"-p"--"'Oc::.k=e<=n~b"'u"'r"'g""'h :' · Cp' 13 'nèc:. : . Hr. J. v. Venrooy 
. .. . .. '.. op ,2Q Dec. : Hr. W. Verheggen. 

L-ense-rs, · die er ·voor vc0len in het begin .van 
.Augus·tü~ .' 1•24·_ gi.ls , leïde'r mè;ê' te-'.E&}l} .naaT·. een: · :.:.: ·--c::,c: 
sportkamp, v1crd t verzocht; . .zich. voor .28_ D_ec_. à.. s. . · 
·9:p · te geven bÎj Dhr.· L. v; d .. l\'i00r:, lîoordv:al. t5":-· ." · · ··.·. · 

.. Aan dit adres zijH · te,vens •.inliQh tingen te verkrij -- · .'·: 
· gen. · · · · · · · · · : î · · · ·. · · · · · ,, 

PROGRA:il':A SElHCREU VGGR .ZO:hIDAG 1, DECEHBE3. 195'1 ... 
2·.-- uur lens l - V,D.S, ·1- Terrein l lokaa1·1 

12. --····uur- -Lens 2 - Archipel. 2 .... Ter.r.e.in l. lp kaal 2 
2 30 \mr D. H.L. 3 - Lens. 3 L.aan V. Vo llex°:i.nÏf; ·· . 

Delft· .. 
2.30 uur Lens 4 ~·Delfia.4· Terrein·2 lokaa·1 2 
2.-- uur W'esterkï1,5 - Let1s 5 Duinlaan 
1.-- uur Spoorwijk;.6 - L-ens 6 Vredenburcht1eg_75, 

· . . Rijswijk (vó•ór ·. 
; . spoorriegovergang 

,.•. . . . . · links). · · ·• . ·. 
1.15 uur ·Len•s 7 - Arc:P.ipe.l •7 .. -Terrein 2 10:kàal '·1. 

EN zo r"s ,DE ·oFsTEiLnrn .VPJJ. :· 
I.ens 1·: A.ten; Dam, J .Admiraal·,E; v .La.Q.,rhoven.,H.IÇor:- . 

. ,: •-tekaas:,•;;r•.'ihls teiJn ,A. Hoppenbrou,,ers, A.v. 
Luxembürg il?:.:Häket, F·. de -J"ong ,K.Kuype11s ,F .v .liriel. 
Re s.: C .HiiJ:enaà.r, R.Mahieu, P ;v .Elf0_.r:en. Leider: 
rir, H. :Jans~scn. ·. . 
Lens 2 :. R. Mahicu,A.Bog is~h,P. v·.-Elferen,J.Roczen-

. burg, 1V. Hegge, J .Boórtman, A.Hoefnage l,H,lfa.as
te:pad:,L. de Bocr,H.Sliedregt,R •. ilüstefcld. Res·.: 
J.Jager,C.Hoogcvcen.· Ieider: Hr. A. de YTeërf. 
Lens 3: A.v.Gastl?l,C.Visser,R.Kcmper,S,Vloemans, 

•· B.Vink,R.Becker,E.ten B.::rge,J.v,Sprönseh, 
L. Zuij d\,yk, V.v. Laarhoven, J. Linnc\Jeevcr. Res. : G. Lam 
Ie ider: Hr. P. de Leeuu. Sa."J!enkon1st: l. l5"°uur Ho 1-
12.ndsche Speer. 
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Lèns 4: J. J13-ger, B. v, yeïier:Ï, 1~~:l'feim{.cp., ~. Ec.qg.0y~-e~,. 

J .. v .Wes ting·, J. Hey~r·, H. ".7illens, L. Fcr~ma:il, . 
G.v.'Jesting,.L.Bom;J.Kuy-pe_:rs. E~-: J.Le)·i~•itélçl.· •. 
Lens. '5: - J _ F:r ij ters, J. v·_ J',u.xetnburg, P. Kra 1 . C v. ~eet1en, _ 

·. · - · R. v.d. l'i:eer.,.A.Kro l.,G. v _ Gein, P :·1fo · '<·c;u'l7, W, Ver-
·heggen,S · de Bruijfi,J.Br1J_c~ard:_Rè.§...: G_ J1éndriks. 
Lens 6: · T _ Vo llebriegt ,-J: Be'cke-rs, :i'f•.Y-1ünn2;1, L. de WE:ert, 
-··-··:-·· ·u. Ho lla:Îld.er, F. dè\'ÛÓ rlgl'l.; P. Pr:, :Ï-le kóorn, Ph. de . 
Heer,H.Mulûer;l\LL1uckel,S.Krodn. Res·.: :B:,Sar-olèa.' 
Le idèr: Hr. P _ Vo llebreg-.C= ., __ -- --· . 

· 1\JcTif:: 7: A·.Blo k, F. l'io urik, Ji.V. Venro o y;G, Vreesv!ijl,., 
•: ,- •·:. • .)i,v.I.eeui:ren·,,J.Bcntj.e,J .. v.Zcn;J.Pellelcoorn, 

H. Y. tl .Bo ogo.o.rd t ~ H, v. Rijn, L,:tîicssen. Hes. : . J. Le li.::-
. . vè ld: · · · · . · · · · · . :, · ·-. -· . _ · 

lfoodze.kelijke :ifschrij,,-ingen: Uiterli,ik Vri:idag- · 
_g,vond: Hr.' P •. de Leem;,_ Vlierboomst1·aat 596. 

-· 

_PRCG~AfiglA. -~-gtJJ.CRElî VLvR- Zil,TERDAG 12- DEClf,J!gJ!)l::\_J,25.3., 
2'. 3c. uur Lens A •· -B ;l!i:. T. ·· Terrein 1 lo kél.rü l 
2·.3C uur Lens·-:i1• - Gr-.w.11:~'hi.c - Terrein -,,·1clc:l!l.l 2 
2'.3C. uur ·Q.1.üC'k Steps ·· Lens H ··· ,T2rr. ilïijke-;.·klél.= 
1.45 1.1u1· Le:ns Pup. - 7ilholnms Terrein 3. lokö:al 2 

PRCGRAH:MA JU:tH CREl:. vcc_"''.R'-'--"-z.:.m=-\Tc::j)c.;[,..::G-=l,_i'="D"'m:::.;CE:;::~::.:' ~:;o.IB;:;:E=:R:.:....19 'i'3.. 
1.·j,5 uu:i;: Lens·-c ··::~·veï-t. ',,, Ten-rein ~ l.oka::ü 'J 
12.-- ·uu:r· Le:1s D - K.R.V.C. Terrein 3 ~o1-c::tal 5 
2;3c uur Lens ~ - Westl?,ndin Terrein 3 '.okaal 5 
JUlTICIES, .\TTEïTrE ! = .~J 

A: A.v.Aarem en ";l.v G2in suclen mee. Res.: G,v'.Agt
hcven·, J'. v .d.Meer .,,.Leidg,:r, Dhr. P.· _Juffe:r:man_s:, . _ 

C: F.v·,d.Lans speelt mee. , .. Leider Dhr. J. 1,7a'lstey:n sr. 
D: Res:: R. v .YTesting, J~ v .Büsse 1. I,e ider Dhr. 11'e'é"rS-

hoek. sr. ··. ·; • . · .. 
E: Res.,i 6.Dijkstra,R:de.Waard.· l€ider Dhr. N. Gil-

listen. · · , .... - _ ---• 
F: Hes:: J,,,,-.d,Vring,H.Wij;ters. Leidër Dhr. G.•Làtn. 
H· Samenkomst 2.i5 UU'r Nij,kerklä.ari. Leider Dnr. G·_ .· 

Kemperman. Res.: J.de :\{eer. ' 
~- = '= '·= ~ .. ====== 

... ' -- ... ··. 
• 
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OUOEJA/:tR5· 
: A\7(11\i J) . . 
. > • .J- ! . ,-

. -
• 

• 

Zoals twee weken geled!\m··werd gemeld,· luiden wij· 
op 14 December '.1..953 het 32e ve-renigingsjo.11r:, van Le
nig en Snel 1-\it. Zoals t( doen gebruikelijk, uan
neer er een ja:::.r afgesloten wordt, met oliebbllen, 
appc lflappeil en meer dergelijke ingrediënten. Wij ·. 
verr:nèhten een grote opko.IDst hiervo.or.. Ann ons ria
ren ,:ederom dè plannen, 6.6.n U ·is weer de daad. 

Wij hepen, ·dat wij oliebollen en appelbeignets , 
te ·ueinig zullen hebben,hliant dan kunnen. ,1ij de op
komst meer dan denderend ,noemen. lfu.akt · U zich hier•
ovcr echter geen zorgen; deze zorgen zijn voor or11.,. _: 

· De Zond2.g er op, 2C December '53, ·houden ,.Jij in 
de _bovenzc.::-.1 v;.in "de Hout''. een feestavond·. :H.:,t pro
grc.mr/1:\ is verzorgd en besbhaafd, · zoals altijd bij 
Lens. Om 8 uur gaat de _zàal open. Ook hiervoor ve.r.- . 
.-1ao~1.ten we"een enor:ne toèrJ.oop. Maar uij hebben daar 
réèds op gereke,1d, Deze avond verschilt met de vo- ·, 
rige avonden aan de Mi.ent. Er wordt U nu een caba~ 
rèt-programma geboden, eén jubilewJ1-feest wae.rdig. 

Wij · verwachten -de gehèle Lens-familie,. 
In de· cnmiddellijke orngeving is fietsenstëlling 

aanyiezig: Kaart.en voor.deze avond z:ijn cck.ver
krijgba6.r· tij den·s de Oude'j àarsa.vcndviering in café 
Hierck. " - ·: -~· · · · · · · 

·op de · c.lubav:o-rid- van de• "Ie werd door een onzer 
leden een fles "sterren 11 

( ! ) gegeven alsmede .een 
boterlettet·, als prijzeni-v.c.or de klaverjascomj:ieti-:· 
tie·. Men wordt ui tgeno.<i!igd dit. ·vcorbeeld: te volgen. 
De gever harte•lij k dank. ; · · · 

•" _~;{ pp . .. 

R.TISULTATEl',T VAH ') EN 6· December 192'.I.·, 
Senioren·: ,Junioren: 
Zwart Bl. 1 - Lens 1. 0-4 Le(ls 1? - G D,A ... 5'-0 
Bl. ·zwart 2· - Leris 2 '.1.-1 Gr.',l.II Vac - LensC5'-0 
Lens 3 - Or. Blauw 3 2-3 V.V.P, - Lens D C-2 
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Rava 4 - Lens 4 2-~- ·--~i~s-i ~ Î(îfv'.ë': ,., 3·..:5··'~ 
Lens 5.- Scheven·.· 8. ~--3 ·: ·te11s·G - D;H,L. · · ·1-3 
I.ens 6 - Maasstr. 6 sch.n,o.Tuventas - Lens I ~ -2-1 
Rava 7, - Lens 7 2-1 ~- VriendsC1ia)?Pe'lij 1:: · . ' 

. n,eni," F - Gr, w. II 1/§1.o 3-6; 

DE STAFDE1î BIJ LENS '.l,, A 211" "B, LUIDElT: 
2e •klas F· .·i!Lk'.1.as 1: • 
D.H.L. 3- 11 14 3

2
~_-_2

1
·_~-- t~·_D.C. 12 

Voo r"burg 3 11 14 -,; ; ·""11-'-'i'ck lC' 
Rijswijk3 -12 14 29-20 C'ro.mvliet 12 
"ilest·landia310 13 19-15 B.U.~. 11 
G.D .A. '.l, x) 11 1

1
~ ",C-20 Vt, U.C. 10 

fönegido 3. 12 c. : °'S.,-27' Gr.\7. II Vacll 
Lens -:i. 12 11 29-33 Lens A 10 
Or. ,Blauw 3 11 .10 '.l.2-:n D.H.C. 10 
}llaasstr.··-:i, 11 6·29:.42 Wilhelmus 12 
H v.Ho'll.-.'.\ 11 · '.l, 9-40 Westerh,. 10· 

) A .. . -x G.D .. : 2 J)nt. in mind.• wegens staken. 
1e klas F· 
Lens B 12 23 
Gr.W.II Vac 12 17 
D.H.B.R.-IC. ;t.2 15 
D.l-J:.L. , 11 14 
Blauw Z\:art 11 12 

-79'-10 ;~estlandia 
26- -9 Q,uick St. 
38-33 . CLD-.A. 
.25-13 · ~.R.V.C. 
26-24. y,V,P. 

8 
10 
11 
10 
11 

24' 
14 
14 
12 
11 
lC 
.9 
8 
6 
0 

9 9-20 
8 19-23 
5 · 12-32 
3 ·13-51 
2· 4-36 

----------------------.----------------------------
VA :a.:I A- .. 

.,,_ . 

- Hartelijk dank aan Sint lî:i,cclaas_, 1lie zorgde voor 
de; sn'"lle leverirïg_Vq.Il he:\;. gevraagde shirt. Ook 
na:,1ens de gelukkige· ontvanger: Dar:k! 

-- Heg meer dank, nl-. van Joop Wi lleas - die ah~eer 
enige tijd thU:is is - voor de oijzo11der grote "be
langstelling,. d;i.e hij tijdens. zijn verblijf in 
het zizke.nhuis en "b:j,j zijn thuiskomst heeft mogen 
ondei-vi-nden.: .. -, .. _. · 

- Welk. li-à. van de Uoensdagmidda,gclu"b liét O:P 2 De"·. 
éembèr zijn zv,ra.rte -voet"ba'l,"b_roek achter O:P Cclwn::._. 
"burgh? B. van Velzen heeft zich- er over ontferr.1d 
en verv:acht de eigenaar. Het.: adres is: Garderen-· 
s trá.à:t 2 5 · · . · . ë .. - • '. · · · -_, ~- , 

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

. .. , . ... . . -•:, .:~-- -.. . ; . " . 

' .. ·- . ~ . - . :·- - . .;, -· : 
• ... 
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Ïfo t. de rcle elftal he.eft geen reva.YJche i{unnen ne
iaen voo:r de in"de uitt:•edst·rijd tegen Cranjc.Blauw·,3 
geledep 6-1 nederlaag/., . · ·. . 

In het eerste halftmr uogen de p!ll'tijen aardig .c: 
t2gen elkaar op, Ho.dat E .. ten Berge de score ho.d 
geopend, s_lasl.gden. de. tcgens·tanders er in, de· gelijk
maker te scoren, He·~.le>,o.tste k-20.rtier· voor de .rust·· 
gaf' een hevig aanv-al-lèn_d lens te zien, dà~ echter 
nit:t tot scoren kon kcimen. In de tweede helft ,mren 
de onzen het meest in de 2,an1ro.l, doch de doelpunten· 
kI'o.men in het verkeerdti! 112t terecht, ·1;1_:;mt Ornnje · ; 
Blam, nam een 3-1 voorsprong, çlie pns: 5 minuten __ :;,_ 
voor tijd door ·een listig p9ogballetj8: vo.h S •. Vloe
m2.ris tot 3-2 gercduce1ird uerd,. Dit': '::e·;i-d . . tevens de .•:;i 
eindstand. 'Peze nederlp.ag ua.s,. hoèy:el_onn~dig; vol". 
ko;nèn ve:rdiènd: In het· eersté halîuur- bleef- de mid"
cl.enlinie veel te vèel achter, waardoor één ge,'leldi.g 
gat-ontstond op het middenveld. Toen .dit ·Buvel vèr
ho lpen ·was, kond en vele ·aanvallen .,,1ord.en o pge zet .• .,•. 
J,Tu_. echter b:'.-=ek,. dr\t P..!" voö.rhoede (vooral het bir,-: :· 
nentrio) de grote fout maakte het samenspel· veel te 
ver door te ~roe·ren in plaats van het "vijand.eli·jke:. 
doel· met flinke schoten mun! te beuken .. ]Jet .het 
korte s:pel wist de Oranje Blnuu verdediging uel. 
rao..d. Slechts· van de bui tenspe :!.ers ·zàgen we soms 
pogingen het s:pel open, te gooien. De verdediging :i. 
li:.,t enkele steken vallc;m; maar mq.o,kte toch een re·~ 
delijk goege indruk. ISeèpcr:vc.n G~tstel had doo.r . 
snelle·r uitlopen misschicm h<:t derde doelpunt kun,. 
nen voorkomen, c,1 -km'.l.lll' de gev-2.a.rlijke c:::anval, ,m.ar
ui t dczè goal ontstond,: voo;rt uit çen fout in de 
middenlinie. Jammer, dbt d.:: technische co.pd.citeiten 
vo..n' verschillende -voo·rhoedespelers- niet· ge:pao,rd 
gaan met uat meer vc.::tbal-intclligentie. Eerder 
schieten, zou i;1ellicht ·fueer succ2s opleveren dan het 
short-passing, ei.at nu gedemonstreerd werd·. Opval- · 
lend is,. dat enlrele. spelers· slechts in uiterste 
nóodzalhlc köppèri. Iriváller G. Vrè·esuijk speelde iri · ~ 
de tueede helft ;:;en nuj;tigc en ro'tètJsta halfp'1.rtij.· · 
Zijn• e:nthousï~sm:i· de·cd'Ywld'adig t\8.n, .. ·- · ···· · · · . 

. . L, de W; 
----- '_.., ____ ·_------. - . -- -----------' -----~--~ ----, __ . 

' 

' 
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BLAU-CJ ;,,-1 .. -J·c·~•;:tiif°'·;\t'··;·'l;:-'l:-,,·c:sr:;-4 : ·(, 4 
1 --· .•........ --····· 

\ " J. Uc= .>,.; ~ ~ , <:·. / J. , , . -~• 

Ook M:.1. '.l,C-11 goeft ,,,cg geen keer in het lente
::ichtige. n::1j<.:tL1.rs,;:eer. Le compe.ti tie heeft nog niet 
geleden 011.d-c;"r slechte. :.·:;eer:sor.1standigheden en als 't 
zo doorgrJ,::-,t, is in Fcbr1,1ar:i vcor de. meeste clftnl-
1<:n de zaa,k fini.-De zo,lllcr zal in el!, .rcval ons 
niet zien z,;,ct.en. achte·r de b2.l. Op Di-1-12 meldt · · 

de krant, da.t e'l.'g.ens in Nedcr·land een profelftal . 
,,crdt opgericht. Direct denk ik 'bij "dit bericht .::i.a.n 
ons lens I, dn t na, ,een i:?etls trijd door. de leider· met 
zoute drcp ,;crdt verblijd. We kunrién het· er ·•,'!1 
ov1=r èens zijn; dit ama:t1=urisme' is ma.ar schijn. 
'-."To. 2-12 vergaderde het bestuur. Weer tot na •t 
middernachtelijl< _uur? De Lensrèv'ue van Do '.\:.l~~ 
kla11gt; d11t Len_s ·erg Y!Crdt geplaagd do_or gebrek ::-,11n 
vechtlust. bij senio.rE:rié lfto.11(:!n · en doc·r het z:.ch 
niet u:1ssen :ili1··het vëetballen,. Als ik zo. iet:, zit 
te lezen,· ga ik. veer Lens' welzijn vrezen. 0;1 ze 
naam is' Lénig en Sriel, niet Lui en Sleem; en ,hcud t 
dát ,;eL De s-pelers:zi.ü:\,en aan mceten -oa]:kèn cm cp 
de .r:1nglijst niet 'te zakken' Za 5-12 ben ik ·heel- · 
huids de erge komen ;iö'ndèr'•in de z2.k te zi, n mee gene -
men, .. mè:.7,r de ëpdr:ie)it tot dit. rijmrel':'.éls kreeg ik, . 
::ils str::if, van SinterklD.as. ?et slot geeft ik ~Q..,__Q, 
-12 .. U, ·het ncrm'.J.le ,~ekelijkse:· menue. 6 S~nicrem7ed- · 
strijden brengen mm.o..r_·2. punten cp, ,\1ClJ.rbj_j de I.ensers
in de dc:p met 6 juµic.renelft::'.llen 2 :punt~m meer bij 
ell~-:--.r vcetbo.lle·n. DC:.o.rl/leè· .is.· allès u0er· verteld, 
,,o.nt de :pup:i. llen l0;11;men · niè t ·in het ve l.d. U kunt 
hi·erèndel/ de- te ta,"J,.ls tand zien, nc1 rende nc. 13: 

Sen ic ren , 76 · 28 · · 15 ., 33 . 71 ' 162-169 
Junioren 101 .42 9 5C 91 288.:.282 
Bupi llen •12 ,. 2 5 5 . 9· . 10- 22 

. • 189!•'. 7.2 29 88 171 · .. 460-4'73 
En he't ·eipd v= d:it verha.a.l is: ht!.rtelijlce. grce-

, ·" .-ten~ ·van 
. ' ·· · ., · · ·curnali" ... · t .. ,-;•: • 

·. , , '.- , / · ·· " U C . 0 • • • • • • • • 1., • 

---"':'--:""' ____ --~;-~-~---;-':"'" ____ ,;.. ___ ~..:,,_:,__;_;,,,;~~~- .--·:,---- --- .__ -----
VlûJ DOEL ·TOT ·DOEL .. ,: .. :.•.... ., ,. 

· Het .. i!3. een ,1einig· c'p,;ekkend ve-r-ho.~l;· d.c:.t ,:ij: de
ze ,;1eelë. c ve·r d·e1 verrichtingen -vc1rf cnze elftallen .' 
mceten vertellen·. Zes Ti'éidstrijden, t17ee punten (ge
lukkig vii.n het ·eerste) ··1s het drCeve . .resul,t;;i,it yan 
deze mis"tige ·"l'c etbalzcnda:g. ililede,rlag.en .zijl'). Ïli et' erg,, 
uls ze ge}€-den--i;rnrden· teg.en bè.te.r:e tegenstan.4..ers . 

. ,J ••. -• } .. 
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· .. •ij ten ; .. ::-. t/:;.:.--..p, cr,:;einteresseerd en •.1einig_ ii;i~!"l
ligcnt spe:;., ~ege1r:;ccrdig schering en inslag, .. Het 
die:pt"epun t is nu te ch we.l bereikt, hepen uij. Er is 
neg s·lechts één ,1eg: de ueg emhe cg!! · 

Lens 1 ging nao.r de Frui tweg, .\l~r' het cp een 
zuo..:1.r v2ld Zuçrt. ~lo.uu meest bekampen, Veer rust 
trc kken énze blo.m: witten· dikwijls o.o.rd ig ccmbine~ 
rend. c:p de gastheerlijke ve·ste o.f. Een·.trekbc.l vc.n 
A.v.Luxemburg na+ 20 min. \;erd deer H.Ifa.kèt keurig 
afge,1erkt. lû .Minuten _la.ter vergrcr tte F. v ,Hiel de. 
vccrsprcng tet 2-0. In· de· tweede helft ,,::.ren de 
bcrdj es ve;rha.ngen. z,1::u-t Blc.m: la,VJ11 stevig c:pzetten 
(scms stcnd:en er 15 mo.n .veer ten Dum), mc.:ir een 
deelpunt viel aan de andere ko.n-i;, teen een vecrzet. 
vo.n F.v:Uiel .dcc°r de vrijstaande .ii\..v.Luxemburg uerd 
ingekept·. De ·Fruitueg'-be:wners bleven strijden cm de 
eer te redden,· mal'.l.r zelfs een :penalty ·,:erd ·tegen de 
pa::11 gescheten. F,de Jong bro.cht tenslctte de eind-· 
stand ep 4-ü. Een verdit,nde, doch geflD.ttceri;lc zege. 

Cns t·:.•eed0~ is de· kluts- lmij t. 3en flinke meerder
heid met .folle scheten gekruid leverde in het eerste 
lc•:::.rtier nLits cp. DaC1.rnn ont,!ikkelde -zich een ge
lijk cp·go.mi.de strijd tet Blr.w.7" z,_,C,rt na, 35 min.· 
opende deer een schct via eën Lens-been. T-;,ee minu
t,;;n later ~;as het cl ·2-0. lfa 'de rust trachtten cnze 
reserves dè éèchterstand in te le:pen, -illa..-:.r na een 
lm::trtier ,.,i:i.ren ·het de 1Jassèna2,rders, ,die scccrden 
(3-C). Even."later redde 1.7.Hegge (die eek vcrige 
·,1eek, in tegeristelling tot in de revue vermelde, het 
deelpunt ·maakte) ·de eer. Met de.ze 3-1 stand k\7a.rn het 
einde. · ' L. de W. 

Lens B speelde tegen G.D.A .. de eerste helft in 
een ao.rdig t·eTopc~. · Na d-e 1:'us t· ,,ns-- he-t···I.ens-cven1icht 
ze grcct, da.t bijrin: uitsluitend cp de vijandelijke 
he 1ft ,!erd gespeeld. ïc cl:i vielen 4 v::1n enze 5 ge als 
vé é r ,· de· pauze . Bij zender fraai was het derde, dec r 
Axtnu:i: · Y4n. f\.g're;Il_l .. g~ s. ç.ç_ç_rd.9. , ... ~~ ~ ;i,1;r!-1~ t .·..... · .. 

De everges:peelde wedstrijd Lens n -~ v:v;p~ .. èin.::·· .. 
cligde in een 2-0 cverTTinning v::in cns ;El'--.· ·Lens ,w.s · ··· --··· 
cveru,;;gend in dé :meerderheid. en ':ao.t. ··aeze s;Lechts in 
t,1ee, c:.c elpunt'1n uerc"!.. uitgedrukt, ,,o.s· naast pech en 
te leert spel onzerzijds te ,1ijten c.r.~n.J1et gceè.e. u0rk 
v1c'.n cle o,cht0rheeè,e der Zuic'.er:pc..rlce Î.--!3 ;- P·.Bé rgenhene - . 
gcu:·JeI)· sco.er.cle m<::t een frr.i,;;,ie kcpbal, C·.Wieershcèk 
Jilic:c'els een feillccs genc;:1e11 stro.fschcp; ·A.v.G. 
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:Iló•TS r VERJAARDAG. 
Vrijdag "i8 December ·verj.àa.rt "LE1TS. 33 jaar!· 

Voor een voetbalclub-een respectabele leefti'jd. 
Een periode, waarin veel go·ea.s: bereikt \'lerd en een 
grote schare '\rrie.ride"i:1 voor_: het· leven". gekweekt 
werd. '\7e zijn. çië"".vö9rt'rekkers, die in de loo:p'der 
jaren', dikwijls ·onder moèÎlijke omstandigheden, 
het rt.K·. ook op de sportvelden hoog hielden, '· 
uiterst dankbaar. Op ons allen', mensen van dit· 
ogenblik, rust· de dure plicht hun werk op steeds 
hoi!èr' ü'.lan le-· oi'engeri. Stilständ is achtèruitgang, 
Cns 1e elftal geeft een :prachtig voorbeeld. Hulde, 
johgelui!'De ene week ietà1«beter, de an9-ere week 
iets minder, :giaar men doet zijn best, 'Er wordt 
gewJrkt_l H_elaas kunnen· we dt·; van o'nze andere elf-• 
talë,en, ~·--~e:i. ser!\nren als junioren, niet zeggen. 
Er -heerst d:i,kv1ij ;Ls een Jan Sal-iè-geest, een enkele 
goede uitzondering daargelaten. Dikwijls verzochten 
wij• in het verleden,. de training :i,ntensief te vol
gen. He-el dikwifts: tevergeefs, Zou dit zich nu 
gaan ,1reken? Vechtlust en-initiatief ontbreken al 
te vaak. Hiet, omdat men J>hysiek te zwak is of al
le intelligentie mist. Integendeel, men neemt ech
ter de_ :taak_ te gema.kl~elîj:k o;;:,. Dit kan nLit onge
straf·t ·gebe·uren. Als we zo.• doorgaan, blameren ue 
ónS voer het ver.led.en. Dat mag nooit! De s:pons
·gi;,at over ne't. afgelopen de·el van het seizoen en 
.ons 34e ja@r gaful ue met :Î.1jver en goede voornemens 
begin.nen '. Ieder voór zich ina.akt 't vaste plan·, 
zijn plicht :Gn, 'dus·•.Zijn uiterste be;st te; doen. De 
resultaten zu.11-:f!- s:poed'ig: ove;r de hele linie ruerlc-
baar zijn. Cnçlariks alles gaan VJe Zondag a.s. met "' 
·elkaar :pre;-ttig feestvie;ren in den F..out. DCc ijvGri-
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ge:: Pépé. biedt .. ons een: :.eer. speçiale feestavond. 
;·.1e1:nand mag ontbreken;. Komen de oudere· leden en do-. 
nateurs ook weer e-e·ns• :een bo·rr_el tje drinken "cp de 
gezondheid" vaii U:NS:?.__ • · 

W. Praalder 
voorzitter. 

·:P.S. . ...... . 
. • Dit stukje"was·ges·é11:X:èven, voordat de uitsla.gen ... 
v~ Zondag bèke:q.à..wareri~ ·ne heren hebben ;me-lelijk•
iri··zeker·.,.kledingstuk ·g<izet·. Fîjn! Ga zo door; ·ik 
:1 __ e_·· e_m_ .. ~;._:._.s_._?.frt_ief. . •.....• . -~ -•.•· · ,;iî.P. 

' '• ,.·•~ ,., 
L'E }l'.S." 1 ·-•Z.'Á.K':A'G Elf :b A. 

Yrijdag" .18 Dqc·.: Lê.~,s •. '.\3 jaar·!! 
Za.terdag 19 De.c·;: Le.fis Ä-F-G-H. · 
Zondag 2C Dec;:·Lens" 1-5-B-C-D-E-I. 

· .. •s ?Avonds: Viering _và.n Lens 1 

jaardag in 11 den Hout". 
Maandag 21 Dec·.: Clubavond. 
Woensd,ag ~3 Dec:: ne~·Woènsdagmiddagclub. 

-. 

v~r-

----------- -------------s-------------------------
DE REDACTIE M•î 1fäT WOORD. 

Een-moeilijke, y~r~ntwoordelijke, vaak ondankba-. 
re, maar bovenal onmj,sbare ... rol bij iedere wedstrijd 

. speelt de sc_heids-reCht~r. Van zijn optreden en al 
dan niet juiste besl:j::ssingen hangt het voor een 
groot deel af; of 22. spelers (en. soms misschien ook· 
nog een aantal toeschouwers) een prettige middag 

.. zullen hebben of pü;J:: . .. . 
·_ r(iag ·een 'speler zijh aandacht ,~el eens een moment 

lb.ten.·vers_lo,ppen, de ,rechtspreker meet de voortdu-
. reng _gesparîÏ_iërî hcudq,ri.; mo.g een speler nog viel een .. 
enkele ma,1.1 een fout maken of een overtreding be- . _:· 
gnnn,; vnn de s'é'he idsre:chter \10rd t .onfeilbaarheid · ~ 
ver,,e.c:ht e:n bij· iedère vergissing (om van de ver
meende: vergiss ingcn nog ~o.ar te: z,~ijgen) volgt heeJ, __ 
va.<1,k direct cFi tiek en loopt .hij zelfs de lco.ns-, '· 
voor p2.rtijdig, oneer'lijk uitgemo.ii;kt te: Yior~en •. 

Onda:nks,•het feit,' dut deze en nog zove;le 'E\ndere · 
bez,,2.rert deze functie• 6,a,h1<.te·vèr,; st1mh' zij gelukkig 

.. iedere: ·-:;eek ,1eer lclao.r om é&n en soms zelfs t-.'ee ·of-· 
drie ;:1ëdstrijden to il..:ciden. Wij mcg0n er gerust OJ? 
uit zijn, hun ta.o.k unt afl.ng~ne.mer te ,nr.ken docr een 
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do.:qkb.o.2r·d·2r houd'ing b'ij gc~·èe-"Tê:iäïrïg·<~i'ï door ons· 
v.fü· op- of o.ar.c'llerlciflgen tè' ém thciuderi :::.ls ··de fluitist 
zijn dO:g niet he'eft: Dit k::ui bofendiel.1 ·slechts de . 
sfeer' vàn de ,aedstrijd (en de leiding!;) ten goede 
komen. . .· . ; 

,, ·Red: 
• . ...: -------------- - -- - --------- - - ~--- -----•- --=--~C-•-- - - - - - - -

0 F F I C I .E .E L .. 
Aangènomen o.ls lid: 

-1fo:· 23: G.Burer, · 
In· ballotage : 
Ho•' .24: Iï.Beyersbergen 

MÓ· •. 25: 
]fo·. 26: 
Ho·. 27: 
lfo. 28: 

v.Henegouwen,. Pi:p:pelingstr. 42, 5-8-1939 
C.v.d.ZiJden, Dàguérrëstr. 148, 12.cS-1.94·3. 
F. Oostermo.n, 'Ligus.tëfrs·tr. ·104-, ·Il--8-1939 .. 
M.Fro.nk;=;~ · . · lheûr1e~f'g ~$;_ L·., 13-12-1939 . 
J .Beyersbergen, Emmo.s ti: ;80-82:;J:,., 21-2-1935. 

• •• ..1'..:, . !" . 

A2.nwezig op Cckenburp:h: Op 20·Dec·:·= ~. W.Verheggen . 
. . .. . . ===~-_:_=:;. ~ 

i:1EDERIAfill - El::TGE LAlID Am • ·; . . 
- -Liefhebbers voor k::Ïiî°rten vóór dè · op 7 'ifr•.::.rt 1954 

in hêt 1Feyènoord.-st:i.dion te Rott1?rd::m1 te speJ.en · · 
,:;edstrijd vnn het lfoderl::mds._ .. e.lf.to.l .tegen he<-, Engel
së nnm.teursteo.m kunnen zich_ toti"!2C Jew,µ/\:i;:i o:,;i;:0v;en ._. 
bij Dhr. H. Houlces; .2e Schuytstr,2.0.t 60. · .· 

De :prij zen ·a er :pla.~tsèn ·zijn:··. 
E:r;etribune· 19 ring f .. 5',- Zîjv::tlclwn :e rI.i1g.f.3;·" 
Ere'tri bunè . 2e ring f .. 4;.:.. Z'tj va.leken 2'= ring f -. 2, -· 
:l.hastribune 1e ring f. 4,- - Staa.n:pl. l:·.nge z'. f. I; 5c 
liaastribune 2.e ring ;f. 3,- .. S.t2at1pl, lwrte z"f~l,-

. Jongensplaatsen; f,.'. 0,5c .. · . 
' . .. . . . . . =======!==:;=:ï;= t.:..,; ·. '. . . ·_ ~ ' 

ffilCGAAU!!il< SEUIOREU VCOR Z01IDA.G, ·?ct:~Dll:CÈ1IBER 195?., 
2 .3c uur Q,uiok Steps l '- Lens 1 ,, ?ijke~klno.n .. · 
2.-- uuT Lens.5.- V,C.S. 5 · ,,,1, :rer;re1.n 1 lok;o.al 1 

. . . . . . . . ' . ·~ ~ .. 

IDT zo IS DÈ OPSTlTILilCHG V.Alî: /: . . 
Lens 1-: A, t_en Dam, J .Admirb.al, E. y, I.aarhoven:, H, Korte.!., 

. kaas, J_. Wo.1-s.teyn·,-A, Ho:p:pèpbrouwers•,A ,_v. Luxem-
burg,H. Ha.ket, F ,de ·Jong, K. Kuyj;>er:s, F. v.lHel. 
Res.: ~.Mhieu,P.v.E;Lferen,W.Hegge. 
Leider: Hx. H. _Janssen. 
Lens S: .T .Frijters, J, v. Luxemburg, P .Kro·l,L .Fortmin, 

, . J .-Bo.o rtman,-b..Kro 1, P. de, Leeu1.1, R. ;r. d .}fe.:!r:, 

' 



~15a-, .. .. , . . . . . . . 
------ - - '""!'~:'" "':'.' ___ -- •-·- ------- ..,;;,_i.:,;;_,_ ____ 1,,,. ___ ~------"'!"-------
"J. Vcrllc :::;bn, G. v. Wes ·l;ing ,G ,v. Ge in. 
Res. : G. v .3eenen,M.Ho 110.nder, J .Brocrord. 
- / ,.;:o 

./l • .fs ohrij vingen, ind:i,en ·no o dzr,ke lijk, ui ter lijk 
Vrij d.::,.g:wcnd: Hr,;· P ~ de Leeuu Sr., Vlierbooms t:r. 596. 

PRCGRAMMA .. JUlITCREl-f VCOR ZATERDAG 19 DECE:MBER 1g5~. 
2~3c uur Westerkru:-.rtier -. Lens A· Terr. Dui11lcu:m bij· 

'·· :Meer en Be sch. 
2,.30 uur Wilhcllnus - Lens F Tcrr. Oosteinde 

,•~ , 283, ' Voer burg. 
2.3c uur V::'.lkeniers - Lens G ïerr. Eobrnp::i.rk, 

·• ,, Rijs,,ijk. 
2.30 uur Lens H, - Gr.7T.II ,Vn,c Terrein 1 lokn::i.l •l 

.·.PROGRAifri\ · Jlil:JIOREH VGOR ZQ'IDAG 
1.,15 uur Westl.::.ndio. - Lens B 

• • .,,,_.r; . 

12.- uur D.H.B.R:K. ~ Lens C 
1.15 uur Lens D - Bl, Zwart. 
2.30 uur Verburch - Lens E 

2,30 uur Lens I ~ L.V.S,J. 

JT.ThTIORES, ATTEUTill ! . 

20 DJ:C3~IBER 195~. 
Te r .Burg .Elsen
weg,: Uaaldiüjk. · 
Terr. Ockenburgh. 
·rer.rein 3 lckaa1 5 
'F rrein 1:ifa tering
seueg, Poeldijk 
rerrein 3 lokaal 5 

A·So.raenkomst, 2.15 uur op'WesterlmartieTterrein. 
W.v·.Gein en H.Jcrink spelen mee. Res. :· G·.v.Agthc
ven,J.v.d • .Meer,J.Gerritsen. Leider Dhr,H,Hcukes. 

B S:::.menkcmst 1.30 uur Thcrbeckeln.D.n hcek ·I11m1 vc.n 
Irieerdervc ort. Leider Dhr. v. d. Keer. · 

C Rcs.: P.Bergcnhe11egc1.pe_i1.~P.Jr:ns,:7,Lelicv;:;ld. 
k'ider Dhr" 'W~lst'(;yn;~-~,/--. -· ~-~ 

D Res.: 3.StrÜt,er,S.Dijlq,_..tiGo. Lei<fcr Dhr. 1.:i:;ershcelc 
E S::lliienkcmst· 1.-3o·uur LeY.;,,eg heek VreesTiijkR~lï~~t,1 

Leider Dhr. Gillissen. Jngedeeld G.Burer •L;;.1 ;c5e: • 
F Samenkcmst. 1.30- uur Het.,,W.:.chtje, Mc.:l.~cvcl:li.,. .. 

Leider Dhr. fum.J.de Hee:r, speelt mee. ~s • ,.J.,u~te:r-:-
G S ·t 

30 
R': .. ·1c . mc.n,C.v.n..Z1.Jden ë1.menkc1:rs · 1. uur, 1.J.s~nJ seplein. fü!s. : ,v. 

, ___ Stccvé,L.v.d,Mecr. Leié\sr Dhr. Pellekccrn. 
rl Als steeds, JlP,D.r zender, pingelen! l ! ! Leider Dhr. 

Kemperman. 
I Speelt Zondag. H •. Pelste.r en G.de Roes spelen mee. 

Leider Dhr. de Bakker. 
Pup. Tet 2C Februari zuB.en geen pupillen"P.eds trij -

den ·:1crden vastgesteld. 
AfschrijYingen: Dhr .L. v. d.lleer ,Fc crfü~al 75, tel. 333388 
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iiBSE'ITE:S 1 · , · • . . , ·· 

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

· ,· · . De vc J,gende Jµri'i,çren••nim:!·ten .dez~ ·week hU:h afr!e- · 
. :•'zigheid verklaren. ·bij Dhl', 'L. v; d; Mee:(: '!:-• Vermeu.:. 

.. ..len,fl.; Schcevaars.,K,. Gui,jkê!ns., M.Mri..s. ·; -.,,:;. .., ... · · ' J 
. .. .•,. ucc. 

~---~r -r .. .. •~- •• "·'!, ,. ,.., • • 
HET KALIPl ·::Y· ... · ·., ... ,· ... 

· ,.·De':aan.meldingen stromen binnen. Nu ·reeds! Prach-
t ·gf ·. . : .. ~·· ·•, ·, . -~- ...... · •-

.J: • . ... . " ' •.• ,,,. . • ; . . • 

. . ··.:- Nog mee;r lief.nrbber1:r-? Uiters.~ dat~: 28 December 
· .. 1953. . . '; • .. , ,· •.. ··.·; .. • . 
•)'t;_ ._~-,Wie per week c;f per :rnao.nd de. ·spaargelden wil ster
: :7'· - ,i;en, .. kéJ.n deze• n.a.n·,-a.e ');e.ider van, zijp elft1;\l ter hand 

stellen. :,.:· ' 
;-<t,. 
, ... t. 

• O '~ ... ~,.,r=•:-·=·=•=== •• ho 

·RESULTATEN VAfî 12 :J5l:î :i:'~ JJEC]lliIHER · 19 53. 
· Senicren: , .. a;i,:, ... Junioren: 

Jucc .• 
•-. ,, 

·<Lens 1 -·V~D·;S, i .·.3-1 Lens A .,.B,M,T, 7-'-2 
Lens 2 -.f.rchipel 2 11.3-2c.p;Lens c,.. Velo'. 2-1 
D.H,L, 3 ,; Lens 3 2-3 Lens D - IC,R,V.C. 4-'-0 

· Lens 4 -· De lJ.'io. 4 . 4,... 3 ·· .. · Lens 3 ·· 'Jes t '.l.1,;no. iZl,. 3 ,. 3 
'.ïesterla:. 5 ,._Lens 5 ""9-1 · Lens_F - Gr.'J.II V,2;,3 
Spccrnijk 6, - Lens 6 2-2 ·,Q,.Steps .- :Lens il.'- 3-0 
Lens• 7 - ArchipeJ: 7 •,î2;..l ... Ptipillen:. , 

· ; ,,. : LeNs - 'Ji lhe.lmus 0-1 

. DE S'l'Alill:ÉJ:î BIJ LIDTS· 4 ~-é,c :il:l'. D LUIDEN: 

.. 'l_8 klas 1; · re kla.s H: · 
RD.yn 4.. ·• 12 21 37,~15 : . Ra.va, 13 · 22 50~15 
B.ïl:.8,· 4: 12·. 17 •·4,v~21 ·,.·.·Wilhe:ImJ.~ 21 92-18 
Archii,el4ió• ... 16. 4'l_.:.l7:;;. ·Gr.'.7.-III2 17 41-20 

. ,, Il.B:, /3 •., 8; .l~.?. io :_, ,3ö1:"24, · • -Velo. ,· 10: 16 38-16 
-~.· Lens·, 4 . 12 .. 10 ·· 23·-26 ··,. , Ifoa· 10 : • 11 ,,. ~1-·-:n 

. ,· Or.Blc.im 4·11· . '9· 28l32 . Lens C 12. Hl 25-35' 
·_· · . .-Iicl:t).a 4x)"i2 ··· 8. -·J29.~2g .. ,; .Verburchl,O' · 6 · 16-34 

. G .D .A"' 4 . 11 5 22~-35 ' .. :-· 1ile"io"t;I.: ·10 ,, . :4 ... ,:,_ 18-41 
Conccrd.4·12 4 .. 2Q-74. ·.Q,.Stepsll, :r 15-54 

. X) Delfio.·2 pnt ip·mind .. : .. DHBRIC-. -12 2 15-75 
.... - ; 1;1.eg~ns · s to.ken ....... -.·• .. '..; .: :. ................. , ........ , 

:!_. 

,'. 



., 
·~ . 

:l 5.4t:: ,.;.·_ ~..:. __ .;,...:..:=.:.-~ ... !"8-• .,.;. .. t-.;:. ••.,;--'!"' .. ..; .. .:.'·-··-._ ...... _.,.. _ -~.:: ..... _:--~ ... _._ 
2e. klns G: 
D.H.L. . 10 
Gr. Yl; Vac 12 
Westl~nd: . 9 
G,D:A. · 10 
Lens D x') 11 
K.R.V.C. 9 

18 
17 
16 
14 
14 
11 

42.:.12, 
45:.20 
4:i;.:. 9 
37:.27 
41.:.l'.\ 

Q,{ückSt.lÓ 7
6 

28-28'·: 
S-.V.T. 11 10.:.27 

< 1 

. 24-J,8 .. 
·•·' 

V.'l.P. 10 4 8.:.'.l'.l 
El.Zwart 10 2· 9.:.67 
Ra.va · 10 1 12-4 '.\ -
x) Lens D 2 pnt in minä. 

C. ;::~ . 

'v1.~:t~ -~,~~" 
.. ' .. :_:-\ ""'. \. ... ::.J·. ( 

,...._ ,-..... "" 
1 •• .......... • ~ 

Lens 33 j::i,,'};rr'i'!_ Dn..t i§ ,7.::?l een dng cm gevierd te· 
,wrden. 'iTij doen· di:f; l:le{4 êiin :wend in de.Ho.ut, 
wo.arin U een gevar:Leerd progr:èt:mmD. uit Jiigen lçra.chten 
zn..l t;crdén ?!ang,ebód.en_,:• ~. ~ _ ' - _- ,, .. -

De cpkc:,1s t cp Miwmd.i.giyend beantwc crdd e a.n,:: de 
ver,,achtin.g_\ln; 1:7ij menen"eohter te• ,:eten, dat Zcn
dagavcnd d.e oplcc:;:ist enor,fü zu.l zij11 .. ~1:7ij iepen cat 
dan eek vnn ho.rtc. Het ifl·,;:reer clc gelcge~•heid è.e 

,. - ~. - .. ,,.__. -~ ..... . 
Lensband te v-2rs terken. · 

Abusievelijk vcracldden i::ij ;· dat c~e:- z _ _a'.!, •om, 8 _. 
uur epen zcu go.an.'· Dit m.1et zijn hB.lf: .. 1Y'1t. Eoé 
·rroeger U komt, hce groter de keus in d .,e gezelli·
ge zaal. En- dan kunnen 1"/ij cns eek ao.n·._,t-tijd
schema houden, ,,ant het ·zal een ncn-stq, .• aangele
genheid werden. ; . 

. "Den Hcut" is gelegem.aan het Bezuide~hcut bij 
de Rijns tra.at.· Bij h,et s'tátion in de RijLstraat 
kunt U ·Uw rijniel sta:lle;n. Jfocht U scms denken, dat 
de prijzen van de ccms1.lllrpties te hoog liggén, dit 
heeft de speciale aandacht vàn d_e PP gehad; deze 
zijn zeer 'billijk. Er .wo.tden geen tombola 1S, .verlo
tingen. etc. gehc uden. De een tree-prijs is f. 0, 80 
p.p. Dus ·ock binnen iede;rs bereik.. •· 

flij deden'het onze. D9et Ude rest! 
Op no.nr Lens' 33-j~rig jubilelllll-feest., -------------------~-~-~~-~----~---------~~----~---

t•·. ' . 
'!f .. . 

" 
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VA R I J... 
- VrijcI;:cg j, 1. is cnt!;!lo.pen M~:yrou,;, v. 3:Tiel, !'.!:! · 

ncccler VëU:1 cnze lec'.en·Fr'.'.ns:~.~n Henk v. Hiel. Bij 
c:eze betuigen wij cnzc dec 1I;te1:üng met cli t z,.,n.re, 
verlies f\D,µ al hD.O.r no.gelnt1n öctrelckingen en -:-:el 
in he.t bijzonder o.an h,,');ar beide ze hen. Moge Geel 
ho.o,r zie 1 c,e eeuwige rust sç\henken .. ····-.. 

- }\!veneens in cle o.fgelopen ,.;cèk cverlec'en tryee en-· 
zer ècno.teurs, de ~eleeruuo.rde Heer C.~.Gein, ka
pelaan 'te Blcemendaa.l,, en de Heer C.v;tl.Hteven. 
Zij rusten in vrede .. ·. < ·, '1\ / ·, . 

- De Len.sf'1r,_c1ie op Zendn:g 6 December enige eigen-
dcrrnnçn ,achter liet bij Blci:uyi' z,,art steile ziç:11 in 
vex-1;/i1:1ding met de Heer Tufaccè, Hellend~crnstrant 
45 ·~,,\ . . . ' . . 

- In de diepe duisternis, uelke 11eerste in de 
D. H.L. -kleedkamer ne. aflccii,.van de ,1èdstrijd van; 
het derde elfta1,.·vergree:p V.v.Laarhcven· zich aan 
een rechter vcetbalschcen, _,1elke niet de zijne 
c7as; '\"!ie evenzc deed en Vic''s rechter slof ·1"1ee
nam,. uoi-dt ver,.zccht zich Lie:t; hem i:tJ. verbinding te 
stcll.:m . .Adres: Vcgelkersst:r::.at 86. · ïel.: 394318. · ,. 

-----------------------· ---------------------------
HET ZOEKLICHT OP LEUS. H, . •li . _. 

· <Elen bijna cnc.fgebrcicen mee.~1crhe id van t,1ec mo.al 
een hO.lf· uur 1,0.s veer -Lens H,:precies vcld.cenè.e cu 
•.•.• met· 3-0 vn.n Q.uick Stepsi;te verliezen_. 

Reec:s na 3 minuten profiteetc' en de go.stheertj es 
vc.,n· het verre o:pc'.ringen van cnze bO.clcs c,ccr keeper 
G.v.cl.;,h.~rcl l@.nslccs te po.sseren •. In c:e t,::eec'.e helft 
k\muen c)ac.r o:p vrijTiel' dez.elft!.:e ·uij ze· neg tyme cn
heuc~bn.re goals bij .. En è.a0rr.1e.e .is•• het ,rers lag vt>,n 
de ,,ec~strijè gegeven, ,J&.nt ... tltJ.,P, v:o.n c'.ie meerc'cerheic1 
heb ik àl verteld: Lens H' heeft c:ez-e ,nec1 erlo,'.1g ?,an 
eigen c',cmh~ii'' t.e '7!ij 1;-gn," .Y:;m~n'iJ.Jiegin af- .c:pereerèen , 
de backs bijna vccrtdurenè, op èe Q,uic,k.S1;-9ps':he,;J,f,t, ... 
t,,ee halfspelers gingen cle vc'é·rhcede llversterken' '., · 
en de buitenspele.rs liG:pen geregeld in het vijande,
lijke doelgebied rcnd. Als.ikf:nu bovendien vertel, 
da:t Q,uick' Steps· na zijn eerste- dce"lpunt 7· man -in dG ... " 

. verdediging terugtrek, kunt U begrijpen, dat het 
een :prachtige vclksc:plco:p \ïerd veer het deel van de 
rccdhemd.en, uaarbij de ene Lensspeler de andere in 
cl,e weg lie:p. En ,1erd er al eens r?a t' vers t1111d iger 
•11 uit elkaar" ges:peeld, dan zcrgae· F. Burghrm,t met 



veel pingelen er t,el voor, dat de bal v.ooral niet . : 
bij een eigen __ vrij stae.nde 'speler . tetecht.•.kl-vàm, Aan 
Jtingë•ien maakten èok; zij i'ret"in mindère ·mate, ... 
l,Praalder en P,Meershoek ·zich .schuldig. Slechts 
drie spelers ·kon·den in déze:::w_edstrijd een volµoende 

~ halen nl. ·keeper· v.d~Wa.ard/1die ·aan de' goals niete 
kon doen, P. v. d ;Leeuw, die redelijk goed ges pee id 
heeft, al k\10011 eek hij te ver.naar voren en H.v. 
Leeuuen, die tenminste zijn plaats hield ·en a.11.een 
moet lereri wat harder te tr?:ppen. Ik hc.pp mèt de · 
leider, dat deze wedstrijd -d,e.--s-lechtste blijft vari . · 

. • • . . ":J • . •• • 

de wedstr~jd~n, die Lens_ H:.~e:3peeld heeft _of nog · . 
zal spelen., · · ·•1 · 

• .. -'···.. -0 • .••.• :,.:. L;de ·17. ___________ , ___ ----------- ~-._; __ . __ ~ _______________ _ 
BLAtJl.7 WTî JOURUM.L 195'.q/1954;,•(15'). 

Uaqat jlj[a 7-12 de uitslµ,gën vàn zaterdag· en Zon-,. 
dag bekend !!lijn gewÖrd'en,_:,i.~ _e.r_.;einig ·reden tet 
0°,;i"timisme ;_ Alleen Lens 1 bJ:tjft op de goede weg · 
vcor~gäan en zou zelfs· voor:;.een he~:i. prettige ver,
rass1ng kunnen zorgen; De Lens revue van Do 10-,-12 
is în mineur en geeft zelfi,·,,:alleen maar de versla-. . •J . 
gen van Lens ·l, 2·,:·B·en B, ;1vaarvan dan Lens-2 ei- . 
genlijk alleen maar als pladvulli.ng beschbil\'vd moet · 
\,orden. De rest was. kenneli-,jk ··té deprimerend. Het· · 
mooie voetbalweer van· Zo 13-12 heeft verschillende 
elftallen, die vorige week yer benecj.en de maat ble
ven blijkbaar geïnspireerd ·tot_ het maken van be tere 
beurten, ,iant verschille_nde 1 overviinningen van' -deze . • 
Zondag zijn beslist ge?n gemakkelijke geweest. Zou 
qe vorige week dan toch een·kwade uitzondering 
zijn? Laten uij het hopen. 7 Séniorene'.lftalleri 
zorgden voor 11' p_un ten,. hê•tgeen hee 1 Rat be ter is • 
dan vo;rige î,çek. ~- 6- 'jÛniofem?ed~tri,jden leverden: 
7 punten pp,_ ·.,aarbij ee:n .P.+ichtige · över-.,inning ·van 
Lens._ A, teniijl: de pupilleri'-een· kleine nederlaag 
leden .. · · . ·· · · · 

De· st<i!,nd· na· 14 voetbaltceken is: 
Se._nioren . ; . · 83 33 · 16 34 
Jtinio·xen· .. · 1c7 .45. 19•-:. 52' 
Pupillén 13 2 2 6 

203 8'o 3l 92 
• • •- < •···f: -

_ .... _ : ... 

82 
98 , 9 

189 . 

180-189 
3ct;-294 

. J.0- ~ 
4,C).6-5 

,, ' . ~. Journalist. • -~--..;. __ ~.;.. ___ -· .. -------------- _· --- . --- . -- .. ----------- •. ' 
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Vlîlî DOEL TOT DOEL·; ·. _ 
Onze .voörtrekkers trade_n in het begin tegen h;'.;t 

snelle V~JJ0,S. niet fel geiioeg op, ·teï•11ijl de bin- _ 
nenspelers te .. ver terugbl~·ven, Voor -dé ·rust scoorde 

. alleen V.D.S.'-door een razend snelle aanval. In de 
tweede hèlf1; duurde het nog een kwartier voor Lens 
op tqeren k\?am. k,-v.Luxemburg maakte met een ),Jrach
tig schot uit een "v::oorzet:·van 'J.Ras gelijlè. · V.D.s. · 
v1erd :nu ._geheel overspeeld· en F. de Jon~ en A. v .Luxem- -
burg zo_rgden voo·r een 3-1 vöorsprong (allemaal langs 

- dc grond geplaatste balleÈ). Het slotoffensief van 
.V,D.S. leverde: niet·s ·op, zodat .. de punten Tieer bin-· 
nen v1aren. Het verslag eindigt·:met de raadselachtié. 
ge. noorden: ''le elftallers, denk .er om: 6 van de 811 

• 

. Lens 2 ·1everd:è een ze.er .goe.de prestat.ie, door het 
leidende Archipel me:t 3.,.2'..tè kloppen,. zij het.dan,· 
dat .. de bezoekèrs na aflciol) protest ·aantëkenden in · 
verbQ,Tid met een niet toegfkend doelpunt. Het werd· 
een felle- .,,edstrijél. ( ook· vfö.n onze reserves 1 ) , uaar-

- in Archipel na. 5-minuten··J.e leiding :n~ door een 
kopstoot. Enige minuten late·r ,;e-rd een_ voorzet vo.n 
R.Wüstefeld door H,Naastepo.d -goed afgewérkt, mac.r 
opniem~ ne,men de roodbroeken de leiding. lvlet een 
pro.oh tig doelpunt bro.cht _ !J:.Nàas:tepad echter de 
rusts to.nd op 2-2. In de.- tpeede :he 1ft vielen de_ gas-
ten heftig v.o.n, doch onze.'.verded.iging t1eerstond d.e · 
z,:,are druk· goed en ook de~1Lens-~':\.nvallen \Jaren ver
re van ongevaarlijk. Als .~n de laatste minuut, 
R.Wüstefeld een penalty .benut, zijn de punt•~n bin
nen. R. Sliedregt kan op e~n goede_ 11edstrijd terug-
zien. · · - - -- • 

Het derde speelde- in Delft tegen leider D.H.L; 3 
_ en ook in deze ·.iedstrij<:J,atrc;i_kken_ onz= jongens aan 
het• langste· .eird. Het zw1'.;r'e veld en de dito bal 
maakten~ goed spel •ill\.lst iJ. lfauwelijks een minuut 
na het begin zorgd:e· V.v.Läarhoven reèds vöor .een 
voorsprong, 9-och me:t rust ;ti.adden de Le'eu\wn · een 
voordelige_ ·2-1.:sta11d bere..,ikt. In de t\7eede helft · -
Tiist Lens "na een' kwa.rtier];gelijk te màken en korte 
tijd late_r bezö.rgële E. ten~Ber;e- ons• zelfs opniem1 
een voor:3pro,ng.,·-Het Delft~e slotoffensief b.aatte 
niet meer. . · ' · · _- ·-";· · . · · 

- Enkele ,7ijzigingen in Lens 4 blekén geen ver
zwakkingen en Delfia 4 ondervond dit •. Onze spelers 
hadden een kwartier- nodig, om uarm ·te lo:pen, - waarv~n 



' 

de be:zoolwrs gebruik m<'lo.ktcn door .::en .:..-c :vo.orspro"~:; 
t0 nclilCn.- G.v,Westing zorgèi.c.:no.: 15 min.··vc·or· de ge-

. lijk,Plcor. ·voor· de r:ust scoo·racn beide pi,rtijcn nog 
èe.~ doelpunt {L,Bom), ;zodO:t met· g_Glijlce' stn-nd ge
rust ,Jcrd,In de ty:cede helf'I; zörgd_e• C.F,oogevecn met 

·harde· schoten voor nog t.:ee Lens.:.gonls, ~;,,o,o.rnn: 
... ·,n·cl:fin. van een .te zo.cht tèruggespeeide bal profi

. teerde en de .eindstand çip 4-3 brCcht·. 
·· . Lens 6 speelde op een gló.d·veld tegen Spoorvlijk 
·:6.-Dè geblokten zijn.het eerst in fle aanval, maar 
de verdediging is op ho.ar•:.qui vivè .. Na een köo.rtieT 

··go.at de po.rtij gelijk óp; doch het duurt tot l min. 
· voor rust voor Bpooruijk de score opent. lîa de rust 

.een Lerts-oï'fensie.f~ :.dat .. na +«1O.min. ·een doelpunt 
v::m de body van H.lfolder ·(keeper èn bal .lagen er-

. · gens achter- in· het net)- opleverde. Een rush van 
l!l.KlÜnnen (b.:ick! )·en:een ó.fgemeteh voorzet naar. 
P.h,de· Hee-r -oorden bekroond met een prachtig go:11. 
van- des D.[ll'lVoerders vo·et, doch de voorsprong ga;;.t 5 
minuten voor tijd ueer verloren, als een fout van 
d.;:; rechtshalf de oorzo,r-.k uord t· van het .t\,eed? 
Spoor-l.'1ïjk-doelpunt (2,,_2). 

L .• de W. 

ben!L.4'. mr.:,c,,'kte Zr,terdrg een ,,el· heel goede beurt 
door op B.11:;If. èen ècln.i;;:mte 7-2 overl.'1i.nning te be
ha.;J.en. Door v'i•ij,iel alle spelers - en niet op de 
lél.Q;.tste pl::i.ats de d:r:ie invallers .. ,;;;erd f]i.nk ge-- • 
,:erkt. Het Ro;s-,geAchut bleek bovendüm goed gericht 
en zorgde al in de eerste helft voor 3 treffers. Na 
de pauze uas het Lens 0 ·overuicht ,J::i.t minder groot. 
Het resulta.e,t bestond uit nóg 4 goals voor de onzen 
en 2 voor B .• TuI.T, 

. C:Ok het C-e7ftal bo·ektiz een mooi resultaa,t, deer 
het hoog geklasseerde Vele tè verslaan. Ondanks on
ze r.1eerderheïd in he't èeTste halfuur was met rust 
de. stand nog dubbelblank. Het offensief, uaarmee 
onze jongens de tweede helft o'.l;lenden, resulteerde 

-·in een prachtig deelpunt vän'.G,Veldink. Velo kviam 
hierop vernèed opzetten,· Onze achtèrhcede hield 
ziCh-·kr[ll'lig, maar-kon niet verhinderen, dat de '.7a
teringers uit e~n· vrije sçhcp gelijk maakten. Het 
Wél.I',m tenslotte v ... d.Lans en ·v.Qnmen, die met resp. 
een: moei ei:i • een tam sol1o t de We?tlandse veste l'_!c'g 
•één keer uis ten te nemen; hetgeen vc ldc ende r1as 
veer een cver,:inning. A.v.G, 
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Tr--R~-~. L'1..:.'.I ~ J...I..! .1...2J.!J • . --·- ,.. . .,~,--·--
.Zi.j -;_,:aren gcg«an naar David s s·tad, 
,vijl d2 k"'i2er r,et bevelen had. 
Hun bede om tijdelijke ;;roon 
werd O!) Lvangen met ,.spot .en hoon .... 
Maria Tièendê, jose:f,' .bad. 

In een stal: in Bethlehem' S: veld en 
,,;ërd, zoáls profeten het .voorspelden,· ' 

.. onder gezang. van hemelse kore.ti, 
Jezus, Gods zoon toen gebor.ett. 

•·,~ De.:.enge·len het de he.rä_ers -nii:l:ldden. 

Laat· ons -~iit de engelenkoren 
'het vreugde lied luide do:en ho ren 
en het Kindje in ons 1:ücrdeû 

. met de herder.s ,;::aan aanbidden • 
.. . .. . .. . .. .. .Glo.r ill.., 0 Je-iou&· -i·S: gt; bo:r.m:i:.::::: ... :~:...'.. :.· ;". ·,::. :.:~ :. ·: ::::.:: . . . ·-· ,. -·· ' .. •-• ... ···- .. ·--··-•-•' . .,_ .... _.. . : 

: : .. ·' ... 

- ... - .. 

0 • M•- • •• 0 < ~ r~••:.• ..:• -•• ••• '"', .-••-• 

De -redaptie van de -Lens-· 
revue wenst alle Lensers 

ZALIG IG:RSTR:::EST. 
: J . 
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'Trijdag. 25 De·c,:··:· Tfoo"gfeest· van ICc;rstmis. . . 
:3aterdag 26 Dec·.: 2e Kerstdag. Geen wedstrijden. 
Zondag 27 Dec.: P.D.K.:,·1 - Lens 1; 2 combinaties 

naar dil Jagers. . · ... •- •· . 
De laaiste clubavond in 1953. Maandag 28 Déc. : 

Woensdag 30 Dec. : De Woensdagmidd_agclub. · _______________________ -_::._-. _________________________ _ 
. DZ REDACTI3 AAN HET· WCCRD,. , 

Het -\~as Zondag j .1. bi·j de w~dstrijd Q.uick Steps 
- lens bijna alscf .ons e.erste een belangrijkè 
thuiswedstrijd op het Z:u;iderpo>,rk speelde. Het grote 
aantal bezcekers bestond voor een niet g0ring deel 
uit Lens -aanh~gers en •ht,t was prettig te zien, . dat 
zoveel oude bekenden de ';weg na.ar de Uijkerklaan· 
hadden gevonden, Mu trof• het natuurlijk, dat ·de· 
meest" seniorenelftallen vrij waren, zodat ook vele 
spelende leden acte de prés,mce konden geven .. · · 

3r bestaat een s'cort wisse:l.\1erki11g tussen de pu
blieke belangstelling en:de resultaten. Zijn de re
sultaten van het eerste• goed, dan zullen Icnsers en 
cud-Iionsers er go.uwe;r toe kolilen de ,•;edstrij den te 
bezoeken; komen ve1Jeri'na~r.de wedstrijde:r:(dan za1• 
dit de spelers· wellicht si;imuleren: -crat dit laatste 
betreft hadden de aanmoedigingen· Zondag nel wat 
meer in overeens.termning met· h-;:t aantàl Lens-sup]J.or-
ters kunnen zijn. , ·; ·. 

Enfin, de eerste helft zit 2r voor onze voor
trekkers cp. Het was· lang niet slecht en v1ij zien 
met vertrom1en en ook wc:'.!.. met een beetje hoop het 
t,~eede deel tegemoet.· · - · 

Vooruit, :.Lens l ! ! 
Red, 

-----------------------------------·---------------0 F F I·C IE E L 
Aangenomen als lid: 

..-- lfo •. 24: H.Beyersbergen 
. . v·.Henegouwen, 

.. ,, 1Tc. 25: C .v.d. Zijden, 

In· ·oe.llo tagc :. 
lic·, -26: F·. Oosterman, 
:bTc • 27: :M:. Franken, 
:t-To • 28: .J·.Beyersbcrgen, 
1îo •. 29.: A. Tap, 

.. l 

JJ:i.ppelingstr. 42, 
:Pà.gu2rrestr. · 148,'. . ' 

•"!. 

-,:Ligustcrstr. 104, 
lHcuue,,eg 88, L., 
Emmastr. SC-82,L., 
He lmcrs tr;;,,a t 79, 

5-8-'39 
12-S- 1 43 

11-s- 139 
13-12-•39 

12-2- '35 
10-1c-•35 
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c PRCGRÀ.Mlw'l. fil:l.JiCRElT· VCiCR ZOli!DAG 27 DECEKBER 192"'- .' 
2.-,,e,·uur 'P.D.K. ·1· . .:. Leris l . · JJuinlu1;1;a n.aást l7es-

- · · . _; ·· · .. :. · · ·terk-i18!:r_tiér/ ·· : 
. --~---~--'!"'.---.. 

2. ---' uur De 
·l.'2. - . uur 1)e . . 

Elf zo· IS DJ; 

)àgexs. _:-·,Lens'. Comb. I Spart-park "Duiijöord" 
Jage;,t\s. :- .. Lens ·G9l)lb. II:?assenaarse51~g ,._ 

· · · · · waalsdo ruerlaan. 
OPS TELLHTG VAN-:' . 

Lèns,,.J.: A:. ten Da.m; .r. Admiraal, E. v .. Laarhov~n, H. Korte-
. · kaas, J·. rlals:te ijn_:,.A_.,Hçp:penbrpuaers•,A,..v. Luxem-

. burg,H. F~'l.ket, F. de ·Jong ,K;Küypc,rs ,F. v .Hiel.·. · . 
Res.: A. v.Gt1.st01,P .. v.:i!!-lfcren,R. Wüstefeld,',7.Hc.ggc. • 
Leider-_: Hr. E. Jr~.nss~n-'.- .... ·, __ - . . , . 
Lens Co:::2b·. I: J}'_J-s.g-er,A . .Bog_ïs.·Ch:,:H.l{cmpar:,C.Hillcnaar, 

J,I,oort;:1021,R,]3c,ci:,;:•r,E ."t2n Berge,P. Cranj0,: 
L. Zuyd·'-~·ijk, E. Slicö regt, V.v. L'iá1rhov0n. _ -~ 
~- : \7 "KlÜni1•Jn:1 H_,~1uJ.d.~· r, G. Vrc O~!:::j.jk; G ~ vI. G2ii1. · 
leider: , Hr·. A~ ·,_ de '-~ç 2rt. · _ . . 
Lens Coab.II: · T.Voiie'bregt,H.dè i;la:::=:c~r,B~v·.Velzeri,' 

:._· --,:-. L.Fort~le.n;R.v.·a.,.Mqcx;.y.v/Jcst-ing:.-P.-cte L2e\1\·_•, 
.r. v; Sprcnsen, R_. 7I"".hi'eu, .r. IlG 0:eBsbergen, G;v, '/les t·îng.; · 
Ros.: -,.J;.Bcck-.z--rs":,G.;Ia:.:1,Ci.:v.-Re.inen,M;.Luc:r.i:el. ·::.:· _. - · ........... -· , ..... , -· . -
Lcl°ider: Hr; B. Voll:::bregt. . .• ... -· 

.. ·. . . --- ·- ·-'~ ;: . -.: 
AT'I'Ê}TTIE ! . .., : /.-:. l 

D,e. Y:edstrijd P.D'.K. l ._ Lens °l -::_c;r.d.t gespeeld· op 
. Zond2Fo. 27 ,Jl~tl .:_Di~, du.s_. in:~·a.:r-.:ijlc"ing_, V:ê7.D he.t g2r1.1-eh~ 
dat ·ondag, J. 1:. b1.J _-Q,u2c;k Steps, - Igns de ronde deed, 
e.ls zou dçze. wedstrijd _op" 2e 'Kerstd;,.g, g~speeld-Y,cr
den. · Deze. be•.:ering. ,,•!2.s -ènj ui$ t.. · · . · , . . _ , · .. _ .: ·. · 

-.'!ij· rekenen. op grote belangstelling V<1,n-.·I.ens.'-zij<è
. el') ver,trol\,IeJ:1 çp een zege van onz:e eèrs te e l'ft2.llers. 
Zen goed besluit van 1953. ' · · · • · .-: · .. . · ' · 

· Ock van belo.1~g ~ijnde 2 ,;;edstrt.J<!r;}}_.te~s!-n-D.e . ...J"-a-
'ge·r_s_ : __ A.f.t'(G.b.r.i.j.v.ingë-n_· "T/ST'd:eli.:'a;i§'zf. :·w_Qek •. :n.'.!c_e.t' V~'.'!'.:':l);;ç::P,t. 
"N.ó'èh t dit . te ch nc c.qitl.ve ll.j.k:O..!!i'jn·;·'·,;,,;o·r~t·-i'fr'',q1J.ri vè c r, 
da~· de 'ierhind_ering: bekend i,:3, iatèrdag 2e _Kèrs tgag 
vcc·r.·l? uur b_ij -P:· oe· leeuw, VJierbccmstraat 59D. 
Dcch niet per' pest! 
~ 
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Vies 5 13 · 22 75'.-l.8 · Rijswijk fr. 12. 2;4.•' •'93::•-.2 •. .-,,-
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V.C1,S,• 5"1..,r1-· 10. 39_-31; l\'L.'1.<'l.sst:r, ü 11 .,5 ·12-63.·":_._/ 
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Deific. 5 ·-J.3 .. ··3 · 21~83 . Qr ;B.lti.uw 6· 1.2 4 7..:",f3 · 
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VAJr D:il! PEPE •. : ·:•. : .. · . . . ,"-::<::-' . . 

Wij gelcven-..-,Ïè'i,• do.t ue de ~ns-jeès.to.vc:na ge~·-. 
slo.Ggd mcgen ncemen. Zcals de Vècrzitter zêi_,. ua,s" .. 

. •.'•'dit· een experim12nt. Als zedruiig ·-peschcuw.aèn ,i:if' di\, ''<·: , 
,· ·_.cèlc. Ylij sta.an echter_p_as aan·hèt_be·g.in.yan enze. · .. _.:_ . 
. ,· > .:pJ,annen. Maar ,Jij g=rl: verd.1=r. Eên di_ng v:_i-lde.n ,û_j'_i',, · .'-

n-o.o.r veren brenge}c'l_ ,e:ri'. 9-;j;t )s., dat uij neg ve·eti,Leris-,. · 
v::i::_iènden_ mi ;,_ti:=n, ·'."1~:\. j .:°~(,?}eken d_îi~enen ,,elke o.o.IJwé_~~g . :. ·; .,_ 
,:p,:ren ,c.p,. hun ev·ant11eel criUicusi._o.sme ever· te '\:lr-=nger\; ... · . 
c:p de. entbrêlcendciri,· ·ze ck:it ~·.'i'.J de vc Igendè mc:w,l. o.lle ;. ~_., ·· 
I~fis'er;, · .. Ó:M,tref,fén;_. V{j;·.f4'U'li-=n a.'n.n een. ruimere, gele-

-_ ·· __ g,,:;'h_n<;!:id: zee ken me f'·deze lfd~. ge z.:;.lligl'!fl:i_d, rn:.o.r·- c' c k 
.,... .. dc--:.m,~riScn die c.cht.Srin · zit t~.n afle~ ;:~t;_-· gcm.ikkc lij li:cr 

. ·1~1.ülnen velgen, Onze y,frcnt-iïèJ1µ1ai~i-ng .hie:rvc.cr. De 
-. -·ivclgeride ,keer beter,'-_;:·.-_::··:··· .·, · · 

.. ,.Oriz,ê: cluq.::>.vcndèn ·gqmi •_ge,'!cc-i:i·dccr. U kemt da.n eek 
•. ':!eer? 'a'lij rê1:.:enen cp û; :-. ·,;, ... 

,:-- . " . . . ' . ~ . : 
- PP. 

. . ,. . .,. 
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BJ:,.A:UW,"lIT J0URli!AAL 197".\(lCJ74 (16 ). · · 
-· n.e gced<! re sul t~ti;n<~.n de· ·vc'è: rg1:è1J.nde do.gen dru

gen·-•0--r-• het hunne tee bij· _p.è cudcjo.o.rsa.vc ndviering 



-·--- ._> ; .. _· -- . --· ----' ; .. __ _;,-:-_;: _____ . ----·-' - ---·163.,. 
vc.n il,a :14-12 tè t een 'qige,;1ekte en feestei '-~·:e: ac.nge
legenheid ._te .maken. Het-was gezellig en de ·p~u6 · 
heeft ge te end, dat· er niet Vrij :eenvcudige · midd'0le·n · 
een bijzcnder tintje a(!J] een gencne clubavcnd g-ege
ven kan ucrden. De pépé zergt

1
er eek Di . .12~1?, 1,eer 

veer,. çlat de_ Lensrevue tijdig' o.fge·draaid" ;is, n:w.o.t 
de jcngste re·daèteur in de leep vun de ·da.g enige 
uren cp zijn· schrijfmachine heeft zitten ho.meren em 
de ccpie in 0.0 ·stencils geslagen tè· krijgen. Op 

· Wc 16-1~ zcrgt de f::uni.lie Luxembürg dan veer de ver-
•• -zending vc,n het clubergna,n. Week-:in;_1?1eek-ui t ,:crdt 

er cp deze ,,ijze veer gezorgd, d":.J,t à,e re·1ue gedrukt . 
en verzcndcn·,·:crdt. Even_p<;!tj_e· .af s.v.p. Na het ·. 
feestn.rtikel _in de Lcmsrêvue vmi ]2ç.., __ ..1'.1.::-J..g_ uil ik . · 
vclstaon me-t ·Lens cp .. Vr:j,_;i__.18-1:;__ h?.rteli;'k te felici--

- teren. me.t zijn 33'= V?-Tjf.\ard.ag. Het cadcL-u' van c'i.e: 
. speJers ·r:e-rd .Zcndag ,j. l~ ·-o.1 geprescntecJ:d·. NGg vele.· 

_;;. gcede en zegen:r.lj!(e ati,.ce:1 in 'het bt~lW.1é van èe kathc-
liekc spcrtbeoefcnJ .. ng! Z!J,_,1_9::}.?_ !ccmt 01 veer he·t . 
eGrst stagnn.tie in·-d~ ze ~vlet ïfC:rlc:p_enê'._1~ cèmpetitie. 
D1= geopende hemelslui~en nccpten de hec·11cn:sul 1=en 
d_ilcke sti"eep deer het junicrenprrg-rar.nna ··an d1=ze aag 

·,. te halen. De feestviering cp Ze. 2C--12 ir: den Heut · 
. mi.s zeer ges;L=gd. Er 1:1'.S "eer ze-'n echt · .eulce cnder

· cns-stèmrning. De ué-pé heeft ·,:eer e1=n gelu'~ldge gree-p 
gedno.n: 

._. > De. 2 .. senicrenelftallen zrrgden 
.>,:rassing'en, want beide viedstrijden 
,:~-\;tes::~n·standers w1=rd.en ,geTitnnen·. De 
,-·t~r:f·'leverden 6 punten cp. 
··· - De stand na 15 renden:-. 

Senieren · 85 35 16 '.l.4 
Junicren 112 48 10·. · 54 

veer pr!ttige ver
tegen m eilijke · 
5 junic:.·em,1=ds trij -

86 185-192 
104 321-304 

J?upillGn 1-,. · 2 5'. 6 
. 210 85 . 31: 94. 

9 10- 2-,. 
199 516-5'19 · 

Jeurnalist. 
-----~---·-- ..... ---~ .. -:~:-----: ::-----.-------:---~-""!-- --- -- ------v A- RI'A~· 
- lT.Rcefn:::gels~ :i'.cm,"?,tenst~,ë!,t 2C5, nnm Zcndi:-.g~vcnd. 

èen·pD.ar hn.no.schcenGn te ve1=l meê,118.nr huis. Dat 
de eig1=naar van dit rernèdiG teg211 verkleurde 
vingers zich melde. · · 
L._Gilli_ssen biedt een pG.nr in geede st[';'l.t verker1=n-, 
de vcetbqlscheenen (m'.:.nt 40 of dlènrcmtrent) t1= keep 
nc...n.· liet adres is Irisstr2.at 106 . . 



?,3T._:Z03IfLlCEr ü? I.ÊJJS 1_.]IN l.Ef~S C. · -~·:·.::-.:.·:~. 
. cn:s· ·•e0rsté '.elft0:1 'sl)eèld_e-.··o'p het glb.d·:de~ ,L'lB,_~.r 
,üet c,,gezellige veld aun de•.-i'"!ijlcér-klw'.'-.ri- tegen het 
J\3n plGc..ts lnger~ tp, de. ret._~1glij,st sta.~,..nde"-Q,uic;.c Ste})s_ • 

. Ifot nc gal tn'.lriJ~i"- publiek (w\'l'rd •in de e.èrste _helft 
v~-,,1_,; cp_ ao.rdigff=_ _sta.ul}jes_ vce-:t;b~l eri in ·dé' tu1=er.~ cp 
een flinlce ·dósis sparihing get•rg._c.teérd·: De.ze spanning 
bleef t"ct het ·1a2,:tste fluitsigna<1l;- .. wal'1t· geen me ment 
e erde.r s tcnd ·v:::,s t; cf Lens er .. inde.rdo.ad: in- zr u sla
gen zijn 2-1 vtcrsprcng te oehCiuden -efi dus, dé ty;ee 
- ;1ccdzti.lcelijke --~ puntén. te :verc,reren. Dat is. ge-·. 
·oeurd·; ,de vccrlcpige c-pdracp.t - 8 van de 8 - .is ver
vuld .. En dat is vccrb,l ·t_e .danken gewee·s:t, ten eerste 
ó.n.n het stugge verdedigen vo.ri <nze r;i.chterhcede in 
het la:i;tste .half uur e11 ten· tneede ao.n de cverrrli:tpe
_lende uijze, ,1aarcp cnze spelers de ·nedstrijd begcn
ner:: .. Slechts enkele minuten was er gespeeld, teen 
F.v.Eièl de bal bij Kuypers deed belc . .nden, ,1elke 

. prc,chtig inschcc t. En ~l heel kc.rt d::i.::rcp brc.cht 
·- A. y. LuxGrnburg -n1:: t een· évcnë·0ns vc l!ctmcn. ·cnhcudbr.t"--...r 

_schc t d"' str.md cp 2-C. Lo.ngzo.;:ae.rhil-nd .zag .-Q,uick Steps 
nu echter k .. '"!ins zitfr1•-~=--~; _de.· L211.o-druk te be Vrij tlcn • 
. unze_ spelers deden ½,et_~(Ç=vtp·.~.:P,t:.kr. .. ll·üer Rnn en J..:i.::_tcn 
h0t ;;Jidçlenveld c.c:.n ·d<J:.g,,sth-2:;:-en· - ·dé Lensfcut en· cel'.: 
è.,.J .. grc te feut· va.Il l].èt'· J,C?: e.iftt\l··.·_~~ die hiel'· vèl'dcr 
bij 112. <ie hele· ,1eclstrijd' cèe L::kerm ui tc:ee lclen·. Uit 
een i:ûslukte uittrap:. v~n ke.eper tén DàJll ktegën. è,o 

-...:.,,. rcóè.-,.~i,tten c,e gêl.:igenheiG. ,cm :niet tien hcog ~chct -
(v:i.n grcte afsts1.ncl geJ:ëst Or) vl:'.\k>çnder··d8 ·Jat in . 

. · het !ceeIJG r'le ze·· dce l vèrdy:ij110nç'.. )'. c:te'~aéht?rs tf).i1è: te 
v2rèdeinen. Tet na een ·lc::l).·t tié i: · in· èie ~t~:~ie{.: he 1ft 
vc lgr'.c nu een ._ge li __ jlc c 1)~"1.r1 .. 11c~.~- r3',t~f-Jc:. Dná=rfip: ··_,[;:;r·-
grc G ttel.1 e.e gz:,.u ther_en c:·q c:rU.k, m<\':..-:.:r.' cnze ::c.·éhtet~I"e
ler;,·;· ::'îe· er·gcec'. het ecg in,11.2.c:drfn.en deer 'ráscluut.,·· 
ing:i;-tj'.?,~.n _:piet ve0,l· ·'Sce;r-il'lgrcfRä:i:Iiiiii. tceJ,ictcn, gnver, 
geen· ~riap, zcé'i::.t 1J_et einde een be'h~m,de 2-1 zege -
brp,cJ1t·; 'l'!,~'.'.rmede de cn~':'XJ . .f.'.Ç! 1. .te,tre,J-e-n · inè:·c-htën·.:zi}ii~ 

_J~er-'Yms;--èat·Irifäket zich in de rust,mc.es'.t--l1t-' 
tèn vervn.ngen {dit· :tie.telwn.Qe ï:el .een l{erz,mkking'1, · 
t'!.r-.t cnze spelers-naàst l}et·'pri]sgevEm·van het•mid
denve-ld de .feut .llJ/1aktè11j va.:'.'.k.:t-, _veel ever re_chts 
te sJ;ic:ien. (c.ck.de 1nid-itccr t.è.if hiéld zic.h ·clan.r \-:el -
~::, t tsè ·veel c :p ) en do.t .zi.ch .:: vêCr-n.Î :v:t:.n: :cc c·d..:,~:f'tite ... 

"zi_j c'" .-. in. de lac. tste:, 'minuten e-nîg1.: cr,:10.ng~_nno.tJ..1'1eden 
_~,rc",ç rc1 q:.:_1217L ;._. gf.t.lukkig, do. t ·-~n:ze ,v.c-c rt;re).ck~rs ,.-- naê:!.•S t . , ·. . .. 

, ·~ .. 



_________________ ; --· . ·- •. ..2 .. ------- . ___ .:.:::. ·- ·:,,165-
i;e chhische-' crt:·t· .c tiscne · céè:;,.i".hi te i t:::~'r·; ze 'fi' pracl1.tig 

. enthcusici..sme __ -~1\:i·".: .. 8 l)ij Lens to zelc~en vccrkcmecnr'. -
· tk"m ê1.12 è-~g l,cgc:cl1 . . . .L. · 

~~:- •~e ~cc'.strijc', D~H-.B;R.K; '..'.~Lens C einc:igèe inA~:~G. 
-verc1ienc'.e 3-0 cver,'Jinning vcçr·cns C. Al c~irect ,.,a"

r.en c nze j cngens in c1e O.Mva.l en do.t bleef vrij-:Ie 1 
cle hele '.7ec1.strijc'.. ze. Onmic'c1.~llijk Tierc:en al enige · 
scheten et' c'.e geel-,,itte pcrt;.icr il.fgcvuurr', ::mnr c1e-

_ze Wil.ren cf van mindere k;mliteit èf Vl'.n t2 grc-te · );• , , :J.fsta.nd gelest. Het füiurc1e clan cc 1., neg even, Yrrr L.Blcm de ,,ijnndelijl:::e dcelm~n tet co.pitulatie '.7ist 
.te brengen·. r,ra een grcve blunder vc.n de keeper t1.e)?é -
nee'rc1e E.v.Cm.men even lnter nu;amer 2 in het D.H.B.net. Met c1eze 2-C stand brak·èe rust aan. In èe t•,7eede helft vero.nderèe er niet veel àan het spelbeeld, 
alleen r:erè. er iets minder geschc ten. L.Blr:..1 zcrgèe 
veer· ntg een derde dc.elpunt., · · 

. D.H,B.R.K .. mccht met deze 'be1;rekkelijk kleine ne-
'derlw:i.g neg dubne·1.en dwars tèvrec'en zijn. Het deer 
dit elftal vertccnde spel verklanrde wel vclkcmen de 
lage stand op de ranglijst. De sccre had beduiclenc'. 
he ger kunnen zijn, als cnze oui tens:pe lers - vc c ral 
de rechtsbuiten - wat vaker in pl=ts van zelf' te 

,schieten cle bal veer het dce:i, getrclcken hadden. Dit 
te ::!leer, ·cmdat de dceh-inn vrtn de tegenpartij met he
ge vee rze tten kennelijk he le;;\a2.1 geen ra2.c1 r:ist en 
er herha::1.ldelij k mee blunc,erCe (bv. bij cns 2 2 c' cel-
punt). Af en tee ,10,s er" :;>.o.ré'.ig sn.!:1e11spel te zièn. · 
Vee ral in de ·-c..,.-.12,.::de helft i:7G:ç-c:en 1~-Gel wc: .. t· gceC.e 
pi:.sses 8.fgegeven, in het bijicnc:er· clc er invi'.ll2r 
,p .Bergenhénegc u;_:en (c:i:2 eek Verr1er gcet, zij he;t scrns 
Uo,t te slcrdig speelè.e) en c:ccr Cn·:'.er,,r-,.ter (è.ie ech
ter· sI-ëciiits' bij ,,Isgën tè'ë'liè.~. c!r· f!ël ,1a.t vnn ";::.f te 
~eten). In é'.e vccrhcec'.e. - c:ie, cvcrige,1s een i::el heel 
j.r;:ctlcke pl,ck telt, ·c:ie- S,::!.mensj;tel va:.'.k c'cet .mislu.1:ken -
·sp·2e1c:e1J eek. B.lc::1 en v .C':.:rrJ.en .grec' .... Veld.ink is een gc.eé'.e vc0tb[)..ller, mé\ar deze l:::eer pj.ngelde hij, beslist te veel. lfüt• Schcevao.rs is -hi-j c:e enige èie behcrr
lijlc lccpt. Dat hcrgst belo.ngrijlce cnc'erc'eel c'ienen 
de anderen flink te, verb2tero11. Tegen ge ed c tegen.:c ' standers is· een ·speler die niet lcrpt heel gétm, cn-b~ili~=! . 

A.v.G. 



·-166-·----·----------------------------------------------.'ill,, 02n brief ·van Jé\n c1e Ree~ cnt1enen uij :· 
· :Sü.i:cli~:: een brief Yé\n een cude Lensvriend. Al

lc,s :prü,1i.1 ir; crde. TI:en beste baan n.ls mecanicien, 
ven van· de best· 1:ièto:c.1c1i. Ik kcm neg nel eens bij' 
cle f=. Kees Al, ,,,aar ik dicht bij.heb geweend, 
+ 180 K.'l van hier. · 
- Ik geen fa.rner, ben al blij .ee".1 ke e v_an een :paa.rd 
tè kunnen endcrsclieiden. 

Tcrcntc is een g,2,:elc".ig.: str,:,q ::iet 1.5. mïlicen: 
in,1cners . . . . . .. . . 

·... sp·~_:rt? Jrt·.~ rugby gi6t h~Tt. ~ · Je 1.1c~-t n:ï..~·!t br:ng . 
··. zijn" Een 1acci0 tr~ining vscr· sc111i!1ig0 Lcnscrs. Teen 

ik 0cn kc~r rn.c-cgcè.c~~n hc:.C .. ;, vrc·cgcn z,:~ 1.10 t-;3cfl c f jJ~ 
ieci_ere ueck r:cu .::1ccs,cJen ... Ik hcb,.-ncg ë~n <'1"CDl-:P~~nt 

· gem~.Gi!::t ,~cl~., Ik h~c~ een bult- cp 1:iiJn- heef!?..; een g0-• 
schc~:i..fci_e nc·un en een !J.O..nk beer: .. 1i2n C.nc:cr ... .:~n ·cns 
ho..( een pP-~r I"ibben gc.:1::neuncq· li'1/;,,r -je h:1C. niet c'.e 
tegen;;,.';,rtij:,;JCcten zijn, Ik gclccf;.c:r'.tèLïc::naD.r 
i;1G·l;,2en zijn ·c'.ccrgelc:pcn nc\a.r het zje'.!Ienhuîs, 

Als je hier met ijsbcèkc.y•;:1ec'c1cet,: nc.g je ,,,el 
0011 h;::.rno.s 2.-c..ntr~kken . 

. In c,e S:pcrt::erelc~ lees i'k, c,,:,t--Lcns: l 0r niét·:
sl0cb.t o,,tn tee i.s. Alleen begrijp ik n·ie:·t, dat zij 
zicri·a.ecr .. Ifüssen.hebbcn laten slaan. Er-is ,fn diè•• 
afc1eling·tcch zeker geen club.élie Olifa1iten·hec:t, 
·,,c:.nt c'!.an )can .Lens viel· in:pc,kken.. · 

Hee gaat het ·::uet de_ i:est •V:D.11 J..ens?. 
· Zalig Kerstmis! Zalig 1îiemyja_ar1 

Jan de ·Rees. 
275 St .. Jchns Rel •. 

.,, · l!'o rent c·· 
Canada ( On 1;. ).' 

. . - --------- -- -------. ----------------~------·-
VAlif DCE:L TOT DCEL·. 

Bij de wedstrijd van Lens J) tege~· Blauw Zwart 
bestond. niet. vec:l twijfel, ,iie d.e tyerninno.ars zcu
d..en zijn. Regel:.w.tig vielqn in de ee-rste helft .·de · 
'è..ceipu~nten, 5 in gett=. .. l, o.lle ·ip. het_ Vlo.ssenuc~:rs.:; 
clcel. Cck uerc'.en er cmige 2.fg;::keurc'.. N(:,., cle: rust 
r:érl, h~:t. s:prekenc'.e L~ns-cv-.,r'7-icht gc:prc lc11geérc"., 
n.lleen v:circn c." .. e c:c· el:-i;,unten \?~t c!uurc~er. De c·î:nC.stan.: 
·:1ac 7-C. De vier invn.llcrs (2 uit cèe 3e en 2 uit (c 
4e kl0~s!) v1eert.cn zich j;)ré\chtig. Veer c:~ g;o~ls u...:rcl 
gezcrgc'. c,ccr v.IC."'.stcren (2), Bergenhcmigcuc!en (2), 
Pelster, Strüuer en Burghc-u::t. · 

A, v .• G. 
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D. 'E L E 1T · S R E V U E 
· Weekblad van de H. K. Sp9rtvet·ei:iiging Lenig eYJ fin ei 

Opgericht 18.Dec. 1920 ... Secr. :v.Sl-ingel,mdtstr.1,5 
Terreinen Ockenburgh, · einde Laru:i Iran Ueerdervoort 
.. · · ·; 'relefQonjiullnller~ · 39: -~8: ~6. . 

---~--------------·----·--------------------------Redactie: L.de Weert en A.v. Gas te 1 . : 
Redac·t·ie·--adre·s·:· Anna ':BTjn'sïaari'° . 17:_ '.. 

. . ... . Gironi.unme·:r:·.Penn,L;_etr s·. :· 33.67 .11 
11.dministr. -·adres: J. J.-v .Luxemburg ,Copernicusstr. 5'.6 
·?~argang 1953/19'5'4•... · lfo. -18 : : 31 December '53 

HE 2 BJ:lJS TUUR V!El,S T A TJ;F, LEDEU, DON.-A'.I'E URS, 
DCifA!RICES Eli ./IDVERT"EERDERS : 

ZALIG Elf VCCRSPlEDIG· li!IEUVTJAAR. · ! -~- ... 

LE 1T S I Z A ·K· A G 
0

E. N D A. 
Donderdag 31 Dec·. _ 197J: Zalig Ui teind~. _· 
Yrijdag · -1 JM·: "1954: ·zalig "l"'f~ur-ijaar.· . .-
Zondag'· 3 Jan.: ·Lens 1,.-:. •t 1Tqorden! ·Eeri'"-I€ns-

1{aandair 
ïToensdag 

oèr.:biilatie speelt vriends
0

chap-
p0lijk. . . . . ·• 

4 Jan. : ·Olubavoriè. ." . · ....... . 
6 .:ro,n:: De ·.'loensdïiglilidc)agclub .. · 

-• ..:. ./- • • e • • 

DE REDACTD: AAlT IB:i' ','iC(Rl), 
Wij staan· aar-i het begin va..11 e_en n:î.eu"1 jaar. 

Cver de achter ons liggende 12 maánden · mogen vlij 
niet. ontevreden zijn, 'al':iad·het ·misst:hïën· të'ch 
nog beter gekund. De verertiging!ibánd,_ d_i~ ~é lang 
no gal lö s is gewe.e s t , wo rd't ó·. i . langzaanj . viee,r .. 
hecht~r- Mi~n kr-ijgt, meer be1angstelling voor'"het 
lief en leed van de vere-ni-ging, ae·· a:ctivi tei ten 
van de ué1Jé ontmoeten meer weerklank dan voorheen, 
kortom Lens trèkt weer. We ga:anil954 ·_:tegémoèt ·.met 
een eerste e-lft·al·, dat, ondq.nks het 'povere ·resul-

. taa .. t -van Zondag j :1.:, nog· kensen heeft -op dë bo
venste plaats en eerr·:B-e:I.ftal~ dat op het punt 

· staat kampioën te worden ... De m~esj;e overig<? elf
to.llen herstellen zich van· een--inz:j.nking. Er zijn, 

, bij hJt. schE!iden v&n 1953, tekenen, die er op wij
zen, -dat ·-;r een hernieuwde ·blçei op komst is, on

'·dáï'iks he't' bericht, dát ·wij binnen· o.fzie1,bare tijd 
Cckenburgh zullen r:102te11 verlaten. Leden, jong en 



- / 8 - ._) ":' ·------------------------------------------- ----- ----Ll. .. ·., ;.;C:r:c-~ 1.1c e oz~1 een .nieuv1e opmars van ons Lenig _::.1 
-•-; ,- .,., 1or.:4 te v·0 r1° 0 z~. 11 11·.J·k-,n. · i..,M _____ ... .1. // • • •l.;O ~~., 1,,,;_ ... , 0 •-" •~ •· 0 

. 'Wij ,.~ensen onzé lcze:i:s een goed uiteinde en ·c.en 
zalig,• gc,lukkig"en voorspocdfg nicu\.'jaär. 1fuge 1954 
lJ en d.i. l.ll~en geestelijk, 1ichal:1e•lijk en maatschuppe-

·1ijk brengen, t1at u··::r i,ran hoopt. . 
.... ., ....... ,._. .. . ........... ··•-Red. 

Aangenomen á.ls lid: . . ·. . . · 
.. Fc ;· · 26 :. F ,.Qo.s te.r;·aan{ · . J;,i-glls.t.1=i'.s.tr_;_·• l,04.,::-: .)J,_,..8_-1939 

- .,-1\fc·.· 2'7: ]tFranken,· . •Nieuweweg 88, L,, 13-12'-1939 
. :};-1:o·;· :?.8.:; _J-,'Bey~rs~~ge_n,Emr.qa-s:tr_.BÇ•.:-§:2,:L, r: :21:::-2_-:19?5 · In ballo tw:e: · · 

l'îo, 29: A.Tàp, Helmerstraat 79, 10-10-1935 
Aanwezig ou 0t:kenbur11:h:: op 3 .:rf)...11.: geen bestuurslid 

. . · aangewezen; 
.. .. . . - .. . . .. .. . ..... : .. ,. o-p -l-L1..J'=-,-•:- Rr .. H .. Re lmi .. c-h • 

. . . +,i,+,i,+,i,+ . . 
PROGRA.l[ilrA. S:i!:NICRE:i'T ·vc-o'R ·z·onnAG ·;l. °J:ÄJ.'!UARI ·1 g')'4 . 

2 uur Lens 1 - ,·•t Noorden: 1 Terrein 1 lok': 1 
12 uür lens Comb. - S,'ï.T, 1 Terrein 1 lok. 2 

EN ze IS DE OPSTELLilTG VAl!T: 
Lens 1 : A. ten Dnn1, J. -'hlmirnil,1,3. v, LJ.2.rho ven, '::-ï.Ko r te -

k::ir:s, F·. dè' Jèhg,A .Ifoppenbrom':e:rs, A.v. Luxem-
burg, H, ki,.':.lW t, J .• Yh:üs teyn ;K.KuYJJers, F. v .E ièl. . 
Res. : A. v·. G~,s tel, :i:'. v .Elfe r.cn ,R. •:tüs te.f.c ld .. 
Le:idër Br:. Ii. Jo.nsse:n. Grènsrechtc:;:- J. Linncwe:ever. 
Lens èomb.: ·R.I.frülieu,A.Bogisch,H.Kc.Èrper,J .Roezen-

- . burg, 'il .Hegge, J ,Bo ortm::,.r,, C. Hi llen::?.ar ,H .M::i.as-
tepad; A. Eoèf11!..~~g0 l, l{. Blîerlr~gt,; R .Be ckcr . 
Res,: T.Volîë1Jr2gt,P;'Cra:nj0,B.y,Ve1zen. 
LcidcÏ' Er. A_. -~de_ ~J2crt. . 

::!!CC.1.. ?E:DEDET~I:tTGEl~. ·.· .' · :'.· . . 
- .~'-I.rfolder;J. v. Sproriscn, G .. v·; Rccncn,1L Lucke l on tbrd.-· 
·· ken bij de_ ·.:edetrijdcn tegen de J~,gers, Zondag j.l. 

·Deze persot1en ,mrden verzocht, omga.and de reden 
Vé',i! hun ,:egblijven-t2 ·:inelden. Adres: Hr. ::=>. ae: 

·Ieèuw, VJ.ierbocmstraE',t. 596, 
•. ~ l:'o gma.nls {10 rdcn de spe ler.s, die ,1egens ziekte of 

· · blessure hebben moe-te.i. "sifschrijvcn, of .. die tijdens 
.hun la::!.tste ,:edstrijd. Zijn:.uitgevallcn, verzocht, 



----~~~~~~~~--------~~-~~--~~~-~--~~~~:~~-~-~~~t~~~ ·· .Y!::t1 hun v1ederom lc1,fc·':.ikb2.àr zijn· voor wedstrijden 
·· 'bericht te zenç.en· ao.n het Eco-secretariaat, Vlier-

-boomstraat 596. Als ill~n, bok zij, die in de tre -
· komst in soortgelijke positie ~omen te verkeren, 

zich deze kleine moeite geven, wor_d_en dé elftal-
._. .. secretaris veel' mo,=-ilijkheden bespa::trd. . 
- De "Sportkroniek";. vnn de vorige· week "\ermeldde _ 

we-er twee boetes, 0:v'eroorz::.6.kt :door oncichtzo.c.mheid 
.vO:n ;).anvoe.rders· bij het invullen von· de wedstri id

.'"•·· ·tormulieren. In verband hier:mede driiÎ.gin· nij · e:i.-' 
nog _eens· met· klem op ;:en·,-- -~och voorc.l voor ;i uiste 

- ·: ir:iyulling zorg te dragen. Vcrgelijk't· s:.eeds ·LkJ • 
· ;formul_ier met, do.t vroi de. tegenpartij. Verspilling 

·yèn .de kostbc.re verenigingsgelden kc.nl:lierdoor zo 
gcn::i.kkclij k voorkomen •:?orden. 

+tt..,t# 
RESULTATEN VA1T 2 DECE].l!BER l . 
Comneti tie. sen. · Vriehd·schapuclijlc (sGh. )_: 
P,D,K, 1 ·-,. Lens 1 - 2-2 · dë J"àgers Lens comb. l 

"i-0 
- 1l.Ê! .J:,,.,gers ~ Lenl3 ·c on1b: 2 

.u 4-4 
====~== 

VA1TDEPéP·,. 
it: de Le~s~vl1,: vc:rz.üi:mfle:b ,-:rij de ;:1c~ 2 {;er!':end i::n 

:"~a!1 de avant: ~,;-nn ?( Dec.: j ~ ;i,. • te: b . .:d~:.nk, "Il .. ,.lan8.:f 
,::F,\;;,,:," p"rn .... '.·s ,.,,, .... e· 1 ~;-y·, i ~)- ❖ -~-LC'!ql);... ,--,q ,-:,,· ·1 n,_T'l...:l'.'] de ~ .... ~- ....... ~~-t.',,r....l;., .. ·---•~ -·· ., •• l.J ···Li. u- Ç.u_ •-'~- r~ .,,.. ··-... 1,,1.:.;. 

vo:::.0:cndn ·maa:. '.!eer c-p l:."dl1 nr;öe,:~T·kinP-: t mogen r-e-·. 
·t:cnén Voor- l~e .:tnd.r:Te lèd:-.;:-1 iG à.1 t eë·,.1 , timulans o:'.11 
:net niem,e · ideeën te komen e:1 mogelijk E.rh méclewer-
king te ver}enen. "ilij ,,rtr."!:111°-:hiervcor c.i m. · · 

Rest ons nog de gehele . .Len-S;-familie •·,·en Zalig 
Oud en Nieur1j aar to.e te' \:ensen in de hoop, dat. hEt. 
niem!e· jaa.r voo·r U eri voor ons op a.l'le gebied moge 
slagen. 

Wij rekenen er op, dat de Lens-cluba.vonden nog 
meer bezocht',·:orden en dit met ingang van 4 Janu::-..ri. 
~r \,ordt d::m 11gett\fel;tennist". Tot ziens. 

PP, 

UIET VAl~_DE PéE.é: 
"Wij gelóv<Yn wel','·o.c.t,ae fqcstc.vond geslc-.b.gii :gè:t 

noemd mag ,Jorden-. Het -wa.s ee,n experiment. Cnze vei::~ 
ontechuldigingen. vo o.r de. te. ,kleine _z2.11l ;."·Dit sto·nd 
o.c.,; te iezeb in- het ·a.rtikeltj e va.n de pépé_ in de 

--~' 
·, 



-7~···-. ·-·-----~··••·~·······-·· ... __ . ., 
1 , l' . .. ··--· ....... ~--·-· ... 

: . '.,i-_ -- · .. '. -- .... _·,·· .-~. : __ -+· --- -- . :--· --.. . :·::.:::: .. :::~:::::::..:_;.:..··-

vdiï'g(/ Lcnsrc:"tru0.;· ·.ii~!3Ch.0iclc11J.1.2id sic;rç·~ ;,ç,:: :~ons.; .. ;o·b
Jeët'.i 1.rîtcit 2·éhtcr ·-t:2: -~·v:c~rli"chtinç:-. :jn nu ~.:~s i1GJ.
lic-li;t -ïn ···.11.2t sttlkje. Vt..n · de- pép~ d~. c-._igcn .. ::'!0n'in"g· ·v·~n 
dczc·-·c·o::i?.missï..; 1tc2-ra:olc.g:d,r r:1f'..nr. dit \}~s· toch zekc·r 
ni·i;:t de cpini0 V'\TI de m2este ·:Ions.c:rs, die ·de. fc.eSt.
€',vond ïn:den Hout·bij•.mcnden; :uit hm1·uitlo.ctingen.: .. 
dc.::-.rov01· .(zelfs een wee.k lo.t.er nqg) kon.den wij ,1e l · 
concluderen, dat zU. hiót · alle.en ·me.ar 1geloofderi'~ 'd.a.t 
de cvond ge_slo.ngd ,:c;s, Daarc-m :,1enen vij, da.t het _ze
l(er .op zijn plaats is, ç1,1 9 _ - eek nog door midd2l ,Van 
tlë Iensravue -. enige :i;, luimen op der pépé-e rs he eden 
gestoken en ·enkele ,,o.crden van d,o.nk (en :van h1.1;lde 1 ) 

tet de pépé e11 tet o.l le and erim, die. het hunne tet 
:'lc:'G ice ls lr-,gen van de o.vcnd · hebben bijgedragen; ge-
richt· ,.,c rden.. · 

A. Avo.ng., .... . •·· =========::::===:::======= .· ... •--~~----========,--
·'. -in:2:'trir.:f AARS-:J.inrs:.:;i-r 

1Ievrc m, Willems en Kinderen: 
·- ~ ~ . ·- .. :.:: . 

·Di Heer· en 
Fi· cÜ-:--.J· ........ 1 r - • -· r.... ... ,.,, 0 

Gelukkig· 

. x..:c8o-x 
J:;:,n Knijff, vro1.m en kind.0ren \lensen vcnuit iHeu;! 
Zcelc.,1d de Lens-fo.milie een Ze.lig en Vccrspeedig 1954 

+=+=+=+=+cc+ 
Jc.n J3clil en varlcofde: · Voci·s:pcedig 

cC6Cc 
Hr. Kester ,,enst Tons in 1a5.4 0en 

. fa-1-7.;_;'.%,-%· . 
Pc ter, v.· Elfereµ en vcrléc_fc'cc \,ensen tèns vc.ersp·ce
d.ig 1954_. 

Lee de· Wc.er'i;, en 
.· ·~x-x-x-x- . 

veplc cf1•~·:·:·~~~ig 1Tieu6j a:,.r~' 

Albin v. Ge.stel 
spcedig 1954. 

·• ...... ., .. 
;::énst ~l~e- LcnSCI's ZR.ii"g 'èn -Vc:cr...:. ·: :· 

: --- ·. :+ :+ :+ :+ .- >J .·, :, 
G. lam Zal:i,g- ''J.CU"7)J~ar · 

• - "".! .. _.•.; '--" • it f n",1t-',·;7 .:.~·\:· ~r._~·-.. ·-· 

. :, . ·;_ 

Aile Iensvrienden Zalig .. Fieu\/jc.o.r 
, - : -I,:ten en ,XTim Hugens. .. 

••' •, •. , :• '. \, • • ••• ' .>Ftf•twt!{":.•~•-(;,~~-:---~:~.:..-~_:'•••~.---•.,,o:••-:';,-.,-, .c:._..;. 

J).e Jl:o o · ,:1e,ns 1ï .· :il];.,;! re·nse_lftnllen· ·-véle "cve'rTiirnit-ngen 
e_n -1p·ë'ttîgè··.1eélätrîjderi'·':i.n 195,i;;··: .. · :,·, ':' . ;': · ; · ·· · 

... ~, ... ,.' .. . . -~~ ···&&1!.1:.&lc&l~:! i;,,.-: .--:,:··,.-_ .:· .. ~:: ... ·) ··,:..i 

De 'Hcè:f ;ih''.if0-ircu~7'-'v: ·v,;rirccy: Zii:tig··tlTfèu0,fc.á-r . 



, ... ,. 

-.......... , .... -~- -- ,:.._ ... ·..:.-~· ... :.~ ;;_---=-- ~ ~--;,;-~ - ~·:.;·;._~ .. -- -- --- - _, ... :..··~- ;.._-:~z !:-~ -
J,['.î]i: Hcq3e-:écî1 clè 'beste ·m~nsén vc er· a.llé Ler.svr:c:1.:. · ·· 

. . iféri . ·. . . . . . . . · · · · ·· · · :. .. .. -- · :x,.,.c 8c -" X . · . · 

Frun:· t.i2.hieu ,!enst ::-.lle Lensvriêi1-cÏèn"éiëri 'Z::!.lig en· 
Gelukkig 1ae1mjaar:· ··· · · 

+=+=+.=+ 
F~; P. de Leeu17: :ille Lensers een gelÛkkïg' 1954. 

•· · C G8Cc · 
H. · dG Bnkk<:,r ,:cnst t,lle Lcns:).cden Zt:.lig 1ïieuuj r!.ar. 

. . .. fc,-t-%+%+% .. 
R. LÜckel alle Lensers eèj Zo.lig 1954. 

X-:-X-X.-:-X 

J .A; Hie_rclc Zo.lig Nicm-:J.~::r. .. :'.~.cr ['.llc Lens leden. 
. " . . . . ... . . . . . .. 

F=. Bijls"'1t:\ Vccrspc edig 1954. 
+:+:+:+ 

Fnm. Ylnls.tcyn f'.llc Lcnslcdcrl-znlig 1Tictmjé\i?-.r. 
. . , . · t t t t. 1 1 1 

Pntcr A.v·.d:.Bcsch r.'enst.~ii~\C.énscrs Zl',lig llicu•.,jnc..r 
. E:1!.t:,&&&[:l.:. 

Frun. Praalder -:ienst geheel I.ens een yccrspcedig 195.'! 
x-c8c~x · · ' · 

De Geestelijk .Adviseur: ::lllèn Zn.lig l:ie.imjnar. 
: +=+=+=+ 

De Junicrenccmmissie r1enst ju.,ücren en pupi'llen en 
hun cuders, alsmede:-leiders Zalig liieuujaar. 

. c C8Cé . 
Allen,' die met Lens verbcnden zijn Zalig JlTieuwjaar 

·· · WN. . 
De.beste 'l'Jensen veer he_t nieuue jaar. Leider Lens 2 

, -x-x-x-.. 
P.'•Krcl en echtgencte ,/e.nscn.alle :Wnsers gelukkig 

. . . . .. 1954·. . . . . . . . . . - . . . 

Fam. Janssen:· C\l·lë L::nscrs een vccrspoedig nieu1,- . 
j ~~;r. .·.· 

+:+:+:+ 
Ze.lig· Nieuwj,~;1,1' ucrd't•,U tceg_CY.'enst dccr'Dhr. P. iuf-
ferLJ,.''.ns en echtgenc tè. • . 

' . ·tJtJ~.Jf • . . . . . . . . . 
Dhr. en 1-fuvr. He lmicri •;1enscn alle Lens ers Zalig 
Niém:j d,c,r. ., 

. ,· .. - . _-... 
. . . &&.&&&&-:& 

ne·:\;ifé,/,:/c;racn veer 1954. '·:· · . ' . . ' . 

Fruît •· Ec uke s . 
-:l· ~+-<f..:. 

Zalig Hieu,.1j°;P._r· Yrên~en U Dhr; · èn Mcvr .. v. 
" 
Lu:xcr:lburg·. 

• 
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: · ... :-'ii~-~" - . , - - , -- . : _'. ... ---- _:_. __ "> ··-. ·, ·_:., -
De :.."frµ11 •. Vcrhegg,en· zc-1-ic"~}:; ·1:· t.1.; ·b.-:-stc .. ;.~2nsc:.1 -~:eer 1.954 

.,· ~ • • . .• _'_ .... __ - __ :___ •. ., '° . .' ~ ·l :.·· . ",•-· 

FaL1~ v. d. 1fIC'2r \1011st· .. h0cl Lcns:·:.zaf.ig: .. :ttici.lw·j-ti.ii'r. 
·x ·x ·'i """· ' ' ., . . t ~ ) ., ;./'>. ., • . •· .. , ... ·Alle L.J1-ise:és Zo.lig liïcuuje.t<.r: · ·' 

· y-~ ""1I~,1rJ;!enb:rc_tx,:er~ en J, !3 Junsse: 
. 1/"1- />F;o+ /0 . . . . .. 

Tc11 ten Dsn •::enst alla Lens-vriend.en Zalig Hiem,j.aar 

VARIA 
Wij lazen deze ~:ee.k:.2 :'bri.evén van Jan ·Knijffi,, · 
,:i:nrui t duidelijl(:.1:iifjlct, dat het J1e,11 en _zijn ge
zin uitstelcend gaat; Zijn ·ze-'lf...:gebcuw,d hU:is is c.l 
cndërdç,lc en hij hcci:it 'het nc_,g. veer het kcmende 
(Fiëui.:~.Zee.landse )-.~ç<:;tqg,lseizcen te kunnen betrek
ken. Ja he.us, \ëant"Jar'l·he.eft zijn vcet'balschcenen 
iic g niét ·ac'.n "de wî .. lgèn .géhtmgen; r:1àar · zich'-0.ls . . 

·, 1.id o.arn,c;:ueld van ·éen lîiem,-Zeelandse vc etbalc lub. 
=' -~~....:= . ~- ··-===· == ··-· ~-·. ··~ ===== ,..,:._. ·== .=---0 .=· ::::: __ .= ·== 

.' Z O . W A- S 1 9 2 ':\. :,; ,, . . . 
' l:cg ànkele dagen eh'·de kriL~nder. vi;;n:1953 ,icc,n 

, . • ;:crd,;m. ,cpg_erui;J\d, Zc'.sri's 'elk jaC.J,'. willen \'/ij;_cck nu 
- ·. ,een tcr_u,g'qlik .\/erpervcp_·_de_ .'12 mi::;a.ndcm ;· die .. vc-èrpij 

· gingen; I-foe\lel de dtttUI:1; -daarcp' ·•.iij dit scl'rrij ven 
. l27 Dcce;::1per) nç,g i;iiet _geschikt _is. veer het vcrcr
bcren·vun cliebcll<m:,.' g'clcven. w.ij, dat wîj' ::1ct be

·; hulp :van, een s.tuJ,c be1;qg6n kq.rstgebo,k "CP _een serie 
, Lens'rëvüês" v1e 1 de kr-icn;t. zullèri hebb'c,n·· é·eii belmc~t 

c;v0J.;zich t. vo.n :t;iet_,-:;,.fgê'i:cl)ën j0.8.r tç, geven. \7ij ke-
. ren· terug ·naar -Jtii1üari-;,._9neem1 ·en dcc i ze rgeri, d0t 
d0 cers te ,drie'. v:ee.kend:s-::vccr. vcetb<1l. v_er1c·rcn zijn. 
Lens 1 wilit prêtest ïî1zti.ll:e foutieve o,fkcuririg8lijs
ten. Ze J10dig zal Celeri té\s - Lens uc rd:en c vctgc
~).'.lee ld, J:c.cp Kuyperá'(dti,ri nc_g een tru.'le'.Lijk cnl;lcken
de ') vèrblij ft enige tij.d in zielèenhuis. : Jurl'.. èll Pé
pé kcndigen resp .. carna.yals:. tori ccntdcttdcnd ~an:' 
Tr_ain;ing_,!Crdt ,,slecht _bézccht .... • .·. , . . . 

· Februari :·De· cforstè dàg br<'=ng·t de of·de \'!atérshccd 
.reu:,. ever lTederland,, Len_srevue uekt cp të-t· steun · 
aan getrc ffen lat1dge'nc tep. Feestplannén werden vç c r-

~ lcpig t pgebc rgen, Cc:mpe.titie g~t me.t ·he rtèn en: 
s te-ten. Dchtpai:;r 'Kli:innen werd t. verblijd met dcchter 
Jcke.· :[ccp• V!Üste_feld v(lgï; Jeep VTil·lems cp _als eQc
·se cré.fa::ri s . · Pennirig::náës ter en·, s:ec·rë'tari ii" ireur en ·· 
ever zcekgernakte bal;-
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_:, .<: · :·1~fi~~rt:. fG!1f3 ·:1•-\;J·ra:P~~it ·-~~.:ÏP. ~i;:~~-is1en ·cp_,~e'.·!c_e~-ste 
· ·· ~ __ t,~0:2.._-ts_ ~n .Z~~l ·\tut~ i:;ii~ t, 1;1c·:.3r ·_112J-1..:r <J~ lcri tns -~ehceven 
'.~te 'ts"'f'•lf, T,ens '.r-~ 6--'-; ;'7 ;--:~ en D. blij ven echte-r kans-

' ··p::i_ar1.lc'~'n''. 'Jielaas \1,detèn · ènigê· s~_elers wiigens'\üet 
· ·o'p1i'.omèn .worden ,g'e's·chotàt'. De heer :Overv:):iet,-':scho'on

',; vade;r -v14,n. sècrètá·ris; verriissel't-:he1;<tijd.e]ijke ;;iet 
het · eémvîge ,, ];\la!]) )Jcro:r-tniàrÏ ~;iord. t vader van ~oo-h Kees. 

, 1';:;pé. -. li6ud t 'op · 15 ·l'iaa'.rt ( uïté\'este 1:~e )-e~rs_te' con tact
·0 avo-'hiL·zeer ges·laagd. Lens \F.v.lhel, .n.houkes, 

R. V.d.Meer) behaalt 2e prijs in spell'ègeltest van 
, ·, H,S.V. --Van d.e·'.l,6 punten.:'behalen·•zij -èr' '.l,2, 1 minder 
- · dan JID6. ,Keepei- lw.hieu s'to-pt .tegen·H.v.Holland 2 · 

vier ( ! ) j:ieitálties. ,. · ·.; · 
· f1.1Jri 1: Dr .11-.Mop .ne_ emt.:mee.rdere Lens ers ::tiJi. __ de 

·.neus ... Lens 6 en 7 veràl)e·.l·en,;huri kamuioeu&kansen. 
:Poc:ihtérs mëid1iin zich .bi•j .de echt:paren H1.1gens-Saal·-

:,bach·.en (F.,)'V'.Hiel,-Zijdeubos·; Jura. o_r,gauü1eert OP. 
14 April geslaag-d: lent-efeest. Lens. D :is, dartkzij 
de 'me'dewerkiug :;,an ,D,H.L., op 12 April•·ka;mpio,en: • 
Jan Knijff stelt vertrek na:ar ,}hemv:-Zèela:nd, uit,:·· 
·ffoch• kan op 27 Aprit to,ch a.f'séhe,id nemen.' Pé:pé·.,. 
hoûdt op-26 April 2e contactavónd. Dl;inate~r ,!.J'.De
l\leyiir o;v'itr'itJdt op·8_Apri1. 'De·he,:,'i' Hi_ei:èk tra.o'-;' 

, :teért 'de ·club'~vond-b'ë•ioékera''i,v:m. Zijn. e'e-rsye . · 
·•1;ustrûm ·a1s·· e:i.gènäa°'r ·,.fa·n ·qe.fé lii'É/rok. De heer, H.Ifos

. ·· ·ter'·\1ö~·dt.-t;1g.v,' Konii1girinè'dag:gêrîdáe:r'd, . . < 
, . /: Mèi:. Op 2 1fei., èl.e dag, w.i.arop Jan·m,1ijf'f .n.aar · 

·: )Hqtiw-Zc:.álunà. 1:vertrekt,.·•1:i.ehàált--·zijn elf't\i,1,·'.:Gefüi' 5, 
·· :11.e·t ka.'!ip:i,ocns.èháp 'in '4 •Ii erî--pre:movccr·f naar •dè::3e· 

_kJ:às ;''Een. tc, ieg~&i_· vii sgt ·d<i_'Si:bajal~ ·o.chtirn~} :II/: 
·huize de''Leeui-1 is: hét feest; De vio&-vccrzit'ter···· 
·schrij'f't 'ée1i: :a:arrtal'·a'rtiké'lcn ·'ovér··absen·ihi :,ën'' · g 

. - , - .• , .. r· . , •.. . . -. . ' ~ • - ·. 
nee.1:1t· daarbi-j ·g:.~èn ·bla.èL.voor dq ·:·ntond-.- Lcns.•·B,:vêr_; 

. ·spee'J:t · zfjii •'J:a.a~s'tê ka.mpîoenskáris: Dó.nà.'té'ui's ~ré.ns 
: 'BogH;ch --en Attq. ;Ho.ppenbrouw.:!rs kiSndi-gcn ·hu~e'î:i,J}~ '· 

''p.an. De., Pépé, '~ëgr· ;acf~ef, o 1·gani seert _-ges laagc).e~~ 
· f·ilmavond ::tri· dafe Hicrck. -De sènio-ren ·zakken oéne'·-

:: 'den gcmiddëlde van 1 ptlrtt; Veldtraining 1'Jè'gl.rt·L iru
' nieren maken middels J. Co_mbG· o:i;i- 17 Mei htin ,5'óoe ·~ • 
·· d(?<="l"óm1t .' Dè • leider van ,Lens· 2 ·viert PP•:_2~.::J;Ië'-i, 3cc 
· hm\ieiij kè"ver jaardag .. ;,. Ho..e:f-nagêl' uo rd-t de gè lukkige 

vad.er•.;-vai'J.:,eel'.I :,zoon .;.··Gerti.rd ·van ·Gein schaart zièh in 
·de ,_rij van çri~er,w.ijli:ers. · Een.-v:i-iendscha,rpeJ.iJke 
.st:bijli'.-tüssel') Graá:f .··,1iTlë111 .<II VAC. en- Lens B ïs de 
15ooe door scheidsrecht~r Ha.nsen geleide r1edstrj_jd. 



.f:1~- . : . 
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• • J ·_, - ·-·Jul1:r. :< :~ \/·; ~2·biitP;c<a1? '~ixëq:...,-:i .~ ·\1~r~·ttt1g:..Hüï.8már~:.:_iörd.:t: :·-· ·· 
verblijd me.·~ J.öc.~·~er·.ros0ph.c-i, Jan_ de -Rp95_yertrekt . 
op ·15 Juni n:1~,:c ..:~mada •. Op· 7 .funi-· neemt,hij -afscheid 
v2..~1 lens. ]i}t de juniorentrairl·ing ga-at het_. best; de· 
s-anioren_ spelen oefen];îa;i-t:j.jtjes; _d;e vet·éi".:me:rr huppe-,. 
len _ook ·weer achter het.. bru;i.n.~. Jl\9U.s ter. Dé ·geboort-a ·: 
va.i'l zoon Frans brengt vreugde bij de_ f2.Illilie v. Gein. 
Op·Woensdag 17 Juni besluit Lens c,--o.ls 1iµl.tste . . 
Lenselft~l, de competitie 1952/1953, Mol van Gein, 
lfo.i:J.s Kortekat:.s èn Chris da Vreeze. slo.gen voor eind
exf;l;mer:i H,B,S. De .alge:iiene ,vergo.ci.ering v;;,,11 26 Juni 
br<;ngt enige· •surpl'ise s. ·. }!ij no, 60 leden geven -acte d-; 

. p;resencc·; Beter dc.n· 1952, à.och nog niet ~enoeg, Rene 
· Roe;ners "bericht·. geboorte -van ,dochter_ Gisele. 
:: ··: Juli: ·Veer het eerst mi. 1946 prijkt c'!c naé\m v2.11 
'.i.~cn niet~bestuurslic'! onder d.e ],eden v= de ,rcd2,ctie 

.. , . vtm de Le.nsrc<vue .. Hans· v .. d. Burg sto.pt _in Duitsland 
in h.et·hu,;1elijksbootje·. Weigcns o·nvo1doende b0lo.11g- · 
stelling gC\<'.t "de· Lens.-trip niet door •. W. Dn.vis 
slc.n.g·& voor het eindexamen H,B.S,-B. Op 14 Juli 
viert onze· trouwe donateu);, _het echtpa2,r Janssen
Verbiezen, zijn' gouden- hm1e•lijksfeest. Het leider-: 
schap va,n qnze seniorenelftullen wordt-, gehc.ndMafd. 
Onder uitstekende weersom~tandigheden wo·xdt op 19 

· Jv._li. Len's' 13e j\.!11.iorqnspórtdag gehouden": De senio.-. 
rendee lnn.'lle -is gering. De 'lvinnati.rs in de ver'?t~i..,. 
lende ·groepen zijn·:. Seniorèn·:·_L,·de Boet-; groep 1: 
J. ·Ras; groep 2: _W._· v_.' Ge.in_";:;,. gro.e;p<,-3: G. Wi tkamp; 
pupillen: T. Lutt~1man, Trouoadour en Jan Knut blij
ven doof voor· smekingen ·va.n "de. redc.ctie. ·Lens domi-
ri-ëerj; op d~tJj-;D,J' •. ..:athletiekdag zowel Y/'O.t a.a.ntal (22. 
deelne~!=:r:sJ-_als_ v1at::P:r:as,t~ties. betreft. l;ie heer !(es
ter volgt.Pc.ter-v. d. Bosch op c.ls lid vun de com
nîi.ssie , .. die J:ièt nJ"ui.,e H.R. opste:lt·. _ Le.ris wint· na 
stro,fschoppen de .finale VD,n,het R,V.C,-tournoçii en 
komt voor een ja.o.i: in· he t,:bèzi t vc.n de Pee-Vee-beker. 
A,D,S, werd 2e,. V.D.S, 3e··en Cromvliet 4e, Wim· von · 

.. _:Gein èn Peter Hersche behc.len het Mulo-di:ploI11<';.., De- · 
:)·traditionele wedstrijd tussen Tons ,1. en de' vetera.nen 

,.,örd t door A gewonnen.. · · . . · . 
Augustus: Kees· van Eekélcn verhui~"!;-.naar •s-Her-,

togenbcsch. ·ne.,·Juco sme_ekt miek ·n"':.-v.eék.om foto •s en 
k2uri11gsb:ëüij zen·, Lens' -Super:.sensa.tieisterri t, OP. : · 
16 Augus·tu'-' önder een stri:;lenci.e. hemel<v~:r.redcm" · . 

. ·.:01'..d.·t; een· prachtig succes, .voor de P6:p6 ·:en éeri fij'ne . 
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dc_.g/\ftó:r-· ae-'dC0-L"'1è1?1crs. Piet· ·d:e-. Lecuîr el'l Cees ~ 
J?rp.alcl\;;1~ ~.~i11:i1en -~c e2rste pr;ijs,'·met .één: :pün·t ._voor
spróng'-o:p de .fam. Haukes. G.D .. ,\. komt definitief il~,. 
het· bezi't v::i.i1 de I,ens.-b.okaa1.: Lens 1. bereilct-.dG fi;_· 
nale ·v::i.ri' Archip_e;I '-s· zilv..eren bal-.tou'.rnp9i, _doch 
verliest da.ai-in met 7-3 va.n Archipel. In het drui
veu·tournooi .van .. ':k,stlr-.ndü:. b_ehálcn onze junioren 
biJ -de' 3e klasse:r;-s d_e 2e p_rijs.. · 

September: De Lensrevue krijp,:t een vern.n&erde 
indel-ing. De publicatie vp.n :de cor.rpeti tie-indelingen 
v1ijs.t O"ll .het naderende beg_in van de :competitie ·· 
1953/19511.•. De tnee. hoogste e1.fto.llen gaan op nezoek 
bij Lisse. Op ,17 September yerschijnt de eérste, 
geheel door Lenshand(à)'l. gef~briceerdé .. ·revue. De ccim
peti ti0 r,ord t op 13 Septemb-e'r geopend met een H. li:is 
in de. kapel ven Groenesteyn ,, R_ui;,1 lCO Lens ers zijn 
a.o.m1ezig; _Een goed begin. Vo.or dG "junioren is he,t 
r11d -reed·s op 12· Se,>te:nber- ge,.e.n. dra.,ü~n. Het ee1·s te 
v!eelcend is rtie"f;·.slëcht. -De- vier hoogs-te senitl_ren
elfta,llen ·zorgen Yà"o'I' eYenv·eel ov0tt1inningen. Koos 
van ion . .c:1eldt geboorte v.an zoon Jan. · · 

Oèrtobe r: Het St. Jä.J.1s co lle.:;0 vi-::rt zijn eerste 
lustrwn. · 3ij de '\+ier:i:11g· ·is à'ok :Eens vertegemwor
digd. De heer en_mevrouc-Praalder Yieren hun 3O
jarig hun0lijksfeest. De echtparen }Iel;11ich en· van 
der Steen melden elk 'de g2boorte van een zoon. Eco'
secretaris Joop Willems word,t in het ziekenhuis op
genomen. De conrpeti tie draait, danl~zij het steeds 
aanhoudende fraaie weer, zonder stagnatie. Het 
eerste, is in de running, ondanks 3-0 nederlaag te
g,èn 1-Iillegersberg. Lens B ti:oont .fier aan de .top. 
,De c_· -\Terige e·lftallen ;zijn reeds Tiat acl'1terop ge-

/ raakt , · · . • • · · , · ' · . . . 
/ --lToYember: De, Lensrevue héeft een illustrator ge-
; kregen. :Voorlopig :pro.fiteert alleen de Pé-Pé ·van .. · 

zijn kundighëden~ Eet-overgrootvader Kli_jzing· meet 
zijn 'pLj-pro).cerskrach.te1:i met een aanta'.L Lensers. 
Joo-p Willems iä aan .de bete;-ende hand .. Over gebrek 
aan-·be.langstel.ling heeft. hij niet j;e klagen. Lens 1 
verliest:;in: Rotter.dam onnop_;i.g, v;;i.n letder de 1i'lus
sol:1err: · Top_i,•Vb:llèbregt en Aib.in v. G,àstel wordén: ·. 
ger.oemd om: hun. cJ.µbtrouw, JC Liickel oïi:t zijn· s1fo·rti.c · 
viteit'. ·. ,_,- ... :-:: .. · ·. ·.. . _. . "'.!:>· . _ ·· , · · · · · ·: 

December-:. Wee·k ,n:;i;,week_: l~n-_er gpsp_ee:j.çl. werden. 
De· ·~1ë-er.goden:- b lijv:i:n1 .ons ·gunp:t_ig-· gez.in_d·, · t'ó t l'.?i nè'-.,:- 1 

' 



î 
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lijk ·op· -19 Decem'tièr voor "het· ·èers_i;_ 4E!t .. j1inior,enpro,a. 
gramllla moet· ,1orden--~fge last : 0·1:ki"mëe ste. ·eÏ:ftalleri, 
zijn reeds aai:( de returnt,edstrijd.en begonnen. Lens· 1 

33e verjäarda:g wo_r,dt met _een .ieer geslaagç).c. :feest
avond o··o 20 .Ilcce:mb·er gevierd, .nadat op. 14 Dacember 
a.,l een êudejaaTsa.vcnd" is 'gehouden, Lens -1 blijft - · 
goed vo],houo:c:n;.-r,ërts.I!.is.bijne ka,mpioerL·De overi;-
g~_•elftél.llén ... zorgdn voer ·ee_n opleving in de totaal
pres:ta.tiès., Hel?-às moet de. Lensrevue me-lding rtiaken 
van he.t over lij den van Mevrcut7. v,. lTiel,, -k<'hpé'l1,1,a.n 
C. v. 'Gein en de heer C, v.,. d.• }Iacvéri; Op de··•··'.Ls11àtste 
Zondag ~fi-1953 verspeelt' Lq:i1s ·1 een ·kCstbaaj: punt . 
tegen P .D, K;''l;!portpark Oèkenburgh wc rdt vc igené cl.e 
berichten weer oj)gehev-en; Lens :z;al cp korte termijn. 
riic0ten verhuizen •. _- ... -_ ·•- · . , · :-. . - · · · · · _.: · 

.. En' hiermede is 'cl:a;n onze terugbl•ik cp 1953 vcî- · 
·tccid, 1ilij gaan met v:ertrcuwen het· nièU\'le :ja.är te

, gemcet .en hcp.::n,, dat hèt.-'herstel -van de club-li'iifde, 
dat zich hier en- daar schuchtèr manifesteert,-, -in · 
1954 ?!lc'ge leiden tet het·begin .van eE?n_ niëuw.e ~-
1:ilceiperiode van cns blauv1 èri i.,i t 

· · L.de 1:l. 

· 3.J:A!E' _1{'.IJJ'_}bURrTAAL l9.5'.3,/;tg5g_l17 )_. · =-- · "'-~ ·. ;;;=.== 
~ IJc~ _c,;uoe."t,'ond: 7an-.M-f" 21..:-lg_ is :matig bezo_çht, het
(r0e11 ;;-~e-n•:r,::nd1:r.i.n ri'<.. -d~·<:02sta.Vond va:a grtt;~·.crc~1 ··. 
?n _ _:-1.,-~ ·· · f~~i t r ·dr.!· · (?.e \'!f inkè:.J.S· ·- to t~. 9 UÜI' . ge:o :per,:}. -~~i jn .• 
:>:aJ. e:· cr.1-:. \-•e_l t1'.!./2t vr'?.el~d aaYJ zijrf: -De nini:er-~ dje 
gi ~te!'C~Ç ·9_.=_gGn me-t een =kqu.ciè _çag; i_s Di_.?;: ..... \?.· ~.;_ · 
t:ee:;,· Cll cj:e v1uc:ht', y7c _g3:.:;.12 li._,ikt het, zç, l:fs a:,.uee~ 
lente, lk i,r.~mt 'brengt; 's. avcnä.:;i b,et nieuv1s., uat de 
spcr_tver.enigingen, ·-a.ie_·op Gc~ehburgh spelen,· moèt:en 
vG:rhu.izen, '-óindà.t de' 'tuindérs, . dïè elders· dcor· de· 
uitbrêidingsplannen ·ucrden verdréven, hier ccmpen". · '· 
sat·ie voer hun verleren grond :z;ullcn vinden:.: .. .-P.e . .'::;.... __ 
verhuizil:ig · zu.l ·ö:i;i- ko'rte: termijn rnce:tel'l:.pl::i.ats · vin.: 
den, w~nt j ui·s t ()c]:;_en1l,1li•gh.· (sle_chts een gedeê itq 

, van de :80 hl:;; 0 di.~ '.vM bestemming zullen verahde:. 
ren) zal het ·eers·t dco'r .tu:i.pders .bezet ,01crden. tie 
zullen •,,,el ·z:ïë,rt·, w,,ci Lens· hu· t<:=recht ·zat komen, 
Vrij 25'-..12 is. het. !(e:rs J;mis. -De _voctbetll<:iriJ ucrdt 
op dit in·tie:niè ·1-eè·st' cp cl.e 2.chtergrcnd gèdrcngen. 
De ueréTd"trc'f!J-t''\·ieGr, v:e.1:g?-st·o:p mooie ·tcespraken' 
van st,:,,at'éhcófdèn~- ·,.Tellcér oi1derdanen binnenkort 
r.lisschien weer_ tegen elkac.r-cpgehitst r:crdci1,. Vrad-e---. . . - ... . . 
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· he·t bc:'séf"," äat· \Jij' allen gc:Tè"ïd!lt;eten ·.fcid0n dC'·or 
Hem, tlie -v:µndaag als he.t Kerstkind je. in de: kribbe 
lig1; .... _..,. Ze 27-12 is ·er maar 1 ccmpetitiem,d-:-

. strijd .. Het eerste begon aan de tueede helft met de 
ue(js'trijd tegen P.D;K. Het_ nerd. een te.leurstellend 
gelijk' spel, _,vaardèor de senioren dus 1 punt rijker 
uc: rden. De Mus,s ch'en "l;legingen .. e'clt er éven·eens een 
halve misstap., waardeer füi achterstand cp de lei
d-::rs g,.;lukkig nie.t g:rct-::r "'"rel,.'.· 

;D0 s tc.nd na 16 .vc <itbf\lI:e ken: .· 
Se"1icren · 86 35 17 '.l.4 
Junioren 112 48 10 54 
Pupillen 13 2 . 5 6 

21I 85, .. 32 .. 94 

87 187-:-194 
104 321-304 

9 ·10- 2'.l. 
200 518-52'.l. 

Jcurn:J.lis t. 
De suecificCLtie v:cm d:eze' l,'.\l'.tste stnnd in 195'.l. is: 
Sei1ioren: . .. Junioren: 
1 12 8 ·:2 2 18 . 30'-18 A 11 · 5, 1 . ·5 '11 38-42 
2 12 5 2 .. 5 12 · 21-27 B 13 12 1 - . 25 84.:.10 

~ i~ ~ } -~16 äf:ät ~x) il~ .~ --~- iff~=if 
5 13 6 i 6 1-:i: 41 . .:.'.l.2 E 12 -' 3. 9 3 15-64 
6 11 5 1 5 .11 23·.:.23 li'. 13 5 1 · 7 11 32-33 
7 13 . 2 6 . 5 10 17-28 G 12 1 - '11 2 l'.l.-4'.l. 

--~~~--,..,~~~= H ·1-:i,. 7 1 5 15 4?-27 
. 8D 35 17 ·34 87 137.-194I l?. · '.l. '.l. 7 · 9. 2è'-'.l.7 

Pupillen: 112 48·10 54 104 321-'.l.04. 
· 13 2 5 6 9 10-23 x) D: 2 pnt in mind. mi0. 

De onderlinge rani;1".l.ijst luidt -oer ?l Dec . .195'.l.: 
Lens gesp.put gem. · Lens gesp pnt gem. 

1 B 13 25 1,92 10 C l? 12 0,92 
1 12 18 1,50 F l'.l. 11 0,85 
D 12 16 l,'.l.'.l. 4 12 10 0,8'.l. 
H 13 15 1,1) 7 l'.l. 10 0,77 
5 13 13 1,-- I 13 9 0,69 
3 13 13 1,-- Pup, 13 9 0,69 
A 11 11 1,-- E 12. 3 0,25 
6 11 11 1,-- G 12 2 0,17 
2 12 12 1,--

Bij gclijkG gemiddelden beslisten de dce1111ijfers. 
Red, 



~178- . . · .. , ------------------------------------·-------------·v.-,: L,~:, Tor DCEL. . . ·• 
De -.:-.:~•,:;·:;e rcturn::2ds tr:i:jd · v:,n Lèris. l~--•tëgen 

'.P,IJ.r;:: ·1, • h02ft een cnver.:6.:cht gelijk spel "cpgelc
verc.l. 1if['~t er o..an de hnnd ,:-p.$," r:0ten',1'if_l1ièt, maar 
hs=t ra11im2 lde ncgo.l in cns· elftal. P .D ,E:, lcreeg 
veel vrij spel deer. een. te o.fuachtendc hcuding vo.n 
cnz.e spelers, de dekking werd ·ncgo.1 ·vetwaarlccsd 
en .,OP keeper en backs na k,10.i;;1 eigen.lijk niemand 
tet ncrninle pJ;estaties. P.Il,K, -.profiteerde in de 
eerste helft ::ieer:m.len van ti:-.rze1end ingrijpen v::i.n 
onze middenlinie en ·tueema,:::,l k,:am daar een, overi
gens f:r:acü,. dc·e1pui1t vo.n. E_en prachtig in de· 

. · vlucht, dec rgetrapte bal v= .F. 9-e Jeng. leverde ons, 
·~·-· · nil P.D~K. 's 1° goal, ;nedc deer te lat;1t reageren - ·-v.:m de ·vi•jc:ndelijkc dcefuó.n;· de gelijkE1t'.ker op. In 

· · de· .t.;;eede he.lft U[\S Lens ;:~eestentijds in d•e c.=
·,vc.l, dcch 0r ,,erd in de vcorhccd,e .v:e~'.!. t.c cnsa1"1en
. :hange:nd ·e·n ·te :··:kcrt ·ge spcie iéf. c.:.1· :succes te . .heb.ben. 

Er.w:::.s een ni's'tr~p·vc.n ecn:P.D.K.-bLck veer ncdig 
. CL! R. '\7Üs tef'eld, · die .d~ ui tge:vr.llen :~. v .Luxc:.1burg 

_·verving,. in .str1/1t te .stellen, de st1),nd cp· 2-2 te 
br-,ngen. Hetgeen hij "CJ;l fr::.P,ie ;;ij ze deed. Keeper 

. ten Dë.:-1, gced in vcr:J., i:1oest. neg cnkelê':,1ccie 
.s::-.ves' verrichten. Het slotcffensii::f ~-:crd deer 
P;Il.K. r.1et ::1ccite, de.eb, :J.0-t Sl,cc.::s. dccrst~n.n, 

' 

\·:ein.rdëcr 2-4 de ..'.:indst~nd ~·:c~Çi._. 
L.de ':7. 

- •.• :.;---r 

' ' 

: ·• 
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ZAKA(}:iEiifDA 
9 Jan.:. I!s en \1e'der dienende~- .I,ens A-F-

4.:.:H 
Zonckv :i:o Jan. : },~-n~ 1-2-3··4--5·-6-B--C-D.:.E. 
-1Î2..c.nd .. \S' 11 Jan·.:· 1.!lubavond.,11 ~Co1~1t U .90k weer· eens'( 
1.ioensr.ag 1,3 Jan, : ')e . W0ensc1,\gmia.a agclub. · 

DE R.lDAC7IE AAN !:Bf 'JCCRD .. --:[r· i s-ë-~-a:ri;;;r;Ts·_:·öë-;1: in· éë 1:,iriri;i-èv-'t.i:e•; fte ï ··: . ,. ; , 
schrev2n o-:e.r r:ri:tielc_, C,i.tie~ kan. tüeeërlei ·zijrï(-··· · · 
,opbouwend •e.1· afbre.kencï_,·. Over de: t·:ieede Yö,·m van . , . , 
cri tielc '.1j l:'.en \üj nie';s ze'gg.eü;• :Ieèèr •'le.:.çl0nkerid .' :. :i-. 
nens zal {eze cri tiek verècrclele1:1; üpbo,u~1<.mcte cri~:;-~:;.· 
tiek kàn t~ezcnd zijn.· lnder:ct;;' . .;:;,d; k-\n'.~,,e~ç.n.a., .zijn:· .. · -_;. 
Zij zal_ a,m echter. )1L',t·g2uit :(,:o<;te,n ·.';o:r:d.eq·,,!,J?. ···· · · ·; 
plaatsen, ·vaar Jan-(m-allGnia.!_l{ die ·e,r n_tej;_~. wee _j;e ; .. ·. 
m1:-ken hebben, deze· cri ~ie!é ~lj'i1en hcre_ri. e'il.);iet'·, :c".: ::- ., ·.;,_ n1e t tegen nersonen,. die· ::..11,ren ook ,g:een-;'l'(:l:ifl;l~te.-' · · ,. 
ring kunne 11 - brë'ngen i- ·Het: opbo uweride .fieiii'ent-'""i'rr':de,"'' I •. • • 
ze oritiek· verliest .öe'iang:i;-.iJic· aél:n ·sà.arcle.;-',als'-'~ .. :.,.- : .. ·,;,, .. 
dc.o r het uiten d.aa:mr,an .-c'i:, vérkeer.dé'" 'Olaà.ts'ën-',ö:t "•--·""•-'•;::'r., 
tegen· ve.rkeèrde 'personen de n-a-ndn· van: de· Ve,renï-ging, .,:.: ·::. 
nao.r buiten (misschie.n ongewfl.d)--0inlÛág wor,d'f_gè 7 : . . ·?'' 
haald. A'.ls er opbouwende: crï'tiek ge laverq ·:wÖ'i•a:t>- ·. _··;::"'::•:, 
kan d~ t .. zeker bij d,ragen'.. te t:,ve;r-be te:ting-·'·van· l?ê''-'?ao.'1'.·-· ····•· ~
de ge.1:1-eke1de to es:tanden.; 'J;at-en 'de-·.cr_itic.;L>'.eéht.èr-,- · • · .. 
nooit verget,en; do.t· :op a it ,:cinde·rmÎ:i.ansé Os.1è•J:fnáar ·. •i ~ • • • . , • ' • · • • ,, 1 • · · • ' 1 ;T• ••• ' voJ.m2.alct4eid gest'reci?fd, · do.ch ·deze vol)l]p.àktne:id. • _,.' .. · 
no'o"i:r; bereilct lw.rr wordel1-, .. Jl'.;,irmee .:i,ïj ~a,6::r ··l',_ï~len· · ' · .··· : 
zegg.en·,, _ d;"t zelfs •.b.i~, 'opbo,ûi.1~~d~· cr.'Î-J;~~( 'li)~rt-·,de ___ ·. _:\· . 
o,1iskmd1g~1~den_ p:~}~r1.:1g mo2t•"1~_l:1èn g:houde1~,.. R~a.:.' · 

. . ,: ::- . - . . ;.:"."-

"' 
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.,. _c •• .,~: ••• .i.o.p, .· ,· :Helmerstrt.o.t 79, .:.t-~C:-,.1.):../• .. , 
_.:;._,.,_n-.,0 zï&: o P Cckenbïn:gh :·' Op 1.0 .Jem. :..,. Hr;?, Q"Uf~'erqt'..ns, 

. ' ... · • . . · · .. o:p l'T .Jo.'n,.:~ <Hr,; H~ He°Iiilich. 
H.H. BGstuurslGden·, Attentie:.; ... _·_..... . . . ·""· .......... , .. 

• ·Dé eerstv.ó lgGride b2stuursvergf'.détïng·· ziiï' gèhou- · 
den •.;o;r-den,-o,p-·Donderdo.g _14 J:o.nu6ri. Plo.n.ts en n.c,n

'vn.ngáuur worden nog ·naà.Gr bekend gemaakt. . . . . . . +-+-+-+--'\- . . .. ,· . . . 
PRCGAA].IITJI.A: -SEnttRiü~. vuCR~zC1inAG. 10, JA1nt\Rrl95:4 .· 
g. -- ·\,\ur.I.eüs l _-,.ntlJ, S_:peed 1 .. , '\'errein :1. .lo1©.a1· 1 · 

12.--· uur P;D.K. 2 - Te"ris ·2 "'·- ''''Eluinlaan.· · · •. · 
12.-- uur Lens 3 -_Tonegi°do_ 3 _·· · Terrein l iokaal· "l"" 
12 .. <Q uur B.E.C. 4 - lens .4 Buitenwatersloót; 

~ :De 1ft. Ingang: 
· · ·. - · "TuTa.rlotshoeve 11 • 

2 "c uur Lens 5 - Cromv-liet' 5 Terrein 2- lokaal 2 
l.Î5 uur Lens 6 - H. V.V. 8 · Terrein 2 lokaal 2 · 

. ' 
~~lf ZO IS DE OPSl'ELLilW VAfü:. ' 
Lens. 1: A. ten: D!ilJll, J" Admiraa1,E·. v. laarhcven, H, Korte
----- . kaas,F·.de Joi;ig,i\! Fn:ppenbrouwers,A.v··.Luxenr- · 
burg, H,Ha.ket / J" Wals teyn ;R,-~ruypers, F :v .Hiel, 
Res.: C.Eill·enaar;,Lv.Gaste"i,S,Vloé;;m.ns. 
Leid.er: ·Hr. H,,: ·Janssen. :_-·: · ·. · ·· .. : · .· · 
Lens 2: R,NialÎi~ll, A;Boi,:is ck~P. '<.r .El":te-ren, J; Ro azen•-.. 

. burg,:L;d.e Eoe·t,J • .Bóorj;1;-ian,R:.YlÜs.tefeld, . :. 
H. 1'Taa.ste:p_ad; Ai Ho èfnage 1, :-:::3:l.iedregt, ".."l, Hegge. . · · 
B.ê.§_.: L.Fortmstn:·:Leider:.i1:l:'·: 'A.·de Weert.· 
·· :· •. ~: Attentie·: Sp~_ciale aand-acht .a;;,,nyangsuur: 

,. . · · · · , .. ' 12 uur ' · . · 
Lens 3: A.v. Ga~·3e i, C. Vi ss~r; l{ .I<e~peT ,H. à.e .. Bakke~, 

. 'B:Yil1k-,K:v .1he1/s;:.:ten ·Be.-rge·, s. VJ,oeii1E1ns; 
L. Zuyd•JijJJ,:;-V,v .l(,a,_rhoveu,:[{.:)3ec.kei" ... , · ·· ·, 
Res. : 'J,:v .S1ïrpris·e11; · 'I.eidér:. Er';: P .. •d,e -· Leemi. · . . . 

··Lens 4;. , . .J. Jagè'r ,B :,v ,."Ve-lzen, H.He lnli·Gh, C. Ho ogev:een; · -··. 
. · · . ~.v·,'Jèsti11g ,J.ï,~z;;r}L7illems_, ;);,J3eyèrs.bei;-~. ·.,,, .. 

gen, G •. v" Ves -tipg, L. Bom; J. r,:qypers, )S=enkomst. 11. 15u·. · 
Res.: ~.PeJ.lekoorh·; J'.Pell'e-koo·rn.· (Hoillndsche. Spoor:. 
Lens 5: : .. !, . F:itij te rs:; •:J. v.., tuxélnb'urg·;:.P:-K'ro ;L, .J, Bro ch'a:rd ,, ., 

:rI,Ho ulres·,li.. IKro liP. d'è ·Leeuw, R. v. d .}fee r; "J. ·Ver-.. 
heggen, G. Iam, G. v:_Ge·:i.11 .-· _Rés .-:'· E."tláro.le i:.;·L.lî:i.es'sèn· .. · ; · 
Ic:ns 6: T, V9 lle.bre.g·--t, .J .Beèkèrs, 'il. K:t~rien, G. v. Ree- . . . 

. nen,M.Hollainder,S.de Bruin_,3K.Luckel,l.de · 



. . . - .... -~ -181...-....... ___ ~~.:. _·;_ .:..__ ... W•--·--~ - .:.:a .. ::.-~.:... ".,;,;;:..;~.;;.;.-~.;__.,.,. ""- ~-_'T;,_~ __ _ .. _ -~-- __ ..,: 
•rt ,_Ph. qe; )~eer, G-,_y._"V:i;-e\?1;'1WtÎlc,.S )Ç:ro.011, .... , : .. __ .. , ........ ::,; :: f ·: 3ii.s,: G.He.ndriks,J,Bc,ntje. Leider: ÎlJ'.'.,êl;Yclleb-regt: .. ·. -j_YoÖdzakelijlce afscllrijvi-ngen, ook voer c:erstè .. • , ' . 
-2l.fi;:illeré; Vlierboó11isträ9.-~ 556 {:-:r. P. ck :Weuw ). 

. +=+=+=+'"+'.,+~ •'. . • . 
El.(G?J,~:fa'f[~ JllliiILillii. 'jL,l,n i.s:j~-~ .. G. '; ·. :r;.}ÜARI 1924 ~ 
1:.30 ·uur 
~.3c uu:c 

Lens A - D.H,C. 'lcrrein l loka,a.l 1 . 
K"R. v .. c. :- ~~ns. JY · ,. - 'TGrre·ïn···.vredëribüi'ëlï.::'.; -··- · -

1;,2g, Rij sw.ij k:· ... -· . 
:t-.3c uur Lens .:G .:. D;H,I,. 
2.3c·uuT Ra.va·- -.Lerls :r:: 

:_ . ·r2_rrèin 3 l9kaa1 _2_ •. 
. _ Te:i;-r-2in Zuid0r.,pa.rk. · . 

l'ROG&L'!ii.ii,:-JU1J1C:tl:;JU VCCei• ZC}-:Jli;G -~ C JANU.ll.RI 1()')4: 
".-- uur.Lens B - n·.H.B:R.K.: Terrein_ 3 lokaal.'.) 
1.15 Ut1l' lens C - -Qüick St2ps 't'er,r.<=iri 3 · 1okaa.1, 5 

::::2·. -- uur s.v·. T. - . L::rn, .. D 'l\,rrr:lin· Jltèurb:1eg•-... ,:, ___ i:ur Ç}r,"\7.II VAC , JÁ·ns E T0rrcc;in _Buurt;•,.;g .. : 
.,.,~,--·:i-1·:-i .TUl-IL"""S 1 . ___ J,,J~ . .!.' ... :.i' .. .., · .. : . .J."\..i.!J -· .; . . ~- . . . 

~ .,. Ve rhaar,:IT' .Eckhára't', J. Ie ltsveld ;.R. v .Kleef,. · --
A. Ve ~ter, H.-Gr i bna'u; J. Cornbé, "'il·. y. i!:ijden, 11. v .-Ge i.n, J,Ras,.T.Gerritsen·, Res.: G'.v.:,gthoven,F.ten 
Berge. Leider· Dhr. H. Houkes. 

äi: Res. : G. Jehee .. - L2ider Dhr. J7alsteyn. 
T- Res.: E.S~i:ü11er,l,f.de,. Gruij.t~r. Leider))hr. -_·;·· · · 

P. r'iç;e·rsho,ik.· Samenkomst lJ. 15 uur Hèt "lzachtje, ·, 1'hlieveld." . ·. . _ . . . 
.;: Ingedeeld G.Burer . .-Res. :· J:v.Busse1;:t.v.ïfes:ting.,. 

Leider Dhr. ,)-T • . PUlissen. ;i;,amenkomst lL 1-5 uur 
liet ·;/achtje;_ l',aliGvéld .... ·. - : · . . · , · ·.· 

?-I:.Franke:n spëe,l-t mee ... Res.:-·J.d~ He,rr/1.StÖo'vé 
Leider Dhr. G. -'I.à,m. Sanienkó'mst 2 uur, Gapito].. ·, 

2 Inge de,e ld F. Cos tèrmar,i. Re s. : :: .A~ Lu ttcrni.in, G. v. -
Do oni'. .. Lc.ide:.:- :. Br. îhéona.s ':' , , . . . .. 

,.., Rcs.: L. V. d, • .1ker. Lé idèr Dhr· •. G. I(emperma.n . 
. • ' +=+=+=+=+=4·-"'+=+· 

~ H ··:n E ·. P ~ P é .. . . . 
·De ·· o 1.u~_~VOJ:1.Q.0n WQ_:r§.-eï1 :·~li'ÏJ.dc!r _be-zocht. ·De re.den;;. 

J~erv~ ... n. is- 1t1aa_rsch;j..j_nli.-jl,c gc_l~g.vn in, de 1,-(:··l-3 fccs~t-
.g~n. vatl, d_.0_J~t1.~st,;;:~ .. tijët~ Jf'JS)..ar: 1:iij ·hepen, tat wij 

. .: Qp~or;1§t·,. ;ZQr-1.1s V/rC die. eï1lcc'l0 .... ·-:t-..::::.ccn. gcl,.;dón 'had·-. 
:..~n, '1.'!G•2-r tcrv.g l-::r.ijg0n. Da~~v::J_;.;i.S -..:c::.~cr U,ï méd..e-: --~ 
-·,.;rking vc c r no6.ig, ." ;_-,;an-t · zoüd.~fr 1\1 a~~n·,_ic zighcîd : - -
~·.:1n.-;:-.1 ~_!ij :é:1-,2.~-~e (c•~·:n. ·~ta.1"1:11..~(.'I' ., .. ..:: cpk0;~1s.1;; voldoend0 



,, ' 

.• "'-.<•. . . 
8

- .~ -1 ·2'- .. ~ ..... ': ;·,,_,'. .:,,";,"',-/"'' ·-·· .· ,.,,-1 .:•i . '. --- ' '..: --. •. . -:-' '"".' ·:~ ~ '' .... ' .. ~~- •,---'-.-
is;· ·kunnen we. de vplge11èfe Y(êëk ï1e" r een ':Ji:1g-pong
competi tie houd'Em De _.bes te 'ping--::ionge'r"' wordt dan 
weer beloond met een l)rijs·S~- · · 

Tot de .vo;tgende week dus·! === PP·. 
,. 

E E iii G O E D B E G I H · ! ,. 
Het komt eigenlijk zo mooi uit; dat de eerste ,. 

maand va.n het jaar. toègeni•jd is aan Jezus·' heïlige · · ' 
naam. Dit gelukkig séunenvallen kan ons op de g2él 2.ch
tc br,3ngen, in niens .naam. rfij in het nieµr:e j é'J3.r · · 
onze daden gaan stellen. Oo.k -1ij in (ie sport·:,erzld. 

In ns1am van de sport, in naam van de hygiëne~ in ' 
nfü'..lll van de jeugd, dit mag allemaal mooi klin!cen en 
goeè, bet',o.::ld zijn, toch zBel hc·t vieinig inhot,d heb-
ben zonçl.er e.:::n hogere uij ding, zonder een diepere 

t-.· intentie. Daarom: onze ins:q:mning, "onze arbeiét, on
ze opofferingen c.an tijd of tele.u:rstelling, all::-s, · 
n::ct:i.st onze vreugde en pleziertjes·, tenslotte. in J2-
zus t nnam. ,•. ··': 

Dan •.,crdt het jaar goed, een gelukkig ja~r;- een· 
zalig janr. ·· 
=========·-==============:=::====================== . 
v··-~I' 1-... l: ..r.·.i.. . . ~ , . -

- Voor de 2e maal ontvingen ~,ij de Il.C.S.~pbs·t, _ 
mc.andblad van de R.K. Sportvereniging D.c·.s. u-lt 
Zevenaar. De club speelt in de 4e klas K.lif.V.B. · 
district Oost. In het. ontvangen kerstnummer val
len h1oe dingen op, nl. de ie plaats van het 1e 
elftal: 11 gespeeld, _21 punten, 6 punten voor-· 
sprong on no.· 2 en de illustratie bij de rubriek . 
nuit o.ndere clubbladen",. v:aarin behalve de club-. 
blo,den .van ,Acl:lillC?!l en .Il: .s. C. ook' de Lens revue 
getek-=nd staat .. Zou- Br .. .Henricus hier nÎeer van 
;1eten? · . · 

- l,og ev_en ui llen Y.'ij herinneren• aan het of'fic iële 
b2richt in do Lensr.evue van. 17 Deceaber j .1., d~t 
J;>lc.atsen,v.oo~.dc uedstrij~ Hederlo.nd - Engel::md 
l~!.'.'ètcurs) voor 20 Jt111uar1 moeten. y:orden ae.ngo
vrflagd bij de heer H. Houkes; 2e Schuytstrn..'l.t 6c. 
De ·.,oclstrijd -.mrdt op Zondag 7 ]in:-.rt in Rotterd~1 
gespeeld; · 



.:.is~-. ·: ,.;.~ .. ... --- - - ---:':"'.:-;-.::-.~~':":'cl,.,.,." .... - ... - - -,:- ~--~~ ~~.';.; ..:.~ .;..;, .:. =::: :: ·..: '....::~#-:- -:-:.,._:,~ . BL'r'r-'-1"·,~,r"T TQT,--,,ff, ,T , c-~ 11· 0<;'4. (, 0 \ l·J.U ,; '!', U U.-:-'. .. ,:.t.11..L: .L . p ,' ./ 1 .L(r_ J ., . _ .•• 
D0 eer·ste dr1._·e da,•_.,·,- ,,~r1 d" •·•e•,,;.··o-~:-~, .. ,_ .. ,.;;s';;g···· 1;;, l·,t..:~l --~ Ç ., ,._,_,_,_ ,_,_u• • _ .. , .. >.,_ voq_rbi_j, zodat il, begin-net Do ,1-12·: C,xi~:., .. -:·;, ·. Een dïkke Lensrevue nerpt o.m. een terugbli~ Ö:R · het jaar 195'3, een ·jaar zonder _schokkende ·gebe11:r.:. · tenissen, of het moest de 'venijnige staart ,Ïijn .. _. Ocken'b\i:tgp. ga'i1t ·verdwi-jnen. "\:\'at nu? Z~u d.e ,(!.'rci'-te .· ,,ens 'i.ran alle Lens ers,. een eigen accómoda tie, in ver·vu°lling gaan? Laten ,1ij het ho-pË,n. A1s., "bege-· · leid door veel gelmal, gesis ·en geboeni, de ,laats:te,·sla,r van het midderna.chtt:lijk uur ·is verklón!èen, · is het Vrij l-l-19'i'4 en kunnen ;,ij elkaar een zalig nie?u11ji:tar uensen. Hetgeen journalist. U e-verieens toe11enst. Verder h::t bestuur veel sterkte, de spelers -prettige \1edstrijden en veel overninnin2en 12n de club een l1.2rnieu-r_;dc bloei:, "..Jt1..::-:.rvan~ · volgens het c'lub'olo.d, de ee,rste, tel:eneh reeds m2rl-:::bQe~r· zijn. Dc.20:rste Zondag in het ni2u~.::e j0'.'!.l', Zo. '.l,-1; .is 2r volgens het progré>ill!lI'.1 slechts een coi:rp0ti tie-'::edstrijö.. Helcl:esluiter het Noord-en komt bij Iens op -bez'1Jc;lc., ·nw.:1.r moG°t n~ een 1c-.:>:.rti2r spelen t~·ccr onv12rric11tè:r-~ zn-lcc no.c.r Rotterd2,n: t,=rugkcren. De· ijzige noorderst0rn1, ,;ergezGld vr;.n·.c:h.D,g2lbui-;.;n.~ n2..tte sn·::.cu.~; -cn s1~1.gre~·c11s m~kcn het $:pe:len, tot ecrï 0110..[l..n ~rL·kke'(.ij~~c· bezigheid. De· sc1'1eidsrechter besli·st d,;,r ,i:i zeer· terecht n?i qen lc-e2.rt.ier .de. '":~CO strijd te s ~~Jlccn·;· ~1.0t.geen dus e--:n verlor2n voct:b:'..lzond[:.g b(?_-!.:cI-:bnt. 's l,vcnqs zie: ilc de cnslo.g Vé:.n de Knthc'li. lee Ra-· diogids en ik meen d2.::,.r een bekend gez'î.éhL te :: ·· ontdeklfen;. 1~ls ik me niet vergis, is het een van onze Lens-junioren, di·e voor de vandaag gehouden· jeugdzondag van de K,R,O. a.ls cover-boy fungeert. Vergis ik me r!el, dan is het in ie,der geval de dubbelganger van Rans Gerritsen. 

De stand blijft intussen gelijk aan· die van de vorige Tieek, zodat ik hem maar ,;1eglaat. 
Journo.list. --====-==============~~=========~============== 



. _,.,. 

~i§i~N~~i:-·~;;S'.~~~;:t~:--·=-~·~=-~ :.: __ :. ~~--:~~~- :.:-::.:::_~-- . 
L2dèr~. J:7o~71~c.:~~[:~.uliddc..g îS 0:r C) ~~,-t :Wnstcrr.:::in 

Yc..n h,,lf d:rîe tót li:~lf vijf -· ê.:.t i:ó ,·;Leen j:,ren
l'.c.n,;,:c 'trncü.t-ie '- veer ·de licfhebocrs· g0lcgcnhcid ..... ,. - . . ' 
0,:1 een bi:\il.letje te trai;:rpcn. J!;n li0fhcbber-s zijn 
er r- Jlo·orftl'.dit jë';nr ,.,eer·:. heèl ,:;1t. Gclu~ddg, 
:mnt het b;2 1.'.<iJst, dc..t cnzc junioren vnn de - nood
gcclcongcn. sch~.~:r.-so ... 00fc~g0lcgcnhcîd gebruik Bil- ~ 
lt.:n r!Pl-:cn_ (ón . .J)-c-~t d0 s2nio·r0n, voor zover op 
170 cmsd•:gnli.ddo;g .. ,v.r-ij, zijn• r.c ge 1;;1:::. tig vertegcn-::o or~ 
digd--).~.::~o-C!·11:1J.~k-~g oclç)1icró~1, omdo..t· 00crdcre; z0cr· · 
slechte -sJJclers vc~ral door h.,;t ,.-•ekelijks 1i7cens
dagmiddagp:;:.rtfjtje tpt heel bruikbc.rQ Voi?.tb:::.llcrs 
2;ij,1 ge.-:prdçi-1·en vr;!e spelc:rs uit de· _hoo_gste se:ni
cI)enelftu.11.en en .z.:er .vele vun onze beste junioren 
lêi:.n c::i.p::.'é'ite~ ton veer een ni~t gering _deel op 
']censdain~iddo.g -to·t ontplooi,ing hebben gebrc.cht. ::::n 

0 Q'2ên r:cnde.r., want deze :-~etl5trîjdjè•s, 1:fl..•:.rbij 'het 
1~inder do,h"'i:JOit,c'm dé .knikkers guat,_zij"ri Hel bij 
uitstek geschik_1; vo,çir het cnt,ükkelen v:,,n·_prrsc'ti 0 

sche teclmiek,- spel_inz,icht, ge;vc-el veer E;.'.1..':lensrel, , 
en ui thtudin€fs'ver.mo_gen.. . _. . · · · . . · 

De ·ene weèk i_s 1'1et drukker,· gezelliger sin ,;crdt 
..:r be·for: gl:s11eêld aán- de •o;ndeTe, =.::?.r v'rij\1el · · • 
S~·e.eds- ls ·het de; !110 2i t..: ·üt1:2·rd·. ICol!l ook. ec-hs kiJ" -

'"~.:::::,,- . ken. '::lees ni,,\; bC:ng,· dc.t .!::r geen p:::.ssehçl.e tegen-
s t::.ndo:r v::m ·óngo:v o:e r g·e lij k2 kr:J.ch t· za.l zijn; die . 
is (?r ~1è~i-;, ;.zo:t21 .voo-r .de ·de:tst"~ ~lfta.111.}r tt.ls voor 
de p'U,pi l;. -Iep.0nen is. '.,e lkom en •.. ; . z:::.l ..:r pro - · 
fijt "\1":;\ll, heob~. · 

,,y' .-Enthousiast..Cling., 
. ~ 

. _,_._:.' 

., 

' . 
.-



· ·D-·n'--·· 7 -_ ""''•·' ·0;·.R···,,.,,,V-·~.U· '"· . . . .:w..---~·: .'.:J· ~•: ;::)., ' .w .i!J 

".îeekblad, vè.n. de ·R,K/ Bportve'renig.tng Leni§t en Bnel 
Cpgericht '.!.8 l)ec·. 1929.-Secr.:v.Sringeland~str.135 
Terreinen· ·oékenburgh, einde·'Iaa,n :van'].'l'eerdervoort 

re ;lc~:f.p,cm ,;., 3 9. 6~_:46. '. . . • 
. ··, -~-. -- . ' . --------- --..... __ ,,,_._. __ ,_,_,:~· ··1...: -·•--------· _i.,. ____________ _ 

· R~d~ctie: J./.de:. We'.ert· en-. A,v .Gast~l · 
Rê'dàctie:..äcitès: :Anna ·Bijnslaan 17 

· Gi r9_nü~lE;F .:-.- P~nn, 1'; e n_:_s , : 3 3 _ 6;/. ü. ... .. .' ... , .... 
"":~a"Q1j_n~_st,r. ~:-.Gl-9 res~~.: :{~ J. v :_~1f~e'I1bi1rg .~ Copex•r:icttss tr ; ~.-:"tr~ ·-, ... -»-•.---.--- ... ~_. .. __ _..__ .... ·-,------
Ja2rge,r,g 1953/1954'. · lfo. 20··} · 1~ J2.nu2.ri ''14 · 
::-.,...,..,,.,....,~,•,;.,.. __ ._~....- •-ü••• -.--• ,.,·J .,._••••1 ~-•'• .. -,'\•, __ •_ ••••-•-•_,.,_~.._ ... _ •••~•~·'•• '-•w•••••••-

L ~ U·" 8 f . Z :A· l:~ A G- =}; N D }. .. 
IJr11de r'-1.ag·_· ·~>~ -ja,•·1., .;- &· uu·r·-' .ès tuurs vergac1.er.ing 

-~- J..:·~h"Y. hr. v~ Luxembure:. 
16 J~u1.; Ler~s .:\.--\-' ~d-H. · · .. · . · .. 
l'/ .J;~,.r;·e: L3ns l·-··~-J-..;..~5·-6 .... B:...c .. :J,~Jfî. 
lf'.'. Ján.: i""!l;ib_. /:1i3t, llll. 

Ze" te ·:-s::\~ .. g 
Z0:;1daq 

Maanclä.g 

D"".i, ,-,-. :;i-::--.1icr-.1•.f i, -t~.,..ï_,,.,_·'.",- .~.;,,--·.,:. :1~-.-~ ·.~ ~-
- . 

...-.:1 -L~:J...)J.'- .J!J ,.~,J -• .. ,_J ;\.1...- _.J,.~,.. . 4• 

·--.. -.:·1.--~~:·•·--:::-:;--,•·J_:~;'· .. ~~ .. ~:: ·5:-,;-:,1; ~:: ;~·:f.· a·· ._ ... _d k, .... .- ·1,·,·-:e·r~~ ~-".'··1 ti7_.., s_uç ... i.,-::tg 1•_,,. ... .1'-'J"•-,~ .. Z.:-Jtl an e . .L\. _ .., _ 

sen P~=-----~:t-t:q-;e ~1e0üst. i.~:1 V&.n,-::'ie~~~ be-la.ng 1. :.n de t.Ti.'2e. 
'"'l'.")·"en ·;·•r•"><'"l"Y" --im·ge t··-.-::,d,'!'-ll, .. ;_-_, ___ ,,.~ !i 'm!:'la··- d'· 1.1··,1nt.•-1 r .. . t: LJ. .. I. , ,.c:,1,,cu- • • :: .. · ~ ,-~· . . ~.:, l - t -•:-..,,_ .1 • _ ~..., 
Zl. 111 e"""' -~~l ,...,~ ... clc n· r:· •,r,-.1")-;-. ·n.; ..::.+s ··-na ::.ar· ~a·1.· (l.e 

t.,- ••• l''"-•.1.- .J" J,, _, _ _.. .... L,J" • _.,.._. ,._..-.:;~ '-' . 

'1'T"n~·>1.,.,-.,,1C"l··rrL•·.,...,.,n Û-,_:_;,,71:.,._ . •·•o...-:, .. ~7e:"1P,•--•.1..,-::ay1 'c.,·pc,.c' ~' 1.,.;ll,..,_,_ 
•'---.11,~v.,I J.lt::;: \iO,. >.,r.,;._, • .• ~- ••••· -••-'L•--''--•• •>, .. J \... ,iJ. ,Jl., 

n:uJ,::,-,,.ó r'7iG"·• (1·:ir1 ··1e a: •fc..1·"1.•. ,,;~::,.•~•,- -rw!or. .7,•:.1 h~· 0 r OVe"✓-•·• ~--' ........ c:. .. ,, ' ·-·····!,:""--·-'·- •.• ,c,;;;, • ••• '-- ... 

·:en·s moeten zijn, d.a., i,,de.r àe ];il1c_1:-~ 11e··:tt er :het. 
zi,ine tàe bij te dr_B;t ,Hi, dat pe "winst" __ iet klei-
ner is dari het me1; :1/\,.!'~er ·s,porti ~ve miäd, len te 
bereiken ·maximum. -l?}.1p'l1:t-. t:t,geno ver de mee: espe lers 
om hen het hoogste sportgènot - rekening ·10udend 
met de omstandighedén·, - .te· biede!)._ en ·pticht ocik · . 
tGgenove·r. de· ve·renj.g:i,ng . .':-· -'_ · .· · · · ·~ · · • • 
. Do&I''·he·t feit, ·q.e:.tr mérJ d:rte·: 'Verplichting 'héeft, 

rechtvaardigt men _ego:Îstisc)-r;bf futlooi, ''!3pe'J,. -noói t. 
door ·1;.:: verklaren:. _Ilç.,,i~,];leél···*oor )itï;:j/i ·p~'czièr, · · 
Trouwens oo_k ,lie .nJé.~esp@~ers .. bedrijyeµ .qe. sp9rt 
voor hun g'eh'.oe·g'e'n. ·cr11 gcflukkfg ic!;l. p.et to·.c)-1. zo, 'dat 
de meGsten we·i'rtig' behage-'ri ,sdheppè"n ,'iri._P.~ilge 1-acties_ 
en "slap" gedoe-, en ds.t ht~·-'verlangèns ·oo'lc nog •.'!el. 
uitgaan naar een!l _;i_e-:ts anders· .. dru1· •r±,re"ttïge necle·r-
laP-,!:an li .. ..-- • ·, • <'J .. .. .-·.•.• .: . -.• - ·• - ,.~. t..::!.~~--- • - • . 

"Co,;; • 1' .. • • . 
"· 'l. • • ~-. :., ' 

. - ··• . ;, ' .., .~ 

. ·. Red. 
:;. · (f.?o'r.d'.t ',Vèr-vo lad ) 

··ac• 

·~• ~ .. ; ~ .. ' .. , •• ·.!,. f-.,~ ... J•·--~. t'· ..• .'. ·, ":". : ... --:. . . 



:..11,6-
---~:., ........ ~,.~,--~-----·~··--------------------·---- ... -- _,_ .·-. - ,. ___ _:::,__ 
___________________________ C'· K;-Jil· I ·.-C.· 1··1ll.·:Bdè--.- ., .. •,<-· _ .. _._ 

-~::,_;ei1~0 c~ .,;_ C :·:urg-h:··op.'17 ·Jan·.-: 'Hr.?_,Juifèr, .. ànl'l 
. . .. óp '_24 Jari.;. Hr .H.Helmich. _· 

.:-:. H:Be§tuursleden, attentie! · •.· · . : · ,.·· ·. ' 
·0p Donderdag 14.Januàri.:_(dus hedenavond) is er 

een bestuursvergadering -ten,:hu'ize :vah' 'de' l):eër v-:···. 
Iuxemburg, Copernicus'S_traat, 56, .. Aanvang 8 uur. . . ... , ..... , ~ ·, -;·-· - . 

PRCGRAil!IMA :SEKICREJ:r VCCR ZOIDAG · 17 JMTIJJIRI 1954. 
2.-- uur Lens l -.Full Speed 1 Terrein ·l lokaal-1 

12·. -- uur P ,D. K. 2 - Lens 2 · Duinlaan. 
12·. :.._· uur Lens 3 Tonegido 3 Terrein 1 lokaal· 1 
12,30 uur B.E.C~ 4 - Lens· 4 Buitenwatersloot, 

2.30 uur Lens 5 - Croravliet 5 
1.15 uur ~ns 6 .-. H.V.V. s· 

EN ZO IS DE CPSl'ELLDTG V.AW: · • 

Delft. Ingàrlg :.· 
"l";arlo tshoeve". 
Terrein 2 lol@al 2 
Terrein_ 2. lokaal 2. 

Lens 1: A, ten Dam, J. i.d.mil.'aal,E ~v, Iaarhoven, H.Kor- · 
tekaas, F .de· Jong ,A .• Hoppenbrc uwers, ,î.. v; 

Luxe1aburg, ü.F.aket, J. ':.'als teyn,K. Kuy-pers, F. v .Hiel. 
Res.: H.Sliedregt,.A. v .Gastel, S.Vloer.ians •. 
I.eider: nr. H. Janssen.. . ... 
Lens 2: R.}.ähiéu,A.Bogisch,l';y.Elfere1'1,C.Hille- . 

naar, :L. de: Bo er, J .Roo zen burg, J. Wüs tefe ld, 
R. -7Üs tefeld, J,. Ho e(nagel, H.1:aaste:pad, Yf. I-":.egge. 
Res.: ·1/Fbrtman, J.Boortinan. lèider. Hr. A.de Weert. 
Lens '.l.: A-.v;·Gastel,C.V:j.ssÇ!r,E.Kemper;H:de Bakker, 

· _B.\:ink,H.v.lTiel,E.ten B·erge,S.Vloei;1ans, 
I,. Zuydw'ijk,:V.. v. Lá'arho-ven; i\.Becker·. .· · . · _: . · . 
!k.§..: ·-J,V'.Spro,nsen.· •. L~i_der:.·'!Ir. P. de '.Lee:uw-: .... 
Lens 4: J·. Jager ,B'. v ;verzen, H. f!:e"-lmich; C .;Ho.ogeveen, 

. ·. ?• v ,''.lesti_ng-, J.l\'~y,er,H.Willems"J,,Beyersber.-
gen"G. v ... des t1ng, ,L .• :J3om,;f.Kuype_rf:1 •. ;.,. . .. • ·. . --. 
Res;·: P.Pelle1~o.o·rrr;J.Pell~koo·rn." · · .. ._ ·· ... · 
iilamenkomst :i:1::15".Juj .Hoifö,r..as phè Spoê,:r .... ' •. · .. 
Lens 5: J,.Fr"ijters-;•.-J.v.l,ûxêm'Óurg·,p"Krol,J.Bro- .. 

. ·,· .. chard, lI;:fro:ull;c.s·, A,ICr.o,ÜJ?. de. Lee:uw, R; v :a ;.-~· 
1'fucr,)i':;VèrÎ;J.egg~J?-,G .• ~i;G:i.Y~~?i1'.1~: · · · : _,·.-·:.; · ,;··; ·: . 
Rcs.:.. .ó;Sarolèa,L,).hessen'. . . ·,.-. :-, · · .. , .. , 
îëns · 6: T. Voi.:Lebregt, J.Beckèl.'s·, ';jJ(iünncr:i;G.",r'.'Rëé';_. 

·ncn, li. }Io llande r, S.·. de Bruin ,l·, •. Luckèl, L. dê' · · 
'i/ccrt~Ph, de Heer ,G. v. Vreeswîjk, S .Kroon. 
!1,:K,,,: G,F,endriksjJ.BÓntje, ·Lcïder': · Hr,B.Vollcbregt~ 

. ~. . ' .;;. ~ 

, . 

" . 



:.. -.:·:..:. -~-.:.-... ~.:.-~: ~~~-~ ~ ~-.:;.::~ ~ -~•~ ::~.:~ ~-;_~ ~-~=~·~ ---~.::.:~_:;:t;~i;. "':. :: 
. :·Tcodzakelijke afschrij.vingen, · tok voo_r eeré,':;(J', · \, ,'. 

eiftal·lers, Vlièr'bo cin1s tr. '591:,:; (Hr i P. de Leeuw l·, · . ' ' :·, , . ·++==-!'+==++"==++ '-' 

PROGR,'l.lfil,t JU!:HORIDJ VOOO .ZAïE::.:lDJ,G 16 ,L'l1'lUARI -'.LCJ'JLl: 
-·2•.".lO uur Lens~\-~ D.H·.C·. Terrein llokàal·l· 

2.?0 uur K.R.V.C. - Le·ns F _Terrein Vredenburch 0'· 

2 <0 uur Ler{s G '"D.H.L. ·-
,weg, Rijswijk. . 
Terrein< lokaal 2 

· °T'errein Zuiderpark. 2.30 uur Rava ,_. Lens H . 
' 

' . 
PROGRJ.J\WlA JUlUGREN VOOR ZONDf,G 17_Jl,llU,:.RI, '1954: 
12·.--. UUJ'.' Lens B·.,. D'..H.B.R.K.:re·rrein 3 lokaal 5 

l·,15 uur Len's C - 'Q,. · Steps Terrein 3 lokaal 5 
12·. -- uur S.V.·i. - Lens D , Terrein Buurtneg·. 
12.-- u.ur,Gr.1,7,Vác,·- Lens E Terrein Builrtweg. 

ATTKNXill, JU:.rITQRES! . . . . 
AÎ7;.. Verhs:,.ar, F,Ecld1.2.I'd t-;· J. I.eTieve id ;R. v .Klèef, 
- i,•, Yes ter, H.Gri bnau; J, Combdi, w·. v .Eijden, W. v. Gein, · 

J.Ras, . .T.Gerritscm·. Res:: .G.v.1.gthoven,F.ten· Ber--
ge. leider Dhr. H. Houl~es.. . · O:J.:. 

C: Res·. :, G,Jehe-e, Leide·r Dhr. w~i/1.steyn. 
îî: Rbs.: E.Strü{~er,H.dc. Gruijtbr. Leider Dhr; . 

P, Ifüiershoek. Samenkoll)st 11.15 uur· _Het Waohtje, 
Halieveld · ' · · . • • " • • J E: Ingecj.eeld G_:Burer.· Res.: _J.ir.Bussel,L.v·.Y!esting .. , · 
Leider Dhr. J:T. Gillissen. Sw:1·erikcmst 11 .15 uur 
Het '!lachtje Eilieveld. . • . : · · · F: H.Frank;en speelt mée.' Res.: ',j.de He'er,W.Si;oové. 
Leider Dhr.· G·. _Iam. -Sfunenk'bmst 2 uur Capf:f;bl': 

G: Ingedèeld·F.Co.s·t\ir.nui,p."_.'R.es·-,: ,l.Luttermàn,q;·v. 
Dóoi•n; Le"id<:r,J3r. 'R'llêonas·, ,. : -. ·. . ·,:. . H: Reä;:· L.v.a:Meer. LeiderDhr:. 'G;' Kenli:>erinan.:.:--.·.··;:-.:.. ... . '. .,. : ,. . 

~ . . 
1Toodzakelijke·-.. ii.f~chtijving~n -U:1:Ï.n Dhr·. ·. Il. v·,:.d_., 

Heer; ~oor~wat :'75.· •. '.ré'.L: 3332~8-... ·''··:· : .. _·.-. · . .- /•~;-_,/ . : .. :· : .• -~-:· .. . , .. · -,1-==++==.~:::;1t-+·/~ .. /·=·:-- . ~ ,: .•.... V O C R, ;[),]!, .. p e P-e·.. . .. , . · '" :.•. "... .~ . . . 
Op .:~§i.dç.g 28 -Fébrûó.ri go.i.i.t Lèr-JS 'Vàs tena:ii.6-n,d. vie;. . 

r~ri: Ge~èîi'-~et·, ~;~5.~_cs'. '.f:;i:I;I>d_êi_;;}o t ,,~i.i'°to·~ . àp ?r de ; . ·. ,, 
Pepe gqq;r,,g;m1-s.c·e,))dc- avonden mag ve_ri.~acht ,/orden, ... 
d.:::.t ,cok·_:·ait'•zél~ér é}e·mocit;; tfaard zà.l zijn, Houdt 

. dus deze n.vond vrij voor Lens• Vastenavonclfeest! ' . ' 



./ 

-1 ?-S_:.. ____ -.. _ .... _ ... ~-- _________ 2_ -i- ___ ._. -:· _ .•. , • - __ . _ ••• _- -~r. ......... --

v ~-I, ,· . 
-~ ·_1 ~- r.. _; 

::-:-"."ëî·::.. °f'"'. °\:2elc ·ovórlec§d nr.'.'teen liól!ng, geduldig g2drr,:. 
gen· :trj"fen cnzc dono.tcuft de.heer A, J, Ruygrok. 
Velcn:::hcrinneren zich, lioe hij in I.ens' Zuider
pe.rkpÇ!riode s::unen met .dè heer. :\Tink 11:mgc ••bij d ge
zorgd heeft voor ha:t ·1i'elic'C"r ·van ·de c,cmsm;i:p~ic- :· · •.
tent, tèrwijl ... b,ij.,ock nog ~'..ls_:leider viih het .... , ,; 
toenmalige 4G, e}.fta:I. is· opgctr:'deri, · Lèns gedenkt 
hem in_ dçmkbiio,,rhcic'. De·· F<"t:1iJ.i_e be tuigen ,Jij _qnzc._ 
innige ,deelneming" ii~ .. ·: i.' 1J.st2·J~-~- \'"J.·.:;ao. · .. · ; - · ~-" 

--====-====·· - . __ , ===-==~_;====..; . . -r,==-.:.-::=-===L...=~::::.::=- ··===::=::=======-=. 
pL'.;,ïJ1i7 WJT _Jq_nE"",AT, __ 195·,/\9'>4 _(Jq) __ 

D0 kr2.ntc.n V.Q.11 lift:_.:!"..:·:~- ~~cl-f.:;:.g._~~j ?/D·3:i01:'J!i.n3 f'!-"2...._-: 
de Hedc:rlancls.::; . .-}3,Jr0epsyoe·9.brt.l1.Ju1!c. ~ ·.1:1<t[-!,r a.e ·co1riin.::::·:.
tarén zijn':n,i -~t ... ·bem.û:cid.±g.~-àû 1/00:r de. _01).ric}1:t.~1·3. C0k 
lk: m'"'•.":lt 11,-ff,~7îe.., ·d!"li' 1-,e"'t'~-T'! .... ·r ro1\:0.,1: "f11.,··•~.,3,:-,ci~ i's 

.• vç -··•c··~•--',,_, .. , c.,.' -"'"n,:.:·(.-1,•. ',- -.'• :-·.':··"··--.· .. 
h2·~ o:p-rc,.l .lcnd 1.'".uat. er ·-10"g,.·.-c.l i:r:u; ].) tae.r;sen, -~'Jè:tc'1.!'· e:e:-::1 
1)eroe:rJf:L~Jnb ls ·o:p2'2.!'ibht.~--bekr:n6. ?.ijn -Jm hun :pb.nr-
d ·, .-. ,-• .. r,,c..... r;,• .. ~lc..__·e .~ '; '"1, "-:.l":'"·T,-., 1•-,') ·c•, Oj)n;,-:;~--.1.--j-,-::. • D•.:.l c,;n'-'O"L.LlC.;'.>, ~ .. , ... ,;_;,,_._;:, e"1 U-1...!Tit.C: . .,._ - .. 1.:-.::i .• 1... c1c:-~:....1,.. - -
. ·•~•,,.._, -,·,,-1 ,1·~ 'n•-!,:·,~•; ·r•-:iê1"'\-: l-·,~pv1·;:!~ ~ . ,,.;._._ 1J.,1ëe u_ .. 1.~:- .J.\,,.'. oJ...,• .... 1~ .. 4.:.?:'._. \,,..,P ..... , ,.,_._~_g(J ce v-=•lt .. 

::1i s··:;3u ~=-:.; t..o:~ hun ··s.chho..tr:Hiri. ·ü:i 1~ h~~c 1.r~t te h~'J..JJ:)1~ i!'. 
,--l-, '1..-.-·~· d·..,+ ,"\") .. (•T'!l"•:r,,.r.J.•,..; ~-1'1 ·~r1--~n,.,:.)· ,.,·;'Î 7,--;--r-, ...... ,;:. ..... ,,, d.:n 
:..,_1,,; .!. -••.-J},r , '-;f:'.: .. ~.•,.~::!'-'-Ll. E;: ,tJ ·t..u _._,,_..,.t,:!. 11.-L-iJ.•.,_._,._,,...; -~l.,<l,.I ~.•-

v : .. :::. cl.; ..::c l".'".1. j g..:: s ch~[~ ts t 1:;:t:,.n -\/JO i"'1'·3n .,=n ir.r1.e J;d.2.·1d 
z,:j_ü~"::1 zi,..i c:-1ige dc..g,3n l.s\te~c- 0-..re:c· d,:: c.nd"~::·gefJi!ote?"".!. 
i ·isb·q·-en rf"'I •lc ,_.,.1cnc--re?•--ri~·~'.1i-•.-.,1 DO .7 ... ï , ü-i t=l. r.-, t r1urtn---.,: 
~ .. \.·,~~ .. I~: -~-_...-:·--:, '·!"f--:t.;:,•r'-·~-~:,~ . .,. •. ,....,1~:-~~,,.,_.-,q_•""·.-:à,,.;•~~, . .l:~..,.- .... ~j~r,;.:~ ~ « 

•)Jl.:o - . .1.t , .... J_t\,' ç,t.:, .... ..,, C.1_Gh~1 ... 1..::r1.,, ....... ~el .... nC" 0.e ... J P ... -t_,,.s 
ovPr cle ".7oensrl.::wrnid:ducr-clulL In dit., rcl~O..s k:;m_e;1 d0 
uc ordeYl · 11,pr::.ct'iS:cffc ,•-it~Cha:ii.<Ç!},: 1t ~v~:br,". pé PtngG la&rs 
;;10e ten deze ,:c 10.rd,a'"l .. cè11s gce•d Ï11 -zich ppne:mcn ,. 
Technielc is, i;,cpi., fntp.rtr "zij moet· voorc;l _practisch 
nut hebb"en_~ ,P.i:r;ig~1bn i<1·1oak een, uiting vc..n. toch.-:. 
niek, Het ·'p_r:i"ut1 s"è_jf nu'G "erv,::,,n · is __ .c:rçµter nihil-, ten·
zij men :ir oi>"ïii'î:';,is d·ê ·fagenpo.rtij te bcvoorcl.elen, 
_;Tri.j 8-1: He,t v1e".r,van d~~e •~-i?<':~<.i!'l.::liCCh ,.;01 er_g., 
s 11,;oht vc o r · de ·.toes to,m'c \iari. -û·c ""t0rrcinc11·, ·zo"d::it · 
v12ndaag reeds ulle ,,cfüitr+j_de_n.. vp_or Za.J;erdo.g._c~:;"--'· . 
Zcndo.g, behalve die v-a.n 4,9.:J; _<2cr~te, uordën·afgélQ,st .. 
Za.9=-1 trèkt d0 K.J:T.V.B ... OèJic.;e·8_n_ st,t,reep .. doGr he_t ·. 
progra:~a van Zond-ag ;.~zl5'd"t"'t ~,c., met het 2°· vo"ètbti.1-'
loze ;i:eekend te mo.ke.n hebben. ])e :;;~nd blijft en~., .. : 
verande"rd en 'dU:s0'lae-J: :i:kJ-Î:ein>.1..cb;te:r·t;_\;g~. Zo 10-1: 
Zondagsrust ·op Engelse g~nd[;;l_a,g. Br:r:r:,. . .. 

. -~ -:-.·;· ·-~-.. ~ .. ;7 t!:r ~ ·> J ~ i.".; :,tJ ;rournti.:li'•st:-. .. . === ... 
.. ,...-_:-:::r 

• •.:,;..;-L . 
.- .. i•''-f ,_:,'.·-·.·:.:•· .,~..-:~--~·.:I.::. •-• '• .-: ., .. 



· · ·--··I:l-3"··L··3'-N;-:_S'-R :8-V 'Il' E--- ·- ............. - . 

Weekblad van de R.K. Sportvereniging Lenig en Snel - • 
Opgericht 18 · Dec . ·192c • ·Sè dr·.: v·; SJ,.in'gè lan.dts tr. T'\5 
Terreinen Cckenburgh, _'eil'ide Laan van :r.ireerdervç;qrt 

~~lefoonriwumér:: 3~.68;46 · · · 
_____ :_ :· ____ .. --- ,, ,_--,--•-•:..·· _;_·:.~;. _____ . -· __ .:.· __ :·, . .r.----

Redactie: 'L.de '',7i/ert ên A.v.Gastel 
. R~dactie-a.dre·s: ''1mna Bijnsláan· . 17 

Gironuni:':ler: Pènn;L.~n S.·: 33.67.11 

. ., . 

Aclm:ï,nis tl'.. -adres: J'. J'. v .Luxemburg, Copern icuss tr .56 

J'aarg:?J1g .1953tl9.5<1: .. 
/ 

1T0;_ ._1. 21 21 . J'a.nuari_ '54 
==:;::::;:::;:=::;;::::::::;:;;:====================== 
I, E l' S r Z .A K"A G E lJ D ;'!A. 
Zaterdag· 2, J'an. :· Lens A.:.G . .}-I.:.r. . . . 
Zondag 24 J'an.: Lens l-2~3-5-6-7-B-C:-D-fl:. 
JI/Jaancl ag · 2 5 Jan .. : Cl ub.. . · · 
,iroerisdag·:27 J'an.: -i.Toensdagm~ddagclub. ME REDAó TIB • AAl::r"'m:::: 'l'' vrcèRD === 

1,r _j '(Vervolg van 111. J'an.) 
v--· 1lîaas.t de ver:plic:P,ting Olll zich ·lichamelijk in te 

s:pannen .ti.jdéns .de we'clstrij~ staan' eT· nog meer. :Er 
zijn immè.rs :ho,g ana.e·r~ fac t·ci:ren, die het hunne 
'\lijdragen tèit het bereiken van goede resultaten. '· 
öKcccJ,zakelijk,Js ook een goeáe, :prettige geest in . 
het. eiftal en· e~ii. juiste. stemming vciór 'de ,'1ed-., · ·' 
strijd. ;Het' bècritise;ren .van medes:pelèrs - goed 
getypee-rd met.het ·:100ra .. ·0 1ca.nke:..·en" - kan - naas.t · 
slecht.er s:pel .van cfo. bctrç kkenen - sle.chts een be-:
do rvcn sfeer· t'en gevolge hebben. 'Jcgblijven· of j:Jas 
op lwt là.atste: ogenblik lcomén is niet bevorderlijk 
voor de ·rus_t in ,he t e.lf·.t_;:i.J; .-. 'j'le ini g en tho us ia11rn1e 
va.n een of meer spelers zal __ ga.u-.;1 fü; ano,e·ren . .'ook 
minder act_ief r.1àke1'f, terwij~ lwt 'bijz!mo,er gceçtc: 
voorbeeld· vaµ_ slech:ts 'enke·lcfi -_i11 ändere.,gevallen· 

.. -~ -

... .... ... . ·- -~ .. .. . ,.. -
ueer. in .s tm t, ,zal:, _zijn de ov,erigen, mee te. sleJ_:Jen_,•;~ 
Publiek langs de lijn• (à.at geèn critiek }.,ev:ert,. . . 
maar aanmo0.çl_igt_) -zal stimul,:ircnd ktinneq,i~-2rken";·:' . ··" 
Dat kan ook het gev:al_ zijl?, ~et.dc_ifr,§1ft13.Ji.Lèi/l2'r

0
•• __ • 

c.f "aanyoerd_er ,yqor_.de ':lcds·tfiJd tot de s:peters ge
rich~e •''ins.:p;i.,rerende" \~oord~n;' dat bewees inder.: · _ 
tijd 11el hef; lTederlands elftal. Als jonp-ere s:pe- · 
le'.!'~ in· e<;n seniorenelft~:l -lçomen, ,. waar zij nog 
vriJwel niemand ken_nen, is ]iet verkeerd, als er 

'.r 



•. 
:!-2~:_:_ ____ --- --- ---- -- ___ , ____________ , ______ , _______ -·· . 
doQ:i:: .niema,nd notitü,_,va,n.he,n ,genomen wcr'dt. Ook hun 
spel._zal daardoor g--es·cha:àèFk{!_nJ!~!l_:,wcrd·e-/l', . , _•. _. _ 

Dit is à.-1 een hele lijst" vàil:wat·.,ei ê'n ;-,at.niét 
wenselijk ,ii, en het zou·n:i:etinioeil;i.jk zijri er nog 
heèl wat aan toe te voegen. Geen:·wonder' dan·ook, _ 
dat' er w01-,eens iets verwaarloosd wordt_. Ma.ar aJ.s.: . .- . 
ieder ·e-errè-··,,xtra. ·op ·a1 'dèzè' ~Uri-ten gaa:t··1:ettcn;···dàn ·" 
kin ·1-i.'et niet ?Jlders·. of de.wedstrijden zullen. sué -
cesvoller en pretti'gcr worden~ . · 

. Red. 
a 

OFFICIEEL < .. • •· '• ... W• ' •• 0 • 

In 'Bällo tage : . . . .. . . ...• . 
No· •. 30 G·,Gerritsen,' "2folshorsts'tr-. 266;· · i9:..10-•39 
lfo. 31 F.Rijkelijk- :. · ·_- · .•' . 

huizen, Er_nest.?taa.sstr. 24,:3.0-_.8~ 1 38 
Jfo. 32 P,v,d,Geest, CopernicUslaan. 48, 22- 3-'39 
Mnwezig ~P CckcnJ:.iJ.i!'.fo.<.11:: Óp 24 Jan·.: Hr; H, Helmich; 

op 3;1, -Jan-: Hr.W.Vèrheggen. 
_B.g_s tuursr.ieqêde 1iPJl_CJ!., . . . 
1. 'Wegens ·frunilic!-óilista.ndigheden van ,de secretaris 
zullen diens wcrli:zaamhedèn' 'i!l :\J.èt lopend~ .. vc.rcni- ~ 
gingsj aar uorden· c1aa;rgenóli1en. dp àr Pa ter A. v. · a:. -
Bosch. -. • .. · · 

Voor alle verenigingszaken geiieve ieder vanaf 
hedèn zich te uenden tot·hem: "Fr. Hendr.ikplein.2'5, 
tel. 555867. Cverdag: Gaslaan 5, tel. ~36912. · · 

Persoonlijk onderhoud kan .plaats vinden tijdens · 
de clubavond van 8.30 - 9.30 u. of na telefonische 
afspraak. , · · 

. l- -: 

2. De_ Heer· J. 1{i.llems heeft-lj:ijn functie in de Èco 
neergelegd.·'·_·.,· _ --, 

In, de bestuursvergadering van 1_4. Jan. 1 54 .heeft 
het qestuur volgenf'l art: 75.H.R. in,.de ontst,i.n_e va
cature voorzien door.Dhr .. _P.,': .. de Leeuw sr. aa.n·dec ... 
Eco · toe tè·- voegen. . . .. _ . . 

Hij zal-.: - zoals hij -Sg.i t reeds_ eerder. tijde],ijk 
deep, .:tls: Eco·;.secreto.ris• i;iptfeden:, : .. . · .. · . _ 

.·... . . "<P; A·.v-.. d.~Bosch, SCJ. 

\vJa.a.r1;1. ,:seë:r:~ -
' ~ .. 

. ,+=+=+=+?'ti~+=+=+ :· . 
' .... :. ··, .. . :•.· . 

. __ ; .. 

;_,, .. . . 



- - . --------------- --- --- . --- -, -. .,.. --- .. ---- -- ---- ~ ----- --
Het Bestuur brengt lle'; Y< .:::.,-.. ~;:,. ;B.estuurs)Jes luit ..... · .. 

Vt\D. de K.l{,V .B. '.',fd. :Den· .,;;;,,_'.)l' Cll'.'-'-'-r do n.anfü::.cht vrin.' .· .. : 
cl.e spelers. · · -·-· · -. .,. · .. · . : ·. . 

"Wanneer ziêh. in ecn.•wédstrijd oen str~fbw:i.r.·: ··,,·.· . 
feit voordoe.t, riàn.rv::u:i.d2"··sèhcidsrcchter,op hët·· .. -· .. :,. 
ruiifo;rn,Ülier meld:i;ng ma.c.kt/. zijn zo,iel de over-· , 
tredende··partij, (v:erenigi·ng) ._als de niet+over.tre-: , .. : ·:, 
dende partij ( vèr"n igihg) ,_verplicht .hierover. bil'!- . 
nen 3 dagen na de oetrcffe:ri/:le '-:edstr.ijd een .:r,ap-. · .. ·• '·. 
port. a·an het Bondsbu:i:'e<':\u. in te zeridc:ri •. De ove:i:tre.:. .... 
cl.ende partij d ielii;. er. tevens zorg vQor te drc.gen;_ -. 
dat de speler(s),.,qie ·de ovértredi:1g oegin~'{"en) __ _ 
eveneens binnen 3 dage;n een'.VS:l'\'leer- heeft (hebben) - .. 
ingezond~Il- _l)e ver7ni:gtngen, qiE, q,e.n het bov<:!n-; · · 
sta1l-nde niet voldoen,. zullen -met f. 2, 5C ,~orden· _ 
bebiie t, 1;eru:ij i, m?t , het, .nie1;. t :i.J d ig. inzend'?n :van .... 
een verwèer bij het ·vastste:\,1eri vo,n de 1iltrafmq.at 
rekening zal wo :sden gehoudel'). Bovenstaande ge 1,d t 
niet, voo:r ,het ge-va-J,. de-- scheidsrechter met _een 
waarschm1ing volstn,at, ook- al uortl't fleze waarschu
iïing _op _het ruilformulier vermeld .... Deze rege- · 
ling is ingegaan. op· 21 lfovémber .1953." , . 

De aanvoerder .van ·.het .;,lfta.l en <iè betreffende 
speier(s) dienen derhalve nog dezelfde do.g, \la;_,_,rop 
een bovengenoemd voorvé\.l zich heeft _voorgeda.a.n,. 
zich te :v.ers.tao.n mèt.':".de secr.~.tnris ... Eventv.eel. ook 
de leider .. 

_,_:_-t:+=+=+=+=+=+=+ .. 
. Protesten G.D.A. -.3 •. ' 

De twee. door G.D •. A. ingediende protesten betref
fende de ueds,trijd· Lenig en' Snel 3 .,. G .D .A. 3 zijn 
op de op 12 Jan. j, 1. gehouden vergadering Vm:I de 
pro te stcomniissie• n-:tge1;1czen ,' Het-· dèrde···prci test· is· 
V-=rvallen~- ·- ·' · 

.'. ·,. ·,. . . +,;;-f=-1·=+=+=+=+=+ . 
PRCGRAJ\Jil!u\ SEN'.EC'RElif VOOR Z01IDAG 24 · J.ANUARI· 1è)'}4. 
-2.30 uur D·;H,L'. 1 ·"" I.cns 1 · Ln.ari·v. ·vollcring, 

. Delft , . . 
12.-- uur Lens 2 - Zuart Bl. ,2 Veld l- lokä.al---1·--··: .. •· 
12.45 uu:i- Rijsuijk:) - Lens 3 ·Julialan.ntje, :RijSY!.· •-

2.?G uur-;Lens·5 ·-:: H.B.S, 9 Veld 1 lokaal 2 
12.--·:,uur ·,K;R,-V.G, 6-- L~ns 6 v.Vredenburch,1eg, · 

Rijswijk. · 
1.15 uur I,e'.1s-7 - V.C,S, 7 - Veld 3 lokaal 1· 

. . 



: 12~::~..:.: ________ .~-- .:._._.,:_. __ ...c.:. .:._ -~ ~:...:... -·-- :...:.. ..:·-'-"..::::.:·.::.;i;-.; :;.;·_ 
: .. ~ ZC ·IS.IC OPST.8LLIHG. :VAN·:'. - , . .. .. _ 
:_ :rn -1: A.-ten Dc.m;P .. v.E1:fe:r~n,E.v:.La!J.Thoven,R.Hi:J,et,-

J. ·,!als teyn, A.Hoppenbrouuers, ~-v. Iuxemburg , ... 
=~.KuypeTS, J',Admir2.al,'R, ,Jüstefe ld, F. V ,Niel_. ' ... ·, . 

· Bä, : J,, J.:igeT,L. Fo·rtmnn·. Grensr. : J. -]i 111:ms; -'-' . . 
· Leider--·Hr·. · H. Janssen. Same'nk.: l.15u·. Ho;tl. Spoó·r. 

Lens 2: ·R,1.hhieu·,H.Houkes,A.Bog:i.sci):l,J.Roo·zeriburg, '._'. · 
L •. dè Boer, J .Boort';;1a.n, J. ~7Üs tefeld,H,-NaAste,

p2.d·,A.Hoefn.;;gel, H, Siiedregt;W·.He·gge, · · , .. 
Res.: ·H.de Bukker,C;I-Ioogeveen. I.eïder_ ~- c<\.,d_e :,7eert 
Lens '.\: A-,v;Gc.stel,C.Visser,H.Kemper,S,-Vloem:ms, . 

B. Vink;H,v .Hiel,E. ten Berge,: J. v.Spronsen, 
A.Zuyduijk,V.v.Ic2.rhoven',R.~ecker.- . · 
Re~.: J.Beyersbergeri,B,v, Vèlzen. Leider Hr.P,de Leem, 
Lens S': J .Frij ters, J. v. Liixemburg, P. K::-c 1, .T. Bro èh."l.rd, 

H,lfulè.er ,A. Xro l,P ,de Leeu':7, R. v. d, :I\feer, w; Ver-
heggen, G; IGm, G. v .Gein, · . ' .. 
J,em __ .§_: T. Vollebregt,G :'Vrees1:ijk; 1i!. Kiürmen~ G ._v .Hee-

. nen,M.Hollb.nd;er,S.de· Bruin;_hl:,'.L1,-1c):el, L.çl.e_ 
·,1ee'.rt,Ph:Ue H<?er;P.Pêliekcorn,S.Ysroön.· ·. · ·· ... 
_RC_l§...: I ;ten Bèrge,A.Tàp, -I-eider.: .Hr. P,Vbll[ibregt .. 
J.,er,§_'.Z,: A. Blok, J .Baller'i:ng, J, v. venrb o'y, F. îvro uri k, H. v~ 

d .Bo c gaard t, J. Bori. t_je; E. Sa.re lea, J. Pe 1:1.e ko o rrt, 
H.v.Rijn,L.1'l"iessen,G.Hendriks. - · · 

PRCGrtAl\füA. JlJNIORE}î .VÇOR· ZATERDAG 2, J.AlTUARI 19'54. 
2. 30 uur I.ens A - Gr, 11. II VAC Terrein l lokaal 1 
2.30 uur D,H.L, - Lens· G· Terrein Delft, Laru:i 

van Vo llering, . , 
2,30 -uur Bl. Zwa.rt - Lens 'H · ii.'errein·wassenaar. 
2,30 uur Lens I - Q,u-iok S.teps îerrein '3. iokaal 2 

' .. . .. ' .. . 

PRCGRAl\lliA JUJ:HORE}T VLOR ZO}IDAG 24 JANUl\Ri" 19~-
12·. - uur Q,uick Steps ~ Lens B Terrein Nijkerkla2.n. 
12.- uur Wilhelmus ·- :Lens C T'errein Voorburg 
2·,30 uur lens D - D~J:I·,L·, · · . · · Te'r.re'j.n :3.:,.,.'J;~ff/P,:t"5. .•.... 
l. 15 uur Le11s. E ·..:.' L, V; S: J '. ·:· .. '.ir"errêi11. 3, 1.ó kc..a.l· :5: ' 

JillTI ORES , ATTENT IE ! . .. . , . 
A: A- als :volgt·: A,Ver!J.ru1rjF;Ec!d1.['.r.dt·;.r .• Lc·lievelcJ:;' · · 

R. v :Kleef ,A. V<,;s t_er,JI, Gri bnnu; .:r .Co;iibé, "7 ,-v .Eij'den, ,.
W·. v ,Gein; J.,,:fki.s IJ·. Gerri tsen. Res. : G. v ,.As>:thov"cn; · ·· 

.:..·, -. 

F. ten' Berg..,;; ;Leic;l.er. ~ •· H; Haukes. -
G: Rcs. G.;ifchee. Icider Dl'i;r. J •. "7::::lst.:'!ijn, Sr:.mcn"- · 

.~ ; 

::.:01:1st- 11.15' uur Bczuio.enhct,tse~,eg hoek Rijnstr. 



-· ".. . . . ' .... ~ , ....... .. -• .. , ... ···-····"···,•i·.. ~,..,.,, -----~·,; __ ------~-~-:- -·--·- -~-- ____ ~-;_-~~- .. ·..}.:.:~-'-~'- - -:·~;.: _.,_-;__:.. :.:r~.2~ .. -~ 
Le ide,rs : .'i3: Dhr. L. '\:. d )I~e:r:; .i~"'-' _ .. :.r. P. Jfo·ersho-2" ·i . • , 

E: Dhr. N,Gillissen: .... ,· · · •:'. - : .. 
Q.: Sa.menkpmst 2 uur FiJÈ>'1ijkse·pJ..ein. leiders·B,r. 

'11heona.s en Dhr. P,J.)2Jleko9rn.: ·· · · ·· 
H: Samenkomst 2 uur_ Het 1:fachtje, l,i:J.liev_eld. L2i·der 

Dhr, G. Kemperman. · 
I: Leider Dhr. H, deBaklwr-.• • ,I·· 0 ..... 

Noodzakelijke afsohrïjving,,"n ·1::l.:jlig a:m ·Dbr. L, ,r';à., 
Meer, Nqordnc.l 75. Te1;·· 333388; , .. ' 

. ,· , -. . •• • •· •I 

ABS E 1T T·I ES!- . . 
· C.Fortman (n.); K;Guijkens,.(c·.), :E,:v,Ommen ·(C ), •. 

E.Strüc1er en H.W11llènsteijn (B) dienen deze ueek 
verklo;rihg te geven voor hun t:\fuezigheid _op Zonèl.ag· 
17 J'an, Adres: lToord,,,~l 75: Te;L._333388, 

KAEPNIJr.:ijVfS! 
Het r,to,.-:-,t nu vast;· dat I.ens op Zondag 8 Augustus·. 

n~'.2.r het spo1·tkC!.ii1j:) t0 Vught vertrekt, Er meldden . . · 
zich tot 'heden· 49 deelnemers. Zo.terdag 14 Augu,!'l.tus 
k2.n onze sc,1.one s t2.d 's.:CGrç;(renhë>.ge de_ stoet weer. 
tèrug ve2·,)achten; · . . . . 

De leiders von onze elftailen zijn 
bezitvdn de maandln1itanties. De a.s. 
kunnen alleen .aan hun elftalleider de 
gen. 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+-
RESULTATEW VAi\T 17 J'1\1TTJARI 19°54 
Seniorèn: Junioren: 

reeds in het 
knmpeerders· 
gelden afdra~ 

I;-v .d :Jfeer,. 

Lens 'l - Full Speed ]J. 1-C Lëns B ~ D.H,B.R.K.11-0_ ... 
P,D,K, 2 :.. I.ens. -2 · afg._ Lens C ... Q,.' Ste.pz · 2.;( 
Lens .3 - Tonegido 3 · 0-1 s·. V. T, ·-:.. .le.ns D ; 2-3 ·· 
B,E,C, 4 - Lens 4 . . 1-b Gr.W.Vac - Le·ns E ·2-0 
Tons 5 - Cr.omy'liet• 5 ,-; ·:-6'-C. De junio:i:-cnwedstrijden 
I.ens 6 - H. V, V. 8 .. • :. H. n .9 . va.1,1 ,_;;;p. terdo.g 16 J.c.n .• 

.; ... · - .. ,1erden. afgelast: .... 
- - f .,. . ~ .. 

DE s T~'[QElr :f!LJ IEl~S 7 Eli n:i:rs E . . . . , .. · e, , ,, .,.4"'e,...,,.k"'l,..,c.--s--,Q,"".:.....,:~:,..· .-. ---~--,__ . ..,2"'e,,..,,Jün.s.; I: .. " 
Q,uick8 )3· 22.··44-12 G:r;.W_Vac. 13 2i·:7c"1s-:,.·; 
Rava7 .13 17 ·,32-17 Q,_,Steps. 1r:·19°·2-6'-I1··:,'· 
West.im.7 14 17· .. ·40:..34 Vérbur~h 12. 15', 18.:.2i 
Ce leri tas? 9 16 27- 7 J'uv:ent:is 13 · lf· 41-32 · ,· 
Rijsuijk7 13 16 . 4·1-21 L.:V.S,J. 9 11 '18- 7 



• 
-: ~2~:- __ -:.. _____ ..;-.. ;.. __ --------:---.-.L --~ -'--' .. -~--""~~----------- ------ -----· --.. 
,r C ~ 7 ·13 ·_ ·-1~. 2-2..:?(.• 'G·f> S·· ·,c 10,· ,5.,?6 .; :,.,. 
1:r'.v:~: 7' 13 11 22 ... 3-,,·:,,v:v;i< 1i :ó·;> .-1c;;.;2. :' '-
Jens 7 . 13- ,,lC 17:..2~- leris E·13, 3- · l5-é66 ... 
Oromvl. 9 13 3 6-41. .I~:.~.-.V.C.4 2: .8-,25. 
Archip.714 '.!,19-57 ~.7estl.,ll 1.:10-,.49 

.. ·- ' . ··. 

Deze blikvanger heeft· ten· doel mede,,1erkers o:p te 
roe:pen voer de Lens Bando Nij.hebben hiervoor een 
bassü,t en een saxophonist; _(klarinettist) nodig, 
Verder zijl') ,1ij compleet. ~at deze oproe_:p er nu 
eens niet ee_n zijn van cleJielbèkende roe:pende in de 
,.~oestijn; Opgaven kunnen ·,_,crden geda.e.n ·bij Ton ten · 
Dam, Ieplaan 62, Bijswijk;j Wim van ,;reenen, Prinse
straat en P; Król, Suezlcade_ 55. Deze beide laatsten 
zijn ook telefcnisch te bereiken 

Denkt U ook nog_ aan ~e. r lUQ§.:V~H!<:le.11? . ,,_ ··pp. 

=======...- _.,======= 
A F . . . . . . -l . 
--:-was de zorg..,:voo.r. de .baî.len bij de •·wedstrijd VE\Jl 
lens··l Zondag j.l. :velen·üfuar waar ":laren de junio
ren? K6nden zij nie-ts·· ·andérs doen dan· dit ·\,è·rk aan 
hun leiders overlaten? Allee.n .één :pu:pil volg'de het 
goede voorbeeld.) hie:lden [zich onledig met het te
rugbrengen van het steeds·;weer in-lifbcrd-Costelijke 
richting verdwijnende spelmateriaal. .,Het resultaat 
was dan ook, dat dé Her.en·-Bestuurä.êren· ·eéÏÏ zÖêÏqiar·_-_ 
tij na afloop van i:i ëzë·_ s·té,~machtige voetbalmiddag· · 
bes:paard bleef. ·)la.ar dat uks n:i,et-. het enige .. ,wat ·, . · · 
deze nuttige lijnmens;e.n -0:èreiktè·n. Want het ',zou .he~ . 
lemaal--n:i:'2!t ·zo ver,1cnder:]_.:(tjk zijn ;gewee·st, al_s de 
Fu 11 S,.,e·e·d--d,::fens ie met liet.· to-::o-e-,..,à-s te : afbrékende · _.. ••'j c.t' ... 



-195..., . 
,pc:.. ·;tJ11·· aö·~ 1· ::·,11·./~ .· ~;=-~~ï.;:":ï1ö:t·ä.-~;t:;~ · á·~- ~~·c; ;,~ ~ ~·: ::,., ... :, :· 
1ad b,:;r.::ilct·, uannè'or · cie ba:).Tenvoorziiming minder. ,. · .. 
loeltreffcnd had.gc1-.rerkt, Jl_:l,.!;_'·:1as een zC?er .,.1a.ärdc-
rn llc assis ten tic! · ' · ' · 

..... G. 
= 
3L.A.lJl7 WIT .JÓURlfAAL · 195~ /19')'4 { 2·0), . 

Ma. 11,,.1: :"i'ct.i.s te-ho:peri,_-aa_t·de com:pr;titie 'Qec:r,:· 
,poeaig gàa;t·-dra&iëri: Dè ./f?v'olgcn van voètbal).ozè . 
,eekends zijn ':ooral'•op•_de· clubs1vonden· te merk'èn. . 
~ok vanavond ,,ai, de-· belangstelling •:ieer zeer mi:i.tig.,. 
t;ernijl toch juü;·t:·:in de 1ieken,' ':Jrîarin clc' voctbàl.:: . 
Le rij stil ligt, 'de .. clubavohden· zó o)'lgevëèr. de cni•:.., ·· 
5e contactmogelijkhe(d z_ijn. Dé)~épé; die toch hair . 
)est doet, ·begint .niets; ''ii.ls d.e., leden niet mee,1er- .. 
een. De gestadig neergutsende regen.van Wo l~-1 · 
loori:,eekt· de ve_lden. Dat·oelooft ,,a:t voor Zaterdag 
~n Zond9.é[. In de crisis-uitgave van de Iensrevuè · 
(Do 14-1) bev1ij.st de Pépé,. dat z-ij tèch niet moede
loos wordt,, Op 28 Februari g13,atiLens vastenavo·nd · 
rieren;- ·De junioren mogen 0-p ~?- 16-1 thuisblijven, 
1etgeen voor deze knauen de .derde voetballoze èbm- · 
ietiti!=dag betekent. Zo 17-l :is ,fr wèl ges-peeld·.:· De 
,esters to= maakt.~ go ed .. vo·e tbal onmo ge•lij k en llet .· 
rerblij f op de velden ze·er onaangenaam. De. senioren · 
iehaalden uit 'de 4 g.espeelde wed,strij.den 4.punten, 
le 4 juniorene:Lfta11en zorgden voor 5 punten. Bij 
:.ens 6 was H.V.V. pas. né.·.dc"verplichte.wa.chttijd . 
1et het minim_um aantal speicrs· aanwezig. Zij \~aren 
1aar het Zuid.erpark gestuurd .. ; .. _De W.:!ds trijd ging . 
1iet è.oo r. Te rreinafkeuring .. wa-d'spe lbreker bij · · . 
'.D.K. 2 - Lens 2. Bij de junioren is Lens B bijna 
:arapio eri. · · · · · · ' ,: " · 

De stand na 17 ronden: • 
Senioren · .. 9c · 37· 17 36 ;, 91 i94-196 · 
.Junioren 116 5c· 11 55 · 109 337-310 
rupillen . l?. , 2 5 6 . 9 · lC- 2?. 

219 B~ 33,. 97 • 2e9 541-529 ... · 
· ~ Jóurnalist. . . . 

•---------------~. ----------~ --C 

'A])T DCJ:L" TOT DC:!i:L. . ·'.· -è· · 

De storm,..·di-e Öp Cckenburgh licer en mees ter uas, 
eed zijn invloed .op a11é.:-veld.en, :-waar onze tea.nis· 
1oesten aantreden;.., gelr;len. Behotï.fiijk :s-oel' .. Tias ·ui te·r>-

. . ' ' . .. .. ·.. . - . :_ 

-

, 
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:19.P:._ - -- --- '----- ---- ~~'----~----- ---- . -- ... 
ccara · iiïët ... liiëigëJ:,ljk'èri ~êl.è. d'f'f'tä.11.&h, 'é! ie winil·'mee 
:::a.d dèn,' ·w.ar~n mees-ten tijds ·in de ·aarlïti?,l. · IJa t enkele 
van cnze :p],oegen ook·met ·tegcmwind nog tot meerde.re 
doel,iuhten k<::a.mcm, pleit -vócT hun voe.tbalintelli
gentie • 

Lens 1 ontving Full Speed en kon in de eerste 
helft we:ïnig anders deen ._dan v2rdedigen. Vele Delft
se o.anvallen liepen· vast •·in pnze- ? mans verdediging .• 
Enkel,; uitvallen bràchten' orize voorho2de tot. dicht 
bij de· ,rijabdelijke .k.::epÓr~ doch tot een doelpunt 
kwam. 111:;t niet, Ton te"1 Drun verrichte bij gev<;l,ariijke 
schoten enke°le fraaie ·save$ en kort voor het rust-· 
signáal r1:dde P.v.Elferen,.9l?•de.docllijn. l'ra de· 
rust een hevig aai1.yallend ·J;0ns, .. _,clat e.chte:r mè~stal 
vergat verre,- bîj d1:, heersende storm ge·vaariiJke',. 
schoten te losst:n •. Enkele uit_vtl].lerî.v:.m Eull Speed .. · 
,;iaren no,g· alle.shehalve. pngey~ó.rlijl;c, doch tot 2 min. 
voor tijd bleef·.het .-0-0~'.- To.en '\7er·d een voorzet van 
A.v.,Luxemburg door R.1/TÜstcfeld''met een harde kopbal 
in het ,Jinnende:doelpurit omgezet. Èen zr:a2.r bevcch·
ten zege<· : ·: . : · : · · , ···· · · ' 

L:ns .5 W/'1,!3 d!'! · ui t:z:oriderirtg bij de. senioren. Het 
::indvonrdee1.·van de e.e.r-sté ·helft leidde y,e_lisuaar 
direct' tot ee_n- beleg. vàri het'Crolliv-liet-doê]., dqc·h. 
11as na. e.én half :uu:r: kon '.JJ.V.erheggen.de sco;re opent,n. ,. 
P. de J;.ee_u,? zoTgde· piet: 2 --prachtige goals _v:oo-r een 
-~-ü ruststand .. In ·-ae· h,eedê hélft tr;:,.cht.ten de be~· 
~oekérs 'doór een s'ei·:L'e overrómpelenàe' nanvo,.llen' de 
stand . te n:i. ve'ilèreri, maär .onze .verdediging gaf geen 
kri:np. Cok_ëen· ·n:o:n:tal vr.ije 'schoppen. ~e\re_rde de. · 
gasten .niets' op._ .Lens· ·..itst zich zelfs aar;( de druk· 
te qnt,:'ilrstelen e.n onda,nk5 de tegenwind e_nkèlè' ge:_ · 
vaa.rlijke o.a)hvallen- c-p· te zetten. (de bal bl'ee·f ·laag;. 
hersem·!erlct . G.Iar,1, G.v.Gein en T.Krol zorgden in . 
deze period,e JJog yoor een drietal doel1mnten, ,mfJ.r•
door hèt.5~: eert uitstekende .:.f,.-0 -overninning boekte. 

. " . 'L d W .· - . '- >. 0 •. 
, Lens-- B \:as·.,,e1', het .e.J.f.taJ.;.. -d...-:.t..to.ond.e sJ:iet bes·te 

te 10.mnen· ·vo·tdoeri aan de hoge eisen,' die de ,,ee'rs~ 
·ill:JStandighe·a·en ?.2.n de spelers stelden. Bij het 'ann, 
brèken vc.n de rust was &e starnI 4-0, in de 2e h,l:tt 
- met· TI~nd tegen! - y:er4• de score t9.:t,)J.;L.,O_:p_pg!';-;-_ .. : _,~,, 
voerd_. J5n• d~t tegen D .• H-:B .. R.-:-IC~::i '11uim1e·r ·3 ~v9-n de · 
r:.'1:tg;I.ijstl w;.v;;Qein .,doe·11;mntte 4 mw.a.,- è:..:: ·meeste· 
"'c.üdci'rcn l keer. ·}fan11!i.e '1;- ,cl: ~c.on1 pro'düceerde 17e:J. .• 
:~-.:t iJ.ooistc 0.oclpunt. A.v.G. 



î 
. 1 - .,-. · · · ·· . DE r; -~ ~--;- s·\tf)l!°-_ v··t··j•'· -~·-·· .... ••·+~., 

Wèelcblad van de R.IC Sportv"'r•?-:ii•:·ing :(,-.. '.:. "11 :'"!21 · Opgericht 18 Dec. 192c. S-::c'r.:.:v.S}infe:0,n(-~,;~--.:.35 
Terreinen Ockenburgh, einde. La:m van li.eerc:.e~·-;·cc:ct 

. . Telefoo11:nunn11er: 39.68.46. - . - ·----------------- ·- ----- .• --• -·---- .· ____________ ..,. __ 
Redactie: L.de '.Veert :en A.v.Gastel 
Redactie-adres: :Anna,Bijnslaan 17 
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I.3I;"St 
Zaterdag 
Zondag 
Tuia[inda.rz 
Woensdag 

ZAK A G 
':\C' Januari: 
31 Janua.ri: 

1 Jièbru2.ri: 
1c rebru2Ii: 

28 Januari '54 

E}TJ)A; 
Iens A.::F-H-T. · 
:Lens l,(! )-2-4-5-7-B-C-D-E. 
Clubavond. 
Bestum:isvergadering, Gaslaan 5 ==:cc·-=-========··==""==---=====·========::,:==================== L ::': lT S 1 H I I, LE G E R .S B E R G 

ï Zondag a..s zullen onze voortrekkers voor een 
zwa.re opga.af komen te staan, Hillegersberg, een · 
van de tuee grote concurrenten van ons eerste komt 
op bezoek en zo.l v0rslagen !1io.:ten narden, ,!il lens zijn ka.ns op de· ti•tel behoucjcGn. Dat de opgaaf 
z11u.a.r is, zal niemand willetj betwist-:n. Toch znl 
de uitslag gunstig kunnen zijn. Onze e-2rstc clf
to.llers zullen zich daf.\rvccr tet het uiterste moe
ten inspannen. Dat zij dit zullen doen, daarop rekent iGcler. WJaar cl-:: s:pel2rs ~van het eerste rekenen 
op hun bc:mrt op U, op U:1 2.011\73Zigl1eid en op tm 
steun. Laat het zijn, zc::-..ls het enkele jB.r:m gelci:den °::2.S, toen Lens degr:1.datip,.:edstrijden spelen 
moest 011" g0stcund door een "·grote scl1i:?...re sur.iport:.:rs" d.-2 ncctzakclij!cc ovcr:,;inninttn :Joektc. 

Y:c:ri; c.llen, ·~ant nu ,;,ordt{ het bel~:.ngrijk! 
Vee ruit Lens! /· 

D=: REDACTIE: AAJJ HTIVi.' WOCR:J. J 
Bij het begin vc.n deze j i,c1:i:-ge,ng vnn d,c Iensrè

vu~ schreven ~:Jij- o.m., dat -::;ij r0kcning· 1:10Gsteon · 
houden m;:t het o-p de begroting voer ons clubcrga.an ui tgetrokke11 bedrag, dat bes).ts t ri ~t c '."rschrecl.dn mocht '.,crdr:m. Cnda.nks ;het fe.it, cl~'.; si'''°'' '•'1.Jf September de vcrzorginf:' i:·: .;i .. ,· · :·:22r ~, i.cd t, 

j 
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- • , -. :-, . J.. i-. .. .- .1., • . i_ -: .. ~ . ;,, . . . . ' ;,,. 
1s gel?le~c:· . .,. c...::.u ~::i:•,;--=rn.:·.:.-~·e:µ·:t::--.:' •-;~J:t=ct-e--·v_9et V?r~e+,_r_ ,-·. 

· lrunn·,,·n· ,,.,~r· ·· · · T<.,-'""'e"i·",'···, ·- ··lr·•·'·,0,n m0 xim•,,~1 B·,-~ -"· ,'.'--. c'-"Li. •• ,-",':" - ,.j.._.,.. __ v1,,1,.---, L.J,";~.J.. • - ..1..v ~ ,.- c,.,.. ~ .~ ., 

.. -pugi.na.'9 ·mcg~_1" -~-1~.:.~~.1;:· ~i-2t·:·g~•VC:lg i'j_ie+."Vá_l) is;· a·at ·' 
·,:ij enige· ru.bri..:,ce,, z:Lü lèn: .. ~10 eten' inkrlll)'pen: Cp de 
e~rste plo.ats z::-:1 "hJt· zoeklicht" :illind·er uitgebreid 

· ge.mi 'àèhi'Jï-ièn-. - Yéë:'rti:-iiï1· z·ull.i:irï.ï11-:a::::z·e_· rüb.rîelë: ·ti:i:. · ·· ··-
. leen opm.::rkingen o·rer q_e bezççht_e· ,,edstrijden ucr-
den gemaa.kt, ;Het t:e,dstrijdvs=rslç;g· zult" U :iant;reffen 
in de rubriek '.'varî. tl.oe ;1; tet dç e·l il, \;é\é'arbi.f er r2ko-. 
11i11g.'.rt1ee .. óoet .-card.en' ge houd.er.,: d·at q_c,ze. VQJ:_i,·J,c~ge:n. · ___ . 

· in 1r::t, vcr,vo.lg_ aéér kort zullen zijn. Cck het Blntm 
·.,it .jc:urno.al- z:;i.l bepe:ckt .m;rden,, .,Vc;,cr -G!11de.re. n,rti.,; .. . 
kèileri "zii.i; zëli:é r. zei iang . dé . c cmp12·t1 tle 'rië'g . vé lep ..... . 
draait, ·.,aarschijnlijk •,7einig ·c·f geè1r"plo.tits.-zi,jn; · --- · 

Wij hcpep, __ d_;,t_ d_e:zci' _tèes,tanét ni_et. ~l ti:c _lp.ng z:i,l 
duren. Er -r:crdt- na~r een- 'c,plcssing .gezocht. Vindt U 
h'"t niet,-.prettig-,. n-;i.j _.zeker niet .. He.lrir.s lcaj1 het 
ni0t éndörs. ~ · ·, · · · Red, 

0 F F .. I C LEE L 
In· b::i.llctnge: ..• 
lfo. -3c: G·.Gerritsen; }l:ulshcrsts_tr. 2?6, 19~1t..:•39. 
l"c, 31·: F .. Rijkelijic- . _ .. . 

, l:).uizen,_ _ Ern .. Staas'fftr: 24, 3c- 8·- 138 · 
Te·. 32: F. v .çr. Cieest, .. · Ccj_:,e,rnicuslaan 48, · 22': 3- '39 :·. 
}Te" 33: ·G.IcJ:ije·s·te·ijn; KC:Jçcsncctstr .. 72 · '25- 2 .. •40·· 
lifc. 3,(: P._Ré:ed'ijk,' ' '1Tni'llq.ptlru::.ri _l).cÎI_, .7'-1 -"9 
Me: ':\5··: f\.._Pcels;' · _ TTillie·1miniJ,str:26L,2's'-: 7-'40 
Ann~-;.iig ép C,ckenl:iri'r.-gh :- Oi> ".\·1 .Jan. : ·Hr:·. y/. ~èrh~gg~n,· 

:. ., 1 •. . __ cp 7· Febr. : .Hr., H., Hè ukès. 
'1fog=als het ndres·.vaii'd.e waar.neménct;.secretar1s: 

.· . Pater A •. v .. d..Bè:sch scj;··- .,_ - ·-
Fred·; · He riá-r1'icp le in 2 5 . . . _ 
Te 1.: 1 s ·::,;vc11ds:. 555867 ,-. 

~ virc dag : 33b.9-12 .-............. . . . .. . . . . . . . 
PRffiRM.1MA SElUCREN VCOR ZUIDAG _31 .JAEUARI 195~ 
2,-- uur Lens 1 - Hilleg0rsb.erg 1· :çerrein 1 lckaa.l l · 
12.- :uur îcnegidc 2 -- Ic:ns -2· -----·Rcdèlaoil, ·vc·èröurg· 
2. -- uur ,-er .BlauD- 4 .- Iens 4 Sclli:l.'l!llelï!eg.. ·: . 
112. -- uur . .;r.en·s 5. ;,,_ Vic13 5 : -; .... : Te.rr-0in 1 -1c·kac1l 2 
2. - - uur: Ce'feri-tis ·7 .__ I.ei{s 7 :;, · · _Ley,.wg heek nTc c raw· . .. . . . . . . -· ~- .. -.. • ..... , . •.; .. 
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'" ;,.;---. '-:; .,··, 1· · ;••-:rr•,•r. VA"•---•-.:. -'•· ··.·-,.., _,:; -.. · '·:..• ~--1•.·- ,.::r. .L'l•. ..... • . . • 

1.::., ,.; 1\. '..-:il! c-,,, ;·,Admiraq,l,E.:.1:.~~rhoven,ff.Kçrte-
ko,r,s .1'. ûct . .=;-, ng, A • .Hc;:ppenbrcuvie"l:·fl ,.A.v. Luxem- . 

burg, ~-J:;ffo.ke t. J. \falsteyn ,K. Ku.y:pers ,.F. v. ~T5,e 1. 
~- : ·.JC v. Gast el;.H,Kem:per,v;. v .Laa.rhc ver/: 
Leidèr: Hr, H;· Jäns·sen ,. '. -: :: · · · · . . . · · . . .. 
J,ens · 2; · :R.Mn.hieu,A. Bc-giscl:i,;·P. v .Elferen, C. Hïllern::.ar, ' 

· .· . L:de: J3ter,J',Rccze.nburg·, J,Wüstèfcld,R.Wüstc_~ 
fc ld ,A, He efn~ge 1, H, 1t_aaat~p2.,d;W: I-Iegg_e ,. . . ·: : i ··: 
Res,: T,Vcllebregt,JoBi:ë-rtmciJ..,I.cïdcr Hr, ·A,de Wè.ért 
J:!erÏs . 4: 'J. J~er, J3, v-iVe lzen .. H.-l-I~ lmion.: C .·He cg8vcen, . 

. J. v. Wes·ting ,H, Slii::drcg t ,H;1.Ji llems·,. J. J3eyers -
bergen, L. Fc rtmari,:L.J3crà./G .• ,; . '7c.s titï11;. · 
Re . . ? -s.: J,Meyer,J,Kuypers, · . .:· ·• 
:Eë'ns 'i: J·oFrij ters, J. Y ,_Luxcmbt]rg,:P .Krc 1, Pb:,de :t:e: i!r, · 

I:]" 7
T l A'" 1•n• :r.:.· "R d1··,., ,-,·v i. r.:..C u c2s :, • J.\I'C -,.r . o.c.. .-îiJ.::eur....-;•.J.. .... v... • ;·,;_,__;er, ... : c r,-. 

hoggen,H.Muld2r,G. v.Ge:in. Res ,: -G,L·,.m,J.Brcch~d. .. _. 
Lcns..J_; :A:.Blc ~c';_ J ;B~lle:ring,:J, v_, Yen re cy !F·.Mcurik,H. v. 

· · · d. Be cgoardtfJ;BcntJ-2:;:S. Sarc '.!.er>., J. Pc llc~c!"' rn, 
H. v ,:Rijn, :t,;:1'Ties sen, J: v.-.Zc11. •. Rifä". : G. Eend-riks, F. ten 
Berge . , . · · · -.,.,... · · · · · · · 
_}_J::H;Aan,yferde;rs_: Centrtleer_ gced de ,::Jedstrijdfrrmu- · 
lierèn, al:vcrens deze .aan. de. tegenn~~tij. te rverhan
digen; Op Ze ndag 17. Jariun.ri j, 1. alt1eer een c nnccl.ige 
bcete ! ·. :· .. : ·•. · · ·· 

.. ,, ... ._ ...... . .. ·. .. . . . .... , ... . 
PROGRAJ:Il\iA JilliICREN VCOR" ~~JDA(L_'< 0 J AJIIUARI · 132/

0 
•• ·, 

2.. 45 uur -Lèns ,A ·.:: .,,Jillie'.Linus : Ter:,:-eiri ·1 lckaa: 1 · 
< 45 uur Lens F •· S·. V. T. · Terrèin ·.,~ lckaa:1" 2 
2. "<C uur Lens H - V. V. P. . ','l'eI"reirf ~ · 1ckaa"L 2 · 
3 45 uur·•:Quick Stens -·.Lens :r·: Tèrrein. Jlîijkerl:Làn,n 

PRÇG-RAbJMA JillîÏOREN :VCCR- ZèiIDAG .:_.i,1. _ _;rAin:iA:··u. 19' ±.. 
1,15 um,.-·Le:ns J3 -,D.H.L .. · · ·'r'il'~rrein 3 lèkci;t"I . ."5 , 
12. - · uur Ver.buc]:J.. _. ~ .Lel",IS- -.C . . 'l'e~re in_ ·Pc e ld i., k: . 
2. 3C: uur Lel')s D __ - ':!~s Jlo,nçlia" Terre in 2 -lc L'!.o,l -5 . 
1.15 vur J_uven.tas ., , Lens. E . • lE'eqe: in Oclwr '1urgh,_, , · 
JUl:HC:f(ES, A'il''?Ei~TIE'! ' . , · 
A: 

B: 
C: 

D~ 
E; -· 

()ps:t;;lling; reserves en leider zcnls in .î.e vcrigc 
Le:1s revue •. 
Zen ls v r.n cuds , • ___ ... 
Res. G,Jehee, Samenk~mst-_-11 uur H9,o.g,.:,eg_j1.(e!c 
The rbeckelv.,;:,n ,I,eids:r Dm-,.:J •. 17e>,1steijn .. 
;Re-sc-~y·as: evc'r?t1,Je;e1:- u:l, t i· • ..,:· ·.· · .-- . ·._ 
~qs · .. L. v. ·.:rcs ting_. :~ id.eq:- DJir. 1r. 9-i l l~ ssen. 

.•·.:: ::. ·' ... 

,. 
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-~2 ·r-~···_:. .. :_::ji1--SPêë it. IBëC;~ . Rc~Së Ï-vèS'' ~:,,..·v: { ·. ~~~---~.::~· '5-(, T:ii t-
-~-~·-:. :;_eider Dhr. G., Lc:.m: · · · 

- · ,\.".~:. ·.: .. n c uds. Le idèr Dhr. G. Ke7,1per: 1·--;:. 
ï-·: Als '"~~; .. ~ .. cEds. leider Dhr. H. d::-; J3~;.kkcr. 
- lîi-:,t -~_, -.-2rmijden '."!.fschrijvinge:il tijdig o,i:m Dhr. 

L. v. d. :neer, 1rrcrdi,çi 75. Tel. 333388. 
- Van ::::! ~ S-tri.1\!Cr .:ntvingcn ~ . .1ij g0cn beriè{lt r Ycr zijn 

uegblijven cp 17 Janurcri. In v2r1J'.'.l1d met dit 'ver
zuL:1 ,JCrdt E Strü·.,er deze ,!e..:k niet cpgesteld, 
Verplichting tet bericht blijft bestan.n. 

- •'.Af" uit de vc rige Revue he e1't bij een paar jun ic -
ren enige cnts temming ge• .. ·ekt. :illn inderdaad hebben 
scnuui,:re zich ,:el degelijk verdienstelijk gemnakt. 
Veer hen geld het stnndje nntuurlijk niet. 

=----=-----------------.---------------------------
BLAUW WIT' JGUR1TAAL 192'</1924 (21). 

Tub 18--1: De redo,ctie v-:rzc..:lct :uij het jcurn~l 
--..~:..t t2 bèkcrt0n, c~:i1d::-.:C d2 ki:srevue vccrtc-..c:.n met 8 
pe,gina's ui tgepr::-,c.t r,1eet zijn. Ik zal mijn b2st de 211. 

De Lensrevue ge..: ft e p 2:)c 21-1 in d~ o,fde ling "c f
fici 0..Jl" enige bcl2~ngrijkc :.:rut:.1tics deer. Bcver:dicn 
l_c·,-.n ··1·11 1,ze11· "~t L>11a ··eer- 1:i.-·I;· ~-·r"~ deel z~1 1°· .. ~:~~ , . ...., J L!<,. ii..,; ..:: \' ...; ç 1.: .,;i :.., t,~ _.-.;-

_;;ien Q;-,.n het N.K.S. -k::;,1:p in Vught. Wij deen h0"1; ::1.:ot
çcn 1:1e"r'..r i='Ccc1: vccrlcpig ~l 49 bl~1u-;.!-"'.:~itt0 junicr~n 
dili een fijne vQc::.ntic,.:ec!~ in het vc orui tzicht l1eb
b0i1. }lc:p0li.i!-: treffen ze gccc1 ·1.1c0r. 

Vri.j 22-.l: 1\'len fluis ~er·~ ::;lij in; dat cel:: het 
ni0t1Tt.:? huishc-ud2lij!: rcglcr..ic:nt nu deer de in stilte 
·:erkende crr.mlissie is vr~_tecid. 3innenJ::crt zull.:on 
"::ij er ~.;~ 1 .:n0e r van llc rcD . 

Za 2~-1: Kcning Wintc1- regeert. De velden zijl, te 
112.rd, zcdf',.t de junicrcn .,.~hu.is negen blijvGn. 

Ze 24-1 scheGn tcch neg éin ui ts lc.g cp t." zulh,n 
lr..:v0r2n, "..7ant de t.'~dstrijd vo.n Tc-ns ·1 z·cu dr c rga.c:.n. 
Bij c1.anke:".lst cp het D.~'LI.-terrein durfde de scheids
r.::chtcr h0-t <:Y0n".:'Cl ni0·~ 0..2.n, zcd~t h0t derde vcGt
·Jc.llczo w.2ekcnd .::en fcit ·:::is, De c.fdeling h:7.d nl. 
r2c:J.s ~s rncrg2r::s alle vcldc-n ['_,fge!ccurd. Zcu h2t Zo11-
d n" · •~+ ··crden? 'c._, --~ u ·· · • · Je urnali st. 

VARIA 
- Zcnde,q 1.1. cverleed de vader v·an Kees ¾S. 'b.n· 
:-:.::rte b~tuigen uij de fnmilie cnzc ·innige·. d2clne1:ling. 
: .c ze Gcd hc::a de eemiige rust schenken. De RequieLJJ;ÜS _ 
·.,e relt c pgc drager. in de Pa.u 1 us lee rlc o,a.n d" H<-12.gc.:,.,g c p 
Lcnd~rdc..g 23 Jo..n·. tè lC uur. ·· 
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Weekb:!,?,d_ y~n.de• Jil,K .. SÏ;>c.rty~;tenlging ~et:Jig· én :·:°'\~el~· Cj;Jgericht 18 Dec, 1920. Secr;•.::v.Slingel11,ndtstr,-'l35·, Terre i.11en , GgJ,cerf\)y-;r-gh, · . e iriçle•.;I.aan' van· Me erdervpo rt ··.~· --~ ._•rr;'elefoonm.uru1wrfJ9.68.46-.'.,;: ..• :_:.; ___ -:; ;_;,.~.._. ---•- -- ---~-L----- ._-----~ .. ~- -.'"".----- --- --~,::"~~~-~":"'-~.:.::.~:-":';~ -Redactie:.Lde Weert,en .. A.v..'GasteJ:c .. '.:: .·~ ••"· Rèdac.tie:.ádrês: ··Arinà;Ëi-j'nslaan. _ 17 .:. : · . · :. ·' ,., · ·,GLrorj\inµne·r:: ·Penn~L:enjrS.: 33.6.7.11 ... · •. · ,,. Adminiiitr :-'.adres: .:r. J. v. Luxemburg, Copernicus::tr: ·55 :, 
Jaàrgang ·195?,/i9511 1/c .--~3 4 Februari '5.4 .. ·, 
L :il: Jt S. ' Z A IC A G E N D A,:. .. .. --,,~,--- ..• 
Zaterdag· 6 Februari': Tens ·A:cF-1!-I .... als het war.m .,. wa te:r'· ;regen·t o'f geregend: .· · '. 

{~z_ondag_ ·, 7_· F-~~ru_ari_: 
:, /Maandá;g.J. 8. Fébruaii: 

héeft·.'. · . .. 
Lens 1(1 )-2.-A-5-7-B-C-D-E, . of .schaatsen. · .,, .. ·•· · · .. · _,. •.• 
Cl ubavond ! ! 
8 uur: '.:Bes tuursve rgader ing., ..... -.:" Gas'laäü '5; ·--· ·· · ·: . · . ·•· . · 

:/ Woensdag 10 Februari: 
,'/, 

,!' 
-,-===ë - _, --· ' DE REDACTIE ÀA1:, 'HE·r WCC}Ul' 

· Het ko_mt ·r_egelmatig voor ~ ook-in de. Lensrevue -dat de· tegenstanders·worden a=geduid als de vijrm
delijken. Gelukkig is het .ove:r: .het algemeen ip Lens . wel zó gesteld, dat het niet nodig is er .DIJ-cc:~:-"<JJi.J-·•,.:zen, dat dit woord vanzelfsprelcend nooit andè:i's -bedoeld.· i!3 àari tussen àanm.lingf:,tekens. · . :.-,·"·,. Cnlnpgs lazén wij ergens, ':hoe. iemmid ook tegen-: '·'· het woora·_tègenstandêr bez_w.aàr maakte, en er op;. •,•·.ïi· weèi:i} ·'a:a t· men: in: de sport sie'ch ts • tegensnele.:r:s : . : • .è ' . , .• ·l• . diend_e: ·_t_e' kennen .... T':ge~ .d ~~.e, 1oP.va tt.i_ng hebben wij, een ·be'zvm.ar. Besc11oliw 2:erust_de • tegennart:ï_j als tegenstander:, mits' .daarbij bedenkend,,. dat het feit .. do. t iemand tegens to.nd er is o.p e-èti.sb.e!pa,al-cr -ge;b'i-èiF-0·.==-°'-;:.;. -c _i.c. ,de s.t.rjj_d p,n1 1de .pu1-terf·.;. •nïè1t iri ·het"minst:; een .b.eletsel behoeft t~ zijn_ :_om -hl,fu verd,er. ·a1s. '_,; ·- · vriend te beschouwen . .r1,n a'îs'yie ,zo .onze tegenstan.:-· .. __ ders o:p: .h~t. · .. swrtv.e,ld;.le.r.~.n;,.'?.;i-é.n; kari- da·t er ·wei~·_,.,,•. licht, he.t- z,Jjne tc1=·. b.iiid:réi:g.e~) om ·d-aar-bui'ten .. ~ ,pok ... · 2ls" het :9):lÎ[,ge~;t. wat .,lJelangrij}ce:r' ·kwesties gaat - · onze····-tègenä't':ëêvérs. D1J·, deze, zelfde. wij.ze te bej ege-.. " . ' ~ . ~ . . . ., nen.. -~ .. • . •· ·., i~- ~; -~ ·: •• 

Red. 
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-202------------------------------ - -----------------~----
A~ngenomen uls lid~:" ::· ~~.~ -~- , .. _ .. ._ .. 

" No-, . 39:. G ,Ge rri tsë}G"-.:~;~IiµTànö rs ~;:; ir ~ 266, _ 19-10-1939 
t Ho>·'.\l.:-.F,Ri.jkelijk'-. ·:.: . _· . · . . .. 

. . : .,.: .. ·.. . ·· hu{z~n;: Erh •. St2..G.sstr ,24, 30- 3.::1938 
"lfo. 32: P,v,d,9-èest~. ·. Co'.[Jcrnicusl2.c.n 48,22:_ 3-I939 In· bo.llotage_; ____ , _______ . ····-····-· --·-······· .... ' ............. . 

No. 33: G.I.çoijesteijn,Kok-osnootstr.72, ·· 25:' 2-1940 
lîo. 34: A-,Pöels, \r1ilhelmin2.Str;261.23-· 7-194C 
lic. 35: P,Rêëdijk, : .-VaiJ.l2.ritlag.h'llCII;7- 1-1939 
No. '.l,6,:-,N.Gillissen, I_rïss.t.r.aa\t,1C6., ..... 2-1- -8-1-907-...., ,,,, •• , .... ··,, ';-_~ •. l ,·_,'• ,.', 

Jubilea: · ·· · ···•--··· · · . . . . -~· ..... ,. . . . . .. 
1 Februc.ri '54 waren 12½·-;i=r ·lid:· .. , 

_,, .A:.Bogisch, ~L.Bom;~W.H.c;gge, ,J,v,Luxemburg jr.,· 
,B.Vink,.,,L.de Weert; :Proficin.t. 

AD,nwezig ·op Ccken1J"urgh: Öp 7 F~br·. : Rr·,''7. Verheggeri; 
I · op 14 Febr.: F..r. H. Haukes. 

H.H. Bestuursleden, atten·tie! 
,/ De eerstvolgende bestuursvergadering vindt pl:::.o.ts· 

/
' op Woensdag lC Februari u.s. in de school aan de 

. Gaslaan 5. Aanvang 8 uur. ·rn -verband met· de belang--
rijkheid van de agenda is aller aanwezigheid dringend gewenst. , · · · · · ·· 

-x~o -C-o-x-
B. B. C. -FILMS _ . . 

Vrijdc.g 5 Febr. a.s. worden in,het•gebouw '1De · 
Vereniging" twee. voetbalfilms ge·dràa.id, nl. een vo.n ·· 
de gehele uedstrijd Engelo..nd ·.c, Fifa en een korte ·. 
film over de mo.tch Engêlo.nd '- I-Io'ngo.rij~. Het gèbouw ,• 
is gelege~ __ Wi.ilemstrcJlt L :ibnvang 8 uur: p_recies·. · 

K..-;,:::.rten verkrijgbc.nr 0, f. '0,75, zolc.ng de voor
rao.è. strekt~. bi'j ·het "H.,'i.iigs-:DQ;€tbl6.d 11

·,. Herengri::.cht 58. ·' • • .t . ' • -·.. • • '. , -• ·:· .:. •.1 .... . • .· • 

NEilERIÁNJ) B - BEtc-IE.B: -~ .; .. . 
Te ·spelen op· Zi:.terdo.g 3 April"· 154, tèTre in "Hout-· 

rust", .:i,,,'1nv_o.)1g, . .i.6 .i.nir. ·· :· _,, · :: .- : . : · . · ·, · · .- ·. 
Prijzèn d~r_p-~q.ilt!'len: .. '· .: - ·. 

Zitp),::i.itsen:. 0v.ei,d.ekt f; J;,,-, oriöverdek-t f .• · 2, -; 
Staanp'.l.-é'.:;:.tsen: -f-c l,,.:. qn ·f. ·0,.qç: .rongensp1. f. 0,25 

G,:;j:'-:~d$èlen ,kun'1,e-i;t· ?ich •véé.r:l ll,'1.,n,rt:scliriftcli.ik · 
meldcA ]?ij de hç_cr<·I.::::Oukcs ,:~:2-,l Schuyti.l"t:i:Mt 6C. 

~ · · · ,-x-o-l-c-x-

·' 



.. ..,,. .. ..,J...,,,,,..i:..,,;;;....i.;;.,i.,_i,~-.i.i- ... -- ---- _______ -.., ___________ ~ .:.-~--=~~~.;:. -
Pnc -;r ~,;-r. .,AR-G!-=J: .). ,.~. C ., ..... , :. .... • • c• • • • .. • ............. '. • • • ~ , .. ,:-.,.,,..._ - ~-"" , .. , .• , , . . ·. . . In de op 2o ~·:1.nu.u;'_i_ gehouden zi t.ting' v6.i-1··de prot;es toommiss ie. 'is<.et protest van Archipel _in~é!,ke, ·ae wedstrijd lens 2 - Arcl'üpel 2 afgewèzen. De uï'tslag blijft 3-2 in.het voor9-ee1 :V;.i.n I.cns 2, 

· ·· ·-x-o -0-ö -x-
_J?ROO RAMMA: SENI CREi:T VCCR Zü.tID.AG. FEBRUARI 1 o 4 

~- uur Lens.1 -, Hil).cgè.rsberg 1 Tcrrèin 1 l.okaa.l 1 ronegido .2 .-:.Lens 2 ·. Rodel~b.n, ·Voorhqrg 
12. ,- uur 
2.:..:. uur Or. Blauw 4 - Lens 4 Schinmeb,eg 

I.cns .5 .,. .Vies 5 Terrein 1 lokr?.o.l 2 Celeri tas 7 ·:- .I.cns 7. I.eyweg hoek }Toorch,1. 

12. - uur 
2.-- uur 

EN ZO IS D:ill OPSTELLiING VAN: 
1.ens 1: A.ten Drun,J.Ad;ni:rac.l,E.v.Lc1.n.ri1.oven,H.Korte-ko.as, F·. de Jong, A .. Hoppen bro U~7'2'.rs, A.v. Luxemburg, }I.~ake t, J ,,Wals tey.n,K. KUyt>-::rs ,F. V .}Tiel. Res. : A.v. Gó:s te l,H. Kemper, v·; v. Ia.arhoven. 
Lèider Hr; H. Jans'Sen. · 
Lens 2: R. Mahieu, A.Bogisch, P. v .Elferen, J .Bo oi-tman, : L. de Boer, J. Roo zen burg, J. Wüstefeld, R. Wüste-feld, A. Roèfnage 1, P.'._Naqs te pad, W .Hegge. 
Res.:· T.Vollebregi. Leïder fü•. A. de Weert. Lens 4: J.Jager,B.v.Velzen,H.Helmich,C.Hoogev~n, J. v .Westing, H;Sliedregt, H.":"lillems, J .Beyers-bergen, L. Fo rtman, L.Bcim, G. v. We(lting. · · · · . ~;: J.Yieyer,J.Kuypers. . 
Lens '5' ~ J. Frij ters, J. v. Luxembyrg, P .Kro 1, Ph. de Heer, · H .Haukes, A. Kro),, ·P. de Leèut7, R. v .è .Meer ,W. Verheggen,H .Mulder,_G. v. Ge~n. Res •. : G. Lam, J .Broc]:mrd. Lens .;z: A.Blok, J .Ballerlng, J. v. Venrooy, F•.Mourik,H. v. 

d .Bo ogo.ardt, -J. ~pntj c, E, Saro lea, J .Pe 11.e'koo rn, H. v. Rijn,L._lifies sen-, J. v. Zon. . · · .&!!_.: G.Hèndriks,F. ten, Berge. ····· · . -x-.o -0-o ~x-
PRCGRAMMA· Ju1Ü'bREJ.'î VOCR ZA.TE:RDAG 6 FEBRUARI 1-9~4 2·.45.-Uur Lens A - Wilhèlmus :Terrein ;L .. lokn1:lol 1 3·.4"5 uµr Lens •F :-,S.V,T·. . -Terrein 3 loka.c1.l 2 2·.3C uur Lens H - V.V.P. Tèrrein 3 lok=l 2 · · 3 .45 ,uur. Q,uick Steps - Lens I _Terrein l'îijkerklno.n. 
PROGRAMMA JUNIOREJJ. "!OOR ZCNDAG FEBRUARI l 4 
1.1 uur Lens B - D.H.L. Terrein 3 lok,.a.l· 5' 12. :- uur Vcrburcl1. - I.cns C Terre in Poe :.r1 i.' l:. 2·. '.\C uur lens D - '"hstlr.>,ndia Terrein 2 Je··· ~,.1 r. :.15 uur JuvcntD,[1 - 7:r-ns 3 Terrein l'c!,:_:'11:."..l::· -i:J ... 



~~1g~~ 7·--x~~~~i~f ~·.; _ -~·:."' ;;'" ·;::.-'" .::. ;:~ ::::~:: ::-.~~~:~:~;7,2~: •. 
A: Ops tellin1(, reiiërves· en lei.der zoi:'-}.s in' d~; ~.ns_7_ . . · revue vc;ri ·-21 :Jo.hun.ri .'· . . ~ . ·, ;. · ·;:~" :·. ~ .. ,. '· 
B: Als Vê'l.D ou:d·s ; · . - .• . C: Res.: G,Jehee. Srunenkoinst 11·uurHaagtieg hoek·' 
- ThorbeckelD.an, Leider Dhr.· J. Wo.lsteijn, 
D: Reserves .e.ventue-ei_ _uït E._ •... :'. .• . ..... 
E: Rt:s .. L.v.Westing-. Leider Dhr: lLGillissen . 

. F:· M,Franken s:pe,elt mee, Reserves A,v.d,Lb.an,H.Wit-> 
ters .. Leider--:Phr. G. lam. .·, •., ..... · 

H: Als vun ouds.· Leider Dhr. G, .Kémuerma.n. . . 
I: 41s. van cuds. Leider D4r ... R,- de Ëa.kker. 
- Niet te vermijden a.fschrijvingen ti•jdig a.un· 

Dhr. L. v.d. Meer, lfoor~l';:it.75, .t.ci. .. 333388-. ··· ··· 
BLAmif wrT •,rouRNiAL i953J195'4. (22 i-. ..,.. 

De clubcivcind vc,n lib.· 25-:b• ::llweer ze2r m~tig be"
zocht, bct°ekent voor· tvie·e co.mmissies: uèrlc~ ·do.t :-:·-:. 
i,uo.rschijnlij.k ·voor niets zo.l Zijn. De èco ·en _jucb . ·: 
stelJ,im,.elftc.llen o:p, n.l.sof ue niet :plotseling-in---•· .. , 
de '1-1int"er ,zi°ttcn, ·Gelv.k1::tg mc,i,-r; dat dè o:pst9llinge11 
die--deze avond ge:mn.:;,.kt zijn·; ookvolgeriçle, ke·er g:.a-. · 
bruikt kunnen •;,orden; Ji:!:i:sschÎèÏl hebben ae,-;e' me.nsen·~ :., 
de.n ook -een.s··cdn. rustige.·ó.voricL · . •·--__ ·' ·< · · ··-·· · · 

Vrij. 29-1 :- ')\ree krc.nt"efiberichtcn tck<?nen de. om.~ 
sto.ndigheden: C:p '.l., Ji'cbrutrî· 17órdt de· eif·s-tèdcfitè,'pht 
g:.,houdcn; de velds:port·.,cdstrijdcn-·g'6,c,n. f1fët·' dc!Î-r. _:. · · 
De,-tempcra.turen.·z~jn 'dt!~c pc,-:ilc.hoé lc..11g~_r hèl'.? ln:ger~··· 
g.e'.'JOl'~eri-, het ijs qp. 1TC.3rte:11 s ').o ten en .. :P~,:,._5sc11 hoc. 

· lé.'-nger _hoc Jd.ikker.'.' Dé{ ir0.etballE,n, blijveti ·oïnnen; ·. -
m,g.r.i.r do:;:: s ohe.a. ts en jii)ó.rden · vo lÖ :p' · g.j'brui kt·; ·: '. ·. · DG .. ijsko.u:de, sta,rmn.chtigc o·o stenwind rn:a. t . .. .. Zö. -:ii-1 voèicn;·aE:t ne er,n0-·g-nièt.van·;~f,zîjrr_·.·.Dè"··· 
thermometers boeken luagterecora·s; -hetge-e'ri·niet 1\'i:1.--· 
zeggen, dat het niet nog koud"er--z~l ,;;orden. De . 
v.ors t ,kr.u1:_gt,JJ. ep-,_;~~- gr,opd:C . .;i,!J •. .-.Jik )1.ell. zo~ het, ~~yo·èCÇ,,·:: dat we:--·o-0·1e.A. s ,_:-Z_o:l')dO,g ... nog niet -2::ullen :•s p-e-len. ·En~ . · 
fin, de ;,v-i.e:r:de weJ=ilt-.z.o.nder vostb;1_1::-is n.lvreer o·-pg_e- . ; te kend. : : . . . ; -•··. ... . . . . · · · - -. ~ . . _., -·· 

--- .. -- •.. --- • '..; -~• ;' =, C.; .. :;:.;,··•:: -~'.~~~~-~}.~•-.~-~,>~C . :· - . ····~· ,': :t-: : ... ,..-.,', .~ ..... :.';. .. ·,: . - . 
,, -: : ,: .· . .: . .:::_ ~: :··; .. . . 

., .: · .. · .. 
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• • ...... 

-·~··- ···-·. ·~--~--·~······ ·····•·" .:-.j ·.···:··········,.-··.·-·· • ......... -~ ... ~-~:::~-':·:~~::::f··~:~:"b" ~~ ::i .E ;~~~:,i·~·~· v:"t<;.:: ,'~~:.:.:'.::··~·~::: :;c;;:;:?ii; 'Jee1-:"fl:•,d .. ,ö.h ae· ~.K~ S'.Pol'tv:e'~ëniging·I,~nig €!!1: $riél .. : Cpgér'iê:,t 18 Dec,·192O. $ec'rl.:v.Slinge!andtstr.135 '.L'errèiheh"tc•kenburgh, .. einde! Laan van·Meerçl~rvoort. :. : .. _ - .. · ·' ;'·.Téle'foöhntimmer:(39•68.a6. . ......... '~•·, .~ <. ·----·--· -----------------·---------------------·-, · C Re~f.j-ct~e.:·.1:.de·.:::?et;tfe~ .A.'v.<Jàste.1,-:•~. i: .. ·.~: • · l:}/;d~actie-~dr_e_s: ·AnnqJJ3iJn_sla,a,u·-- 17_; . Giro nu;mner :· Pem1. L,,e.rï 13. : . 33. 67. lL Adniinis tr. :-adres :. J. J. v .Lwce1µburg, Qo pern•icuss tr .56 Jaargang 1953/1954 ., , :.No:/~!i.; : 11 Februari '54 
L E lf S 1 - Z A ÎC A G i lJ D .2\.~:' " Zaterdag 13 Febr. : .l.ens A~F-·E-I. Zondag •i4 Fe1Jr.: Lens 1-2-4-5-7-B-C-D-E. Maandag 15 Febr. : Club:;i,\rond. l · Woénsd.ag J 7 Febr.·: : Zoµ ·de,- Wo.e,nsd_~middagc lub ï?eer - · · · in actie k_o men?'. r.flS•-..-. 

\. =======--=====. . . '=.:J: 1_ DE REDAC~I3 AAlT l::8T ··.'ct.RD;. 
-·------ .. 

( Men hoort VJel ,eem, beweren, dat voetbal ?een I sport meer is., doch een wetenscnap is geworden. Er zijn ·boeken vol geschréven over voetbal, er ZJ,Jn tijdschrîften, .. _.dié; .l1un kolo_ill!ne11 vullen met l:le-schouwingen, are zee'r inter:,~sJant kunnen zijn~· mae.r uaarvan de. präc_tisc_:,e, 1,.ai:trde vrijwél r.i:hil • is, De po-pulari teit van-J12.t iró.etbalspel is· <=r -oorzaak van, .da.t "iedéreen" ;;id:i/:.met problemen bezig houdt, die :re·chtstreeks of zijdelings met c·nzè sport in verband s t~an _. .I{et s·i;ii! 1 als zo.danig, de organisatie -van ~e K"lf.Y.B_ •. , :qei; l'!,lllate.urisme, h.et be leid van de• v'e,renigi ng~,b·es tµre,n,, alles wordt . door ,1il-dan°nfl,t~terzake:..kundigfp aangegrepèn ·om uitvoe·ri-gê .P~êlé.J:io:uw•iügén:_t_èniqe-sJ;e te geven. He- . laas ma:ke·n: è ok ële · o•ffièiele ,o:bganen van grote voet: balorganisaties zich schuJp.ig .{aan het onbouwen van allerhande theorieë11, dîe; al's'..,m_en de waard_e:,sJ,an .... de praqtijk.gaat toetten,· na;~r,.kç'ilieri' "o'i,· v·e·e"1 gè- . sceyeeüw"' en wéinig.J1ij_i ~ :Wi,.i,:,s°i4o,veri, -·d at:..zowel ·: ;;Sportkro'niek 11 .als 'lSpor.(pare;de .. ,iat dit betreft o~ de v~J:keerde ;i,1e~ê'_f:~j-r_:i:iE::n\d~~. als_ cl,e vereni-:g111gun al q.eze. 'l:i_e~fil?):1W:q1ge;n;,tç= zeei: t2r .har~e n0-• .1,,r: ï _ d;_; .c 11,-1 PS, -.d.o,ç ~ d~, _ thqo :çq f;t-s che bo,1Ien op ·cl ::n du:.r 11.:t pract'i_s~lw ~-,:~t.eJ;, :\q0r zull:.,n zien. :.'lij ~103;ie:1 : ... i.:r binnan!ce:l".t'•náclcr o:;i 1 t0rug t2 koman. _ 
'' 

1 ·Red_ 



-2C6-
-------------·--···----------------------------------::'ICIEEL 
.,.:J:4',',~~!·-~•...,.-,,.·,~•C~.-:c-~: -~•f-· -·~·;·~-=-~-· ., .., " 

" r,e,. 33: C', .• .:iui" --é ~-i.~n, - KÓkcsncotstr;72, 25-2-i94C 
lfo. 34: A.J?ccls,-- - W-ilh<?L.ninastr. · 

26, Lsd.23-7-194O 
:Vaillantl.11O II, 7-1-1939 lio. 35: P.Reedijk, 

·In ballo ·i;asrc: · · · 
· 1:ro. e:i.6: :ff.Gillissen; - Irisstraat''106,: 21,-8-19L7 
-Aanwezig op C'ckenburith:·0p 14 Febr.: Hr·.W.'Verheggen 

op 21 Fobr.: 3:r. Z. Haukes" 
·+=+=+=+=+ 

H.H. Juniorenleiders, attenti.~' 
Dinsdag· 23 Februari te 19,'.l.G uur wordt aan de 

Gaslaan no'.· 5 naar àanleiding·van de onlangs ·Jeëin
digde 11. :c. S. -jeugdleiderscursus een gecombineer,1c 
vergadering gehouden van de Juco en alle leiders 
van juniorenelftallen. 

At_te'}_j_;j,e H_?ren Aanvóerde_:r.§. van het 2e- t/m 7'': _elftal 
Uit de "Sporkroniek'' van 1 Febr. j.l. nemen wij 

ové:r het VfJ lgende bestuursbesluit van d·c KHVJ3 afd. 
D2n F.aag : 
"Indien bij een vastgestelde wedstrijd de aangewe
zen scheids.rechter niet aanwezig is en geen andere 
daarvoor in aaru:1é:rking kc:.;iende scheidsrechter ds:: 
wed~~rijd kan l0idin, kunnen d2· uanvo0rdçrS over
cenkom_;n onder and0rc leiding te spelen. 
Tot nu toe waren beide aanvoerders verplicht van 
deze cvcr0enko1nst op h2t ruil-fornrnlicr mededeling 
te doen Gn hun h0ndtekening onder deze mededeling 
te plaatsen. 
:Mocht in de toekomst de 10.atst bedoelde .meded0ling 
en hand tela.:ningen on tbrek,::n, dan za 1 de gespeelde 
Y!edstrijd toch als bindend ,,orden beschouwd. Het 
Bo ndsbur0au is dan~ bevoegd om bG ide verenigingen 
t2 be1:Jo2ten voor aónvcllcdig invMllen ruilformu.: 
lier"." 

+=+=+=+=+=+ 
RECTIFICATI:8 

Kaarten voor de ,;edstrijd Yederland B - België B, 
die. 3 April wordt gefrpeeld op 1:outrust, ,;10eten 
rec,ltstre;c:ks ucrden aangevrangd bij dè rcrv:r, Ver
hmgde ':o i-.· .. s; 6,' onder gelij.kt•ij digc stcr-:;i1,g van 

:..:._• .!i;. ·J .<~_--·· ~~ -:-..: t f ~ G, 4C adminis·tra tie kó s 1~crr _ · 
.. . -~·-::•"?:! r}i.::~e11 auS "r.ie_t ·,Via ·r:.;: :-· .. 1:i·-::c·:1....:c:s-::2r 

~· .. ~ •v_ • · ·.--,· C" ---- _, __ .,d +-;; - d· cl_r .... L•-•J-:::lni;.~ ..,î-.....· .. , ... e.1. ... c ,;er en. 



' 
, - - ~'- '·-· - ~ . _.-,, ,, ._ • ----- .--. ------------------ -------------------------· ... -.. - ,, . SElH OREN VOOR ZONDAG 14 FJJ:Bi'n.'_'illI 1 C) i:;'4 .. 

~-·:--:::-::·.-:.::-. L.:ns 1----F..illcgersberg 1-·Terrein 1 lok2.é.J. 1 
lf.- t·i.;r J'on.~gido 2 .- Lens 2 Rodeln.nh, Voorb1.1::-g 2. '- - uur Cr. Blaüw 4: - Lens 4 Schi1.c1meh-;e2:. · 
i2.- uur"Lens 5 - Vies 5 Terrein 1 lof'~'l.D.l 2 2,-- t,ur c·eleri tcJ.s 7. - Lens 7 L8y;-reg ho.ek Jfocrd".7 
EN ZO IS-lJE OPSTELL~NG VAlf: . 
Lens 1: A.ten Dmn,J.Admirnnl,E.v.L'.!.;;rho.ven,E.Korte-

kan.s, F·.de Jong, A::-rb ppenbrou•.,érs, A.v. Lmw:nburg ,E .Enket, J. Walste"ijn,K.Kuy:pers, F, v .}Tiel. 
Res,: A,v,Gastel•,H.Kemper,V.v,lanrhoven, 
leider: Hr. H . .Jansse·n. ' 
Lens 2: R·.Mahieu. A. Bogisch, P. v ,2:'.l.fei·en, C .Hi l 1enaa:r, · . L.de Boer,J.f<cozênburg·,J.WÜstefeld,:=t.:7Üstc-. fel tl, A. Ho efnage 1, H. lfuas tepad, 'J. :-J:egge. 

·Res.: T.Vbllebregt,J.Ticcrtman. Leide:r Hr._A.de \'Teert Lens 4: J·. Jager,B v. Velzen,H.I-Ie:tm.ich,C .Hoogeveen, 
'J. v Wes ting, IL Sl'iedregt, H.''7illems, J ,Beyers-1ie rgen, 1 .. Fc rtmrui, L. J3om, G: v. ·11es ting. 

~-: J.Meye:r, J.Kuyp-crs. · . ·, . ]~ens 5: J· Frijters·,J,v.Luxemburg,P,Krol,·Ph.de Heer, 
H.Ho ukes, A.I~ro 1, 'El. de :Leem,, R. v. d .Meer, W. V'a'r.eggen, JL tfolde r, G. v. G:: in.. Res. ·: G. Lnn1; J. Bro ch:1.rd .. lens 7: A,Blok, J.Ba.llering,J. v .V;;nrooy,F·.ilburik"H.v. 
d. Bo c go..;::.rd t. -J .Bon ·tj ",E. So.ro L" o.., J. P.--, llekc o rn, H.v.Rijn,L.Niessen,J.v.Zon. · 

B'i..!!·: G.I"Iendriks"F. t-211 B•.rgc. ~ 
' +=+=+=+=+ 

PROGR.Al,MA Jli1TICRii:F VC.lR ZAT32DAG 13 FEBRUhRI 1914. 2·,45 uur Lens A - Wilhelmus 
3',45 uur Lens F - 8,. V. T •. 
2·,3C uur Lens H - V.V."i .. ; 
3 ,45 l:Ur Qui cl: Steps -:- Lens I 
PRCGR.AJ'.ffiI.A .rmnéRE1'1' V( CR· ZOïJD_.;.G 
1. ·:i. uur_ L::ns B - D.H.L. 
12. - uur Verburch - 1011s C 
2'- '.l.C' uur Lens D - Westland ia. 
1.15 uur Juventas. - Lens E 
JUJ:ITOlBS, ·,iTl'ElTTIE! · 

ferrein 1 lok~~l 1 
Terrein 3 loko..al 2 
Terrein 3 loko,'èl 2 
T2rre_in 11;ij1c.::r1t.:l~~n 

; 
14. .FEBRUARI 1or-4. 

Terrein 3 lokaal 5 
T-::rrein Poeldijk .. 
Terrein 2 lol@n.l ·5 

. Terrein Cckenburgh 

A: Ops_telling, reserves en leider als in de I.ensre
vue van 21 Jhnuari. 

B: Als vah ouds. . ër: Res. G.Jehee; Sruilenkomst il uur Haag.~eg':t.oek 'i'ho rbeckelaan. Leider Dh:r. J. -ilals teijn. . . D-: :':<éserves even tuee 1 uit· E. ···• ,. 



-• ------ - -·· ..... --~- ·• , ~~ ~~~i:·-~:;z::~:~:rt~jtJ~I(}f~#;:~~~i-f ~i;~ifi{f i:"iif ~ ~~-~ :_~_ . ;-,;;:.. • ••• ,-"r,m •• _"'n . .,~:i,l'"·~-1-: ··'"e._. ,,es .• /•,. v.d.Lo.a.n,H.îh t.ters •. L1:.ider,J,:hr·. G .. _j:u;,. .. . .., . . . . .. . . H: ,Us vo._n· ouds. I.éid.Sr Dhr. G. Kem:perino.h. : ,- , .: . . .. 1_: Als van ouds'. leider Dhr. H. d.: Bakker> · Hiet'. te vermijden o.fschrijvingen tijdig o.an Dhr. L. v.d. 1ieer, lfo9rföml '7-9.C:.fel;,: 333388:; 

• •· r •• 

. -· . ~ - i==' . --· ====· = BL.iJ.lJ\r11/TIT .Jt;1JIDTiil~L 1mLJ.95!L:._(2-:i,). . · . · , . . , Het is vf!;nd2.o.g (.M-1.~1:.21 üeer ·een· tikkeltje kouder den gisteren. Het einde m:.n het hogedruk-g.::biqd is nog niet in zicht. Het vo.lt d;:1.n ook l"ii~mand k:!alijk te nemen, dat de clubavond slec~1t bezocht is. Ilc zie er vn.no.vcrnd bij een tem:oeif'.tuur v::m ·-1e,cr en een ijzig.:: oostenwind ook niets - in. "Tóch blijft 11:::t jam."l!er ,' , d:'lt. in deze :pcri·ode, 1:,2-0.rin de ''oé!.,llen niet ::,,.::.n schop-. slij t2.ge ond,2rh2vig zijn, de clubo.vond nïe t ·:!é\ t m::er het tref:p~n~ v:an .de knsers is. De eifste.dentccht is. op Y/o ·"'.\-2 gehouden. De Dinne.ar v·. d.Berg :l,s _een onde1·':,ijzer. &.d nD.tuurlijk "tcevallig"'' e"i=n.vrije dc,g. · · Evengo<'.d toch ee;;i" mooie :prest8.tie. Het die};!te:punt '· ve.n de vorstperiode schijnen i::ij Jntussen gehad te hebben·. De, Y!eer ·zeer bescheiden, Lensrevue vo.n Do 4-2 vermeldt_vqor het·eerst enige ko_pere11_ju9ilea.;'· W,2t dat betreft heeft er bij Iens altijd een·1eegte . bestàD,n en het is bijzonder :prettig, dat· er ee11··aq,n-· vang is gemai'"l,kt deze lacune. aan. té vullen.· Er za.1· · echter heel ,.•rtt archief,,erk verricht.,.mceten vm:ráen voor de ['.chterstand o:p 1:?.nd.e.re· .c.lubs:'.g-ehe"el· is ·inge•.:. haald. ·zó 7..:2: Vo-o_:i;, .. ,:;ie het nog niet.·v1ist•: de •5e voetbo.lloze ,.1eek zit er ook i:.•eer-·op:_·Ifopelijk is het , voorlo:pig de. laatste, üant vanmidd.::.g ·dooide het, .mo..'.1.r · d2 sneeu,.' V[',n vanmrond .ko.r;i óok nog invlócid hebben. · · Af,:•aohterr is _de boodschq,If ..• -_ ,_ ;_._ -~. -. _!.<1.1,,rn2.l_is.t .... v=A-~:f"'.A""'-~:-:-: . . ~ ~ . .. . . . ·- -
. ' 

' 

- -Wij v:e:rno.men~ d~t "il.ë ·Heer Lam, .;b.der :v.:m '·ons. lid . G0ro.rd, vorige ueek•ïs 'overleden: Vlij pc.tui-gen- d.:: :fruililr;;;_cnze decln~n"ûng. Hij ruste i,n vrq_d·"• . - Eindelijk luzcn \·.'e y:~or eens een. tln~g,~l..,.O.ri.2f. __ v~n.:•·· .... .:- • d.e fe.m. ,n • Ifot bleek.· ;·:cl, do.t de 1,lJ:,:m'.,hét- ojl:pèi•be"st _ . · :::i.:ilcen.·De levende h.'.1.ve o:p de boerderi•j~ · re"e~.s- lrn1g ~•;. • niet g,.:,-rir:_cs i:L~\r, is neg steec~s rtan .uitprciU·~->~:on-·_ · <.· . ..:r:.!.._vi··. :~..:...:s C;TI "j-[':..n·n.muscren:: zicfi_·n-0s t in· c···-:i.1;1..è.;·. -- __ .z.L·l'·•": 7 ···. Q•-·'-~,,.~n,,,.c·, ~-,i~ .7(:1•-i;-;cfi-S· CÏ:, -:_ .. .::~.1.-·~ • ... _·. r-•r0"1·--•-._Y_ ···-·:·~, _.._- ---···--,l•.~~l,.,~.;1."'· .. ·~ __ ·:.;;': ..u.i!t .--,- .:..,~i:'-R: .. (l:-- '-,--.~1:·:.:: ·-:. ~ 
,, ...... \'. ..... ;..-~ c...; •'- C:·-•• ~ .,_ __ 1.::. -•...:~, i...C.T1,,;ij.••••·•·\•.1. .• _._ • ...... r--~G'l l· .. 1,t. ""i,.,- t" . ., . - • • ., , !-· :.. v • ~ .... d.1::1. . -• • ~ 



- ,-~· - .,. ., 

•,1.::- .. ·.:./.:. ~·f:::\:.'.~.D.:N:',;1,::,fiF{F·Er:IrE::ffJ7f ~k.:::,~ . .; ~-~ ~- ~ =:::··\:"~:.:; :· ~-;\ :_, · 
: • 1.'fèék-l?)a.d ve;n.' de'- R.,K;, Spor.tvé'çénig_ipg ):enig- ep., Snel ,, , - .. -
:•Opgeri-cht: .. :18. l).ec.-, -:19~Q._ -se·c:r; _:y~§lïÖgèlanà. tstr .•. 135., ·.; .. , 
:-çTerrein~n. C.ckènb.urgh:;· ·. ëiridg.'_I,ç,än;·'V~n -~er-cl.erv,p,ort • .. ;; . · .. ;:: 
' ' · · . - ·· · ':i.'élefoönnllllliller·· · 39 ·68'"46 ·- · · · ·· • 
~r~ ~ -~ -~ ~~ .. ~_:-;·~-~ ::·...;~*"- ~-~-~.~~}~ 't,:-~ -)::---:-,-.~-;~_--;:+·t.;;~ .. ~_.:·::._ -~ ~ ~,.:._:~·,.! _ _. .... ;.~-~ -~~ ... -'~- ~- ... _ 

:;~ · ."Re?á.ët~e·::~:te_Weert'.e_ri._A:i~~-G:a§tel, ..... _, .. . 
,,._ __ :<!3-~ä.act1e;:::8:°:re.l31: ~na BiJns},á:an',17:. .. · ·_: '•. •· _ · - . 
~ .. :G1ro:nunm1er_: Eenn.L.en -13. ;-t33 .67-.11., · ·. · • ·,-· ,· . 
;;..AdDinistT;•-adres::•: J. ;r .v::Lili(ém.·qurg, Copern fëûss t:.-. 56 .. i ··: · .. • ': ·,_ •. 
;;.; ... ,· .. • ........... -··-· , . ., ... · ... •· .. ,-.,c.,,.·.····•;.- • 
,;Zaargai,g·_1953/195.4._ ;; Wc, •. 25 · •t,:lé Febr)làrï •5'.4;: 0 

~--•. ; . • 

:.:,._., ' ' ' ., . w• •· ~~-• '_' ,_ ~•--:-~=:•:-:-:-.;..~•-::::~a:;~-:,-.:•~-:.• 
;:+=+=+=+=t=t.=+:"+.F .w. .,,, S T A V o N j< +=+=+=+=+=+=+=+ ., 1 

~; ' +=+=+=+=-!' {:·. =/" :'._·__ . . +=+=+=+=+ •,, . ''·•· ! 

. To.on t Uw ·(:elangs telling·_·: 
Komt ailen. o:\' _28 F:, bruarî naî'fr "Dê·n 

- . . . -- . ·. .. . 

Eatuurlijk hebt t cle i:i.a.n1<:on~iging geJ.ezerÏ over 
~ onze ond~:.-ops;.vas·tena·••Jnd op Zoud,ag. 28 ·Februari · 
· a.s: 'En natuurîijk hE ,t U gezegd·:: nDàá.r: moét ik bij. 
;i:'zijn11

• Jj!ep goed -lid·,, àn ·érns. L. erL_,s: kom,t immers 
i :overal waar hij zijr clubvr:Lenden' kan on'.t:moe_ten.. . _ 
1 Ditniaal geen è"xcusE!P-.- Het,--is_ ~en 1Zqndag en met een 
·;beetje .goed~ .wil' kai:·."±edereen zicfh ·a_üs vrijmaken, 
, De vorige avonè; in "Den Hout" was_.niet zo-zo,. 
'maar gr13,nd;i.oq:s-:':'Waf ~e eigen· ~en~en da(ar. orider de 
· bezielende teiding v,n enkele enthöusi{tsten brach-• 
:: ten, \?às- af,'. Ieaé·r·, · ,"ie daa_r aam'le_121ïg ·üas-, . zaL _ , . 
'kunnen ·getuigè_n,. dat het Bi:n ·:progralllllla op niveau. 
1was, Iens_·w~rçig.;Beschaä.fd _tot-{en me.tl•'. :qe _enkele 
·opmerkinger1 ~<?.ve;r ,de minde.r.' .. gunst:i;ge :uithó.~l<; va:n · <j,El·· • , 
zaàl zeif·.zijn-t"é:f,.harte gêp9;:1eriJ I~q~;i:ëen·kr;ijgt ·• ·· 
op. 28 Fébrua.r.-i,,;he;t ·v&lle ·;g~zicht fqp hêt.' torjeel •. Er· 1 ·: ·.' •. 

· is dus geen: ·enlçele reden· voor :ve:Gzuim·. On.de.r cns., ·. ,· ·. 
gezeg!!., ï'!a?,r'bJ;ij-.vc:q (\/:. ve:;J.:i;: Q:ii.e.i/:~:t\cl;E! ·ge.i,iicht~.ri" ,,·: ': :,:: ·,,.:.'.:,::: 

· die vi;oeger op ,geen 7~k.e:J:~\I~'ns':~Y.o.né!.~9n.tox!l.k,~l'\?,,\:~.-:"..:1:};i.,'.,,.. ':'_' .. 
<Màg ik ~veri_. h~rfnr1É;_rè!], ,r~~jl_.~2_:~:'Ïi,'~fs:"_DS!tlJJ!J{;_yf:ää:r•: ~::f, .• i·>'.~--, . 
ge leden, wae.r, een eclatant Jif@_J;Jenlco o,r .. : zo ~maar·. a.: j• ·: ; =a~:e-•,_ ~ ·' ~ 
vue 11li.lij n. IèloirÎ)~' -z-ils:11 z:ong; JuJ.~;( 4,i( ;_ii16:c~ei1 :.\veer,:·: .:1:~r.;.' '{ :>.: _ :.· 
eens b~ij k.. g~;ycri · '.yah• .h;-lp b~·pmg's:.~~ lling._.; .l?fij,:z:ï:jn •·::~.:~·- \' ~. ·, ;:~, 
vast niet _-b'.1.1nd voor- het,·feit.~·-.:~~r de -jeµgd ./l.eI ~::: · ':;· .'. · .: :'..~~-• 
to,ckomst is:.· En. tóc~•,ge:l.ovei:i .1.-11J.~Jzek?_r·-.. ,;ieten· ·: c:,; - "' : t-- ;·· ··: 
klinkt '.~é.llicht'-óa:t: ohaa,ilg~·~I~m)"f.de.,t··ge,:.oude·~ge .... ,· ;._ ··: .-,~•r! " 
trom,en" vgp_r;/dië jëng~ren·,ao•n:J!in:iel~~g(;! -~teµn ":ZÓU'--i' ,,,-.•.r., 

. ' ~ '.; .: ,·· .. ":.-· ,:~ t.·--:· /: .• ,.~•· ~- ·::~ ···:~< .. ' . 
. •· 1 



21C '' · · ,.. · ,, '·-·· .. _. , 
: - - _ :-~i~ -~.- --_- ~;. ~~- -!:-~~ ~.; ;;2;;_.,;J;;_;i/~:-.~~- :'._:~_;..·_J~~,..l~g~!" ~p:~- .-~ .. :..._ :;L,.;:.J 
d cm kurme,1ft!:liê-t~'l.-:e:nc,n' oififó::r,,":,ci:'.:U'b1i"e'f d.i:'i,· ·te:.1:bci'ie ikeh ,'ó ~ ·.\. •;n 
d i 2 vrcre:qzÇ:rJ:: ~\r.t51ifd-i1·s;:;·c10.: .. o;ifr~-10·,~ .1 r,:f:.T,if.•:z&.r:ke llllle:rkend ~ ,_.:~~:- i/.:; f .,;,"~ 
"..as in, Lt!.ns;,',;::'Zp:".d-î li:':i'i i1s. ho:o.r1 j é ;, ;;':V:coie genii,;to e11' 1.'las· .;_·._.~; ~ '';,, 
er stemming. F.0t ,is tegen\10.oli:d:i:gr een dci'o'ie. bó el." . _' •, 

· -· - · 1.aar 4101=· -kl:m·''d'i--e'. ~s·t'e-r,m1in:g :'te-rU:g'·'.ro'n!e'ti· ;' "ä:I-s·-'Zi,"';j"· ;-~d-i'ê"·.;."' ~ .;;,.,-'·- -~':,.~ 
, er· àl tijd hun inond ·vo'i" vari; -he'.bbé•n·,· •.\1egbJ;ijven·.?;:Da:àr- • · .... 1 

' 

om Zondagavond· 28 Fe.brtia:tï,.álle'nynaa:r-•-'!Den Hout'' 011 ·" ;·;. 
het Bezuid"1;):lo.ut;.:: Er,; x!ord-\j5rq;n.p~;,om '8. uur .begonnen. · . ',ij 
Voor-,)'1~n:;•:di_e.·:cve,r:zekerdii;;<;J:l:le.n·.,z1_,Jn. va_ri ee.n-:P),aali_s, · ,:.~' •_;;:;;, 

... bestä:ät ... oP, ,d~ ,c-X:ubavónd''va:ii" 22''.Fe'iirua:r'i:'geTegenJ:'fé'i.Q- :. '; '~ 
kaar j;,:jes-te~ko.p~n,,,.cflij ,~ye.r'l'iacp.j;_e·n, allen-di~~he.t"go.e.d""" -.. ,~ .,;~r 
menen met: ons,·Lenig en ·snel ..• , _., ,. . - , .. ·· .. •. ,-= ... ;r 

. , +~c:-. : . _ .• •· ·Feestcomité. -~ 
-------------------=- . -------------------------- .1 
LENS' ZAKAGE'N'D . .-A- n 
Zaterdag '20i,Febr;': Lens ·:A-F-'H-,,.I•. · •"·.1 r"~ ,;. 

:'.ondag 21 Febr.: Lens 1; - }Iillegersberg l! 
-· ?V 2·· e:_,---:- :s •-.:--E~".:-:. Verd0f<.Lèns:. 2-4-"5 .,;,7..:B--C-D'-E .. ,:,. · -:. ~: r:-s 1r ·t,. 

lfun.nd_ag :--~22--~-Fe.'b'r· ;.:_:· Hèt· ·i:fèé-r_ ).i'O rd:t ;,•zachte·r; dus":: na·ár ;-r ~, - --~ --~ 
;. ~~l- ~:!;::•-:~ ... L1 -de: ö!u'bf'"I .u'~>-· ~-: . .-;,;:;·.·;. · .. · ,_.- f-_t.~: ·.' 

Din~dag'-:r•23rFd',br,.: 'T,rergqsfé;_..i;;;i ~ucc_:ert juriió;enlei', .•. ,·.,.,::1 
, . · c .. -,.,·.···--·:t~, a 0 rs··,. 7'1·a:s'l...;~,..c-·5 • · .. · ... ; ...... , ·,. ... ., , ,.,'.tl 

-- - .- •<.--'- -• - \; ., • ~ • w<X.1.1 , • • • 4-- ·, · ,-r 

Wo.::nsdo.'g"•24, Fi:i-brT: De ·woîii:î~d'agnrfddägciuhl · ..,:,, .·. :Ï'.' _:. ';r:~ !•~,,; 
1~_:·.:Dr~·t:~-::.-:-- c.;-~··_, 8: "ûi.ir :·_; ·Bê's•tUUtsv2-:rga.dering t .·h .,v., :;..:- ;,_ ;-s--:\1 

~ .;,. ·.·L_{ ~/J.1 ·;~:.'1-fil.>~- · c:fë)VQ o"rZi ticif. :... 1 ••· "__ :··-~~1· ~ ~-; ·t ..:" .t 'J:~ -· ;,: 

Zondaj;; ·2fitF,i1Yf:i1::•·Gróót Garriávi1sf-?est· in' "de'ri-Rout';'. s;, -~. 1 

,.,_,..._,.,.,._ "..;:-~~•,c, . ,·•; .. ~-~---.;_ ,· ~ .· • . .,' • . ., .-. ,_•;•,: ,._;;. ~_i•jJ•''[, 

DE RillDACJ::IE: AAlf: FlET V/CCRD, -' :,.. • •:,·· , · ,-: ,.·. ,l , .. · f;J 
. We ef3i-tä.,..iWë-filr· 'v~:llèn -onèevéer ,4C C ~Lerisft:vuc's ·in ,de ·. _. · ,.;,,. •; 1 

brieve'nöi:i."ssè:fr vàn-: onze 1e{iêrî'•'e11:'.-doniitéurs,_•1;Tij nióge'i-1 ,.;.C•,:,d 
als bé,ké'ii<I v-érêildé"rst6111:n1; 0 diit onze in "èen blau':7'' · · · ·:; t1 :1.tl 
jasje gc:Stëikéï:r-:(tfo:mä ook blóté ).clubbladèn:in:•dtm''<. ·,, 'iJ:·.,t;l 
huize , v ,cj:IuxéÊ!bÜ:i:g ·voö rzien -tmrden va.n•-'dci -·.idre:sbillici- ·· :,;,;c: -. J. 
jc,s. Vó:f.j.'g@' .. ,:tè'elk,~,èrd •:fee'± êen'miJt:PäD.l bereikt, .• _:; ·, .... c:.ü:: 
'.,ent hé t: äruitai~dó'or ·ae· "ht?'er·v. · r~_emö.urg( 'én .-zijn , . ,··' •· -

. , huillgenótè/1~\iê:fzó"ri_d·e:n'.;TI§nst~vuJ-~~-pct'sseerde de.:. ~.\!.'c: .;i :·, - ,;·;:;: 
, ·· 1 0.OCQt, l'iortd'ê'r '.':iën:..vi'·fti .idüiizirtd: : .,'!,,..;;,_·•'i ··;_ .;;,LJ·.,•:·~·.;c',f 

. e -:i:s,-.:gite . .-;:.,:~ .i.e.;t'. 1J,;.ev.err,J3 r ;. e/s i;i\:::m :;;,:ne .. ,ms:i;a '.:· < -;J•. 
: arbeid, fdie;'.,ïn~het ~sêhrij:vè'n: vari .de ::Ó.d:r;e·-sban"d"j.és; .,; ;' ·, !t-,Jr: 
het :P lq.ltlceii,;î:n:e, ifr:l:' te'r' .. pös.t·;;, be zörgèri'.' :'en '.'d e~admîni!S-i: <c -•. htLo. 
tra tie· van. ,!Ie,fE.q,e.rgéli"j,R;ai:i.rttài·.äxdnrp.lari:lrt "'J?ig':f; :bê..:..:' ë: -i · · t 
sloten; is,, erio;rmt:•Hi:tt:'.b~lelcl'tli;Jtèverts_;,.-;'aa.-t .nîe.ii.:ë:én :.•2 :,,71

: ; · :· 

,.;é i:hig-_ i;p tfü:l:e,~-yè::r:bëe:J:d.±11g :,.' ~Ji;r~ke ndi111e:çk':!"a'.J;s ,.~he :t ·ver\:. ; .; '< . .:.~· 
zend en .. va mmrl s:;; ci.bub'b'.l! i:1:dtpîi'-&\,¼ rèffii:t-fn~ ~ó,d-E t lcäii' tY:óá-cl.e·n ;· ._,, l: :n: 
.gdlilmd. D.:: clubliefde, die .pit déze activiteit · ·· · 



.. . , 

"I"'· ., . 

I ;· .. ·: · ~ ... _......... ..... . . -211-
~-----~~~-----~----~-~~~~~~~~H~~-w~~~~-~-~~~~~~~~~~~-~.~-~-~ 
sji"..:,.:i:::t, rnoge vc,lcn tOt · vo·o-:rbe-~id. ~_tré~ken. ·~·tiiJ-::if:···-·~-· 
:..'-'11 Cl! i1.::c.r V, "Luxeil!burj.( .:(i:fri in~"t- )'lCID "zfjli ·1;'":'-zf1: Je· .Y.t'«i·-'···:_: 
:1,~r;;::: ·C.;:::.:m voor hct ve lê ,.•crk, d2.t .:~ij _ in de :;I.oop ·. . .. 
de;:- j :::.ren in deze rci:,\ls heeft verricht -cn. ·.!tJ. l;lopi'm; 
d:2 t 1211s i}Og .long :vç.i;i• zijn Yh:rkza.c,nJh~id I)}-t:g pró fi ~c- ·· ·· · 
rqn. 

0 F F I·.C I E E ·L -· 
A.'1.llgencimc:n · als· lid: . .,,,. 

_,.,, l'fo. 36: H.Gillissen,' Iri~-~trci.o.t'lq6, ' 21- 8-1907· 
In bn.llo t:'..f!C : . _.,,_-_=- ~ - • , 

Ho·. 37: R,Roodbol,·: Apcldoorn~.::l: 196, J,.-;I.2-1942· 
:lfo; 38: H.d.Dri_jvdr;- V~c>,lrivier _109, · .. 
iiànt1ezi,g·op Cckenb,.;:r"g:11: Op''2J. F~br._:· Hr. 1:1.Vcrheggen; 

. · .. · op 28 Febr.: Hr,'H. 'I-foukès. 
-x-o~O-c-x-

H.H. Be_;3tuursledcn; atten·tie ! .• 
De volgende bestuursverge.d,ering vindt plua.ts· op 

Uoensda.g 24 Februari u.s,; t'.h.v. dè heer· Pra,ald!)r 1 
Regentesselnnn 3c, R.ij\mi,Jk. Ar..nvang 8 uûr. I. v.m·. 
de belangrijkheid VG.n çle o;ger).dn is a,'.Ller_ i:\o,m,e:üg- · :·,·., . 
h,:iP dripgend. geuen§lt. . · · 
H.H. Juniorehlêiders, o.ttenti·e I 

Dins.dn.g23'·Fébrunri á;~. te 19\30 tiur·i~èrdt uo.n 
de Ge.slo.an no,· 5 na.ar o.anleiding van dè on·10.ngs b_e-
c indigde N .K. S. -jeugd;I.eiqi:,rscursus een gecombineerde: 
vergc.dering ge+'lo uden vc.n :d·e ;ruco met 2-lle junioren- -

.. l.eiders. · ·· : .. · ,: .. -_ · --: ','.' .; _ ·. · ,: :.- · · · · • ·-·i•.":.·. 
Een overzicht van de ondcrr1èrpeh wordt de· betrok-

kerien een dezer'.dG.gcn tir.inzo.ge"toegezonden. · 
. ~ . . . .. -x-o:...c-o--x- .. , .. ·--

. " • . 1 
·---111 zijn vcrgedering vó.n 10-2-1954 heeft het Be

stuur de __ leden_ vn.n de -Co.liilissi0 tot herziening v::-..n 
dif filtr..tut6n cri, 1'lct ,Euï's1'iêtîë,clïj1CRëgiçmc'lit vc:n hun 
opd~::.cht ontslagen en c.lzo de ccnimfssie ontbondcm, 
onder d.:mkbe tui ging. en ·:!d.?,rdç,ririg vó or, het inte!!se 
•:ierl~ voor de vereniging vs_rricht. 

-x-o -0-o -x-

:i-.c· -

,;.."; . 

·~, .... 
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PRCG:?t.A:' .\ SEl{IûR':!F VCCJ. ZClWAU-21 ·. FEBRUARI 1954. 
2. ·--:. v.~ ... ~;i." :i:':ns l ... "}ïi lJ,2g:0rab~g--1 ·,Te"rreiri~ 1 lo kOiäl l . 
12. - Uur ·2c~:0gido. 2 " Tons 2 .. ~.... i'e·rr~in Rode l;;.;.c;,n V. 
2.-"-. uur Cr. ,}laü~, 4 - kns ~., SchirniÎ1elé:èg, 
12,"- uur'Le.ns '5 .~Y.io.s 5'. ... ~'.:, Terriin ):''.·lc 1:rr,1·2 ·· 
2.-- üur _Celer.it_a.s. 7 -, .. Lens ?,°., • . Ley,::eg·hcêk,,lfoo1·c1':!.· .. 
EU ze ,IS. DE CPSTELL-Il,G VAl,: ;~.. . . . -. ,. . . - .. ~ 
Lens' , 1 :0 •A; ten •Dn.m:;iT;"l\dnli:J:'.~aÏ ,;i. v·; I.c-v:-.thq'1i'ep., E·. fcö rte-

- --· ka:a.s., J .-Yfals"teyn-, A.Ho :PJ>en bro tl:iers, A. V ,LUXQLl--. ' 
burg ,H. i:fo.ke t, J. WÜs tefe ld,K.KiJypèrs, F. v ;î!lie I:. ;:, . 
Re s. : A.v. G.J.s te 1, !-t.'; Këmper, V. v:._Ic,nrhè ,;cin. .: . 
Toidcr: ·Hr. H .. Jnnssén.::-.:· ·:. · · · . 
Lens 2: R.Mnhïeu, A,Bögi,sch, P. v .]}'lferen, C. Ei'llena:,r, 

L. de Bo er, J. Rcozenburg, A;Zuyfü,ij lc, R. v7üste-
fe ld, A. Ho cfn.::.ge l,B:.fü.1.a.st~pud ,J!,Hcggó, '. • · . . . 
Rcs.: ~.Vcillcbregt,J.Boortr.1ci1,<L0idcr Hr. A.de V/'acrt. 
;Lens 4: .J·.Jti.ger,B.v.Vclzen,H.-Helmic_h,C.RcogGvccn, ·.,. -

. ::r. v. West ing, H. Slieél.regt, H. '.7i llelns; J. Bèyers~ · 
bergen, '.L.'Fo rtman, L.Bom, G. v. 1.7cs ti ng. · _ · . . . 
Res . : ·· J _J.ireyer, J ~ Kuypers . . ~ ) ;~ 
Lens 5': J.Fri-jters, J.v .Luxempyy_g/P.K'I'ol,'Ph.de.~ He·er,. - · 

. H. Houl<es, A.Kr0.l ,i'·. d_ë :L,ëëu{,, R. v. él. Mee·r, :.'!. Ver
heggen, R. ~,Iulder, G. v. Ge in. Res,; :,,- g. Lam, J. Bro cl1ard. , . 
Lens 7': A.B'lck,J.Ballering,J 1v .. Ven'I'coy,F.1fou'I'ik, · 

· • · ILv', d .Bc ogaara t:, J_, Boptje ,E. Bare lea, J .Pelle~ 
kc orn, 'G. Vreeswij'l<, L. Niess en, ·J, v. Zen. · .. . 
Res.: G.Reridriks~li'.-, ten Berge._,, ..... .. ·. . .. - ,/ .. •. "'~ ~ . 

PROGl=:iüiliÄ. JillHOREN VCOR . .ZA'l."~~.A'G '.20" FEBRUARI·· 19 5'4. 
2,4_5' uur Lens A ,- 1/!ill1elmus · ,: Terrein 1 lokn,;'1,l 1 
3·.45 uur Lens·F :- p,f.T .... ~cri-ein 3 lolçaai 2 
2·• 3 c, L.. H-- . V V 10 - "' • 3 l' , 1 P uur ens - .. ,. . ..i:.,. ~-,~-· ,.; . __ :i.çrre1.n _.· O.L<:O)J. e ~-
3 .45 uur Q,uiok Steps - }el,'ls .I - : TerreirLNijkerkl::-.a..-i ,. : ·. : . } . .. ·- ... , - - . . . . 
P:RCGRA.1,li!IA JU1HCR3:N VOOR- ZONDAG 21 FEBRUARI 1cj'),i· ..... 
1.15 uur Lens R·-.D.H.L.- Terrein 3 lokaa1:5·1r 
12.- uur'Vèrburch ~ lens C ·,- Terrei11•Pc0ldijlc 
2·.3c µur Lens· C - Wes:t1ai1d:in:-·.,(:< · Tcrrei11 2 lclc['..--..1 5 
l. 15 uur Juvèntas - Lens E .. _.;, ·Terrein Oc!cenbu:rgh 

~· .. ' t ~ 

JUl\fIG'lES, ATTENTIE! •.. ·~· ).0:. ,c, 

A: A als ve-lgt·: A.Verhat\r;F.Eckhardt,J•;Icli6velc1 ; 

- R. v. Kleef, A;Vc's ter, R, Gri brif;Ji'; J. CoP.ib6, W. v . 3ijc1 en, 
17·. v. Gein·, J. füis; J. Gerr i.ts en. ····Res: ·: G. v. Ap. thcvc;1, 
F. ten Rcrge·;,fL0ider: "Dhr.' Jf• Houkes. ··.: 

..;_ ~ 

:r
i{ ·. 

cl -. 
'.,'/L·_: 

ä:" 
.; .· 

. ?( ' 



. . 
Jjii~iî~.;-~i?~~~;~'~s:if ~;:~;~~~tiJ.I~:\~~=.~2;·:i/~iji:~,tl!lî~T7~~'.-~··· 
: ;:o.<;,:1:Res .•.. G-,,.-Je t,e e_ ._ ,,_ti,t1:1enk~mst ·il uur ~l{acJ,g1,.~gt-hc e:rc''·' ·'' •,. •. ' ·, 
·-~.nc•"'"1 ... b'. '. "·a' ., T ·a ... Dh' • J"' w ·1 t .. ---,,~')"'·" , __ , __ C ,.,.' ,,,__,,,,,.:,_i1c~ ecn:e·,:a n; .~ei. e~- .. r ... "as e1Jn," • i'\·'""·,,. ,.·. 

D: Hes-. evèiit.uëe 1 uit Z, · . ~ ,.;• ' . . · · 
0·-]l :-·•Rés ; · L~ v :1[7es t ing ·.- ·I:,e'.i:d~r.'.'.D~r•;:;·~-f;-··.Grl:]:i~trerr'.~- ·· ..:-'--.,-•: , ... : : · ·._. 
,nD: dt Franken ·spêëli; mèe. :Rès; ·A.v. d .L·aan·, H:Wi fters¼:+ ::r; · : 
''" · , ...... · a Dh · ··a. L"' · · "' ·r:•· 1,, ,_,_, . .. :.wei er r. .. . ~-- . ' . , .. ",~,, a:: . 

, .. H:,'Als van ouds' ... Iei(l.(=r.:P):J.r. ,G, · JS:emperroa,n .. , .. -' ,lI.:\') ·: · 
0 ·:J:: -~Als · van ouds. ~-Leider 'Dhr .~!':FL. ·:1rë,•'Brilili"en;7' ·. ~;r"às!/:,'i't".ri;; ·. : . 
:~';:::;J,ifiet te vermijaen·o.fschrijviiigên'"tîJdlg; ;w,n.,.,ri.,>, ''· 
;_;;:· .. :-J2h.r. L. :.Y, -ei:; l,'!~è;r., .;J'{~9l'Q,:p,l •"75 ... ;;Te·;L. :::iJ?-~S.B::....'.::~:::~~ . .:: •· . 
:~:.'.V~A- .R I A-- .~ . - '.·" -r:'.~· - ~~--;_-::~;~-:-t:-.L, . 
. ·.-:-·-vc er-hen, die be lo.ngs telling hebben vc Or. {l.e - . . 

ree_ds eer?,er verte ende .. ~ voetbç,_lft;l.ms . ·(Enge lttp\l, - ··c • 

z•~J!'iff>c:..clft::11·· (gehele ,1cdstrijd) en Ei:igel~d-·:-: Hd-rg°t1':, :r;,• 
~ ,-:r:~J? (gcdee 1 te lijk)), '.tllac:,r_ 1tcg hie t in c:l_\\,,.~~ leo-eJ,_1-" . .,., 
.:};R:\l: wri.ren deze te ge.::;n ~ien,. ~.~s~:i..11:t .??n· :ntcg-'èt_-;ilc,.'.;;}, 
··heid alsnog hun vcetb!:',lhar'~ h1er.a::-.n cp·t.e: ha-'l'&n:.·<:1-- · 
?.°~1,îc,Jge films \'lorden. ni. nogmaals gcdr.a:Î.i!ir: .. bp_,:_2~.*;.t'.;~;'1;: 
'· •1 ,:i'dvcnds te 8 uur in 0-cbcm.1 "Custcdià,". Ka'b.rî:fi:I' "·":": 
'l•:ifin vanaf 17 Februari:=v-èrkrijd-baar ·.bij het,rit:m{/i;g.rrJ ; .. 

•tc,D,-,:.&bl~d II Hn-rn11gr' ~cht c " 9 "- J''.':f'. .Yêl ?,ll · _ .. c..ç.; t.-:, , \;;_.... ,.,.. • . "!"··"'•. ·- •• 
;·-.r:;,i:· . -- - =======· rt9'}_.: .• SJ:ï~ .3'.,;- · . 

.'S13fát".7 '17IT J'"CÜRNAAL-195'.:,,/195'.4 {24·): ..... ' CJ~- ~;,;J:L:'!.~1 3
··' 

.,,.....,,...,. . . . - . . . - . .. .. ,., •"•lhr ~ ·1:.s 0 

1_.'.. ~--:-.I;Iet is. e3n tiJdl?-ng cp ]Tè. ":.:'.!.,0~~ lcvensg\':v.:;',p;rrJJ-~,::-:' 
·c,)2;.str'.'.<'>t, maar 1n .I\'dcr. gcYal hj2eft .de nee·Ys.r'-~·n·:i;-i=~-'.x 
mèer de vcrm vn.n sneem,; Dit betekent," d2.t. 'l::'.i:(·f.'Jéè't''" · 

'· fk'ci\' fnc~en gaan kees teren, ... a:L zullen dè P,e.s'tl~1n\'i[te'l1~/'1 

·,111,t~b..s, Zcndag hetr'.èft 1-iel:gelijk lcrijge'n".s,11'-b"'. ,:i;., ', 0
,';'

1 

,:criaatsspcrt viert intussen neg hcogtij 'ft? cf~yr,i'[jG.,.Jh_tJ:· 
,·&trijdén, die. t1.ièseh :J)Tèçrse én 1Tèderlnnd$~~'èir~cl.cs:'0 .::.T:, ; -· 
-~,!crêlen ve]'redèh; ·•:;;• Avc;nds is.·er een bel~rt'gi-iIJ~-e'~~~j"i 

,, ,;1Ju'ursvergádering, Ik heb me laten wijsmakéhT',dê.:t,~'-'. •' .. , ... 
'l;e'A:à.:het ni~uw~. huishc_udel,ij·k•reglèment be'!]../Ïfia:ê·!fat 2 s~' '. .. ::: , .. · 
::::{i'f;''De Lèhsrevüe van-Dt, ll-2_'1l}ë_ldi'êén ,bélàng--':f-~~;tpo/.;', _;. 
c!lbérïbht• yah; a ê ·. àfd > 1s è'Gravénhagé -~ VçoJ·n.'f"-'-:a~ l_.,,~fè[D~l-,-::·,:1., '.~: 
,:-.~"le,l;t"ta llen .zµllen c-p,. mee ten pass en,-· "dat. de• ·.po-S ti:f.!;Sl:!ié .ilS '~ , •· • '.I 

;;: tèn" niè't nc g-:meëi- c p' het bUdgéi gaat ·artfk:~n\rr Zrt'-i.v ~- :lr:· , 
l:'·h_,~:rnict ·- ie:ts,vóor de pënningl'li~ester -zijn rtfiai:'tj,'ii'ëa.~-"T. ·· 
!5-r,r,ncvcr·tre·aing,,van het-R.R •. een· geldbc'etë te .~dtt;;us.ç •·. ,· 
.'5-;st:;ï(tlen- 'èn: c.-lle- léd~n • .êen-\,i::\'.'.xb.ê rg's cm ~te:· li tèn'J~±,;.::rt;. :5 . •.•· .• ,. 
u .. ~tén,• ztdt:t; het 'a.ls 'bij· de "b611d, ''d'é·-ze 'btfe.tëh1 nfJfr"è·.::':o '; '' 
(6 l?i:ën::ï)i'lg-·cc; ur:d1ft ve reffênd' ':.kunnén- '\;iC;.rdè11 ?· lv-ifi•-t-111:,t;Ql:'?.;, é,:p, ·' · · 

K.lT. y.'.B. en c.fél.cling verschuiven het :prcgr?..=c. i:-,ecr . 
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.:··-· 

• •• ..1 •• 
~ ..... ' 

·/'!• 

kr::.n e c~l t ·11i·1..d;·•·;;-~rid0bR,.,. '.n!Y,ll t- ... v.@al.--"t-efreine11 . Zïjti. ni~_~-: ··. 
ren geiïjl::···1tët r;::i ,~eekend· zcnd0r vc etba], is Z'c: 14.~2 
een feit. Enfin.,. yclg.cmd;;: .. ~,ccrï.t hcc.I)-'.ik Lens tegen.· · 
Hillegersberg; pc.., 2 ·i:Jn··de 7r;:,.11glij:~t'i ·=n te mee.:. 
digen. U kcmt tc"cli c·clc? Jippiiiii, '.zet .•m cp, Lens .• 

Jè 1 . .1.. ••• ··•· •• . · • .. : :· .. v.,, ... _: urna• :i,s.~ •. _ . . · .. · ·,; r _: . . _,,; . 
~ =======---'-------

/ WIE· Z.rc:-ï AAN·ÈENAlmiR SPIEGELT·~ ... -.. -· 
Een n1enigtc· mensen vu..L~- c::-.fé Hi<.=rck; :ge.en t_a:fc.1'7 

tj0 is cribczet. Toec billo.rds · zijn, vccrtdi,lrenc\ i11: 
gc;bruik, het derde di[;!nt,,a;i,s ;'f'uirdr.u-ue:nt vc er·, dë ·· ten·-
nis tnfe 1, ,,2.::1.rc p het . pi11g.:pè1igbo.lle tj e -zijn· getik: 
de gehel.:: avcnd l~at hcr·cn. Zeker &."7.n zes t2.feltjcs 
•::crdt des duivels prentenbc.::k intensi0f gebruikt; · 

. /·:.: 

i. 

de cverige vcrmen ei.landjes-:in.dc scms hccg cpZ\7è-.'- ... 
Bende gclvcn :aer di{lcussies~: er \iordt·itev~€f gel:iC.cnid'. 

· e bezc0'.~crs van. de clubq.yc.nd hepben leeftiJd-,1,,. ,. _ 
die vc.riercn vc.n 2C tet 6C :jaar .. 3cn dee 1 van de · - -
b.azc.akers is vergezeld van_vrc1,pen,en verlccfden. 
Er._ is s1e·chts een·uitdrukking vçc.r ae·ze clubn:i.rènd:·
buitengeu_ccn gezell':Ï.g! : .. r.,,... · . • · .; · • . , Een drtcm, ze 'n•.·clubavcnd? Wel:necn •. Deze be- - . 
schrijving van -é<::n c'J.ub::1.vcnd: is··gcgrcnd cp de i::érkè,-.: 
lijkht:ié!. Al lwtg<:en bcv~n gèschrevenistaat,-zag··, · 
ik jl. Vrijdag in café Hierck,. teen ik dac.r de .... . 
l:::.n.tste verg::!.dering VD.n de r0uijcc _bi_jÜ,Cè-!1_de.; ;s~.: ..... ·-: 
dert enige \,eken heeft. Ccke,nburgh- "buur" Dunc • dac.r :·. 
cp Vrijclq;g ;Ölm;i::tY,cncl •. ,.: ,: . '· · · · · · 

Is het '1iicnd.ar, do.t Dunc 's VC'CI'Zi tter trcts. rcnd· ,-, 
TIC.ndelde? 'Wc..ur:cm. lcru;i. an:t bij Lens 'niet? Het·· ligt·· :· ·•.· · · 
nn.n c.lle Leri1.Ï~rs! Dé jc-ngere ~enicren kè~'ien nie't, ::. ,. -_-. ··. ·; 

- de cud.ere. (c9k·cuc~-s;pc.lers) :blijven ,,eg. Er·c;"\t"'.·< ,_. • .':..:. 
breelct neg 11~~1 ·.;;:,.t <'-cil. c:c ·stevigheiC: "lr.l..n cl_e _v;9re.'-. ·· . · 
nigingsb::tnc: .... , , · •. '::· -·· .. ··_·'•.·.::·.· .. ,·· .. 

L'1ten ·71iJ. ç.ns n.a.n.Dunt s:pit:gi.:len, - ci:ic141-t. u.ij<z:1.eri, · . 
\,a.t bij -~.ns ~c.ut· is.(Kcmt z.c:vec_l ü1cgel:î.,1k·If~ar· c:.;.\. :· . ,.·,··::· .. :: 
clubo.vcnc. : · .. ·... . ··. _ ... ,_.· ... ;_.,:.· :'!::.:l..:'• ... ,""-•:,, ~- ;·· .. ~r~~- ..... ~,, 'J ' •• ;·.,.... 

_c ______ c_c~~f:~;~c :,2 :c;f JÓ~~L?!)'~+•·•• ••• ! . 
HotmT ZOflDAcrc 2a FEBR,' VRIJ.r-VCQR,JJJi!: VASTEllfAVCIJ). ·' · -. .._ ,.. -

,.·. :· ··• ••• -·~<••.,. ,.. .. • . . ··~ . • •-.· .\ ;,.,·,,, •. 

-- · ... _·.'"'VAN IEiTS!o :,,.: ,. ' .. - · ._-·, : •. ·: . ·. ,:_ . . - . . -:·- ===-· "'"" -- ~ - •' 
. . ·:,. ~ ~ : .,.~.r 
: - -:· ··.- . ~ - -· -

t. . ~ :--- ==---=::·· ,_.•· .. •~-~-- .. :·.-.· -- -· ._ . 
• .. -J • 
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Zaterdag 
Zondag. 

Maandag 
Wo_ens_dag 

lîo., 26 

ZAKAGEI,TDA 
27 rebr.: Lens A-F~H-I: 
2&· Fe·br.: Lens l-2-•-4,-5-6-7-C-D-E, 

8 uur·: Carnavalsfeest in "den 
Hout". . 

.1 Maa:i>t: CJ;µbavprui .• 
3 Maart: De ;,,oensdagmiddagclub. . 

=.- --== - _.. =·· ~= ·=== ' .. = . . 
DE REDACTIE AAN HET \/GCRD 

Al is - hopen wij - de. t"ijd van harçl bevroren _· 

ve·lden' voorbij, het zal -. vreien. wij - nog wel' en

kele malen voorkomen - voordat de tijd van trans'.\:)i

ratie-voetbal daar is - dat het guur en/of winderig 

is op onze velden. Wij herinneren ons van dergeli'j

ke .dagen, dat so;;m1ige 1.ensers zich dan min of-meer 

potsierlijk kleden. Dat men iets ,iarmers: d1µ1 een . 

shirt alleen -r1il dragen, is-. begrijpelijk. Maar ·nîet, 

dat dit dan bij voorkeur iÈits moet zijn, dat aan 

alle kanten onder het shirt·uitsteekt en ook vaak 
een kleur heeft,· welke niet best harmonieert met · 

ons blauw en wit. Eet àanvullen van ·de voetbalkle

ding !liet een das vinden ~ij minder gesla~gd, maar 
wil men dat dan beslist, ·neem dan een lensdas (als 

men er geen heeft, kan er best ergens een ge'l.~end 

uorden) en niet een· rood of_ oranje exemplaar: Wil 
men iets onder het shirt dragen_ \dat is in ieder · 

geval al ·be ter dan e:r óver he'en ·), kies dan ie'ts, · 
dat' er verkelijk onder blijft; Wij -ef!eten, dat :n:ien 

op Cckenburgh geen complete garderobe tot zijn be

schikking heeft. :il'lil.ar tenslotte weet ren ook al 

voordat men van huis vertrekt, of het l~ud is of 
niet en men kan dus iets meenemen; dat niet te 
vreemd staat. Als men hiel': eens aan denkt, kan lens 

ook bij minder ~rettig weer een nettere indruk ach-

terlaten. · 
Red. 

=================================================--
0 F F I C I E ~ L 

In· ballotage:· 
No·. 37: R-.Roodbol, · Apeldoornse 1. 196, 1-12- 1 42 

No·. 38: R'.de Drijver,Vaalrivierstr. 109,. 28-'12- 1 42 

No. 39: F.Heerens, · P.v.d.Za.nderstr. 16,12-12:-'38 
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::.: :Jiaart 1·54. z:~:, 12½ jaar lid: ' 
~:. :--:o Uk..'.;S 011 F. l~urik. Proficiat., 
.Aan1.,2ziç: ou Ockenburgh: Op 28 Febr •. : Hr. H. Ifouk2s; 

op 7 Maart: ,7aarschijnlijk 
g2en ,1Gdstrijden. 

PRCGRAM11f.ii. SEIJ"ICREN VOOR ZCFDAG 28 
2·. -- uur Lens 1 - ·,-t lfoo rden 1 

12.-- uur.Lens 2·-- A.D.O. 5 
12.3c uur Hoek v.Hol-i.3 - lens 3 

2.<C uur lens 4 - H.B.S. 8 
1. 15 uur D.H. J. 5 -:- lens 5 

1::·.-- uur B.RT. 6 - lens 6 
2. -- uur Cromvliet ··9 · - lens 7 

Elî ze IS re LPST8LLI1iG VAl~: 

FEBRUARI 1924: 
T'errein -1 lokaal 1 
Terrein 2 lbkaal 2 
Zekkenueg,H.v.Holl 
Terrein 2 lokaal 2 
Laan v. Vollering, 
Delft. 
Zuiderp. 2e Ged . 
Rederijkerstraat. 

lens 1: A. ten Dam, P. v. Ii:1'.feren ,E.v. Laar ho ven·, H. Korte -
. kaas,F.d8 Jong,A.Hoppenbrom,ers,A.v.Luxem-
b~rg ~ H. :Ha.J,<e t ~ J. Walst$ Y.ll, I~. :euy:i;,e rs, F. v. Nie 1. 
.fulli_ •• C,H1llenaar,R .• Yust"'feld. 
Leid0r Hr·. ll. Janssen. Grensrechter J. Willems. 
Tuns 2: R,ll,i.hieu,H.Iiöukes,A.Bogisch,J .Roozenburg, 

L. de Bo er, J .Bcortman, J. Wüstefe ld, R. '.'TÜste;
fe ld, A. I-i:c efnagG l~H.Naas tepad, Vl. :Hegge. 
Ros,: H.de Bakker. Leider lir. A, de Weert. 
kns ~= A.v.Gastcl,C.Visser,I~.Ke;mpc,r,S.Vloemans, 

B. Vink,H. v .lJiel ,E. ten Berge, J. v. Spronsen, 
L.Zuyduijk,V.v.Laarhoven,R.Bccker. 
Res.: J,:Meyer. leider Hr. P. de Leeuw. 
Samenkomst: W:S.M.-bus na,1r Hoek van Holland: 

. 11. lC uur Varkc=arkt Beginpunt 
of 11', 15 uur Regentes se laan Halte '7. S.1v[. 
of 11. 2C· uur The rbc ckc laa.n Hal te 1'!. S. M. 

Lens 4: J. Jag::;r, C ,Bo'g:i.sch,lI. Hclmich, C .I:Icogcvcen, 
·J. v. We s ting, B.v. Vc:lzt:n, H. '"!,i 1·1cms, J. Beyers

. ! b0rgen,H.Sliedr8gt,L.Bom,G.v.'.7esting. 
Res . : J. Kuy:per:s ; .. ;: · 
L:ms '2: J. Frij ters, J. v. Luxe?::nburg, P .Krc l·, J·.Brochard, 

L Fortman, A. Kro l,P·. de Leeu,,, :::t.v. d. ?'leer, 
W.Vt:rheggen,G,Iam,G.v.Gein" ... · , . . . 
Res.: s.:<t-oon. Samenl!;omst: 12. 15· uur Holl. S:poor. 
Isfns S: ·ï\Vo lle'bregt, {f .Be okers, V.ElÜnnen, G. v. Re enen, 

II. Ec llander, ~- Vrecsï:•ij k, M. Tuckel, Ph. de Heer, 



- . -2 ;r, ----·---·----·-----.... --.--·-- -----~----------~·;...:_ -.:.._ ---- -- -=~ -H.Muld2r, L.d~ ~Jee rt ,P .P0 ll(; ko c l'î.1. 
Rcs.: F. ten Beri;:e. Leider }Ir. B. VclL:,b:rcgt. 
kï12 7: J,:.Bick, J:Ballcri ng, J .-v. V2n:roc y, F. I·:ouri ~~, 

II, v. d .Beo gaard t,.J .Bontje ,:E ~ 8?,ro lea, B. T2,J?, 
J. v. Zon, L.lHcs sen, G .~:endriks. Res. : J. Pe llckoc1'n. 
Adres voor noodzakcli.jke afschrijvingen: 
}Ir. P. de Lecu·.1, Vlh:!rbo·omstraat 596. 

-----------------~-.;.:.,_ ____ _ 
PRCGTil,J•Ii-"}, JUFIC·lli:H VCCR ZATJ:,t])AG 27 FEBTIU_!,:_'fl.I 1924: 
2 ,45 uur Lens A •.Jilhe::.mus Terrein 1 lokaal 1 3.45 uur lens F - S.V. T-.: Terrein '< lokaal 2 
2. "<C uur lens H - V. V;P. Terrein ? lokaal 2 3 .4 5 uur Q,uiok Steps - lens I Terrein iTijkerklaan . 

. PRCG::=tl,}jj;J, JUNICR81T VCOR ,ZOï~DAG 28 F'EBRW,.RI 1924: 
1.15 uur Lens C - Westlandia Terrein ') lokaal 5 
1.:15 uur Gr.W.II Vac - lens D Terrein Roggewoning 
12.- uur Westlandia-Lens"E 'ïerrein Burg. v El-

~erneg, Naald,!ijk. 
JUNIORJ"!:S, ArTEN].'IE ! . 
.ti.• öj;îstelllng: zie vorig~ •"Jeek. leider Dh:r,H.Houkes ë; Res.: G.Jehee,i,.v.d,Iàns. L::ider Dhr.J.Walsteyn. 
D: Res.: J,v.Bussel,E.St'.rü,,er. Leider Dhr. P. Meers-

hoelc. Samenkomst: 12,'3c uur 't -,Y2.chtje, Malie
veld. Bij het D-elft~l is F.Rijkelijkhuizen in-
gedeeld. . &: Res.: TuI.Frc"nken,S.Dijkstra"lf.J.anc6c. Leid.0:r Dhr. 
N. Gillissen. Samenkémst 11 uur ThcrbeckelMn, 
hoek Haagweg. '; 

F· l.eider· Dhr. G. Lam. lli.Franlwn speèlt mee. 
H: Lcid0r Dhr. G. Kcnrj:>er'.àian Sr. ' . · · 
!: l.eider Dhr. H. de Bakker. 

Niet te? vermijden afschrijvingen tijdig bij: 
Dl1r. L.v.d.]Jber, lfoor,dTml 7.5, tel. 333388. 
L:tten do deelnemers aan het zomersportkamp niet 
Vêrgeten hun s'p2.argeld over de maanden Jan. en 
Febr. deze ,,eek af té'.: d:i'~,gérL a,,.ri hun e lft2.llcider 

V i.J.. ;7 D È ·p é p é ~ 
Zoél.1S U de vorige y/eek in de Iensrevue lD.s, vie

ren ,1ij O'ÇI 28 Februari V'2.stenavond in. "dep Fout". 
Vlij ·rekenen op een overvolle zaal en een goede stém
ming. Wij do en ons best 'deze avond te do en s 12.gen 
U komt en brengt U<:1 allerbeste humeur mee. Toont, 
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dat :de ,Lt::ns-fc:lllilie nog steeds één is. 

De to1.:g.c..ng_E:prijs is wederom zo 18.ag mogelii 1
: re

l1oud6n, nl. f. 0;80-:per·persoon.·De fietsensté.llir,g 

is om de hoelc bij het S.S. 
I.aéi.t de Lcns-familie tonen ,:at zij ,,a,1.rd is!!! 

=======================================-========= 
BLáUYT WIT JCURN:cAI, 19123(1974 (25). 

Onà.anks de melding_ v2.n het .~.N .P. in de nieuws

uitzending van lli 1'2-2, dat er 11eer vorst in a.an

tocht .is, kan Wo 17-2 op ).Ioutrust de •i,edstrijd van 

een Nedcrla.nds B-elftal ·doorgc:ng vinden, zod;;-.t 12 

lundgeno ten tenminste de bc.J:. ycer e cns- kunnen ean

rn.ken en den Haag eindelijk ,-:eer eens een 11Neder

lanc:s elft::,.l" binnen zijn g1·en:z;en :,;iet. fü:!t lichte 

sneeu,;1lcleed, dat<Do 18-2 de str2.tcn bedekt, is nog 

11iet verontrustend voor het programma van Zatcrd2.g 

en Zondag, De Lcnsrcvue zet de· fD.mi··li.:? v. Luxem

burg, terecht, in het zo·nifotje· ;,,ë:gë1is het- verzcnélen 

va.n het 150,ccce clubblad. Er sto.n,n ryeer enkele 

V<=rguè.eringen op de n,gcndo., ,12.::1.rbij •het bestuur op

valt door het vuststellen van een vergadering, d~e 

precies 14 dagen na de vorige uordt gi.:houden. De 

reglementsccnmüssic ;.~ordt ·!rede:lij!c uit elka2.r gG

rukt. Cp de 11).atste dag vc.n Febru::-.ri '7ordt in "den 

Ji:out" een c.'.\rnavalso.vond georganïse erd ,. zo meldt 

het r·ees tcomi té (Nieu,:, of een andere nc.am voor 

Pép~? ). Vrij 19-2: Sneeu,.•," ove:rgao.nde in regen, 

dcor\;eekt de terrei'nen- o:Pnieuu. De afdeling streept 

m2.r:.r ,,eer, wac.rno. de: K.lT.V,lT. Zo. 2C-2 ook .het -pro~ 

grannno. Q.fgelust. De rubriek "waarover 17ordt ges-pre

ken" ,in.]:let ~innenhof,,de _la::i.tste ,tijd toch al van 

minder geho.lte·_aan voorhe_en, is v1:mo.vond ,,el erg 

,1rang. Zcnp.er een oordeel over de juistheid te ,lil

len g2ven, Ïnoet het· mij toch vc.n het: h::1.rt, dat 

vccro.l h2t lao.tste gedeelte llCl op r:.ndere ,iijze 

n2;~r voren gebr~.cht hc.d lcunnen ;.:ord.er.. .. Zo 21-2: De 

7e voctb:i.llo ze v:eek zit er op. En va lgende ueek'?- · 
· .Journalist. 

==--============================================= 
=-- -= === === === == === === === == === === === 

= = = = ··-•::C-- .• ·=···· = = = = = = 
=-- === == === === === === === === === == 
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· ... ,... -.-.· .,. "'":! ·..,...:· ""1.- R -:--:i ,;--,- ·1:·r E ··~_:.._J '· .1.: ..::!.i ·1:l U. J::, ·v-!'.,u'_· • .-~: -·· 

~cl.--cJ,;::_e; 1"1.~.c. ~.Yeêrt en··A.v.Gastel, 
: - ·•é1X.~.e:'.''!· .. :::-fn;1;-L,erl s.: 33"67 .ll. 

Terx-eir--2:1 ( c,:enburgh, ·ëinrle Laàri\ran Meeré'er-vccrt 
.Jaargarig 1953/1954-· · lîo. · 27 ,i ]ii&art 195Lt. - . --------:::·-::;;; .. ::=:;=::====:::===-=·· ====== I 3 }°' S• Z A I~ ;i'l. G :Dl E ]) A 
Z& terdag 6 Ifaart: Lens A-F-G-H-I- Pup. 
Zondag - 7 Maart: lfederla.11d - I'...,ntre land. 

· naar Rottérdar:i~ 
IIaandag 8 
Woensdag 10 

Maart: 
Haart: 

Clubavond. 
De 170 ensdagmidd age lub. 

29- Lensers 

==---------=----~-------=~---~- .--~--~------------D.,,, =n·'""î'L'' ,.,,r i.r"'T 17CC"'ID-... .["\.;,1_ • ..'.-J..v - .;..i _'i,l""...J.' ~.uJ • - • • 

~r bestaat.in Jens een instelling, die c~ geen 
enk:ele 11iij~e aan de _weg. timmer·~, _maar toch een nuttig bezit vormt-, als meer leden· dan tet nu tee · hét gevàl ·was er _g_ebruik _van maken .. De .ènige g~;l\=:genh~iq., waarbij het .bestaan_ van deze instelling -naar vóren: ].<:omt, is dé_ indie\1ing .van_ de jaarlijkse begrÖfring·. 'tÎij b-,doelen d2 L.?ns-biblfotheek. Wij _ geloven, dat h1:t aanta_l le_ds;n•,. de,t van· deze bibli- · o ti-1eek geb-:ruik maa,kt;: nogal beperkt .. is. :In :de _o.f:
fici:-ile -bi;.richtcri ·van deze we"-ek tref~ 1J de opga:.ve· aan v,2.n'· eei"i nie.mic.. áanwîril>t van on.z2 boek_erij. Het zou o,;i .. gcién lrn,ütd l~umien, ·a.1s binrien._:-a:(zienb8.re· . tijd ·het ·:g•Gh"il\;_: b.czft, weC:!r.,~aCns. g2P.ubli'Ce-~rèl. z·o~. :· 
worden.' Wij ilerinn-::l'Cl1 ons .VE'.n een vor,ig;:;:_ çpgo:ve,. dat Lens in het bezit;:ife :Van. ce.11. hele seri.:: lc
zenswaa:rdige boeken, cp_~:pg:r:~$E9~~?-;_~·eJ_ Z\:!:U.. tg?_ :f;e .... : _. juichen· zijn, als er 1:1ee:r- ge.b:ruik va11 zou '.wo.rélo-en . · ,_·. geL!ac.kt. Voor de_gi'n_en;,, die l:J,e"t 11-iet _W.}il;en.en pi.;e.t. ;,, ,:il len ,.1achten to 'G de· _vo l;t_ed _ij;_e __ er, tc:.1o gus verschijnt: het adres van de biblioth::e1{ is :_·.A;;nandelstr;).at 5i' .. -

.\·.. ~.. • . • ' ..• ·• '.·' ••. :.: ··. =. ·. ·~-~'-. : .. R.-irl_ ·,'_•._: . .-:-.:_,--· ·- .:·. :·. _. ·. - , . _. .....c.i . ·= ·= : . ~=-.~..:.:,.;:::= ... -==' ·-=;:::=======r::::=C: 
.. ,Y--~~~·-··'" , . • d F. 'F ~I C I- :E· E ··L : . .-, -··· .. :,.:. 

,.-
,. . • ... 

Aengenomen als lid:.:·:·· " ... Nc. 37:,_ R.Roo.d,bcl,. · Apeldoornse·l.· 1<;6,···1:.J''2è.-'{942 ;_,.-, .. }Jo. 38: Ede Dri.jve:r,c Vaalrivicrst:i;-, 109,28-1.2-1942 .,- __ . In· ballotage::. . · ::·· •· .. 
lTo. 39.~- Ji'.Heere;n$, P;_y._d.:Zandè.str.16;,12.,-12--r9?8 ' -

. . ·- . .. . ... :. ·.·: ~ ~.: ·:; ·. _,· . .- ,.: · ... · 
Jui:Ïilea: .··· 
Op lC Waart 

"'\ , 1 : :., . 

'is· c·;Visscr 12½ j,:i,a.r lid. Profici'°.t. 
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'J.nwczig OJl. Gckenburg11-. Cp , , ~·--· ... c, EL .,..: . ~ ,_ J.J - • 
·de~::· . 
O·p -;11 --~~?:·-·.:_ -.::r··.~-· ,.,.._r,,.,,.::.~tg-'n 

-~ ----- -- .. ···- ,_ -•~:o ·" • 
x'-o .:c:..S-8-C-c -=---

3IBT ICTlLillTIK. 
---·Tos:gevoegd ZJ.Jn 3 cxer1plcrcn V::!l'I "Wie en hoc", 
\}~n beschouwing over sp2lersbcccrd,3ling. Ei.;n uitgc..-
v.:: v:::m het Bondsburc-:rn, g.::schrcven dcor J ;v .d.L::ck, 

x-o-c-s~c-o-x . 
Tvt.!GANGSKAARTTim ii&DERLAllD - .. lllJ:!G~LAl'ill. 
f!];r:_q:t:r:tb.~np_ f. 5, ic;------··- 1-I·.Z:::.lmc 2x . . 
li,;i,s.t;,::L.b:m19_ 12 ring f. 4J. O: A ,. Vos ter (v. tl. Kuns ts tr. ) 
2x,A" te J:l,ij 2x. . _ . 
N,'1,~.s:t.r.:i-9.1\119. ?:_c __ r. :f,3_.1~: K;Bcntjc 2x,P.Krol 2x, 
'·•. V2r:::1egg~n.~ . .1.41 • .:_cv.k-cs ,.D .. ri:.ugens 2-x. . 

_;z;j._.iY.:.-'1lsfü,.n_ 12 ·ring f' .3., 10 : A.Bogisch 2::~, S,Dijkstr'.J. 
2:x:,".;' .. Yi0s t2:d10 ut 2::é, A; I.v. H2ck, J. Wi llc.ü1s, J. Splïn t;::r,' 
A. ::c ppcnb"rou1.1.:iTS. ·::2x, H" Simon is 2x,.A. i.7~g2212.ns, G" Kc chi" 
Jon,zen.sk2.:ü•:!;. f .. C',60 · .:· ·.:: H.Sü:1oniS. . · 

Afhc.lè'l'l vo.n. ·q.e ·<p1a;ts)ey1ijzet1 Vrijdag 5 Îl/Ï'.V1rt •~5'4: 
tussen"8 eri 9'uur·l:iiJDhr. 3:. Hou){es, 2e 9chûyt"sb:-. 
60 .. . · - .: .. . . 

· ~ >.·.-·;x-o-C-8-0-c-x ... 
Dcndè'rdag 1-1 l\/faar-t ·zn'i '.in- de po.re chiekerk v:::.n de 

Beek laan (H. Agnes.) -'te 7. 30 uur een H. ]fi.s worden' 
opgedragen voor dé zielerust van onze oud-donateur 
A•.Ruigrok. Le l.etlen -en vr.ienden, van Lens, die deze 
IL l'fi.s· kunnen bijwlinen, v,orden vriendelijk uitge
nod.igd dit· .ook zov;eel mogelijk te doen. 

:, . · x-o-0-8-C--c-x 
RillSUL'l'ATEH. V/il~ 28 F.ZBRUJl.RI 195'4•.: 
-Lens l· -. het. 1Toord.en 1 3-3-
Dq_ over:igc; :wedstrijden w2rden 'nfge last. 

,. 

x-o-0-8-C-c -x 
PRGGAAMrt!A:·---niN·ICRE·Ji·vct•R·.ZATERDAG 6 h:A.l\.Rli:' 1954. 
2.45 11u.r-;A·.D·;e:·:;.. kns·· A.,-.. ·-·"T5i'r0in Zuiderp •. veld 3 
3.00 U{!;t:.;J{.i·lbplr,ms. ,- I.on\S ·F ,Terrein Uosteindc. 283; 

· -.. ·.·· , , ·· · ; · . - . · · , · Voorburg.. . 
2 .45 Ji.{; v;_iicniers· :_..:. kris· G T0rrc in I~o 0-rn:p::1Xk:, 

•i;:•-::.~.;,r .. ·-.~ . . ·::.)·;··;,·-- .. '· . . iRijs~1ijk.. ~ · 
3 .c C uur kns· :?.: - '!f" i~1.0I".1us · Terr2in 1 lckai',l 1. 
3. l O ·uur Lens I - Gr. ·,7. II Vác,Terrcin 3 lo lc:,,]; ;~,:.· .. 

1.15 ~ur--W·.Blauu R.:~.-- - '.]:,;;h~- Pup. Tc.rr2i).1•'Je·s1vii'~i:.L, 
'.,eg n:· 'èij nc • ll.6, Vo orb . 

• 
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Ju"il""r;· ,.-.. :., ·. -~ 1 r ~_.T.,.71' T ~ ' 
• _\, '--~- '-,;' •. J... _J__u 

,-. r:-#' ,.,. -;-.-~ ... !\ "l,i~, ~a""·F :r kh" dt ~T T."'1· ·,r~,a-· •.· v-pi,.J..., ..... J..i._ .• ~- ·"'• .t;r.1.1l..s, .L' . ...:.ic ..... r ,-.1..~~ 1--~i..; .... , 
rt v, Kl.:~ f., ·,, 1:' -::s t1" r., H, Gr i bna u; ;J. C ombé ,.'.°!. v-. J;_i jdeY1, 
·.7.v.Gein,J· .. :-tr~S·_,A .. v.Aç.reta. :,1es.: G.v.J-tgt}ioveri> .. ·. 
'F. ten Ber1<è, J. Gerri tsen. S=cnkömst · 2.15 uur ;in
gang A.D. 0.-terr.ein. Leider Dhr. H. Houkes. 

::r: Samenkomst 2.15·:uur ."Het 'Jachtje·',. Malievëld_;·· 
Leider Dhr. G. Ln.'ll.. . . '·. 

G: S8.menkomst 2;CC uur Capitol, Loosduinse kadè•. 
Leiders Br. 'itfJ.eona.s en Dhr. F·. :Pellekoorn. Irige~ 
deeld bij G: .G .. Gcz:rits8;n en. P.v;d.Geest, . 

'H: Leider Dhr-. G,,:Kei;;1perm.'1-n. Ingedeeld bij H: 
·.A. Po.::ls. . 

I: Loider Dhr. H.·de Bakker. 
- lllet te vçrmij,den afschrijvingen tijdig bij 

Dhr. L. v. d. lik-er, lîcorfü,al 75. îel. 333388. 
Dcclnê:mers 2.an hct voctb(',lkcr.1p: Denkt P.an hê:t 
spc,~.r-gc ld over de mP,and en Jc.nuo.ri, Februari en 
1'I2.2"rt l 

L 

L E :H S 1 · C A R :bT A. V A L S A V C .N D, 
Wie Carnl:l.Vc.l zegt, denkt aan··vrolijk:: en gezel:"-• 

ligc ,11ensen. :illn.dozc vrolijkheid en gezelligheid, 
die i::ill~n uij, vwavo:: nd· liil:Yr in· 0 don· Hout 11 in dë. 
Lens-fa,,.'!Jiliekring bre,1ge11, Zo ge.f Dhr •.. J.·'.7ille;:1s 
in zijn openingm,oord in b.èt kor.t de bedoeling ;:.an. 
va:-i deze Vastcnavondviering en v:2;11 het da,.rvccr sa
meng8steld2 progra=a. . 

'.7elnu, zij die aan de toncelzijde van h<;;t vo2t-

····· .. 

lioht stonden, -hèbben er• zeker valdaende toe bijge~ .. . 
d:rugen, · cm de s~eer in' de_ zaa-1- di'e · be•ide prettige.· .. · .. .. 
. eigensch2.ppen·te geven. •Er 1rnrden:.-(J..9,;r_ç_ige skètohes· 
ten tonele gebracht, ,1 àr,rin .1\n10 r : aan het langs-te 
eind trok, of:·1'!:io.fin: qei:i_·.:ccrs:tiel -· oomplee•t met· 
revolvers, gr1.i:ïdpri.d, }).outen: been, zv1arte· teen en 
kinderspeen ::: vàr:i 'lrfèe•r :aan 42 afleveringen ·op hoogst 
ua.nsohcm1elij'ke ,,ijze rierd · ui -fgebee·ld. Er wa_s- de 
:r'!cdige muziek, ''i_ngebll]ft•", in::i.ar ob·k._"vers 11 ;·Veel 
succes uerd ook nu ·,.'eer" gèocgst door de "Black 3.nd 
1}hi t8 Boys" met hun versüi véin h-.::t· ve:i:-h.".aL van het 
hui lende ,_:,i tte_ ·,.:'o lkje· en -ir.ai i'Cry". Er ::erd e.an de 
b-.::1 getrckk-2ri en het vroeg '.';i.jzc .(en grijze)- jonge~ 
'ge Ch~ixlcy gc..f•. blij kon \r&n c_ri tisèl: Y:.ir-.t_ioie:ri-: Een 
':fr.kir ri8p 0011 rcspco·tabel.o.·antal z,:ieri-g gekled.:; 
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c'--•• ,, , •,J•. '·,,... ;'.-·."" _: '-' •• C ., ' , 

pro gr:i:~ ·. :· · · ·, .·; ,· :::-: ·.r."· ::,~::f ~: .:::.1.cie_l -kon ,het ge'bödel.1ë ' ·: . 
- 0:1 ,;:2.s-:."~ ,,.--xi rïiet :ztr~~~1g,· cl-0 ,v.o:tige ,ma.in - zekér 
- gez:i,eh · üsrners he't ·d.o·e1 d.G•.t '-lnen zich gest.eld ht1.d ·_ 
een vo··1do endé~ .. halctl.-:·. -·. · ~ <=-;. • ·:.' · .. - · • ~ •· · ··· ~ :, • 

"".7at nief v:6ldoende' 1.1n.s;' ·dat ~:ns··het--t..ànto..l van 
de aamié-zijie'::s'Pelendé .Iensleden. 'lif'iet· één elftiL.,ï,",S: 
voldoende vertegen-.1cordigd. ~las ,d<'.t' be·ter gev.'eést, · 
do.n zou. dat -e-r·:z·eker. het zij:ne toe' hebben hijged.rc.- : __ ; 
gerr o:.ni-de ge,zelîigheid te· .. verr,c gen. Maar· dü::\I'o.an · ·· 
hebben o rgartisatnrert .noch 'hrtist·en" schuld. En-'dus 
zijn uoo:t1!!'eri. ·v.ari hulde·. én .v.fxn·. dank .vo.or .het verzett.e: 
werk n:ls besluit van dit artikeltje zeker op.hun. 
plaats. . - -·' 

A,;,;..G, .... 
,· .... ; .... 

~ . 

VA R::r 'A• 
- N::!. ·ï.;2n ·ko.rtstoûdig~ :ztclctc is ov0rlcdc11 de .V~d&r 
v::1n onze l..::di::n E, -::n F. tem B-::rge:. 1Jij betuigai-1 
hcll, · a.lSücd(; ·a·c c·v2ri.cze .- fa,.mili.21\:den onze. O .. j_)I'.ichte 
de-:: lncr;1ing-.<D·.i· ±foe,r'- 'ge'l/'·e zîjn- =z-ie l de· eeu\:'i=ge0

· I"us.t .. 
- Dêi Stille: Cmga-ng\::ord,t clit jn,éll' 01oor:dè i_n,:;ç_ners . 
v:.1,n f s .;(¾r:1.v9nly~g_c gqho_Üdçn 

1
·op ).,4 l•.:ïiG.:rt ,,': "Itö ..:.;;!êJ_ Lens . 

er niet ó.ls vércrii{tin_g bïj-t..2,nge1:i;Loten ;i.s, .b2.hoëft. 
het gc011 ·t)ctoég; .. ao.·t ·.y.'i_j ·1101>2n.:, do,t vele Lcn~e:rs'" 
f>)J,l~. de çlti;.tl2' C1~1g0.,11~·- clel-;.ln?~-_il?,1:1";. 

.:===::;=,=== 
.... .. . . ~ . . . ~ -

BLAUTT· '\VTT- J,OURl'A.il.L 19'5'~ ~1974 ( 26 ) ·1 

Op .de c;i.ub~wonci vi:mc.1•12. ·22-2 .zÜi ik, d2.t t,ari de 
redactiè taf91. llêvig gediscus;,ièerd: y;9_rdt dcor een.· 
groepje Lens(;lrs .,_ lîad(;lff:l.ij_ gèsl.open ·1100:r' i.k, dat men 
de inleidingen,.~ie o~·.de E.K.S.-jeugdleidets9ursus 
gegeven werdep., pe!,prci_ekt. He_'i; i.s ·erg· interessant, 
y,,ant ll)è,D. i!'l 4et S:Iec,hts .. gede,ëlteli.jk eens, Zel:t:s de·. 
beide_ l'(;ldacte.uren ·z,it't;en ell1'.ii.i,i,r .öiJ·•e'en gegeven ;no~,: 
ment.' .i'rf.' çJ è hétren. JÜlei) (Y,ó,'7.ro'jlder ~e. 3 -Len!J ers; :: .. · -. 
die ·.de C_ûrsûs volgden) zijn eci,-iter _er van doo.r- :'· · 
drongen;. dat het· be$t~rnr de verdere· _-.ont\;ikkeling . : •· 
nc.m,gezet dient te·vo·lgen, omda_t er voor~het Kc-.t"·c..;' · 
li0k0 'juniorenvoetb'<'.èl álles vaii a.f .h::mgt, in '.'!Gl'.,e ··. 
rich•b'i11$;de H.~c 3 .. "fnz2iki ·dqz0· mb.t2ri(; streeft. ·.; 

•. 
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-~D9 L~ri~r2v~~ _·:?n p.c ·--~~-"> '-? J>.~: ~ -~c;r~;èn ~;;1s lngi" 
De V¼CG\.ntc pl ... .,._~ .. ,_ . .i oi.C-.~ Lt-.i.1. Hl- "G J..~·-C..1... 0;rki_ng :vnn all\.;; · 

leél.en toch •.,el g;',L:,.1.: :.u:1;1cn ~:o.:·don? D2. opvulling· 
v::m de vócrzijde lij:.::tCr.lij ;;1i,1der gQluk):c_ig, F.o.d men 
niet de· kop V,"tn .de .binncnpc,gin::1 ever kunnen -nemen .. , 
i..:p.v. 'op dQ.zC voor:p_::;gint 2 t:12.c,l hetzelfé\·e. te vcr
n10ldcn? Er i.::1-s dé\ri bi'nn211in TI2,t· meer 11.1imte qekomcrt. 

'!,c.; ___ ?_,'l .. :.?_: · Regen· is 2.1'.:2cr spelbroter voor de ju-
nicrcti.~ "::-o..nt, all~ .,_:,eP,s,trijdc.n i:-:orden ,~fgclc.st ., 

Ze. 28-2: Ook voor è.c nfdcling ·,oi:dt cc ,;;eer een 
streep deer hat J)rogr~-L1L.1n. gezet. E::t eerste sr,cclt 
··.,el. Eokkesluiter het lToon•.0n, ,voor. de derde ma.-...1 
o:p Ccken'ourgh1 .'b~eng:t vèor. de· derde 21c..-...l s leolè:t 
~.~eer r!1èe~ Het resul-"co.~t, een gelijk s·pel:- v::1lt 0:rg 
tegen van onze voortr.ekk~rs. Ik ben•b~ng_._ dat de 
o.ohterstand nu te· .groot 1.:ordt en er di_t ja",,r_ l):een 
kt~mpicenscrJJ.p voci· het eerste is ,"eggelegd. :Deson<
tlo.nks :i3 . er 's 2.voniis een o-pgenekte sf2er .bij de·, 
carnavalsviering in· "den Hout". ·· · · 

. De . s tànd. no. 18 vo etbnh,eken: 
Senioren 91 · ?7 18 · ?6 
J"unioren .116 50 11 . 55 
Pupillen 13 2 5 6 

220 89 34 :97 

VA:.T DOOL îOT D0EL. 

92 
109 

9 
210 

197.:.199 
,,7~11c 

10-_· 23 
544-5<2 

Journalist 

Veié malen o.ohtereen hebben de 11eergoden de ze 
rubriek overbodig geE12..c..kt. Dê':.c":rt\c.n is nu,. no..:::tr ,::ij 
hopen, een definitief eind2 (voor dit seizoen ::i,1-
tho.ns) 3"..:lrnmè-n Toch is het.'.oolc nu nog geen uitge
breid relao.s~ d0:t uij U kunnen <'toen. 

De enige ~iedstrijtl, v:elke -Zondag op Oclcenburgh 
îlerd gesp2eld, wns die v~ri Lens 1 tegen, •t Noord.en 
en de ze· leverde een -toor ons to leurste llend resv.1-
ta.O:t op. De uitslo.g 3-3 ~i::-.s :hel2.1'.s meer in overoon
sternming met de krachtsverhouding in het vele.,· do.n 
met cl ie r ui tg<!è.rukt · op de ro,nglij st. 

De onzon 1:.a:;1en al go.u-:! de leiding, to-en de Rct
terda::IBe d.cel;:10.11 een niet' onhoudbaar schot van 
;J. "Walst.:;ijn liet glippen. Korte tijd.do."1.rna -::1::-..s 
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het v!eer. û';.:;ze :.::. ; ·.::··:~ := s·c·~::.-,.,:: ~- .. _ :;~ . .:.. , .. "..1- net een: fl'o.ai, 
:1oog scl1ot, ff0 :u·:·;•.11~,.-· c·:C't· ::-, · ::-~rootte·. Dit 
~ erd echtc-r :vc.c·i· c: . .,~-.: -~•.,:oe:ers··d..: -~-~:.-.;:0iding om het· 
~,...,.!- "l t~ O'a:""1""•,.,,.~ .. ..,-~-~ c~ .. , _,_,.,, 11~snen en ze ',r,'g "'et ••'-"" ,.i. \;; ·cc;..(. <..~.:.-...,_,.1.;; .L..1..t.1 ~:.. ,!f .... ..; t,!_ • l\. C'-= .1..:. 

iioorden de k::ms de :-•c;:1tirstand nog voor de rust 
geheel 11eg te 'i,erken. 3cn feut van onze overigens 
gced r!erk verricht2nde keeper stelde de bezoekers 
in de ge legenh0id cm ze J.fs de leiding te nemen, 
y:elke zij ni2t onbenut voorbij lhiten gr:...,,n. Hierna 
-..2rden de zc1ken ,121 iets energieker o.o.ngepo.kt, . 
m0~c-..r verder dan de gclijlcnnk1.~r (vt!.n d.e vcet' vnn 
A. Hopp2nbro1rr:ers) ken men h-::t niet brengen. Bijna 
ho.d het Hoorden nog de vcll-:: buit mee .. n11.ar de 
hlE',_c..Gstad genomen, :inb.nr een niet te miss;.:n kans va,n 
s:..· . .;cht.$ ·enk.el(: mctc'rs veer cnG kCCJ?Crlczc doèl 
::erd tdch s~mist. . 

Zo :~csttc deze u2clstrijd Gp h0t dcor,.'2,2::::tc 
cc:wnburgh ortz0·vocrtre::::li:ers een kcstb'"2.'r punt .. 
:·:r-.. ~Ji~dccr de l~ans cp de erèplr-~O.tS., · hoc".·!e·l nie~- v·'2r.:. 
k.:ken, tcch wol 1;1eer v2rlcl·ei11(i is" .;• .. ·--.... r . . - . 

,./1..v;G • 

- ;. ..... . . :··.-~·· .. 

·• C 

~- ~- . ... 

-··· 

·, 

. ..,. . .,_ ·r 
. - . ~ ... 

• 
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D :J L E J!T S R" E V"JJ E. • . 

Redact:i:e: L. o.e:\Yeert en A:v.Gastel 
Gironummer: Penn. L.erî S.:-33.67.lÏ 

Terreinen Ockenburgh, einde laan van "Meerdervoort 

Jaargang ·195'~ /195'4 Uo 28 11 Maart '5,î.' 

H E T Y:f O R .D T B I T T E R E E R N S T- ! 

Bij ons allen :leeft de wens:_ "V:Te moeten promo-· 
verenT" Het ·blijft e·chte·r "bij een wens. Onze voor.:. 
trekkers doen bij de wedstrijden hun best, maar we 
kunnen nu niet zeggen, dat bij hen de onverzette'
lijke wil leeft, dit ideaal ten koste van p8:'Soon
lijke ofTers en in verbeten, eerlijke strijd te 
bereiken. Neen, daarvoor is de term "slap gedoe" 
nog te dikwijls van toepassing op hun spel. Het 
moet ons verwonderen, dat ons 1e elftal onda~ks 
gemis van training nog zo'n behoorlijke plaa;s op 
de ranglijst· inneemt, Wat zciu •t niet zijn, indien 
intensief getraind werd. D;i. t gaat nu radicaal ver
anderen. Het Bestuur stelde Dhr·. J; 17i[Llems aan 
tot trainer onzer vereniging, d.w.z. vertrouy1t hèm 
de toekomst van lens tçie en is ervrui overtuigd, 
dat hij de c?,paciteiten heeft, Lens hoger op te 
brengen. Wij zien in hem de technische leider. 
Voer het orge.nis~.tcrisch deel der training zal een 
corcmissie b_estal'l.nde uit de If.1-1. Pater v.d. Bosch, 
P. de leeuw en L. V.d. Meer hem terzijde stq;a.n, 
terwijl gedurende de zoi:1ertraihing· enige wehüllen
de leden hun medewerking toezegden. 

Dhr. Willems pakt de zaak ineens flink aan en 
start Woensdag lÓ I\fuart met een g~selectee:rde plóeg
voor de indoortraining. Verb~tering van de licha
melijke ·conditie, mij'ne 'p.eren ! 20"ker ook wel eens· 
meer van gehoord? Dankzij de vriendelijke collegi
aliteit der V. V. Q,uick' mogen wij de accomodatie · 
der•Haantjes gebruiken. De beurt is nu aan dele
den. Geen; trainer bereikt' iets zonder va lled üre en 

, trouwe medewerking zijrier leden. De trainïngscom
missie zal streng toez-ión. De e·xcuses vooT verzuim 
zullen wel zeer geldig moeten zi,jnT En .••. het 
kwaad straft zi.chzelf. De ha-rde· werkers zulien on
getwijfeld'- -oe lakse broeders voorbijstreven. Er 

_ zal voor een nlaats in één der hogere elftallen 
gestreden moeten worden! 



:.226- .. · 
----------------------------------------~----------

:?eD slotte dank aan allen;. die ons' geholpen heb
ben en nog zullen bijst9..an bij deze opzet, ·De leus 
"',7ij moeten promoveren!" \1ordt diepe· ernst.· 

\ï. · Praalde r· 
vo o rz,i t.ter. 

L 3 i:J $ .• . Z A K A G E N D .A 
Zaterdag 13 Jfll11l.rt: Lens -A-F,-G-H-Pupi llen. · -
Zondag 14 Tuhart: Lens 1- Hillegersberg·! 

Verder Lens 2-4~5-7-B-C-D-E. 
Jl/1.'1.;;'.ndag 15 :!/[aart: C lubavon·d.,. · 
ïioensc1.ag 17 li?,?.rt: De 1Joensda~1iddagclub. 
Dcnd.0rdog 25 ·Jllüart: Bestuur!3VQTgadering t.h. v. de 

heer J.v.Venrooy, Harderwijlc
str11,n.t 16c. 

D:3 REDACTI3 AAèT H3J: WCG:ilD. · 
ünder off1ciiieJ. ,mlt U ·een r.1.:,decleJ.ing ::antn,ffen 

omtrent het verkrijgbe.ar zijn van een ser5e sluit
zegels ten b::-,te van de n2.zorg voor de slachtoffers 
van kinderve:.:·lamming. Het is U a.llen belcenu, dat 
Lens er geen gè,/Oonte van maakt o:n bepati.lde ti.cties 
te propageren, doch een heel enkele keer menen ,'!ij, 
dat onze vereniging verplicht is hao.r mede1,erking 
te ve:rlenen. Vorig jaar wekte de I.ensrevue op tot 
steun arm de slo.chtoffers van de watersnood, omdat 
deze steun van het gehele 1'Tederlo.ndse volk moest 
komen? dus ook van ons. Deze keer hebben wij andere, 
dring0nde redenen, om deze no.zorgactie bij U aan te 
bevelen. ~ij allen,zijn zo,gelukkig, dat wij onze 
sport in gezoncL.11.eid kunnen beoefenen. 1'Tu wordt onze 
hulp gevr::-.o,gd voor d.,, m:insen, die zowel hun gezo.nd
heid als de sport moeten missen, Is het niet de· 
plicht van ons, sportbeoefenaren, om juist degenen, 
die ck sport moeten missen";· te hulp te komen? Deze 
hulp kan worden geboden cioor het kopen v8'n, eoc:"!l zA.k
jc sluitz0gGls, die de bCeltenisstn ve-,n- een no.ntD,l 
vooro..n,nsto.hndc vo··c.tbaileÎ's clr~gon.'! :f!et is dus een 
2.".ntrckkelijkc wijze, w:-..a.rcp r:ij steun. kunnen. ver-. 
lenen, ve,orlJ.l voor onze jongere spe lars, ·En inté:- '. 
r0ss2ren U de sluitzegels niet-? Koop diin toc_h man.r 
zo'n ZQkje· voor h...::t goede doel; Bij -;_:r:ijze vn.n c·en. 
offertje in de vastentijd,., ... 

Red. 
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..i 1,1 1.;C '., ·.·1 -E L· . ~.An..-'-n-g_e_n_o_m_e_n_a_ls--=-1-i""d;...:""--""--.. """.'---" ~. ·:. , , • , . • . 
lTç .. 39: F.Heerèns, P.v.d.Zar.~ __ :·~r~.:::.,'.; 16, -:.2-12-.1938 .. ,;-

.,, Aanwezig ·o; Ockenb~rgh·.::·. G_p: 14 I_J}).l'.il_-t: ."Hr-·.1.:.r;:Verhëgge!i.·;· 
. . . . ,. ..... .. , . · .. op 21 'lifo ari; : Hr. W. Praalde:;-. . •· x-·o-,.9-o-x . . . 

'l'RAilHNGSCOMi\ITSSIE _ . . 
Berioe·ma -ïn dè- train.irigscommissie ·z:i.jn: l>.· A;v.a. 

Bosch, Dhr. P.Óè Leeuw. Sr: en-·Dnr> L:v.d.Mèer Sr. 
Per 1 Maart.:;fs"do.or. het- Best-uur-·b'enoemd· tot trainer. · 
der vererüging· ·mir .. -J. Wi liems .-: · . · . 

. . , . ·x-o-0-o-x . 
§I,UITZEGELACTIE . ':.. . ., 

In de na.aste toekomst zullen ·U s"portzegels te 
koop ,.-;orden a.angcboden ten-ba.te v11n de.n::tzorg voor ... 
kinél.e:i:verl;;i,mmingspatiii.nten. De prijs bedr<l::i,gt •5 et.:· . 
per stl.{k, f, 0,50 .per zakje, Een c.lbum• t..:r verz~é
ling ka.n bij h.:t .s,:;cretn.ri~at besteld ,10:r.:den r,, f.0,5C. 

x-o-C-o-x 
.!JlJXHlAJII/TuiA SENI0REJJ VCOR ZClffiAG' 14 :MAART 1954. . 
2,--'- -uur Lens l - Hillcg2rsbe·rg l Ter-rein l lokaal. 1 
12.- uur Tonegido 2 -·L:ns 2 . . Rodelaan, Voorburg 
2. '-- uur Qr, Bl-n.uv: 4 '- Lens 4 Schinm1el0cg 200 12.- uur lens 5 - V.I;C.S. 5 Terrein 1 lcko.al 2 
2 .. -- uur Ce leri tas 7 - Lens 7 ky,:;cg, heek 1-Toord,;i. 
Ell" ze' IS DE CPSTEIJ.,'.[!:TG VAl\f: . 
Lens 1: A. ten Dam, J. Admiraa J., E.v. Laarhoven, H. I(o rte
-.-- kaas, F. de Jong, A,Hor-pehb'.ro u':lers, J. WÜs tefe.ld, 
H .Háke t, J·. Wals teyn, K.Kl.!ypert: .,F. v .l:rie 1. 
_R~.: A v·Gastel,H.Kemper,S. 'loemans,V.v.Laarhoven. 
~,eider: Hr. H·.· Janssen; Gten recht~r: H.v.Ri,in; 
::erzorger': Hr. J. ',7i'.l.lems. 
Lens 2: R.lriahieu,A.v.Luxem'ou g,P.v,Elferen,J.Rooz.en
burg, L.çle :[3oer,A.Bogisch,C.R. 11enaar,H.l'-Taustenad, ·. 
A.Hoefnagel,-R.YTÜstefe.ld, W.Herg~, · · ··· 
&_§_-;·:· J.Bcortman,J.v.Spronser: ... Leîder: Hr. A.ae Weert 
Lens: '4 : J. Jager, c·;-Bo·gi sc·h;H.'Hè·ïmic h, C .Hoogev.e en, J. v, 
, ..... · Wes ting, ;\3. v. Ye lzen, H. Willems, J .-Be_y~rs.l:!ergen, 

H. Sliedregt;L. Bom, G. V". Westing· •. ~ .. 
Re s. : .J .Mey.er, J. Ki.i-ype;r,s·~ G :v .Reeneri~ -· Lens.:5: J.Frijters·,J.v.Luxemb'urg,P.Krc·'.i.,Ph.dc Heer, ·.•: 

H.Houkes, :A:: Krè"J.·, J?-; dè · L:?e,T1;_, ,R, v. d .l\ie er, W. Ver- . 
heggen, R. M.llder, G. 'v .Gein. : .... ,- .. .- · ,- .. · - : . 
B,es.: G.I.o.m:,J.Ero:charcl~-:r-;Vo1lel:!regt.·: . . 
Len-s··-Z: A-.Blok,J.Bt,-ller-ing, J. v-.Vent-o oy ,F .lfo urik,H.,. d .Boogaard t, J .Bontje ,E'. Sj,ro lea, J .Pellekoorn, 
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·: " • '1-. 'é:endriks A Tap F ·ten Berge• •· · :·:·"'----·"--'-:~•···'~--'·'··-" · · · · 
~· . :---·. :·· ' , t ._, , . . . . ... - : - . . . : ... -~ .-. ' ·_ .. 

ElOORM,iJV!i\ <TUl1fOB.El:: VOOR' ZA?li:RDAG· l ":\: MAf"-~ :' ·J::9.'/4 •. : .. ·: : : ... '· 

2.45 uur·:J'.èns 11. - D.;H.C;·: · .. : Tèrrein 1 lokaal 1 · 

3.00.uur K.R.V.C. - lens F v:V-redenburchueg 74,Rijsw. 

3.co uur Lens G - D.H.L. Terrein !2 lokii,q.J.:c0-~-~: . . : .. 0 •• _ •.• 

3. CO uur·· &i.va - Lèns -H .: , : Rava;.:. V. v:. F, ·Zuider.po.rk 

1.45 uur Lens. Pup;· - MOA.,· · terrein 2 lokàal" 3·: 
PROORA1.1iVdî.. 'JUl.'iIÖRElî VCOR, Z011DAG 14 Tu!A/1.RT · 19·54 ~ : .. · . 

1,15 uur Lens B - D.H.IJ. · · Te:;rein 3· lokaal ,i;:· 
12. - uur Ve rbuch :.. Lens C Wa t-e ririgsèweg, Poe ld ijk. 

2·,30 uur ~ns D .:.. Westlandio. ferr, 3 lokc..'.'.J'.·-5· ·· ·······-····· ·,;·•. 

1.15 uur Juvento.s - Lzns E Terrein Ockenburgh. 

;ru:r.noREs," ATMTTIE! · · . · . · . 

J~: A. Ver-ha..'\r; F .Eckhnrd t, J .Ie lieve ld; R. v )·;:1eéif .,A. Ve.s-· 

t · H G "' T C · ' ,! 1'.f ..,, .• • d R •,. h · · rr ~-
Gr, 1.:. rronn.u;.;. omo~J: .. v._~1J en, .,.1.i.,.L.'":'t...11.0u, ... \..:i,t.2.S, 

J,Gerrïtsen. Reil,: G,v.Agth9ven,F.ten ·Ber'ge·. 

Leider Dhr. H. Houkes. · · ' 

; ~· 

~-: Leider Dh:r'. ·L;v:d'.}fë•er·S:t:; ..... _. . . .. ~· ,.,···.-. 

Q: Bnmenkomst· 11,15 uu:ii Vre0s,1ijkstro.at hoek :Ley_,cg. 

Leider Ilhr. ·"J .• Wals. te;yn Sr. · ·. . . · · .... ·. 

D: Leider Dhr. P. l'.foersè1.oek Sr. Ingede2:i.ci. F.Het::rcn·s:'. 

;l: Let· op.: T·errein Ockenburgh. Res, ;r. v .Busse.l. · _ 

Leider Dhr. N.' Gillissen. · . . . . _-·. ··· ·. 

A,.: Sa,;1enkoms t 2, 15 uur Ge.pi to 1. ·. Le.id,:,r .. :mir.,.-.G , ... L.'lli:l •.. •· ··--- .... 

G: Leidt?i~.':··,m.· .. ~ ·111-i-~:Oriäs en- Dl'l:r. P. Pel·J;oièö.cirn; 

R! Leid~1·. Tihr .' · G·. · -~u2m1)2_r~½r"n · Sr ~ 

> • 
•·• .. ~ . - . 

Pixp.: Leider'-TJhr. J.· :Bom. · · . . . 

·::1\'"iet t.ÏJ ve1'1ii;Î.jde:c. o;fschrijvingen ·ti·,idig•:aan IÎnr. 

L.v.d.lfee·r', '.l:foordtml 7'5, tel, :3331388. · . 
Voor Z::1terdag a.s .. pto<1ten .J.Tak en R.Spiekerm.an de:,. 

reden -vb.11 ·hun ·aî\,ezigheid• op Zaterdag 6 iVI-'.l.ar:i; 1.1. , : .. · 

mededeleh· o.i:.n Dhr. L.v ,d.l,feer. · . _.· · . · . · 

- S-oortkam:g_: Vergeet ntet;. Za.terda·g···of· Zondag a11e·. · · 

nchtet~t!il·J:ige ·1ca,m:pge=ld:wi. bij je•"ieiders··te ·yo:).db'en ··,"''-: 

; .. ',:-• ... ~"· ... ,;.::· '::x:-•ó:.:cfio:.:.x-"o-'0-ó-;x: . (., - · .. Juço .:.·· ... : _··, .. 

D A N ·-1cw ·U ·i1·'i.=l.·:b ·.,,. '. ;. i . .. ·. . . . ' . . -

De PP dankt lo.ngs deze' weg Ö.lïe· meá:eyrerkend'Ein~\ ·b.á.ii . • 
de carnq.:vn,l,so.yonél,,, op_.

0
28.,Féorûdri: "Wij 'iiopeh "i:rj: a.:e · · ~. · .. :::-.,-,,; 

toekorAff,t"\it,i"er'.·,o•p' h'ur( me·d·e"j:,;Jrking· te: niog'en .rek?ne•ri, ···'---=::·s:"· 
··• · ·• -. _. · · :z:;;;o·-0--'o ---x---0---O-·o·-:ic. ·: ' · 

RES ULTA \t'E:H V .iDI 6 :M1V,RT. 1Q'i'4 : ,' . '·'. > . ::- -~· ... ,'. .· .. · '· · 
Junioren: ,Î".êl").i:l. H - Wi):)1~J4us 2-;=q, :/l'uPilltm:: ''-.: ._·

1
··.:..,·.,,..,:'_;_:.:'./_;1) 

..... ,~-'.:•·i~---j·~lîeµ:s: .I·. :~ ·~-1.~·-.t1ll:4·.v~JJ: ~:~4:~·J ,.: jf i_ ~-.:\~:r.~:~ 1 ~To.4:i:.P. _ .. 

De ov;;rige wedstrijd,:~n ·:.1crdan· ri.îgclt1st. · 
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,BLA::T,7 '.ij':: :3ÜtJmrki ~i25;/i954 · (22Ï ..... · _ . -
.. :,:opi:lijl: is d0 sneem,ln:,g die Di 2-'.\ é'-' iè':·:-~':2,.1 

bedekt cl.e ·lr.iqtstc vnn ·deze· :iint.?r, ::é:\nt het ccrs·t ze 
soepel draaL:mde · competi tier ad· is _zo lMgzc,;.ier~1'.ènd. 
een in de soep (zonder el) gedrr-"?.ic1. coap2titiei-2.él. gc
,.,orél.en, 1lij:IJ v2rë70.chtingen, cl.ie._ ik in December neer
schreef, rfL"c1at de :ueeste elftallen in Februari 
lcl~,r zóüden· .. zijn., zijn uèl gelogenstrnft. Voorzich
tigheid z_ij voor to.an de _vc o rnà'?.J:llS te deugd van mi in 
koffie.dik kijlcei!de journf:llist. Yfo '.\::1: Memento, homo, 
qui::-.: _pul.vis est .... Gedenk, o mens, dat gij v::,n stof 
zijt .... AsîJOensdag. De grote vasten is begonnen. Wat 
doen Tiij·in deze vastentijd? Er'fs 'Aa· 6-3 ~oor de ju
nioren etndelijk ;:eer eens gevo·ètbald. Er •.,aren nog 
een paar afkeuringen, maE!.r 2 ë,edstrijden gingen toch 
door .. Zij levei-den 4 :ounten op. 'De -pupillen speelden·· 
ook en brachten 2 -ounten 'binnert· Op ~9_J...:::.3: geen voet
bal voor Lens, al heeft de K.H,V.B. op h12t laatste 
moment nog een be-perkt progr8.IJ1.ma ingelast. Een 30-taJ. 
Lensers bevindt zich j_r, h:t Feyenoo:r:_dstadion en ziet 
daar onder een naa:;:gee:stj_ge reg.~nhemel en bi,j een 
stor..iachtige ul.nd' het :ëTederland::,; elftal met 1-C v::-..n 
Enge land ll innen . · 

· De stand nn de 190 ronde: 
Senj_oren ·· · 91 37 18 36, 92 197-199 
Juniore~ ,. 118 52 11 55. 113 343-313 
Pupj_llen · 14 3 __ "J~~---=6"-.'-._,,1'71~-.12-2 4

6 223 92 -34 ·97 : 216 555-53 
J'ourn~list. 

IIBT ZCBKLICHT OP L E 1'f S I. 
· Eind.e],j_jk u2,ren ,;,ij. 1;1-,er ü1 de gelegenheid om h~t 

zoeklicht te laten schijnen. En ,üj hebben da?.rvan 
g0bruj_k gefnar,,kt door het te richten óp àc ·.1edstrj_jd 
van lens I tegen Graaf Willem II Vnc. 

Lens ,w,è ·vr.ij•,1el vcortdurend"in de n=Vé'-1 en open.:. 
-de. ook :.'..l betrekkelj_jk gnm1 d.e.&core met een hoog . 

schot van Ton Lutterm.an, maar- toch moeten,.ue zeggen; 
d:::.t ·.,e a_an een overuinnj_ng van o,nze spelers lang·ge.:: 

· t,üjfeld hebben. Het veel t_e. zelfzuchtige en :prutse.:. 
rige spel in de voorhcede van -'\'Tim Stcovê en Ten I-ut.:. 
termo.YJ rms er de rèden van, dat. de vcc-rtdurenre bele-· 
gering van de Grà;telijke veste. de eerste 3 kTiartier 

,,van de uedstrîfd ·zo weinig resultaat had. De 4 goo:ls, ·-· 
· ,1elke onze jongens· in te ta::-..1 séoo.rden, ··maakten ,1e·l · • · 



' ~ . . ... 
.:.~3~- ___ ·. _. :. ____ · .... -"~:. - . ·___ _ _____ .... -- .. · 
iets gced, :,o.reri net vcldcende 1vccr de kleine_ (4-?,). 
zege, maar :,egen ·tcch niet-ép ·:;c:Jen de ontelbare·, , 

deer gepingel ve:rlcr·en geganè k:anzcn. · ' 
In de ycrdediging sp<>e lde .men· ..:en vee 1- nuttiger 

spelletje .. Vcçr<1l H.v.d.Kley,·L.v,d.Meer, en J.de.~cr 
grepen steeds stevig in. De -e~_rste viel cp deer zijn 

gced geplG,.:i.tst riegwerlcen, de·•,tueede deer zijn 'plotse_. 

ling verbeterde schct en de 9--crde deer zijn geiim.klc0-
lijke balbehandeling en zijn stugge vclhcuden. Als de 
gGel grcenen in de n.ru1Vt1,l net_ ze te ,;•er1c waren gegG.:::m -~ 
als Lens, zou onze achterhcdle stellig niet 3 lllr~a.l 

hebben moeten cc.pituleren! 
Als gehee 1 beocl'io uud uo.s het een aardige weétstrij o. 

;;1ct veel spi'l.nnirïg (_,at uel blijkt uit het sccrever

lccp: 1-C,. 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3.-3, f!--3),·,,alke ver
diend,- marir met cnnc·o.ig garing· verschil deer cnze 
jcn.e,i;ste Juhicren t!e:rd gcrr:cnnen~ . · · 
• ..i.an c.i. uitstekend idee '.7erè. bij deza wedstrijd 

in pre.ctijk gebrach·t: De leider van een niet spelend 
elft?.l hwteerde de fluit, c1.e.leider van het spelen
dè elft0,l stcnd langs de lijn en ken nan,:,ijzingen 
geven. Misschien iets dat nagevelgd d:,,n •,;crden? . 

A.v.G. 

V A lT . D O E L T 'O ~ D O E L. 
Behalve de pupillen zijn eek 2 j(micrenelftallen 

Zaterdag uit hun winterslaap g~wekt. Het ?.aren de 
beide thuis spe lende teams, Lens H en I. Over de ,2ed-
s trij d van het I •,;crdt reeds elders een en ander ver
teld. A1s enige jun ic reni:1edstrijd rest cns dus die 'l!ln -
;kfilH'...1!. Tegenstander ',7ilhelmus liet lang. cp zich 

""'chten, maar_ eindelijk ken men dan tcch beginnen. 
Lens cntwiklcelde een cveniicht, dc.t de gehele ·,1ed

strïj d geha.ndhc.c.:fd -,vèrd. Met; ·gevaa,rlijke uitvallen 
v0rschenen de Voorburgers· tëéh ccli:: meermalen veer cns 
deel. Adn schutters cntbrak hi2t hen c,vew;iel. ,Kort 

vcor rust wist P.Meershcek éen vcorzet Vé'.n rechts in 
een deelpunt cm te·- zetten. _Peis· e·en minuut veer hs:t 
lc.c;i;ste: fluitsigna.n.l Stelde· dezelfde speler, met 0e11 
ncci schct Lens I ovcrwin;\üii vèilig.; · · - · · · · 

Over 0.G Pupillen , '1elke met htm over,.1inning be

è:ezen goeè, c,vcr,:1interd, te hebben, v~rnn::;1"n.wij v2.n 
l1un trctse 1-nicler, drit zij ·e·cn o.c..tdigc 1;cdstrijd 

speelcl.en t2gen 1'/Ji t Bluuw;.:hcel erg hun best· declen,; 

oe:1.corlijk scmenspce lden en vc, or· 5 doelpunten zerg-

ten. A#v.G~ 
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Zaterdae; 20 
Zondag 21 

!Jai:,ndag 22 
\7oensdag 24 

Donderdag 25 

I.Iao.rt w 

Liaai-·t ~ 

:!i!aa,rt: 
l'.L8.2.rt: 

I:iaai"t ~ 

Lens A-G--,-E-I-?v_pillen. 
Lens 1-2-3-4-5-6-7-C-~-. , ' 
G-r.ïlillemII-VAC -- Lens R.· 
Clubavond. 
De ifoensC::.agmiddagclub; 
Training selectiegr)ep Sen. 
Bestuursvergadering t.h.v,Dhr. 
J. v. Venrooij ,Har<lénvijkstr.,160 

-------------------===--===--======----==-==== :...;_-----
' . 

'D:S R.::,nJACiI:C A.."lî H:;:;'.J:• \70 J:J.Di ; 
---- ___ , --Door bijzondere omstandig-

hede.: 1:ioet het aantal pagina's van de Lensrevue de-

-ze week tot 6 bepeJ7kt blijven,zodat w._j ondanks het 

-volledi6 e p:;_•ogranma, dat Zaterdag en Zondag nerd af-

Gewe1·kt, toch niet alle ve:cslagen ku..>J.nen publiceren. 

Wij heb1Jen derhalve deze week :p.et zoeklicht late,'l 

V!3l"Vallen en de v:eêtstrijdverslae,en.·to't een mini11u..'Il 
beperkt. · · · ; 

i, Wij. ho_pen volgende week weer met_ een Lens-

: revue van 8 pagina's te 'kunnen uitkomen, doch vragen 

iwij voor deze'weel::·Uw cler.1entie. · 
1 • 

i : . Red. 
1 ========= ·' == == _.,.-=================-=---cc---===-=--
' - . 

; 0 P F I .c .I ,E :C L : '---------
, In J:iall_o_-_t_age: 

1 No 40 - B.Tc;~ !Kee;:r - v.d.Be·rghst1< 63 - 11-11-1943 

1 No· 41 - F.HJefnagel- I1e1·kuss"traat ·55 - 2J- 3-1::43 

' ; fi.anY•ezig .2J?_Qclf2n!?~Eh.~ 
21 !/!aart: Dhr.W.Praalder 

- 28 1:Iac.rt: Dhr.E.Helrlich. 

Heren Best3l~_.§led§P.-_?-tJ_2p_j;j.e_: D~ eerst. vo1:gende Be

stu1.,u•sve:cga.c',ering wordt .::;ehouden op !Johclerdag 25 
r!iaart a.s. t.h.v. Dhr.J .v.Venrooij .Aanvang: 8.--u. 

v;aarn. se Cl"' • 
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~ 3A r- • V tt. Jm10 1 - :j:,ens 1 Qclre-,.,-i,-~~··• -··1 
• .:.1.. lJ.1J 1..:..... ~ ... -

~~. --- u. p . .._..,.,. 
JJ:.i.. 2 - Lèns 2· Duinlaa11 

12.-- u.,.Lens 3 - Näass-cr.3 · Te::rrein 1 , loka,::l 1 
1.30 ·u. Al'Chipel 4- Lens 4 Buuxtweg 
2.30 u. Lens 5 - llijswijk 5· Terrein 1 ,lokaal 1 

.12. -- u ... Maass-tr. 6 - Lens 6 Prui tvieg 
1 1 • 15 u. Le;is 7 11ijswijk 7 Te:crein 2,lokaal 2 

'EN zà ·rs ni( oPST~LLING·: 
-·-•-------- N•~--. 
l[iens 1': 

- . 
:aes. : 

' :Lens 2: 

r 

Res.; 

· ,A.ten Tiam,J .Aduira2.l,E"v.Laarhoven,A.v.Luxem
burg;H,Kol'telrn.2,s ,A.Hoppenbrom-rers ,J. Y!üste-
f eld,H.Haket, J. Ylalsteijn, K. Kuijpe1·s, P. v .Hiel 

·A.v. Gastel, S. Vloe:r;1a:1s, H. :-::emp er. 
Grensr~chter: H. Hou}:cs? Leider~ Ho Janssen; 
Verzorger: J. \'Tillem(l. _ · · 
R.l-Iahieu, l'. v .Elf e:r en,A. Bogisch, C. Hillenaar, 
L.de Boer,J.J.ooze11burg,L.:D'ortuan,E.1Taaste
pad,A.Hoefna,sel,R.\iüste:Celd,W.Hegge. 

· H. de Eald'.:er Leider; A. de Yieei·t 
Lens 3: A.v._-Gastel,C. V-isser,}I.ICcm1J_)·er,S. Vloer.!ans,:S. 
,------- Vtrtk,H. v.~:iel,E. tCti Berge"J. v.Spronsen,L .. 

'Bes. ; 
:Lens 4.; 
i 

Zuij dvrijk, V.•,-. Laai-hoven ,:él ,Beclcer. _ 
H. l:Iolen:~arap · Leide1·:P. de Leeuw 
J.Jager,C.Bocisch,H.Helmich,C.Hoogcveen,B.v. 
Velzen,H.Sli'eèregt,H.Kuijpers,J.Heijer,J.Beij 
ers berg.en, ,L. Bom, G. v. Westing. 

:Ues.: ·L. Nies sen; Sàmenkomst:: 12. ''.-5 u, H.Paschalislcerk 
Lens 5: J .Fri j ters ,J. v .L1.1,"Cemburg ,P.Krol ,J .B1-ochard, 

r.1,Hollander,A.Krol,P.de Leeuw,ll.v.-d.!Ieer, 
Yt. Verlreggen-, G. Laï!1,.G. y. Gein. Res .J .Pellekoor,i, 

Lens 6: T. Vóllti bregt ,J. Beckezs, U .Klünnen, G. v ,Re enen-, 
----- H, l.Tuld.er ,P .?ellekoorn ,LI,Luckel ,Ph. de Heer, 
' 
Reso. ·. 
Lcns~-7 ~ i--~-----
' 

S.de Bruijn,L.de·uee1't,S.Kro::in. 
A.'Iap , _ Leideï.',B,Vollebregt;· 
A.Blok,j?.IJ01.rr_tk,J ._v. V.en:~--qpij ,G. Vrecsv1ijk, 
H. v.d. Dogai:cdt ,'J .3Qntj c, =~•-S~l"Olea ,~ .?cl·le

. kv.o:cn, J. v. Zon, ;r1. ,.,:. .·i.1i.j n ~ G-. ~iQnf.:cilrs .. 
F. ten Beige. . i- · 

__ ·:~::'es vvor noodzakelijk~ af'schz·ijvi::.1:_.0n~;P._c1G LcH:!Î.1.Vi 
'llior·booractre..2.t 5S6 
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.Senioren, iuriiorén: -.------
Lens 1 :-H' berg1 2-.1; Lens A 
'.ronegido 2 -Len13 2 1-4; Lens B .. 
0,Blauw 4 -Lens ~- 3-3; VerbUTch-
Lens 5 -Vios 5 3-5; Lens D -
Celeritas 7 -Lens 7 5.-0; Juventas-

KI?.VC -
Pupillen: Lens G -
Lens-Pup. -MOA 3-0; R_ava -

DHC 
TIHL _. 

Lens C 
\7 1 landia 
Lens E 
Lens F 
Dh'L 
LensH 

4-4 
1-0 
2-3 
0-2 
2-2 
1-3 
0-1 
3-2 

---------------------------------------------------= 
Kampgelden; D~ contributie~gelden voJr het vacantie

sportkamp dienen promt en correct betaald 
te worden. Dan't je, 

Ernsti;,;e yraa.rschuwing_; De spelers van het F-elftal 
worden·streng gewà.ars-chuwd voor het roken voir en na 
d-e weds t1°i j den en- tijdens de rust op. het veld of in 
de kleedtent. • 
Eventuële overtrecl.in,:-;en zullen streng ,gestraft wor-
QGn, Juco. 

======================================· ==~========== 
VA H I A • , - . 

· Dhr.ll:.Houkes t1°9f Zonclag -1.J.., in de kleed-
tent op OckenbUTgh twee on'.:lehGerde Lens-kousen aan. 
De eigenaar kan ze terugkrijgen op het adres: 2de 
Schuijtstraa.t 60. 

---------------. - . -,-- -- - . ----~ ---------------------
IJE STANDEN VAN LENS '.E. en F. ---~- . ----· 
2c1e klas I 3de klas G 
Gr,W.II-VAC 13 24 70~ 8;GDA 13 23 71-22 
Q,Steps 12 20 28-13; Gr. W. II'-VAC 13 22 68-17) 
Juventas, 15 .. 17 .- 4.4-35;DHL 14 20 43-23 
VerbUTch 13 1 6 49-2'2;\iilhelmus 14 15 43-<",4 
LVSJ 10 12 20- 9; Jiens F. 14 13 35-34 
GDS 9 s 33-28;KRVC 15 12 44-56 m ' 1 1 -6 1 6-'4-2; Q. Steps 15 1 1 29-41 
1ens-E -14 4 17-()8;.SVT 14 10,31-43 
Vfestlanc1.ia 1"J-' 3.. _ 12-47; Bl. Zwa.1·t 11 ' 6 20-36 

,KH.VC) 4- - Ö . 8-25,;VV1' . ,1 ~ .2 23-91 
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:; 0 ..-.... 

_ ... 0 --

Gr, W. II--VAC, -~e:_·:._•e:L,1 1 , lokaal 1 
Lens G,Ln. v. Volle:. i11.:,,Delft 

j.-- u. .Jl. Zvvart 
u. Lens I 

. L e:.1s H, Ka tv1i j ks ev.r e G , \ï as s en;:-i~:r 
3.-- - Q.Steps,te~:rein 3,lokaal 2 
, • 45 ,-:.. Vallrnniei·s - Lens Pup. , tei·::.-ein Hoornpark, 

rtijsYJijk. 

P.1OGcillII:"ll. JUHI0~C.:;iJ VJOR ZO)PAG 21 __ l\Iaart 1 S54-. 

12. - u. Gr. W. Ir-v;cC-tens B ,Rog,:;ev;oninc; ,Buu:rt,.TOg 
12.- u. Lens C -!;loa,terrein 3,lókaal 5 
1. 1 5 u. GDS -Lens E, terrein 3, lokae.l 5 

JUNIO_:~_JN .AT·:{8lT:ïLIEo 
•--· - -----· -- ---
Ao Opstclling;A. Verhaar,1' .. Dckha:--dt,J .L::_~liov3lcl,~1.v. 

Kleef ,A. Vest er ,H. Gi·i~mau,P. ten Bei'ge, ï!. v. d,Eij den 
J .B.as ,J. Combé, G·. v .Agthoven. 
Res. 1:.1,as- ,A. :3ur,2;hom1t ,A. O,1.C.e1•,;;ate:t. Leide:;:: H. Hou-
kes. 

B. Res. I'. I!'raclcers. Sam.e"1korrnt: 11, 1 5u. "Het ïfacht je a , 

~alieveld.Leider:L.v.d.lleer. -
C. Iîet C speelt mee:Q.,,Witkamp en P,Jans 

... 
Res. H. de Vlugt ,K. C-uijkens ,Leide1°: Il• Vfalsteijn sr. 

E. speelt op Ockenburf;hl te:::Tein Lens ) • 
Leider:~.Cillisse~o . 

G" In:~edcelc: ;Jij G:P.\,...cl.Gcest en G.Ger1 ... itseno 
Samenko;:;st; 2. -- ~1.Rij swijkseplein. 
Leiders~ 3r. Thóo:nas en P. Pellekoorn. 

H. Samerikonst: 2. -- u. ··Het Wachtj e·' ,Malieveld. 
Leide1--: C-. :cer"r0ernai1. 

I. InGedeelcl bi;j I: 11.Hee:'schop. 
Lcic~er :-IL. C..e 112.}:ke:" o 

Pupillen: Sai:wnl:orn:it~ 1; -- u. _C:::.pi tol ,Lo:isdui·nseweg 
Leider:J.Bom. 

Niet te vermijden afschrijvingen tijdig en uit- · 
sluitend aan:L. v. cl.Meer ,J::ro0rdwal 75, tel. 333388. 

Voor Zaterdag a.s; melden zich lJij Db:c.L.v.d. 
Neer vanwege hun afwezigheid vei·leden Zaterdag: 
\î,Y.d,Bijden - K.Guijkens en H.èe Vluc;-c - A.Eck
:J.a:.-.a.t en C.v~êl.Bogaarto 
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Di.~2-3; Het is 
mensen opveren 
voetballe:ts de 

lent·e -1'. 0 e=l"·;1r •0 0- 1·,·\·,···•c,•· "'·C'oe+ de 
tl _t,: ..1. -!-,:S-- • ~)-. tJ ,_,,_..,~. o..,1 • J J-~ L V 

en. de naar clë:·· gröènG: ~::ei :.-.. :.:-c:.1kerencle 
toekomst met meer optir.iisr;;e tegemJet 

zien~ . 
Ook· in Lens breekt, blij,:e:qs de Lens1°evue van Do. 11-3 
de lente door.Op de eerste pa.;ina staat het zwai~top 

wit: Lens moet promoveren. Het is krachtige taal, v1el

ke de voorzitter nee1.0 schrijft. Ik ho Jp van harte, dat 
de.plannen verwezenlijkt worden en dat de volledige 

en trouwe medGwerking van de bGtreffende spelers 
Gen feit zal zijn.De eGrste ~Grichten zijn in ieder 

geval ho pgevGnd. 
Zó.14-3; Het was lentG.Voo1~ het ee:i.0 st ·sinds maanden 
is-er"ë;en volledig prog:ra.Jl' •• 11a afgewerkt. 
Lens 1 lGverde een prima prGs·tatie doê>r Hiller::;ers-

. berg te_ .verslaan. Zou er toch nog ••. ,.? 
Ool: de overninninge:'l van Lens 2,B en C,en iok van F· 

zijn he·G ve1°melc',en wa::.rd,Lens E wacht nog JP de eer
ste zege.I:.laar ·c1cze ~7Gck VT.'.?.s _er in ieder t.;ie7al ,veer. 
eGn c.;elijk spel tegen het. goede Juventas. 
De Senioren behm.1.lden 5 punten uit 5 vredstrijden; 
8 junio1°en-elftallen zorgden vo r 8 pu;.1ten, terwijl 

c1e. pupillen weer voor een overvlinning z.:irgden; 

De stand na 20 vJetJè.lwcken~ 

Senioren S6 39 19 38 S7 209 214 
Juni:):.." en : 126 55 13 58 121 358 328 
Pupillen 1 5 4 5 6 13 18 24 

2·yr 98 37 102 ·- 231--585 - 5b6 
Journalis·t. 

=========-==-=---------- .-------------------------
VAN DOEL TOT D )BI!.• . 

· Il'l verband r.iet .de plaatsruimtG 
m_octen WlJ ons deze week zeer bepei"kGn,zodat U en
lrnl de VGrsla:c.en van c;:JJrnle ;wedstrijden zult aan-
treffen.. ·· . · ~. · 
Natuurlijk be0i:1nen wij met de keui·ige ovGrwinning 

welke ons. ~'?j_'_st e elfta:i, behaalde op Hillese:rsbcrg., 
Het was· ëicn .:;elijèr opgaande s·c:::·ijcl,,vaa' ü1 het tem-'. 



: ·O :sooc; la.g • 
. ~:.:1 .c~o 00~:stG helft i.,-;erdcn divc:r·so :~:~~•· --ll t~oç,::;· o_.:_:•J 

· VCJOl"Yraa:ctsen r;omist"ma.ar toch zorc/:.0 :: .. :I::i.l:ot uc/.; l.::.,r. 
:prachtig doelpunt voor do voorsprong. 
:;en s·Gcvig offensief va11 do Rot·GcTclar.111ors 1.7ord zon
d.or nadelige gevolgen doorstaan,zodat do rust mot 1-0 
ihging. . 

In do tweede helft wist H:i.lloGersborg na enige 
tijd d.o GClijk:mako:c te scoren.Lens blêcf het hOGO · 
tèmpo volhouè!.m1 en hot harde 1'/erlrnn gedurende do sc
hele wodst:cijè, wei·d 3 miniri:;on vooi· hot cindsicnaal 
'beloond, tlbcn J. \lalstc,ijn ei· in slaagde Lens con 2-1 
voorsprong c11 een ovol"\7inning to bczo:i."gen. 
Zon bizornlo:~ woon't van lnüç1o voo:::- de invaller S. Vloo
li1aJ.1s, die i:1 do tweede holf-C H"Hskot vc:r·ving,is ze1:cr 
op zijn :plaats. 

LG:i.1S 2 ZO:i..,Gc10 ook VOOl" 0011 ovc~·T1inni11g. In de onthou
siast-GCSpooldo wcdsti•ijd tegen Tonce;i(o 2 opondc 
B.. Wti.s·i;ofold rooc'.s na 3 ,;linuton c1c score. Vijf 11irn.lten 
later r.;0rd. deze treffer c0volgd dooi"' oen van A.Hoof
naGcl.Dczolfdo s~oler brcntt na con half uuJ'.' spelen 
de stand op 3-0 voor Lens. 
IJa do rlwt lc-vc:,t :con Voo~burc;s offonsiof niets op. 
Keeper l.!ahicu weet zelfs ocn goed 1:,onoL1en penalty to 
:rorcnoR.\7-ti..s-Cofo·lc""i. r,oot de stand op 4--0 te brcn.:;cn, 
vooi"dat Toncgido clc eer kan :-tcdctcn. 

In oen behoorlijk ;;cspccldo .,~dsti·i j d hooft con on
volledig Loï1s C oen 3-2 ove1°17inninG op Vei·burch bo
ho.ald. In do -oÖTsto helft \101·don de goals gemaakt 
cloor T.Oncl0:;.."1,7a"Gc:" 011 J. Vicrhout. 
Kort voor do rust halvco1°do do thuisclub do stand. 
I~'l do tweede holft maakte L.Blom er met con fraai 
schot 1-3 van, waan1a Voi·bm·ch uit con vrij o trap 
nog een tce;cngoal wist to inakbn •. 
Do twee invalloi·s G. Ui t~Ia11p on F.Hoorons kunI10n op 
oen goede.· wedstrijd terugzien. 

======================~=============· --====----===-

LE~JS H0ET Pi10JIOV.JR:SN ! ! ! 
Laat dan ieder do oproep 

~r:.!::. do voo:r.. ... zi tte;c volge:n on ~.1].r!. ta'2.k !: .. :~1r,_.:'..:n. 



.... _ -·· -·· .. - ...... D .. z_. --1--E--,N- --S···R··B··V·'1f ·E· .. ,. ·· · .. - •· _··: ·:·· ··: ·•· ,. ~ 
Redactie':' ,L. · dë- Weert "én JJ:.:v·:Gasfel. . . . .. 
Gironll!:lffier: Penn;, L.en B·.':~ 3:3:".67 .D.:' 

Terreinen ciékenburgJ.-i:;- 't:iiJ"Ïtlè. Laài1 ·::vtÎ:n')ie"erë!/r'.voort 
., ' . . ... ' . ~:-__ . : ' ;.:. . . , .... 

Jaargang .195-,,/1954 .. - . ,. oifo, 30- . . . • 22 YJa.a:i.-t '24 
.JUi· .. '~: f: I è . I A T A A N" 0 lf S. :S, :-.. .E. L . .F ... T . .A. .L ...... ~---· . 

Zondag bracht de lente he~ __ ½:a."l!l?:i_0.~~12_c::h~m . .r;1~e• ... __ , ____ . ..: ... : 
voor ons B-elftal. J!)n&e.lui,- v.an har.te: :profic'i..at .. ,_,._. : · 
Çok dhr ... v.-,.d. M~er .onz~ ha-rtel:j.jke .. ge:l:ukwe,'ls.. _-'.·., :,., 
Jullie kimt op e.im. .. praçhtt.g .. se.izoen. te rug zien. 
liiet zozeer om· de ruim 100 doëlpµ,nten,:.!'1:.;ie ge,scoora· :. 
werden, zelfs ni_e.t-- om het kampio~p.sp):J.ap"Jlîeen, oj;J . , .. 
de eets_te.plaats':,ierhe:µg"t het mÎJ; d:at dhr. v. d. 
!sïeer· ·kon' verkl'aréh, da"t · het· B--ï,ilftal uitgegroeid. 
is t"o·t een vrienden~eam, dat êp d90·:r_ }1,~,~~i_1,y~ __ e_n:-_;:.., .... .!.'. 
gedrag in het.veld en èoor zijri'·ïi·,,,-ö·rt:i,eve-·uresta'- .' ·. 
ties de fens.:.kleur·èn.i-i.oàg-hield, Dè Jµniorentijd•-
is' de leè°rscb.oci voor'c'e voe'tbaiperiode als seni- . 
or. J1.miore_n, ,.die .. hun leert_ijcf zo"besteden,_ kurinen 
niet·anders dan waardige ëtï:graag geziene Lensers -
worden>. . ·. · .. .... ·· · .·. ,· · . · ·. , • . .. · . ·. . . 

Proficiat ook aan ons eerste èlftal. Weer een .. ' 
overw:i,nn:ing_. We. _staan -i:J.u.-indèrdäà,f-q:p · d~ · 2e plaats; ·· 
De trai11-ing,.verloopt pracht1.g-.-.. ngµdt;-val, lui! ·Ik ·. 
reken ·op 1Sl55. m~ar wie, ,~eet .. -.1?! .. 

Het is ..:iij gel:Îleken; dat een aantal spelers-·d-J.r~ ·,:_. 
lagere E::);ftallen ontev·rcd·eu·is,·on1da:t ziJ:hiet-' ·· · 
kun11e11 _trainen. Hog. even:ge.du;ld!·.In Mei ,za.1:ge-: 
traind worden _in- 3.·grocpi!;n:. -'Ook U.:lttijgt: düs:een · --
beurt. · - · ·· · ------·--·- . 

. r 
. · vr. Praalêi.°er · 

voo"rzi t ter' .. -----------------------~ -'_;-...;:.. ~.-.~.---. ----·-...::.. -·~---~·- .. : ... ...; 

Lensers--. :.trouwe supporters (sters ),- donatrices, 

. . 

... :'.dona.tcurs ..... o..ud~Lense-r-s-.--enz:, , · -·-··- ,----~---·~······---

Zo m:Ï~g -e:·: ·s ; . o lif' 2-ütü~" SJ>eef t --~n~-:ï)f-ët:f t'ai=ii:.;:;-.1:::::=~~-~::.::.: 
Ookenbu)::~h:.:.t.e:~!:!n: 11Dw;Mu;ss .. c1J.~nl'.,.'$l.e. ,ko1'.lo-1ler ;~an.:·: : :~ ' . 
onze af_cl?li_p.g ._ Ii:i Ro,-f;·terdam:_:111erçi •onve;rdi~mL vorJ.o-:. , .. :, 
ren,_ 1-79-!l-t'::a,.n:' een_ gro p~~ a,a..1'1 t. al· .:'Mussen tl (~ekér 1ccr:, .-. . ·, • 
mani geti,nge was ....... ,, , . - . , --... ••, .. ·.:, ..... ,. 

Wij .nemen momente_E!:I:_ p e. _?e :Pll?-B:ts ·frr·ojr'ä"ië!·•räi:ïg::::--·,' --· 
lijst~ Willen \1e de è~rs'te;' ·.innemen, dan .moet Zon-:- .. -: 
dag a.s: gèwonnerl -i;rorden:·- 'n Gröot aanta.1:r.ense-rs".·· ·. 

·-··~, -· . ,.~ ,~ 



~238- . .. . -------------- --~------- ~ ----- --aan de i~Jri"'zàl ."ri ·c:,xtra:-s-:tïmulans zijn om "de wed.-
strijd" van het seizoen· te· spelen:· · 

Uw aller opkomst wordt zeer gewaardeex;d. 
Aanmoedigingen zijn niet verboden. · · 

.M:i.g ik nu eens op_~en massale opkom13t rekenen'? 
· · · · · • : · · : • =R ,·~·Janss.en. 

---·---------------. ---- --- . -----.' '~ - . '":" --- .----------
LE lî S • ·z .A KA GE ED A 
Zat,irdag 27 Ma.art: lens A-F-H-I-pup. . 
Zondag 28 Maàrt: Lens ·1 ·- de Tulussche.nr. Verder: 

Lens 2-,.3-5-6-7-B-C-D-E. 
Club •. 
De Woensdag;iliddagcluh, · 

M:?.andhg a9 Maart : 
'Jo ensdag 31 Tuiaart : 

'lfraining selectie-groep senioren. 

' m(REMCTIE :A/1.J:T HET WOORD. 
• Bij de gelukwensen, dib de voorzitter· spelers en 

leider ve,n lens B op .de le. pagina doet ·•toek~men, 
vo.::gcn wij ga::irne de onze. ,. 

. D.:· \?edstrijd tegen Gràa.f Willem II Vac lGVerde in 
d.2 eerste helft al 3 doelpunten op va.n de schoe, en 
y::n Gé Verhaar ·(2x) en H.GGrritsen, Tiaarbij voora,'.J. 
h;;t 2 en 3e vo.n voortreffclijke•lrnaliteit \ïaren. lb. 
de rus·t bro;cht H.Gerritsen·dë stand'op·4-O,,urn:i.rmede 
mèteért het·.1OO\? ·doelpunt van 'I.ens B in deze competi
tie· een feit,rms. A.v.Aarem tenslotte ·bracht de eind-
stand op 5-O • · . ··. ·.. · · · · · · . • 

. Voor de 4è mao.l is het elf.tal·van de heer v.d. 
lleer nu kampioen: In elke ,klo.s.se kon de_vlQ.g in top. 
De s to.nd aan de ko:if van de ·ie klas F is nu: 
. · Lè:ti.s• B ·· --': 16. 15 "i O . <l .. 101~10 . 

Gr.W,IIVac 15 11· 1 3 21 <7J.18X) 
.. · D.H ·L. 13 7 · 2 4 · 16 . 28-16 
• ·· :· ~-) 2 pn~. in mi-nd; . wagens n .. o •.... 

. /., ....... ;- - . >-=-· - :. -·· 
Red, 

· · ' -0 -F F ±' -G I JS .JS -L 
In-bnllot~ge: ·. 
lfo •. 40: B·.ter·lifuer,. v.d,Bergh:itr. 63, 11--11-1943 
:do: 41~ F,Hoefnagel, Lfurkusstr:'J1t ·55, 27- 3-1943 
L~o."42: H,'Dro.bbe', .Erri1elostro.o.t 39, - 14-·3-1941 
Anm,ezig op Cck>?nburgh: . Op 28 l,{.-:,2.r:t :_: Hr.,ff. He lniich; 

_· . . · · op 4. Apr~l: voorlop;i.g geen 
,,edstrijden. o.P 0ckcnburgh._ Indie.n ::üsnog h1lassingcm: 

.,:..:...,.,.;;\~ .. H P J .,,.f . . ' r; ; .. U.L. ê!'!!Jé'.!'IS , · · - • ... 



• 

• • .i •, .:.2~á-
. . . ' ' -/ 

-· ·--------------- --------------~---~.----.-~--- ... --
P'.l.CG~UJ ~ :. .ElTI CREN VüOR Z C:FDAG 28 "l'"iA.IUtr i C:~4 • . . 

--2 .-- u1,;r .c.r1ns i ·-. é! . .a· Musscb,en 1 ·. Terrein 1 lc::::-,f'.l 1 
12 . .:. _ 1.m:t ·I.c r.s · 2 - Z,::,n:tt. Bitnm 2 - . ' Terre in 1 lo k".f'. 1 I 
12·.45 uur Rijs'."Jijk 3·· -· Lèns 3 · · ·.~Û:).i6.1Mntjc,RiJst'. 
-12.-- uur Lens 5 - :S:.B.S. 9 , rerrein 2 lok:.,,::1.1 2 
12 .... ..: uur IC.R.-V:O. 6 - lens 6·" ·vredenb.ryeg.74 t/o 

"de ·,1e r.ve " . .. . 

2 .-:. uur Lens 7 - V. C, S .7 _'ïè~rein 2 lakrial 2 

TIJ5f ze IS DE C"PSTEI,LilTG. VAfT :- . ". . - . 
Lens 1: A,ten Dan1,J.Admiroal,I:}.v-,Iw1rhovei1,H,Korte
------ kb.as, F. de Jo tig,~- }:o pue:-1"tço u·,:eT-G , J , Ylüs t~ fe id 

1 
H.Hn.ket, J.Walsteyn,K.Ku:nie:rs,:!i'. v.Ifi"1.- · · 
:{es. : S. V'lo·emo.nB", R)bhie·:,,A. v. Luxem.bur.g, I'1 v ;E lfc.rcn, 

.LêTder: Il.Janss·en,· Gi-en~htér: H,v.}ijn. 
Verzorger-: J ";"/i llelJJS. . . : . 
Ïëns 2 : R. l.fuhi eu ,-~, •~;- . -S~l ·f ere l'l;·A·_ v. I,uxe;!1b:1rg, C , 'fLi ~~le ~:· 

· nan r, L~ de· Bbc.!,•;. ,A: Bo gi ach_, J ~Roo Z(:;n1}~1rr ,H. Laa~~ -

t "d A H f'~.., , 1 R• ,.,•::., '•~,f' old . ,7 Ho•••~ . . 
êpu. , • _oe 1-.1.1;.,.ge :,._ ~ .. ~ .. _r- u.•.:. l_,1,.;,,. I.;;: - > • • ... ~'=~-.:;. 

,E~§.;: IJ:.Sliedregt,J.~:.\ge.r. l,,iqu: =,de \7ee:r~. . 
Le11l!..3.: .A. v, C¼.::.s t:;1·, C. Vj __ s_s_c_r, H,Kèmpe.r ,H.. de- B:"ld<:er, 13. v, 

. · .· . · Ve·lzen·, :cr,:y;i)':i;'.~·1·;:::?. ten -Berge, J". v, S:p:rflnscn_. 
L. Zu.yfü:•ij.k,.V. v·:·L-::-.:çfi,ovei1; R .Be.0ker. . . 

· ~-: C,Bögiscl,;G,.v;-'17estirig, ~~C.cidcr: P.de Iecu'.7, 
Lens 5: J·, Fri·j ters ~-;r_. Y; Lµ::icemburg .•P. Kra:!., -J, Bro chnrcè, 
"':*· . · }ï.Itouk2s;Ä~,-)çJ'.'·01,P.tle 1.:cetr~;.,:fl .. v.d.li=er,W.VcT
heggen, G. :L.1.m, G, V •. Giiür·. '"Re:S. : . J".ilèycESb8rg,:n_. . . · · 
Lens 6: T. Vo lleb-réit; J·.Beckcl's.,'7. Klunn·en, P .Pe lle'-

. ·· · koorn,llir·.HÓll::md.ar,S. do- Bruin,M.Iuclral,Ph,'cle 
heer, H.llulder, L:·a ,:i" we·ért, S. Kroon. . · · 
Res.: J._Pcllekoorn,F,tcn l3c-rgu., Ieidel:': B.Vollebrs=gt. 
Lens 'l: A·.B:Lo k, 'F. :;nur;j.k, u: v. V:cn.rocy, G, v. Vree s,~ijk, 

u, v·d·Bo g·;,,,·r··a·. T' "ent·~·.:- '"Ol"nk"m:p ,. "T-,n 
J;.!.. o •., 0 .f.:"L" '<J••-~ J•...:';~ ,U, .J,:.. •I:,;. '--• , ... t.• <-•~J • 

J. v. Zon, L.Hiessen, G'"Heildiiks. Rcs. ·: E~ So.ro le [1.; . . .. · 

Adr0s_ voor noodz·;,kç/l~j~k_q-'.lll,fsc):lri~vingcn: Uiter-J:i,tk··,-.'. 6 

'Zateraaginorgen: · P. de I.ecm·1,- Vlierboomstrnat 596 .. 
· .... , ~---,o-0-o--x 
- PROGRAi·™A JmTIORElif VÓOR ZATERDAG: .. 2 . .IIJ\A:rl.T- ·1 ·4: · · _ ... 

'.1, • - .:. uur ens · .;.-· u·1.t: . rre in 1 lokaal· 1' - -··· · 
':\'.45 uu:r Lens F . .:., S-;,·;l' · :• · Terfé-fn· '< lok(l!l.l 3 ... 
2·, 30 u1,1r Lens H - V. V;P. : . , '.l'e·r-rèin ~ lokaal '< · 
3·.45 uur Q,u'ick .. Ste-ps ._ 'I.erîs'•:i: ~e--rrein Ï'lïjker~lao.n." 
1.45 ·uur I.ens Pup, .-. D.H.B,R.K, Ter;reiri 1·1okn:àt 1 

PRO'.} R~ "\:"iJ:TMA JUNI OREN VO CR i 01'IlA G 2 8 HAli.R T 19 2 4 

12·.- uur Q,uick Ste:ps - Lens B ·ferréin :ï-Tijkerklo.an 
12.- uur Wilhelmus - lens C 'l'8rr, Costeinde 28'<,V. 



~~-
' -•.--------------------------------------------- -----2. '.l.0 'uur Q,uick Steps .... Lcti-s· D T0rrein Nijkorklnan .. • 

::. . i5 uur Lcni? E :-: L.y:s . .r;- ... Terrein, 3 lo lco.C?-1 5. . ' -~~u~aortES, 1,T:l'B.:l.~TIE !,. . . . .. 
.::: .i'-.. ~ Vr:. rho..t\r; ]\Eckhn."rd t., J".":L::Jlicic-ld.;R~ v. Kle2 f, _:i.·1. _1;03_ ... 

tor, 1-l. Gri bnè.u; J. Comb6, VL v .Eijdcn, ·~7. v ~ G~in, J .3::s, · · .J,G;:·rritscn, ·Rcs.: ;{èbs,G.v,;,gthoven,F.tcn B:n·ge: 
T -1· a;· "'r D'117' ~T- Hou 1r:~ -s· .. .. - · ' · · -, ~ · · - • .J.J...: - .... Jo • -- • -- _...... • 

. ,. B: Srunenko1;1st 11.45 uur J;Tijl:crlclaan. Leidcr_Dhri' L". v.cl.:'.iber~ . 
Q.: Sruncnkoms t· 11·. CC uur ~4-èt i7c.chtj c ", Ml.licv:::lçl •. · 

Leider Dhr. J. ·7,"-lstcijn. 
D: S::1,mcnko;11st 2.15 uur 1'Tij~crkl:,,a.n. Leider Dhr. P.· 

!-'b0rsho ck. 
E: Leic1.er Dhr. J,T, Gilliss.cn: 
Le id ers van F:, · G:, H en Pup. : Dhr.· G. • Ic.ra, Br. Theo - · 

nas .an Dh.r .. P. P-illC?:!.:corn, Dhr. G. Ken1p~rmc,n,• Dhr. .r. Bom, .. 
I· Ingedeeld: K.v.d,Ie;nn .. -. , ·, . _ .. . ... Voor allen:• }legen is"g'e:i=n ·rJotièf om -.,eg t;:: blif-

ve_n .,, ,. . -~." . , • Bïj ·.,erkelijke v::rhindeting tijdig afschrijv&n 
can Dhr. L.v.d.:Iècr, r'odrdr:nl 75. 'r2l. 3~3388. Voor de ~egblijvers: Fatsoèn is een deugd! , 
Dé volgende jongens dietien zich deze 11eek te ver:.. antuoorden bij Dhr. L.v.d;:.ieer: R.SpiekermM,H.v. . L?euwen,J.Bom,A.de Greet en A.Lutterman. • J x--.o--C-8-,0-o --x ·. . . · , · .. . uco RESULT.-,fili'.f VAlî 20 EN 21 lli\,,.RT 1964: • · ... ~ Senioren: • , .Junioren: 

• Duno ·1 - Lens 1 2,,.3 Lens· A ... Gr )rl. Vac '2-6 , · P,D;K, 2 --·'.:I.cns 2' · .. 3:-C G_r.W,Vè.c - 'Ièns B · 0~5 
Ièns. 3 r I-.t'?.o.sstr: ·3 2-3 (Lens Kamp.). l,rchipel ·4._.;;i' Leàns 4 4-3 Lens C - MoD. 2-2 
Lens 5 '- Rijsr:ijlc 5 0-,,2, . G·,D.S. -· Lc1is E 1-3 If.:.insstr, 6 t- Lens 6 l'-3' D;,}:,i .. - :Lens G 3 ... 1 Lens 7 - Rijs.7ijlc- 7'·: 2-:-C·.:, Bl,,Z,,2..rt - Lens. H· 4-T Pupillen: "~ •, Lens I - Quick St. 2-3 Vr.llc.::niers - Lens :- 2-0 , . · ,· · · · . . ~ -.. ,...~~.;·,..._, ;...J"'7.~xt~ë:b.:.s-::o:-ê.:~.2.1i>4 -~~ --~.-.c~~" 7 ··--.,7 
DE S'riûIDEN BIJ LE:J:,TS: T El'Î TI:11S H LUID3H: ., · .. •· .• 
4e klr..s Q,: · ,·. . 4e klt'..S K: ' . • Quick 8- 16 25 49..:16 •. • V,.V;J:: •. ··· 13 21 "47-15 .' ~ ' Celeri t.7 12 20 41-'lC D.IC:,L. 13 2C · 56-19 
R2,Vé". 7 · 15 20 4Q:-19 _. Raya _. __ ,_l7 _J8:_!1,.?_-;41~·: . .,;_ '7'k-.,:-..rt.7 i5 18 41..:35 · Vlil]1.elmus 15 · 17 60~3~ - .::, . • . 

·"?"•,;,~ 
. ~' ,!,. 

. . 



' > •• ,_, ••• ._é:Jl-
·-------- -----· ----------------------------------·- --
Rijs,uijk 7 15 , 17" !1-2- 2<'t ... hTD H .. 16 17,. 4f'-.?.4 
V,C,S. 7 14 15 24-20 G'e.•:;, II . 13 14 37-33 .. , 
v.v.11

• 7 14 13 25-34 Bl.Z.:art 15 14 41-37. 
Lens 7 · 15 12 ; 19-33 •'1,,S,t:.!!Js· ·13 11 19,-18 

7 5 3 19 t:9 D -• ~ -R ··1 5 6 " 72 Archipel 1 -._, ,h· • .b. ,1'- .:A- , 
C:tomvi. 7 15 3 7-57 · S.V.T. 10 . 0 5-79. 
P,S.) Aangezi,en ·,,ij niet de 1;,eschi!cldng h_ebben ever 
d;:, i~.esultaten in de (',fdeling van I.cns G, rnoe:t él.e 
stand Van de 32 klas I tot d.G vo lgonc1e r1eek -::ir:.chtenr · 

V ;). R. I .1.~ • 1 

Eerst heden Vl,rnamen Tiij, dat onze vriend Clei;ien t 
v.d.Bog2.2.rt een pols heef·,; gebroken. Hij hoopt 
71eer spoedig cp do grcene ,]eide te hupp.elen. Wij 
he.pen het met h.:,m en ·,;ens·ert .hem vcorspq2dii5 her-
stel. · 

.,_ 

BLf\.U'7 ·,TIT JCïJiliT;,1',.L 19'23 /1974 (29). 
,~11es gaat zo z'n gei:1cne gangetje. Er is Y'ia. l'i'-'J,· 

vreugde ever de overwinning van lens 1 c-p· Hillegers
berg, maar men is nog sceptisCh gestemd t.a.v. de 
vraag of dé pre motie dit jaa:t<.a1 zal gelukken. _;,nn : 
het eerste· de. taak cm de. s.cèii:t-.ici enge lijk te geven. 
De Lensrevue, die De 18--~ in:'de bus valt is prima . 
verzorgd. Alle hulde voor de•.gelegènheids-typist en 
de stencillers. Toch dcet deze uitgave de vran.g · 
rij zen, of .de redacteur, die anders altijd het ty·- ... 
pe,;:erk ver ze rgt, niet ei.an een: betere .. s chrijfmn.chine 
geholpen zou kunnen werden .. Het resultaat van zijn 
zncegen is dikwijls niet· recht evenredig met de deer. 
hem geleverde inspanning. De.kas .kan het alléén · _ 
wacrs chij nlijk niet dragen. '!!ie 1'/èet raad? Zo- 21-'J,: 
Het prachtige \!eer van dè eer,1 te· dag van de lente 
brengt iedereen in fees-tstelllliling,; Echt ee1;_ d,-* cm·· 
een l(O~~pioen te begrceten, Welnu, lens Eis zever!. 
Spel.ers en leider, vo..n harte proficiat! Lens, 1 ,be:,~ .... 
reikte, dP.n]_-::zij de eigen zege- en de nederla::-,g VM · 
Hillegersberg, met ere de 2e_ pl1',i::.ts. Lens E ten- · 
slotte bchac.lde Zijn eerste c'vêrninning. liccr:ir , • 
Voór de rest 0ms het e·1dnir1el-niet zè best.,7 Senic-, 
renelftallen beh&'!,lden 6 .. pll)1~n, de 7 junicren~,ec:
strijdcn brachtt!n 5 punten c--p. en c1e pupil'len ,bleven 
met lege han·è.en. 

-De s tv,nè. na de 21 e ronde: 
~~nieren lo~ 45~ 19 
W~lîigg 1@ 4 1

~ 
252 . 103 38 111 242 
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_ lkg, jüi'i:•; \i-i <;:'.;jC:. _iiw"ti clft/11 heeft. neg s],Qq1,~s 2 
·.:eè.s-tri j <!:.'-';, ·;t ; r d-:: be t;g J ·.:<',r.en · ,, i•j in_ s tn.c. t "\re c r d c 
ti::c·éde-" ra.o."c.1 een -. .:ec1.strfj d vè.n,. cnz::·~ rese.rves bÎj te 
·.,cne-ri; ne·retur1µ;1n.tch -tegen 1',D,K, 2 (uit) stcnd €-p 
he·t prcgramn1ri.,-Hct ,?c:td eeri 3~ó ncd.erln.n.g, i'/!'.n.rbij de 
rus"i:stàml l-,.l in-cns nc.dc.::l luidC:c. 1fo mc.::t gcz~gd_, 
cl.~:iit- het tuced.2 ue·l g'Gh::mc:ic; .. :jt_ \.·as clccr enige' tJi,jZi_
g-ingcn" 1,;aè.rbij c .m~ ée1f· Spe l0r, die Ze, tcrc\~tg_ t-.cc-r1S. 
een Z\78..rû Y!Cdst:::-ijd l)-:tt1 gcS.11cc:l_d.,1 het c lftDil mc.._:cs-t ·· 
ncnl~l 6 t ~ .... 0 ---: . 1)s. n-nc'~r1~ o.g ,., !:"lr' ·,..c1".1..u~r r:'--:. ,,,. ... "" y,,~ t ·1 ... lc·1· -~ -l-' .._. -.,.J.1;.;.1... ..,;; _\..! , ..... c.;.l'- - ,!_c,.,.~ '1.:-; -.1..... ~.___,_1,,.:.1. .-.. --

n.::r-- vcrocb,il. uitg1.;?drukt kunn"c·l1. ,;:;.~ .. c~e!1, ze zij ·8.J. ni,:t 
te: ·vc c~:r.kcmcn gi;:,}eest \!Ure~ D.,; c~.ric ê.c2l:!}unten:, -rtl 1~2..~ 
( ~"I' ; ~; ... l c~1'P:i.'t'" b"1•1· t·enspn·--: 'rl• ... 1~:-i-,· !"'111'• 11··)·'• •f'•-~,.-c lC! 'îf .... 'l'l . , .... ,._;I.:.,! C~ .• ,._;. • •. - -... 1., ~, ... :.. l,,.;,s- r-,, 1.:;; ·- U l-='-... V • ..;: ~t-~ 

grcvc vcr"":?o..arlc zing vn.D _4c è..ckking, ni.~ P CD., K ,i -b·:..1.i tcn-
s r,0 J..,..;:~s gene ten een he,renlèvet:tj:.:: rl0z2 r.1ic1dsf-!' .. :rJeus.. 
11/~ef~ ze~,?:r· fr ede lc8.r-is-e_n ·gOhr::.è; mti.~r :1i.ci~~· ~ü-~~!p::' _ .. "_'t;:a:ir-
;ncde U.c a,a:hvn.ller.. "a.erclen td: tgevc 0.:-d, lfag. vee 1 -te ·, 
"fàägi·112t é,as trtuv1cns tc:cb,_ èpvaller.a, dat. ::ie rec.e
T.ics -te..n cnze s:pé1e·r~ Ze ·-·~rci..c.g 1!D..i'.(;!11~ l.'i.rls één m~.n •in 
het. b2zit va;1 de bàl;•vo,'s, bleven de r.verigen ·stck
stijf stac.n èn start.ten', indien de bo.l in hun' rich.:. 
ting ,:erd gespeeld; veèl te,-ïa-á.-t·.:-.·ö):n dan .de _v:i;eesach-
tigheid,-vtl.n .enkele _v:ancnze spelers.:... :_ . . : · '. 

Mee, ll.et viel me -bitf!ei: tegen. Slechts. een ;pao-:!' 
spe.lers kcpd eri dezë' -!6è pdàg een v c 1;.dF= ende- ha.Jen,''. Tegen 
Z·.,0;rt·-Bltm,i·ert• A.D·.o,. za1•i.üt eeri'heel o.ndeT va,o.tje 
getapt. me eten Îi(G'rd_en' . 

... :·· ; _ __ . _ L; de W. 
De He'd;strijè: vnn··Leris A -tcgèn Graaf Wil:I.em II YAC 

u-as,-_e_r_, c?n ;met ·een grcct ::,,;:nto.l deelpunten, l:aa_st 
eriigé . .-gëii:nnuleèrde ·'treffers uc.rcm er 'neg 8 geldige, 
nellce ·10.rig .p;ict gèlijt.;J m::-,n.r tcch uel ·eerlijk tu~scn. 
è,e 1:ieid~. pl:t;egcn ·v erii!.èe 1~: · ,;::ren. : 111 ll.et ~2gin "v~n.: è.e-· 
•,1ecl_~'trijc: liet'cnzc achtc_rhé:eë'.c nl,'zcfr1 grcc-t,eantc..l 
steken viJ.llen en ·letcr kende c:0-·vccrhc·éae zich ze, 

- belc-10.QJ.ll in het v:c:r:kncëie'n ·viJ.n cpgelbgdc 'kD-nscn, - èÓ.t ,;. 
al \'/O.S•cr clu._n,v?.n cen·:vccrtc'urené'.e belegering van cns 
c:rcl géen sprake - icde-r-e veer cns gunstigerq ui·tslo.g 
geflatteerè zou_ zïjn g.ct7eeát·. F.Zckho.rè.t- en A.Ver}ln::1,r 
gingen bij e!f:i,gc è cclpuhton b2slis t nie.t vrij uit·, De 
kmitha lve s en c ck clc linksbo.ck m~o..ktcn"vc.c ràl in de 
ccrsto helft è.e feut t.e. ve:.è.1.·térug te: lccà,:n·en r'e .:rnc
gelij,dlé:Ld,_t,~t bi.1-i:tenspel zètten··,te v'-èr\~an:rlrzerr;/·. 

Liep· .he.t:.'iri tl~·tr,eede hq;[.:(t .. iÏ,-~s--2iChterhcecfo -~,3,t 
beter, --zt"yiàq:·te·-s1ëël·i°ter·ging hèt in' 'ti'e n:,.nval, ·::el-
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ke in het laatste half.uur zelfs tegen een 2- cf 
··3-mans ver~'ediging niet tet deelpunten kcn-kcmen 
· J. Ras had zijn schot thuisgelaten· (of missc-hi,en in 

Bergen ou·zoom?), J.Combé was veel te traag en ook 
de anderen speelden niet groots. Bovendien verstond 
keeper Hoevenao.rs onder de "geel-groene" iat zijn 
v.::.k ui ts te kend. , 

Prettig aandoend ,ms-'het enthousiaste· spèl van 
enkele _onzer spelers (H.Gri bnc.u,A. Ves ter, J. I.e lieveld) 

:en ae· goede sfeer zonder één onrtC-ngenaO:mheid, naarin 
de'0e~strljd verliep. · 

A. v. G. 

ViilT DCEL TOT DOEL • 
. . De ,:edstrijcl van het eerste tegen Duno ,ms er een 

ty;gen een entliousiast spelencle tegenstander. Het is 
onze voor.tr8kkers geluk~•cle:ovei'Tiinning· uit het vuur 
t8 slçaien. Er ,;:,.::rel è,ik:1ijls met ov0rleg gesp8eld en 
he.t '.1.1= en 2e .doelpunt yp;ren voorbeelden vl'\n hersen
,~8rk. De einc1st"'nd (3-2) betei{emle, do.t ons Gers te 
in de- running .pil.ij ft. Zond<.\g D.. s. g'1.at. ,het erom! 

Lens ~ z1:-.t kennelijk de voetbl}.lloze uerioc'e nog 
· in de benen. ·Hoev!el regelmo..tig i:ri' de· ati.;val zag dé 
·. voorhoede door· "hoog spel°" het afbrekende ;;erlc van 

'cle 1,1;:taisstr_aat-backs en het prima y;erk van een in
valler-keeper geen kans .nieer dan 2 goals te maken. 
Mi:isstrD..ût dèed het ·bete.r do·or 'de bal '<x achter v; 
Gastel te pla'.1tsen, wc.C:rlfoor 'een vrij zele re· over-
VJinning teloor ~ing. . ... •.: -·· · 

Van Iens 4 kregen ,1it ge.en verslo.g. ,.. 
· Het ·vijfde leed tegen afdelings·1_eider ~îjswijk 5 

een eervolle nedE!rlo.ag. - Tot de rust ,1isten de onzen •". 
de sto.nd dubbel-blo.nk te houden, hetgeen een keurige 
prestatie ,1as. Na de pauze nas Rijsîlijk wel in de 
meerderheid, maar toch waren.er twee ernstige fouten 
in de halflinie voor nodig om Rijs,1ijk tot scoren in 
sto..:J.t te stellen. De groen-zu::i.rt.e. defensie bleek t8 
sterk voor onze ao.nvo.l, zodct een kleine 2-0 neè.er-
ln.D.g ons deel ·nerd. . · .. 
. Lens 6 ploegde op het zeer zna.r,:; 11,aa.sstrr.iat ter
rein met 10 m0.n, omd.1\t z,:'lfs een 1'rempo 11 -beste1'.x::.g8n 
zond.er benzine niet rijd. t. De go.s.theren gebruikten 
c':eze periode · om een 1-0 voorsprong te nemen. Toen 
H.]1Iulè.cr cle ploeg· completeerde ging het be ter. Kort 
n8. rust moest G.v·.Rcenen ,gc".·.1onc~ het vclè.. vcrlc.t0n en . . ', 
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~7CG1"· s.ton.~: Lelis .r.i..;t 10 L1r\n. Def30.nèc..nl::s t;Jcrcl lt~ns-
stro~D.t .. ~G-r-t..1:g-9::ei::~'l."'E>·n-1,'.:>en· C!l" •t::o·~·r· 3~·-io·6.ia- ·vn:11 · Î"C s1>':· ·· ... ·· ·. - · . 
S,ç'.e Bruyn,s:'Kroon~ Crj. 1:,.Lt{ckéi {Voorai i:i'óf .t·.,_D_ed_e · -,~ ·. 
\:Zr°l.S v~n :p·r.inti -lä·1àli't~eït:): ~.;·~·re-:~ ~·eu 3-1 "zÇg°~· ~~ii ..... ~_ó._lf .• :·. ~ 

Onze z.;=mènt'e'·'achtie· 0npe'eit'.e· ~e·n p1~éttig'i ·t,e,:.~tr'i,j( 
tegen Rijs·Jijk-7;. Di:î:•igcnt H.-J .• Rijn zórg(.lc _r;ia 5 mi.-:-·~ 
nuten voor eei:i ~~êc1e __ J?8,s(l, ('_ff' ~.E&rdrilf:~ :1c~1;1rif· .... <' 

;,f·:10rlcte. Een tiJde11al:· cver~acht van·· RiJs''.'IJk ,::erd .. · ... . 
. (:oer onze verclec.":igers or!sc:~adel~jk gc;~ac..k,~; _ In ~-c.e·· ... ·· 
t::cede he lf.t .. ~.ttas LëriS. ·s te_:i:-!:e'r!.'.i:Jen, coTn•~f. Van u~~.V; . :~ 
Rijn _r:as. precies cc•p·. de. lcl{ken 'vàn R. v·; -:t.Boogo.a;rdt .. 
gemikt, di.:._met,·een' van zijn be:t'namde kopstotel). de·· 
stand op 2-C bracht. De uitvallen, die c'e groen·-> 
z·,:2.rten 011d.e.rna~n ·,1erden veelal c',cor keeper Blok 
op laiapiiè 1,ijze gekeerd., zodat Lens bij .. het ei_ne.~ . 
sign2.al 2 punten en 2 goals rijker w,s ,,_..:.:., .. 7 •. .:·.:. --·s:. 

Ook voor .Lens 3 kµnnel). ,,ij .èindel.ijk ·ae .ecrsté . 
oveniinning noteren, lfa §erÏ3't···iµ°Ë:_-t 1-0·te hebben:. 
c.chte.r.gestaari, ên.de rus·t--_me.t_g'èlijke stand te.·zijn. 
ingegác.n, uerd de ei~dstp.në. d&c·:t·.nog 2 treffers ''vó:n 
a:::.nvo erd er Smabers (,1e lke. :in he ·t· eers·te ·h,:Hfuur "ook= 
de -zeÏijlan2.ker g.es,Cco~d ·11J);d) 3:::1. ·· · : · · ·. · : ··· 

'.t,ms :H kon hs:t··nwt ·.9 man niet :bol';',erken tegen .. ,. 
Blo.m;-Z,.,.::.rt.- _Tot rust 'b.lee··f cle. score' èluhhel~blanlc; .. -·-·' 
rac..c:.r in de 't:r.:;eec1.c helft l~J0.21 cle· .:\7n.sserib.e..rse deel~· 
punteruno:chi:ne op gang, H2t ·.,e .. rC:· ,3-40 vóór:·c:ë Gruytcr· : ... 
mot een goed .schot c1c· cer·r.r.:dt1e-;, Bij l:ièt · ..:,înc~s-ig..: .. · _·: · 
nc~nl 1::2..s .. c:ci ·-s·trinc:.•4·-1. : -,-.i, •. · ,~ ··· · _r~ · 

Lens I'. tens).o t:tic .heeft met. :LO t1an· hare. ·g::ri/:?rk't··.· . .. 
om er -het bes·te -v:n,n to:·nJP.t:2np m::i:,.r fooest tenslp-!;te · ... 
toch met 3-2 de vlog strij!cen tcg_en Q,uick Stè:p~·.<De · 
Lcnsc~oelpunten lmsl;mc-i:i·va;rr 1:7.--Stóové. : : .. ,·.::: ·.'. •· .· · 
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,.Redactii=.:. I. <'·e Weert en· A. v, Gä.stel · ··,- ·····-
c trcm.mmier: :"tjr,n. L: en. S. : 33. 67 .11 

ïerre inen. C'_ck_enb:µrgh, einde · !-aan van l\feerdervo ort 
- ' . ' 

Jaargang 1953/1954 · · lfo . 31 1 April ,54 

L If Jl 8 ' ···z A "Tf ·A G :! lT D A 
Vrijdag 2 Apri 1: 8-.·uur: Vergade_-rtng Juco -trainer-,., 

·· ·' . trainingsc9mrnissie · (zie offici..: · 
ete1.). · , .: · . 

Zaterdag 3 Apri 1: lens_. A-G-H7_-L-pupil'len. ·; -
Zondag 4 Apri-1: Lèns·· 3-6'-s.en •. comb. a - s;en-. 

· -.-·_ combJb ;;,_.- F·; · · 
Maandag 5 April:· Ciub'. -
YJoensdag 7 Apri·l-: De Woensdág-atidda.gclub. 

· Training .voor de. selectiegroep. 
·,· . ,. === . 

DE 'il.'RAIKING-SC mmIBSI@: -AAiif · BfET WOCRD • 

Verloren; m_aár niet verslagen. 
• J 

Als goede Lensers -en ais ·goede verliezers heb
ben wij_ de kleine ne.de:rlaa-,g- ·teg2n onze sportieve 
en s_yr11ps.thieke· tegenstanders, de Musschen, gedrà-
gen. _ ·. __ -- •.,. _ 

Yre ,treuren er rtièt meer oa, Wij riioeten verder!. 
Cnze jongens trof geen schuld--bij dit verliezen. 
Ze deden allen hun uïterste'best, ze SIJCelden een 
beste ·.-;~cl_strijèl.\-eèn-wëdstr'i!jd, zoals -:,el nir,imer 
een· L=:ns.:..elfta1_.in•het; ve:cleden gespe-ald zal heb
ben. ,Dè gé'lukkigs te ihèeft,-, g9;?1011nen. · 

7at deeii "he t·;ons. allen. goec1., toen na _af.loop va:i 
deze ï!edstrij.d de· voorzi t_te:r yan de Husschen, de 
bekende scheidsrech.t.e-r• D;i.r}s: lTijs, onze jongens in 
de kleedkamer. J.c,,:am. be9an.:\{en--yoç;r hun eerlijke, . 

- sportieve tegensj;9 µ_d, 1,aa..r}:lj,j -.onze grensrecll;ter ïn 
deze eer mocht :dele_µ.Jfo_g.een~kl,=in rukje ·-=n d-e::· · 
Kusschen zullen kampioen zijn T Laten ,;1ij hët h:2n"" 
van harte gunnen!· Wij. gáç1.n,:,verder ! -Wij" \·!e:rden· liiet 
ve,rslagen ! Vo lgen!l · ·j!l,ar ka.men Tiij terug. . 

;Door a~· J:ipa_iµing ·zijn ,iî.j reeds ~ oµder de goe
_d(_; _ïëlëîifif:}rä_n:·onzë·~Rê:è'r-:.Willems - in de, juiste . 
richti,pg·~_:--:cmt. ga-a. -t·:. @t;·;:pra:'ch tig, · jongens! -En V!a t 
eèn ·prTmä--:ópköiils·t·- Lèdè:rá··_'Wp~:nsdagàvonà: · - ·· - - · · · 

. Voorlopig gaan ,ilj o·p ·ae~elf'de-w:t:j·z'&··door;··lfot 
E.;;i. komt de· -crainingscomniissie ·met ·eé'ri nie1r.: pro-
grartlllla. !: · 

. :• : ... -·. ,. ... 
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" De "co1m,1i11s ie Ó-rekêri:t .. · da_n ·op -de- me.de,7t;?r_king van-

alle êi eG lr:,t .. i:.:ndci- ,-Icnsers-; opdat JJ;i,.'.j : dé .'-".v. ·. èoCTp2""'.•' 
titiG, go.ec,.vocirheréid~ ;;1c,t'c,en fit .. J,ichaam en een __ 
o-oede gces-t kunnen bGginnen, ' 
C • . ·:: -P-. Y-.·:_c:le Leeïó·:· ·,:. 

~-=~=====. : ·.:...-·-··=.ë="'. = .. =. =. = ___ •= .. =.=== 
STuiEED HET I.TZER _ ALS HET HillE.T. .IS. 

De I,efrstTijd tegen dé '.lifassCh;·n ~oge ·verlo.re·n g"e
ga~n zijn, . voor ,de. aàndaÓJ:i tige tocschom,er was het 
duidelij"k, dat Ol11;l clf.t0i ve"el gè;wnnen heeft i\l.a.n 
uïthoudingsvern.1ogèn·: _ D~ mc,este. van: onze ·spe.le rs '. 
hcbbGn de '.Z•.,äre .str:i'.-jd· ,v:olkomen kunnen uitspelen; 
Het uitblijven van doelpunten dient inderdaad.aan 
andere fa.ct9ren_ te ,wrden t_oegcschreven dan aan 
adenmood. Dat·,,;j.J in dit opzicht op de goede ':leg 
z_i j n, ' is -niet va or tegenspraak · va:tbaa't'. __ 

Het ·zal zonder meer duidelijk zijn, dat de tra.i-
rilng, ··•die· sinds enige. tijd_, in .nieuwe hand.el),. :tfi e!! 
op nietme lees:\; is geschoei_•d, ook_i;n"het v·ervc lg 
grot!" aandacht. blijft besteden aan hèt verder ont--
~:i.kkelen vari het uithoudingsvermogen.·· ·- ·. · 

17at nu voor_ de k_leine_ ,selectieg:roep mogelijk is, 
mJet· o·o.k aan anderen_ uorden geboden. De elftallen -
zullen er op voo ~-uit _gé:e.n· en elke dee !nemer za.1 aan · 
e·ige·n body en eigen· geest_ de heilzamè gevolgen van -
een s·tevige training ondervinden. · 

De desbetreffende-. cormnissi.e heeft gemeend er 
geen_ gras over te moet-en .ia.ten groei.en. 'Vrijdagavond 
a.s: is er reeds een bespreking •met .de lra.ine.r. · . 

Qn. ec.hter 'bp staa.nde· vo·et" een overzicht tè heb·- · 
oen van· älle :Spele:ts,.'die in de komende m?'anden op 
intensieve· u_:j.jze. aan de t:r?.ining '1illen deelnemen, 
·uordt reeds hede11a.vcind een soort tJapenschou~J gehou
den. Deia zs.1-best?,an ui1;~e11 soort veldloÓ'p, zoals 
bij mensenheugenis in. onze r'esidentie er nog gëen · 
gehouden is. De ··cmmnissie heeft rn1ar een oplossing 
gezocht voor _de ,J;lioeilijkheid, .. do. t ·Öckenburgh in·. 
1t?.art 's e.vol_lds ·-nog:niet "'bcschikl:>D.t).r is. De oplos;-::·.
sing ,.,crd. ook -gevonden.; "fümkzij.,de. vriendeli.jke- me'
dc:12rking- van de I-faagsë P.o li tie: kan onze Lcrisa.vönd-.. 
veldloop voor en~ keer ge_houden :,orden o:p, ei:i rond-: ... 
oru l1<"t .Ne,--,tan;oleJn. _.op voor:rn.nrde, dat voor 9:·u1.1r · 
a.11ts·i\:fgelopen is, We.;Lm,i/ daar zorgen \1ij .vo·or·. 

__ liu .. ev2I) nog eniga prac·tische punten:. -~-- · 
a'. Eet vanavond Y!el 'iets; maar niet te veel. 
b. z·org,-~m 7 uur in dë" Herschelstr_aa.t te zijn 
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met je voetbÇ!,J_l.(q;f,f.er.t.j-2--(gyms·choénëri"l". - · "· ...... 

c. · V,Yrkl"~den in -G.è !"t:.ngen v,nn -de. schoo·r '(niet, ro -. . '. - - .... - .... ,. . ' .. 
ken vo.r,.:egé ·ere· :-oe\.1.~~j-2s,. 

d. Luister vocir hqt overige naar deaanc:1:ifzingen 
van -tro.iner ''.'illems -~ ·. · .. 

e. Deze OY)roep. ·geldt voor senioren; junioren ,en 
uuuillen. De start geschiedt. groeT1sge1üj.z<?.in ver--: 
soÎüllende richtingen en de resül tél. t.ë.n·_·zÛl:Len- van .. · · 
invloed' zijn op he-t samerrst·ellen van· dp _trainingS•· 
groepen. . . _ · ,. _ . -· · 

• •. f Een lao.tste oproep:,···:~ 
Vanavond (Donderdr;i._g )· om'J uur in. d;.: H-~rscnelstrLsat, 

lfamens de Commissie 
_ ·,A. M.·. 

I • .;_ •• 

p.s. In ~reductie tot _deelnópl-=_ is. r:iiet .toegestaap. 
Kijkers_ :i.o,n de kant. 

·. ·. A~ M. 
. . -·· · .. 

ö'T'.li' Ï C IE·Ë L -----'----'--',-'~---------~ ----..,.,..--~--
_Aa:tw:cnonicn c.l:gi~lid_:' .• _· . . 
No, 40: B·.Te1·· Meèr_., , v·.çl..Bcrghstr. ·63, 

·110. 41: F.~Iocfn~c1·;·_1~{è·rkÜ.sstro..nt 55; 
· il-ll"-1943 
. 27- 3'-'1943 

In b ~ l 7 o ');,",, e :; • . .. - : :, < -.•-
lîo . 4'.2 : ir:·D~,;bbc, . : É:rme los t'rv,."è t, 3 9, 14 - 3-1941 : 
lfo. 4 3: TJ.1. 'Il, Veen., - . Vr0~:S~::î_jkrit.r ;· 399-, l- - 3_:1944 
~MTI\1,zig o l'.l ')ok~n]:J_urgh :, op 4 .. Apri 1:: rtc 1\J"uff2rr.1hns-; 

- - 7 7 ' . l ·T • • -T 1 - . l . -. :. ·: · __ op _ .; .... pr~ : 1·,r . :é-, 1:iC. l;ii c 1 . _ 

Aam,i11st Biblioth~~i: . · 
Homo ludèns, proéve ener bepDtling van het spelele:_ -
ment der cultuur. . _ , . _ 
Door Huizinga. 4e druk, .1952: 
Uitgever: Tjeenk '.iillink_0 Zo'on 1T.V,, Ha::;.:rlem. 

:..x-x-x-x-x-x-x-
Vrijè.ag 2 Auril a. s·. Vergadering Juco met tráina:- · 

en trainingsconnnissie t.h.Y. 'L.v.d.ll'Ieer, l'Tcord•;-ml 75,· 
Aanvang 8. - - uur. · . ·· · · 

-x-:i-x-x-'x-x-x-
Het Bestuur. brengt _nogmaals in herinne.ring, dat 

zij,· d-Hi uit be'ltingstelling de ·,,edstrijden van onze 
elftalien kom.en volgen, geen·toegc.ng hebben tot de 
kleed lak?. len. . - -.: · , :. ·· · -.. .. . 
Laat derhalve de spelers _voor: en n2._-de •.;~9,.s'l;_r.i.,i.d- .a,l:s·- - -- .. , 
mede tijdens d,ë r.us t. ·a1.1een 1:i;h· d·i3- kJ.iiedkamersi ,' . --

. füi-t Bes tuur • 
. -x-x-x-x-.x-x-x-
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?.ROGI'..Äl::C ~,: éiiirë:tr .. r,_ ,.2 ;;,\: ~;'.!} 4 :, ÄPRIL 195~'- - : 
12 u~r ., .... ,.; ~ · .. ~ .. 1..,..i:_~ '.:: - :. c.-· ... ..,; ""J. Burg .Elsen~-J. i;~ld'li. 
12 uur Ri~s\:i~:: .1 -. luns 6 JulialU<?.ntje, Rijsu. 
12 uur lens co,:fö·. a - Dunè :i:errein l lokac.l l . 
12 uur Lens ccub. b - Duno Terrein 2 lokcLr;-.1 2 

Elif zb IS DE OJ?STELLnm VAH: 
Lens ·3: .A·. v .G2.ste l,C. Visser·, I!.Kemper ,B·. v. Velzèrt,• 

B·. Vink,R.Bec!(or, J .• v .Sprcnsen, S. Vlcenmns, 
A. Zuydwij k, V. v .1c.:1rhoven, G. v, 17es ting. 

Res,: J.Jager,J.i\ieyer. leider:· 'P.él.e Leem,~ . 
8Dlll:)nkomst, per rijwiel, .11 uur, Thoroockelaan; • .. 

·. ~I-Io e k l-k.'l.2-.g ;Jeg. - , 
Lens 6· T.Volle'oregt,J.Beckers,Yl.KlÜnnen,P.Plille-' -

ko orn, 1'[,Ho llander, S .de Bruyn ,lL LÜckel, Ph. de 
Heer, H. ]folder, :r... ds: Ylcert, S. Kroon. 

Leider B.-Vo llCbI"egt. 
Lens Comb. A: -J.~rijters,C.Bogisch,A.~G:-ol;C.Hoogè

. veen, J. v. '\'.les ting,H. Sliedregt, H. Kuy:pers, R. v. 
d.'.Meer, L. Fortm[1n,J?. Cranj e, G. v. Gein. 

Res. : .J'.·v. Zen,, ·Aanvb era·er: J. Frij ters. 
Lens Cóinb, · B: G. Lam, G, Vreeswijk, J .Bro chard, J ,Felle

koorn, F. !~urik, J.~ontje, F. ten Berge,E.Sarc
lèa, L.11iessen, C. Kras, G. Hendriks. 

Res. : A. Tap. Aanvc erde r: E. ~aro lea. 
:bfogn1a,üs ,;crden · onze spelers dringend verzocht tcch 
vc cr[11 tijdig bij de· ,,7edstrij den aanuezig te zijn. 
Zoals.het Zond2.g j.l. ,:iee_:r: toeging, leek het ner
gens c p. 
Bij de ,1edstrijden vc.n het t,1eede, derdè en zesde 
elfto.1 ï.ffl,l"en ~.:.ie2r divers;.; tclo"c.t!ccmdrs-. De spelers 
moeten nu eens bègrijpen, da.t deer hun nala.tigheid. 
ve·1e no.righederi é.l':1.to t2.i2n en de c rgn.nis~tie 'GC rd t 
cnt-;;richt. 
1kg e:rger 1:!LI.s:- dc.:.t enig~ spelers zcncl.;r be.richt 
niet 'bij l'mn '7edstxijd ve:r;schenen. Dit ·Y,r.\re·n E.tc:n ·.· .. 
fü,rgc. en L.lîie ssen. Wilren-dezi:, Heren :.:ii::d; speed de 
rederièn · va.n ·:'luri · viegb lij ven :::.an cndGrgete :<:endé-,;be
kcnd mn.Ken: 

4§ L:;cu'fi:. 
x-x-x-x-x-x-x-x-x ; - .J •. 

?B.CGRAMi{iÄ :Jû:l:HOR3lî VOOR zli.r:::;:WAG 3 APRIL 1954'·> " : " -----
3 "15 uur A.D.O, - L011s. A Terr.ein Zuidarp2.rk 
3.45 uur Lèns G - Den Eccrn Terrt:in 1 lcka.al l 
3.45 uur Lens èI - Gr·:7.II VAC "Terrein 3 lck:o.o.l 2 
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,..;.,;..;:..·...:~~-;.;1-~_-... ,: ... ·1,,1;0..., ... ______ , ___ .,;;_ 

2,30 ~ur r~~u: - V.V.P. 
~.,_3.ç_1'!,;X G ••. _;_ . - '.Lens Pup • 

Terrein 3 lckD'.112 
,: Terrein pclcenb. · 

"J"OG"" ,,v, TTJ' r'c·~~'T VCOR zo~rr"\G .!. ..::. .·1..t:.l• . .J~•1.fa. J z -..::.J"I ,_ J;"iJ.J.l ' 4 "APRIL 1924 . 

1.45 uur Y.V.P, - lens F Terrein Zuiderl). 
JUi.H ORZS, iVr·'IBN :i:IE ! . 
A: A. Verhac'1r, J ,I.e li evc ld, J. Ccm.b'é ~ H. Gri.bna u·,A .. Vcs tér, 
- A. v .~"1.re.ü,1, VJ. v .Ge in, TJ. v .Eij clcn, F. Ec!dln.rcl t, J. Rar.;, 

J,Gerritsen. Res, G.v.:Agthcven,H.Vlallensteijn. 
Leider: Dhr. H. Hcu~es. · 

F: Speelt tp Zcndn.g. Snmenl~cmst 1,30 uur cp V.V.F.
tei'rein. Res. G.v.d.W2.é1.rt,G.Jehee,P.Ji.lieershcelc. 
F..r. P,Pellekccrn leider v::.n G, Br. Thécnas v2.n li, 
Hr. H. de Bo.Id.eer va.n I. 
Pups spelen rm half drie. 
Heet je af,ichrijven? I,11een indien cnvernüjdelijk, 
c.an Dhr. L.v.d.1feér; lTC(:rdr.'al 75. Tel. 333388. · 

. · x-x-x-x-x-x-x-x~x 
RillSULTAT'..1:1T VAN 27 315 28 MAART 1824. 
Sen ic ren: · Junic'ren: 
Lens 1 .:. de Musschen 0-1 Lens A - Q,uick 
I.ens 2 - z_.1; Bla.uTI 2 2-0 Q,uick. Steps - Lens B 
Rijov1ijk 3' -· Lens 3 2-2 'Wilhelmus - lens C 
LènB 5 ~ H.B.B. 9 .4~3 Q,uick Steps~ iehs D 
K.R.V.C. 6· - Lens 6 0-9 Lens E - L•.V•.S•,J. 
Lens 7 - V,G.S. 7 1-3 Lens-F - 8'.V'.T''. 
Puuillen•: Lens.H - V.V;P. 
Lcms - D.H.B.R.K. 0-5· Q,uick Steps· - Lens I 

x-x-x-x-x-x-x-x-x 
DE STi,.HDEN BIJ IENS G EH LE:rîS I LUIDE])T : 

4.:.2 
O.:.~ 
7-f 
1-5 
0-2 
2-2 
2-< 
3-1 

_3e klas·I: ~e t_~ll:§. N: 
R.K.A.V.V 14 23. 4'.J-16 v;v.~. 14 27 69--10 
Gr.i'l.II X) 14. 18 54-22 R.K.f,;V.M.16. 27 76-16 
D.E,I., c 8 14. 36-lO .. · Q,.Sté::,s 14 20 45-29. 
Vt.lkeniers 13 13 36-33 J'uvento.s, 13 14 23-38 
G.D~b., 12 12 26-29 L.V.S,.J. 15 14 27-28 
V.V.F; · 13 ·,10 29...,5q,. ,Gr.W.II ,· 1~ 13-. 2,9'-27 
D.E.L, b . 15 .l.Q, 20-47, ,:Lens I . 1 11 ··27,.46 
Deh Ec c rn -1~ - 9· ·25-42 Ro,yn,. • 14- · 9 22-37 
Wilhelmus 3. 5 . 1,- 5. n·.:!J:.B.R.K.15 6 --~4-7~ 
L2ns G 14 · 2 • 14~·47. · •:J!.O,A •. · · 12 . 1 '.-8-5D 
xç .2 pnt. in mind •. o. n·, .c. · • ,. · . 

Dit zijn vc c rlcpig de 12.:,.tste st;,;nden, <i.ïc gepu
bliceerd ·.,rrden. Zcdrlè eeri. 2.fdeling uitgespeeld is, 
zullen nij de eindstn,nd publiceren. 

:.-.-:.,..~.-: Red. 
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VJ, R I J:.. 
:-ninsdt~g j. l.~ i:J r:-.:.zG vriend 30"'1 ~--r rt~:10.:1 met de ..... . 

11J}rc ~e Beer n nc.a.r. Ç9,_x10,d0t. .. 1r.2rt-r-r ~:;r-2::-_-: ·· -c:~n--r:· •:nï_j._ VÇ c r 
z.i.0-h-.e!1--z·i:Jn: gez1n een niem!e. tçe:,:n;ist gaat·cp--· .. 
be um,n; ·vii.nzelfsprekend i/epsen ,,,.ij •:hem.• da'l.rbij · 
veel succes tee·~·.. . _ .. 

- Het echtpaar Bcgisch-Vei.s.lwi:s. :.!è.r.d ve·rb-lijd met ·d·ë 
gebccrte van eeh"ï:îcic°l-i-t·cr, ,:elke de naam Thea zal 
d:.:-o,gen. Von hc.rte f•!.::.c:itei'ön•;Ji_j de _gelukkige_ cu-
ders met dit heugelijke feit. , · ·. - · · 
Zcndr..g j .1. ·Gerd cp Cckenburgh een huissleutei _ge.
vc·nden, wanrcp het numme:r 42 vc c'.rkcm:t:. Il1{ eigenaar 
kan dit verleren s.cmap terugha-len·. bij L. de Weert, 
Aima Bijnslaan 17. · · 
Wie . , . -"' . 

van· de selectiegreep heeft zich èp Wcensdag-
:i.ve nd 17 1/i::car·t in· de Q,uicktent en tf,ermd ·ever het 
dcnkerblaU\,e shirt v::m J~cques Beyersbergen? li.llllllë'..
~~:caa t 80 .. Ic csduinen .. 
-.l.te . · , . · -~ - ··, · . 

: heeft •J:c;-~tbo.lschéêhen mb.at 40 te kc cp? Ar,res 
lkcrd,,c.l 75, . . . -----·· . -·- .... - - -· . -~--· •- = ___ _,_ • ,r-....- M• • 

BJ,AîJ\/l 1;71 T __ JüUR1:lu',L • .1.9..'i?,[J;S¼ :'(.::,, o);. , 
• Reeds cp de clubcJ.vc nd. van ]/fc1,_22--3. is een zekeTe. 

s:pn.rming merlcba::.r. ·De grcte .i,trijd _tegen de 1Iusschen, 
dJ.C Zcndc.g zal plaat-s vinden·,_- st1><J.t in het middel-
p11nt der·bel2.11gstellïhg. · . 

r/c 24-,i: De, bestuur:::vergadcring,. die;,· naar mèn 
;;lij ve;rtelde, een dq,g'· vrcege·r ":Jerd gel).çuden, bêhéin- • 
delt clubbelangen. -Het ïs ree·as· enige tijd na mid
derno.cht,: als ik, terüglcçm_end va1r·e_en.·visite, t~~ee 
bestuursleden. vcerbij zie· fie'tsen. · Ergens aan de 
zeelmn t ,1crd t de· selectieg:rG e-p duchtig dec r Je c p· 
,.ïillems getraind. Hfer.,•crd't de basis gelegd vccr·de
:prcmctie naar de derde .klas.-Is het niet dit jaar;· 
dan te ch vc lgend j .:i.ar . · 

Ze 28-~: De strijd __ is :gestreden. Eervcl ging het 
eerste ten cnder tegen leider _de l\fusschen. Een aan
vechtbare beslissing.ve.n.de sèheicls.rechter was, een 
L1inuut veer ·tijd,· cqrzaak,van he;t bëslissende, eni
g-2, dé. e lpun t. De •m~cl:s triJ9-_):i.ee:.ft c ri.s. in ieder geval . 
getccnd, .dc:.t Lens vc.lgend seï·z.een een serieuze gcci 
nc..c.r de c:i-c-pln.a..ts k.cm d.è._en. :.l?? kern· .is n.c.n"t.1Jè.tig en 
c.l• de triining· deer· c.lle. co.ndidaten· veer· de hccgs.te · 
elftallen, eek nu, regel.i;11:.tig, be"zccht blijf1;, zijn 

' -
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,'Jij in 1955 c:eré'.e -!tQo,sscr. Lens 6 scheet uit à;'j;jï1 · 
slc f dec r 9 gl c.::.a te sec ren en· er geen enkele_ ·tr e te 
t: tO:>.n, Jjë: senÏ:ê ren 'be.hn.c1.lden in 6_ i;;,edstrij den 7 .. :.,;1•11.
ten-; 8" j unie rcriè'lftc.llen sèheptcn 7 punt'en bij· e'l:- · 
k:cr:.r en de pupillen verlc r"n ueer. De senieren heb~· 
ben.nu neer eens een vccrdelig•dcelsn.lde. 

De sta.nd '-n.\ -het· 22e voetbal~1eekeinde: _ 
· Sc,nici-en 1c,9 - ·45 20 44 i10 240-231:f· 

J~nfoi;:~_n. 141 60 15 66 133 ·_ · 392~ 367 
Pupillen • ;L..'l...:.... 4 2 ; 8 - l?. - ·18.:;?. l 

· 2~~Tii9 - 4C 118· ;. ·256. G50-636 
· . Jcurna"l.if,lt. 

V A N D O E L - T. 0 'i' D O :::I: L • 
. . Een grect aantal·tceschcunet 9 ,-re.s getutge'vnn èe 
Tiedstrijd Lemi. 1 - de ?.fusscher;i.:. In de eerste helft 
hadden de Rctterdammers het vc'é:rdeel van dë ·Hind en 
-naren in ,het algemeen licht in de meerderheid; Onze 

·•verdediging met keepe:r·' ten Dam a?,n het hccfd ueerde 
zich echter uitBte.kend. Enl~ele gcede kansen ,i.èrderr· 
deer- cni,e vcc'rwaartsen ;ne•~- benut, zcdat met 0-C' 
·nerd ,gedraa,ids J\Ta de rusi;_ u.i.s ten enze '\re c r·tre kkers ·. 
l::mgzaam een ·meerderheid te. verkrijgen. De 11:usschen
verdedigirig. meest a1;i.e zeilt;!n ,bijzetten cm ·hD.ar deel 
schc en te hcuden en. het leek ze nu en dan ,iel c-p pD.
ni<=kvëetbal. Een• c:pcnthcud vcc,r een blessure be-f;e" 
kende het einde van het· Lens~c•ffem,q:èf; In de :I.nat-, _ 
ste pericde van. de strijd k;:;!/J.men. de Re ·i;terd=mers 
weer uat e:pzetten, n.1 •bleven e,tk de aanvallen vo.n , 
Lens" gevaarlijk.· E~µ c .. 'i. ten··cnr_echte r.n.n de Mus
schen tcegekende v-ri'je schep resulteerde in de l[l;l t
ste minuut in het en·ü,e cleelp1.ïnt. De iets betere 
plc eg had gevJC n.n.en, m;::ir he-t .~1as een zeer eervc ·1:e 
nederlD.cg veer e ns eerste.· Uiet-ge.treurc1. lfo g::,,tm ue 
bcu;1en :1,él.11 de pre me tic in 1955! r · 

Het _irieede slceg leicler Zuart-J3l'.1un 2. Een hevig 
Lens-êf-fensief ucrdt na eén.hc.lf uur deer W,Hegge 
belfrccn·cf met een prachtig doelpunt, In c'.e t'.:eec;e • 
helft meet cnze verdec:iging eén- serie ~vijanc:elijke 

· n.ànvallen afslec'1.l1, . hetgeen haar-: ui ts telcènd gelu!<t. · 
D1! Lens-~'l.11-vallen leveren ntg'.·een .afgelceure'·drelpunt 
en èen (gemiste) penalty-·:cp.- *.No.ti.s~epnd brengt im- -
slctte de eindstand tp 2-C, nànrm.ede Lens 2 een ver-

.· d;i.ende ze.ge behaalde. ·. .:, • .:. · .. _ 
I:ens 3 verraste mèt eén gelijk:Spel tegen Rijs-

1:ijk 3:.:Jlîa het begin-c'ffensief der g:r:ren~z·;.i::>.rten 



::;g:~y~~:j'··• ... -... ~. ·'=·--+···· -nÏ·-·· .•. ::';:···:TQ· .. ·•·~···--'.•·;,,,,. _:;-- - .. '°'- .· .. _ 
goec,- cc.crstdl,n aC P.-obe.n,. ,.c_rccu , •.. r-1 ___ .,.a;nvall-er; · 

C PO'eb·~. u·"'d ··:·.1.'1.'" Zuy· ·c:r:..-i··i· -r~..- · ~-,e·· :i··i--. •'b;. J.::· ·, ~ -·- , (• ~1· ··1"1!""·ae vc c r · .·. , 
·~ ~ .. n ~ ~ •• 't)•~ •• -..<.1 .... --~-• • ..,_ ••••"\,'--

het . .vij~ml.elîj"!J;e c~cul f..e sci-re·•è'"'cÏ'.:,.~:., -."c:'.tch viak 

vcèr rust ÏF.Ï "hat~l-1. în clc t1:ee::'e lelft r;eemt Rijs

;:ijlc de leiding uit een cc rner. V. v ._IE.ar~icven ze rgt 

tensiette cp.cnnavélgba.re \,ijze vcc'.r tle· gelijkm1:lker. 

Lens 6 h.iè c:einig mceite met K.R.V.C, 6 .. Veer de 

rust·,11erd.cle'vccrtdurenc1e meerderheid uitgedrukt in 

5 dcëlpunten. In_ de t,.·.eede helft legde c1.e vc crhcede 

zich tee ep gced·samenspel, hetgeen11.cg 4 gcals cp

levert':e ,· .·ürrze -~,e.rdecliging · 11ist· :net cle .scha.:crse 

K.R. v.c. -a.o.nvallèn uel raa.c'. en in lao.tste instantie 

bleek kcèper Vc llebregt engenar.lkbaar·. De gculs k,·:a-· 

men v1:Jin 3.~:iu-lder (3 ), -S.Krccn (2 ), M.LÜckel (2 ), Ph. 

c:~ Heer en L-. de ITe~r.tf. ·.:raa.rm.e~le c"!us•~all·c vc c rhc.cè..c-

s13.2 l-..;;rs hun.ao..nt1..cel- i11·_,'.2 scÇre l0vc-r'~cn~ Enk0l0 

gcP,.ls ur:...r~n · wii1 u~~tS.t~ketic"... gcho.l·tc" ... • · 
· - · · · _, '· .. · - ·· · · · ·' L. ·clc · 11. 

· Lens ·A è.~e{ hát_ :Z':\~erc:0ig·_heel ~1-:,,.t b~t~r c:o.n è.c · 

":.'ëe-k (8..urvc c r-; c_:~ _ vcrschillcnè.'3: uij z_j,.ging9n in het 

elfto.l bleken even ze veel, verbctoring'çm te zijn. 1,1 

g.::.u-:; hnt _Lens c0:1. ·2..:.,0 vccrsprcrig gènc;:1~11, 'tJelk\:: neg 

veer rust Leer (:e ·bezc··cl:ers ._-:er( ing~lc:pcn. In .è.c 

t-:.;e_-cc~(; h.e lf.t ze :rgè'..en c'.c cnzen met nç_g 2 treffcrn 

veer -0e1.1 -ve_r<.~icnè. c 4-2 c 1or-rjinnil1g, 
Gek· het D.-elfto.l h;J,c~ veer het ber.:,ilren v2.n 0cn 

2-o· sta.11C. ,:reinig tij( r.ctig. In ·te_ c vèrige· 27 :01inu

te11 van c;.e eerst;; he.lft ,,ere'. .i)l.e"t :'1c c i_e ,'. 'epen· C:c,rivc.1-

len het Q,uick Sttips~c'cel regelmatig bec1reigc1 _en de 
sc,r re verdubbelç;. J:bè.clen · c1.è pin_gela::1.r!:ï :i:n het eerste 

ho.lfuur de indruk ge;,1ekt, ·hun egcÏstisèJ:ie · speh1i.jze 

verleerd. te zijn,·· in cle . ·trn~ecle · helft be\_1ezen zij 

everc'u,_ièelijk, dat dit slechts schcne schijn ïn:>.s. 

Resull;!l.at: lîc_g slechts één êeel:i:nmt-véér en eek een 

tegep, De èindstand.\và.s dus·. 5-1. ·· ·, · 
.. Ip. e~n s,lec1).te, rtnnneligè wedstrijd·-' met 3 in

valJE;rs :.; beh.aii.'.l.de ·.cns _'F-elftal een te.lG:ur.stellend 

2-2_ galijk_ spe.f. ·s,y.'J'·. ria:n_ :-'·<léc:r ·een feut van cnze 

keeper ,.·_de. lèiÇ-tng;·· mc.d.r neg 'rec·r de rust ,_;as c1.é · 

s t::t;ni;.. ,.;eer gelijk; Oc k c;e t,,eeu.2 he 1ft leverde 'be id e 

, pa.:ttïfén &~1,. t:··e.el:.iuri·f cp.·-· . 
. .·Lens H·. do.O.rentègen-'spcè-Ide·•eën uitst2lce·nc:e ,:ed-

_st"rijc'. tegen 'kc°i;ilé:per V:.·v:P:: :02· rtcc:'.~z-. .'hrtèh •nn..:nen 

~- t~l heel gc..u ... ;i ~:o ièî(~il1g,-·· iJ&~ .. r-··h:'!..Tc.°' .. \·:qrk:en vhn·. o:llt:n 

en \.~c cl:pl.lnton. ven l~Iccrs,hcck en v~LccUxJ"en c:oc.~en··, c~-e:. bo..

lbinS~ :in ~•(i1s v.t f~i, éQ'J:; ."c.::1P10·oil ... ~- ·-ûJ.~c-i_nc.,:JJ_ij ~.[: bc~)..~:.0. 
~r.. V .. 1! - c r_ r r 2 :~i:._-:;:.'.~l te·· sc-c ren'· te:c-'.l.'P nc g 1-~C zege·. A. ·,,, 

.°tT.lT., 



I 
..... -• ........ ·- ......... ' .. . 

. .- .. , '-"" •,•·· 

Redactie: L •. de 11eer..t;.fi:n :A., v'. !:;as tel 
GironUll!lJler :- Perm.- L. c en - S •. :·- 3 3. 67' .11 

Terreinen Ockenburgh, einde La:an'vah 1:~eerdervoort 

Jaar@l"l/Z 195,/19'i4:- .... .. No~-- -:i.:t~ ·, 15 April i')'4 

. :cHRÏsrusïviR.RIJz;m,IS.,. OlîZE VERRIJZ31ITS. 

Een Öpstel op eén sèbool in lsederland b:racht 
kort geleden aan het licht,_··dat ·meerder-e--·1:eerlingen 
over Pasen niets me.er wistéri te· vertellen dan over· 
lekker eten, uitgaan;' gastep ontvangen, enz. ;De 
zin en de betekenis van .Pàsën kenden ze nièt, was 
:ren nooit bijgebracht;-,-ze wisten ,ër niets van. Dat 
is heel erg. Onder· on::i leven vele mensen, die zou
den lachen om een verrij ze_nïs, zoals qe geleerden 
op de Areopaag in :Athene"_ Paulus. uitlachten, toen 
hij hierover sprak. Kom nou! · · · · · 

Is Pasèn in jouw leven nog het grootste feest? 
Ret féest van de Opstanding? We vieren op Pasen 
niet alleen het feit, dat Christus ruim 1900 jaar 
geleden verheE?rlijk"t uit l"et graf opstond en nu 
voortleeft_ in de hemel, maar .ook onze toekomstige 
verrijzeµis. Besef je wat dat betekent? Ckl;k_ wij 
zullen eens ,;:e:rrij.zen, :want_ Cp.ristus I Qpsta.nding 
is è.e oorzaak van onze opstanding. Maar d~ is cris 
leven niet allee·n .voor deze wereld, maar het zie•!; 
uit ·op ~en ändere were.ld:. Daarom. is Ïl.e verrijze
nisgeda·cb.te zo o.ntzettend belangrijk. Het .zal ons 
een "geheel andere Ïe·v·,msstijl geven,· die gericht 
is op het andere leven. Is dat ook in joUl'l' leven 
merkbaar? · • 

·In zulk een sfeer leef~en ,de· ëèr.stè christenen •. 
I,îen zcid;;; van ncrï: "J-i'-zciu ze,ggèn, .. qá;_t· .. ?,<f.,re~<\s•,.;t?-' . 
verrezen ztjn". ia_ yras hun lc-yè_n gericht·' o:p. __ d-f, :_ :, . · .. · · 
verrijzen is. En we moeten zeggen, dat. dit•'.9.ok de. . . · ... 

enige juiste houding is, omdat het d~ werkeLl.jlè- • 0 

h 
. . .. . . . . . . . . . , .. , -- . 

e 1.d 1.s • • . . . . . . .. /. • : • · 
Moge het komende Pàas:f'eest· ons· hiervau''"die•péi'.' ·· ·- ·· 

doordringen, want '"als Christus verrezen'·is;---dan 
zullen ook wij. verrijzen".·· Zijn verrijzen is is. een 
feit, zoals het eenii .~et ons een feit zal zijn·. ····· :· · · · 
}èoudt rekening met·de-werkelijkheid. :Oan is b.et,-
een Zalig Pa·sen.' ! 

G;A. 
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7.a ter.dag 17 Api.fl'::Lèïîi:i·.~l)'-::G;:"'.:/::--:-:: . . 
!:;c1id9,g. _ 18._ April: Zalig• :Pase_·n·, Geen,, we_dstrijden. 
~.x,ana:ag·-_: .19 April::·,l;!:!ns 1-6-7-B-D-E. • ., ... · 

·• · ,_. __ ·· · :- · --, · .. · · Geen· 01 ubavond , __ . ·' -- .. · · .. • .. ,.... . ' ' .. ' ' - . .. ........ ;; ___ ... .. 
-~-W/;>$fy'.!3dag ·21.-Apr.i-:J::·gA&, .WócirisdijmiddagclubL;:·_·;, . 

... .... ·-- · _,---.' - ---··.: ·:. :ts;:;f;-:iii:i'ds·~·:·:rrairring voor dë. se-
.· · · · .... · .' lactiegroep. 

DE RIBDACTIE:•AAlf HET vicóR!i. :' . . 
· ··De dagbladen mjlçl.2_1'.1'vandG..ag (12' Apri-1 154) het 
o-v2·rlijden· va.n_ dè het::r: W. Mulic~, _beter bekend als 
Pim Mu lier. Ein man Iiièt gr_ó te vcrd_iensten· voor de 
·Nede;:tiands0 ·s·po·rt is hc<;ngega,an. Hij werd algemeen 
erkend ·:á1ii dèg'enè, ·-'dic.·'d'e "voGtba_lspórt in Nederland 
iintTo·!l, ucè:Qrd_e <{~ :.-i"ïJ ~~.s het_, d.ie in lEl:89 de vo0t
balböiïd ópri·chtte: O,ok'"iî1 .andere takken V<l.n sport 
h~-èft- hij 'pióni-.;r!i_wq,f:i,; .vè'rrc{èb. t.;>_ . . . '~ · . 

· De grote opqloct .:va-ri: de·_ vo<iJballe~ij in ons land 
heeft hij niéêgeniaakt eri ,:;'2,arG.ch:i.Jnlijk heeft hijzelf 
in het begin_ niet 1,;,eneten; :-,<1.:t. p e-, _i,nvoering ,va,n dit 

• spel v.oor de- lif",derlandse_ ·jetigd ·zo.u ga?-n b,::;tek_enen. 
':le,t in he.t éèrste· st1i!-dium een elite-·spo·rt -.,as, is 
in betrekkeLijk ko ttê. tJj d de .meest "beoef'.ende tak 
Vf)-11 s.port in ons•l~nd ge·.,orden e_~eeh. bron·van ge
zond1J_eid en· ön:tspam:iing -vo0_r '.hond_erdd1.,i.zeriden . 

. ·Pim ~folier is 8_9j_~a_r_"oud"ge1-:crdên';· doch steeds 
jong vä,n, hart-. gebl,.,ten.;,. -TQ t hèt laa:-ts_t had de sport 
.zijn g;pq,te belangsi:elling. Wij .z.i-j-n---dankbaar voor 
hélt pioiiièrsrièrk,-,-dat-li.fj-heeft verricht'.' Hij ruste 
in v;pede •. ; " ... · . · .; .. ' ·.'_ '• ·. . . · 

.. .... -· 

·;l . . ,:_., .- . . . o~~:F;· C r E ·E L .. 
Red. 

· Aangenomen ·'.?:ls .lid:•.-:., '· · . · .' · . ,. 
__,Ho. ,43-:, î}l.v ;:Veen, ··, • ·vrees,'lij-'ks'ûr.;."'39_9, i-3--1944 

In. b~llotage • · · ·· ... · · · : • .. " ·, .. ·. · ·' ·'· · · 
l~o. ;;4 :_ ·.,C..Nu;-t~n"s., ;: :;; - •Gályn.µi~·trä:i t ·92~'.- J:3,,,.7.;1943. 
A:i:riw-e'k_ig O"Q, Oë:kenbµrgh :.-P!J:.:19 April: G~~n .~ed~ trij-

·.:~: .\::" -:::·~-:( .;/;;:~ .... ~~;t:-:_: ,--~~::· .~::._.::·den;. · · ... -- :-:·····
6

, .. ;; - _.,< .' ~:-~J ___ :·;. 
. · ... __ .. , ...... ,;-.,•.• .,· ·.· . O;J?_-25-fl-I>rJ.l_, 11r.L.9,è .feert. 
r:;.TIJBILE~·::::-~~~-'.~·::_.:· ~.-.::-~.·-~:·~·-':·;·,:.;•_·_.._,_ ,·:.--:'_·:. . ;.C.··,:: .,.·_:- .. 
_ _- ·?P -·20 _At>r+i'l;", ;i._~~'f ·f~·/'-?½ _ ~aar:, lid·:.: _E. "'tèn Berge. 

Onze; ge '.!.uk-.,ensen ! "' , . ~ 
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Û.fl voorste1, .. -;n.;1 .Garn.r:.-f. ':7-i-:C:.-~r:r ·II· 'Vac. vihdt· Öi_:l · • ,-·_-.-
Woensdag 28 . .\.,,ril een· çntr:,oetii:g plaats tussen een · 
aantal elftallen van deze club en van lens.· Het ligt· 
in de bedo.eling, dat het meer' een vriendschappelijke··.· 
on:t;;1oeting; dar,r_ ~e,i kr-açht:p:r,~st'atfii'·wordt_: · · · · ·. 

De eerste ,~edstrijden ·vangen aan om 12·,uur ·en ui-. 
terlij 1,: 5 uur is alles afge·lopen .. · · · · 

De volgende lens revue brengt het volledig ·pro -
gra'llll!a.- Om te kunnen beualen,,,met hoe·v-eel elftallen··. 
Hij ·naar de :C:ogze,roning zullen trekken, dient iede-re 
iunior van A t/m I, indien hij op Woensdag 28 April 
verhinderd' is, nog deze y1eek aan het adres van de · 
heer L. v.d. Meer van zijn verhinde-ring kennis te ge-
ven. 

. . . '.·. 
-, .. _ -... 

. x"x-x-X-X'-X-x-x-x-x __ -.. :• . . 
PRCGRA.I•IJ!/1. SEl'TIORmN VCÖR IUA.JS1DAG 19 Al?RÎÏ: .. 195'4. 

Juço 

2.3c __ uur-D.n.L: 1 -.lens 1_ . laan v. Vol'.Lering;_:D. 
H2.- uur Or.Blauw 6 - ._Leµs 6 ,.Schirrm1elweg .. ·· · : 
2.3c•uu_r V,V.P. 7 -.Lens 7· ·_Zuiderpark 2e_ged·eelte 
EF ZC:. IS DE OPST3LLHTG VA}?: ... · .•··. . · ·· . . . , 
Lens 1: . A. ten Dam, J .Adm.iraal,E. v. ID-2.rhoven, A.v. Luxem-· · 

: .. ·burg, J. Wa'lsteyn;::-I. I(ortë:t@:::.s, J. Wüstefè ld, · " 
H.}fr:.ket, A.Hoppenbrouvièrs, K. }Cuypers ,F. v ,1Jiel. · 

Res.: R.Il.fo.hieu,P.v.Elferen,S.Vloemans. Leid-e-r: · 
.· H. Janssen. Grensrechter J. Hoefnagel. 
: Verzorger J. Willen1s ;· • 
Snmenkomst 1.15 uur Eollru1dsche SpoOr. . 

-1.ens 6: T.Vollebregt,J".Beékërs,W.Kliinnen,C.de J,fo.n;t~ 
N.Ho llander ,L.NiesEi'en,N. LÜcke 1, Ph. de .ieer., 
R.lfulder,L.de ':leert,S.Rroon. · .' 

Res.: S.de Bruyn,,M.v .• Lecuw(!"n. Leider B. Vollebregt 
LerÏs z: A. Blok, J. v .:VenL"o-oy, F·?•1i!lóurik, ç. Kr[\S, H. v.a. · 

Bo ogao.rdt, J .Bontje;, J .Bo rsbocm,F•.ten Be'rge; 
- .H'. r!io leriko.JlJP, H. :v ."Rijn,G .Hend ri·ks. . 

~-: · · J.P.ellekocrn~ ), . . ,, . .. . 
. -x-x-x-::x-x-x-x-x-x-x . ' 

PRCGRA::mA.JUNICR'I:N VtlOR ;zAY-.8RDAG 1 ··A,"RIL 1:·4 :~r,::\ ,~ 
'<. -"-· uur Lens F - Bl~ wart . .,_errein ,-:,_ lokaal: ::1.. , ,.,. _ 
\.45·uur Vo.lkenic'J.'s.:: I.e.ns G Terrein Hoorn-park. 
:i?RêGRA:"11.'lA \JillHOREn vorn i\'iAAJ:IDAG .19 !u'RIL 195'4. 
2.:rn uur V.V.P. - Lens B ·· ··•Terrein V.V.P. Zuidert. 
i, Ï5 uur Rava - i'.ens D Terrein Rava, Zuider-p~ 
Î.15 uur K.R.V.C. - Lens E Terr. v. Vredenb.w. R. 



. , ;, . 
. _,:-,,.o-:>-, 

••.• . ~': ·~·····~·-··----··:··•·-"--•-•---·•--· .. ~• ...... ..:.. -•• ---· <l . ••• ·&·:.·•,.J ···--·--

""~CGRAMMA JUNIOBE"1r.·v0c~ 1;/Qi:,!SDAG 28 APR'IL . . ··•- •, ....... ~ ~.-
;;i,.: png-,\26Ïbovenaan. ·iifndère meatJ;!.ingen in-vc:i,-
;-, ..,;~di Lens revue. . ·- .... ·· · ··· 
~-- -- ,=s. A o,,m;,•m, 
t, -'.i.ü. l.nD . ! .tUL .L1!J 1'1 J. IE ! 
n: So"menkomst 2 uur op _v;v.:j?. -terrein. Leider Dhr. 
- L.v"d.]Jéer. · 
D: Srunen!càmst' 1 uur op R:-.vo.-terrein, I.eider.:Ohr •. . ··• .. 

P. Meersli.oek.· 
E: Snmenkoms:t .-12.30 uu:r: Cc.pitolthec1ter;· Leidèr Dhr. 

H.Gillissen·. 
_ F: Reserves: P,v;d,Leeuy1, P.Jlfuershoek. I.eider Dhr. 

· G.fum . .-,. __ ." .. .: ... ,. ... :...... · -------_----- ·-
G: S:::.menl-::omst 2.45 uur Cci.pi--fölth--:::-.:ter. Lèiders: .. -- Br. Thcà.nn.s en Dhr. P,Pcllekoorn. 

. --XIXIX!XIXIXIXIX.IXIXIX.IX--
RESULT,',.TEl:î Y.Alî 10 JTilr ·11. Al'RIL 1954. 

St. - Vo lh. ·l - '.Le.ns 1 , -1-4 Lens· A " iili lhe'lm. 2-3 
I.cns 2·:: A·;·D.C, ··,::-:··· · C"-7 · · "Topä' c· ._ wes·t1;·. ·8-·o 
H.v.1-follarid ·3 ·- ,Iëns 35-4 Gr,W:·II - Lens D 2.:.6 
Lens 4 .: H.B :s. ·.· 8 ·: · 1-6 ,J_e~t 1. :.. Ieris. ·E 2-0 
D,1I,L. 5 - Lens 5 · 2-0 • · ",'li.lhelm. ·_ ·r.ens. F 0-2 
B. M. T •. D - lens D. 0-7" · · :l!Tcn,; ,_ ·lens · I·- •· ·: · · -i·.:. 5 
Crcmv liet -.9. - Len 9 · 7 ·. 0- 3 . Ju-ven tas - · :Lenspup. J;.,1: 
=:=I= . = -==- .. -• '==-· = ··=....: ~~=•_ ~:~ ..... == .... -. ============ 
VARIA .. . , 
- De Hé·er·en· 1!levrouv, Kcip)'.le1le"Yerbeekwerden:ve·r'

b1ijd mèt ·ae·geboorte van zoon Ricky. •Yfij felici
teren de ouders .met dit· rijke bezit•en hopen, dat 
~icky later in o:e voetspc;ren van ·vade_r ·Ana zai 
treden· e.n dus "vele· gei à.la :vet or· '.L3ns zal sèo ren.··
(Dit beriqht ·was vorige ,,e<;,k reeds opgeé;even, doch 
g.oor en.belronde .oorzaken nièt·gcplc1.atst. J _. 

• _..: _Op_ lC ?1:1-_iisdlig; _ 1_8 ·Apri 1, 7ve:flovéi:i. zich· Jo_s. J-o . .ns-sen 
en ·Ap F,o_ppcrtbrom,ers; Een _speciale --galuk-w;;!l'S·· i-s· 
bij deze ui_tgc_sproke'ri Ic1,s-v'='_tloving v1èl op zijn 
plail.ts. ·Jos e·n Ap;.•vo.n· lmrte .pro.fic,iat.; Voor de 
be langs te lleJ:!dçn __ VsrJ3.!Cldl,n_: wJj; · dat ·\::r •.IS mi<l<l.-n:gs 
receptie -is vrm 3 ·tot 6· uur op het c?.drcs Prinse-
s.ti-át .. t ·96 ..... . .:.L·--'·-- . : - ...... ::. :..: .. . . · · -~ : .. , . - ·-···-:· . •. - ·~····=· === = . ·; . : . .. .. . . ::~! -~: .:' 

·r• . , . '~:' 
-··· ·- . ~-· .... - ·- •·-···-··· ... . . . .... ···•-- .. ... ~· . ,. .. . ..... ·····--··. ,. ·- . . . : ...... :_ .·: 
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Ik hoorde,. do.t VlC-i:'Zi ~:.~r-. r. ~ _. '''.'. 5-4 -Op de 
clubavond verscheen;. -i,·:,:"rgusG:··::..a v ... r, •-···" gemöto:riseerd 
rijwiel, in de wc..ná.eiing bromfi2ts. §;UIK\=d. Ik. gun 
hêt he,a v::,.n h:.::.rte_. · De_- ;t:1Js~e.nä. __ Rijswijk-Ockenb_u_rgh · 
nordt er -weli~~aa:r-. i;_iiet· door -yerkort, de ove_rbrug
gipg ervan wel· v_ergemo.!dcelij kt. Alleen is fietsen 
beter voor de sl:.::.nke lijn. · 

In de gemcenter::'.o.dsvergo.dering vro.agt de heer_ 
F. I.em Di 6-4 bij zondcre.,2.0.ndacht voor de toekomsti
ge moeilijkheden, die .g.e Çokcnburghclubs: t.e ,,richten 
stacm, o.ls het sportpci:rk g2.e.t verdwijnen. Wij moe-

. ten nrituurlijk o.fwe.cp.tèri, m2,'.l.r wel hoop ik, do.t 
B,en W. het verzoek nie.t no.ast zich zullen -neerleg-· 
gen.· • · . - · ".' -

Vo lgci1s. _de. I.ensr.evue van Do-- 8-4 kunnen er· k'.'..arten 
voor de Olympische do.~~ordin a::,.ngevraagd; Als .ie
mand eens een -prettige, spor.tmiddng ,1il hebber., meet 
hij beslist eens na::'.t zo'n .po.g gno.n .. Men ziet eens 
wat anders dan al1e·en ma2r _.veetbc..l en zelfs als de 
.vo etbo.h1eds t~·ijd. tegen1ic'.l t.,.'·'kan het toch .zeer inte-
·res_sant zijn. ·. . 

.. ·. Zo· 11-4: Nad/la-t lens H als eerste I.ens-elfta.1· vo-
. r,ige y1eek ;r.é~di,-de: èo;rroétitie had. beëindigd, wordt 
: het ro.d vo-or. Lens 2,a., 5, C en I vandaog ook sten 
gezet. I.ens C en I v;i.~rdenA,et ::i.fscheid met klin- · 
kende overV1inpingen, maar ·2, 4 en 5 leden nederl:-:.
gen,. WéW-rbij• .die van 2 en 4 uel erg groot uitvielen. 
De :l:fusschen kregen vn.ndo.::ig hun eerste nul. De 7. ·se
nio renwed:,,j;rijd_en brç.chten 6 pµnten op, 6 j unie ren
e :Lftçllen zqrgden.voor 8 punten en de pupillen 

_·droegen ook 1 punt bij.. ._ 
. De s tc..nd na \i.èf. 24e vo etbal.,1e ek': ' •· 
. Senioren 117 : 48 . :-: 20 · 49 116· 260-261 
:,Junioren 150 65 15 · 70 143 425-386 

Pupillen · 12· . . 4 • _ /; . : 9 14 · · 20- ~t 
28 J,:t:7-, .. : .~4.l.;.:];_g_fl .. , .... ~73 .. :.7Q5~6ä ;: .. 

•. ·,: ··, Journnlist. 
_., ._ ;_~_. . -== .. ====:::: --=~- · ....... ~== . - ,. =. . •· ==--=..= .. == 

HET -ZciE:KLICRT ·OP IE".iS 7 •. ·.. . 
.. l)è"ëvborl::-,:-:.tste "\çedstrijd vr-.i1 ·orize zevende èditie 

( tegen CrcilllV}i_e}. 9')- i? een 2.:mgen[?.wn part{j tje; · · 
voetbc..l g'ét:ci-rden,· Hèt verk<:,ik:!cende lente,;réer hnd ·de 
energie- v~li, .in,ze,. dee-ls rie_çls "b·e_j[?.::-,rde11 

· spele·rs ·op-. 



" " " ---------------------------------------------------g2voe rd met het. geve lg,.. -tt-P.-t-,•· •11;-1't·h:èna-· -±n-: l'.,:·· ·::.,e-rs·t"e-.-· · ·::. 
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h~ 1ft; e 12:n beYJon deren..~;:·[', ::ra_. tgJ:: .. ,-~ct i v1.;t2 i ;~ . . .-.-.. _::-n.-4..W--Nd-':,g -. 
·,:erd g;~lCf!a-.. In d-e .eérst~ periode ho.d I.i':r.c· ·..'.l"ll CV•:'!r
,icht; d::-.t door E.So.rolea en A.v.d· .. Bemt (2x) c;;;n · ·. 
voordelige 3-c ruststo.nd. opleverde. In de· tu6ea~ 
helft kreeg onze.verdediging het drukker, mede 
dcorda.t de vcorhciç!i:le het·_y:c.t rustiger o.o.n.deed. De 
2.0.nvallen yan de gastheren· \JO.ren echter nogal onso.
menhc.ngend en zo behÓ.efde cn;,e defensie. niet te C1'.-
ui tuleren. De aanval vond ?.,o \/elletjes en volstond 
irmee enige kansen óm zeert te brengen:. De 3-c r.ust-
stcind uerd aan ook de eindstand. . 

Hé,t ploegverbo.nd in ons elftal 1•10.s_ beter dan ,Jij 
h2t de laatste tijd in enige niet- ''=btsho.lve" bij
go·,:oonde ·.1edstrijd hebben gezien. Het ·,:Jde?roptr.;;den 
vr:.n het duc v .Rijn-v. d.Bèmt bro.cht lijn in het spel. 
Deze spelers zijn .. op ~lkc:2.r ingestèld en het ,.ns 
meestal juist d-:: vo.orho-edc~ die a1s los zr.nd o.o.n 
ell{c".,,r hing,.·omdnt het spel .v8.n H.v,Rijn door zijn 
m0dcs:pi.: lers niet •Wo-::g_r~l)en ue:rd'. R- ·bui tcnspc lcrs 
p:,,s ten zich 2,".rdig, o.c:,n. :Vo or::.l G·.}Iondriks is he e 1 
v?f'.t o-:;tcr do.n enige. tijd geleden. Slechts de lin':.:s
binnen vi2l uit de toon :tn deze linie. De Îniddcnli
nic ~;.,ç-;r!-:::tc goed. De pcn_c.tty, dib H!v "d.Booge;n.rdt: 
miste,· zullen ".;J~ .mt· .. :"..r .met· de fi1'1.ntcl-àer licfd0 be
dekken. D.e beste br0istcr ... ·• D0 .v.crdedigill'g ,'list. 
c:C 1 r".1'.d met de Cro;:;iylie""f::.a..;.nvo.llch; keeper Blok 
y;~.s b0trcü1..:rbo.~r, en: lmnptc_. enige lc.stigc !(::.r-;.1ci tj es 
vo.k:cundig op. Wij zouden'. dit elf.tal een gcnoQglijk 
te~ ·~1illcn noemen" K1:-ctsbc:.nr ~:2lis;_:c..c~r, ?ant het 

• ontbreken vo.n bepo.o.lde· spelers heeft juist in-het 
zevc11de slechte gQVO lgen. Deze middo.g Y!c.s h"et spel 
echter, vocrc.l in de eerste helft, goed en do.t kon
den •.lij vorige keer n.iet zeggen. . " . 

, , ·: /; ..... ,. L: ~.à e Yl •. 

,VJ,lT D •-:~~--T,OT-c·D,:OE:L.--=: _;._ .. ·, 
· Het· ee-rs-te-.-be-han J:d:e-·-:ï:n-·'fürt":t·e-rértiïli:--ëën- "ie rd ie nde 
.o ver1,innjhg"oîJ :~teea:s Volhb.rd"en, o.l ·v1c.s· de ;_,edstrijd 
niet best. 'Steeds Volh;:trden ]mam öu. het slechte? 
terrèib: het eerst iic.n""bo'd, n,.'1.arc:il'.v,ffiel.·zorgde cC_l'~.->· 
veer,. cl::tt met _gc_l~jki' .. ~to.nd geri.rst0:1<'.ö""ti \,•or·d'~n-,' In · . 
dc tVJèede he"J_ft __ gi_ng· dç,_ ~trijd gelijk óp. F.de' .Jong 
br::.cht middels··een pen:f),:!)y~dc· st::-.nd op 1-2. No.dat . 
F.v,11:i:e,l dc" .. :.i-tànd op 3..:1 ·h:;i,él _gfl:iraèh!:;,, :1mru11!'n de 

• •• >< - .t ~- .• . ' .. ,. . . 1, - • 
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.. :'}ot.terdammers. fel "önzèttèri. '()nz~: mi'ädenli11ie cri 
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~,cll ter ho ede. me-t •A.v. Luxemburg·: a.~.n · het 11.00 fd -uis t 211 
ecl1ter van geen ·,,ijk'èrt. J.1:/Üstef.èid zorgd·". tehslct

.t-e voor de_1:.c4:einds1;é:.nd; nog 4 i:edstrijden = 4x2 
punten·? · "· · · · : · ·· · 

De 12.c. ts te ... ·.01ed·s trij d vo.n lens 2 • ( tegen .llDO 5 ) 
eindigde· in c-en •7-0 n2derlilng. ADO uo..s over o..lle 
linies 1än.ssen be·t'"r d0,n onze réserves. :th een 
hoopvolle sta,rt b'le·ek c.1 spoedig, çl.0.t 1,DO technisch 

• stukken beter· ,1as. Vnn ·a~. 7 goals, 4 vóór en 3 n'.J. 
d;:;- rust knnmcn · e~. 3"vc.11 L~nsvo etqn. . · 

·:1i:e._.t" vferdE;· l(i"ed i'n zijn lC."..tste wedstrijd een 
gro.te·,· n-edcrlnc.g tegen ·H.B~S. 8. Reeds na 2 minu.,ten 
stondcm·de îinzen ·met· 1-0 2.chter. De ruststand· ·.-m.s 
C-2.- Het ove:r:,.~r·c1-it jan' lens na de rust •.!ist H.B.S . 
. keurig in een:·nantt:.l doelpunten iii·'; te drukken, De· 
eindstand •;fftS l'-'6 .. De houding van • .. .-nige I-ensers te -
gen het eind? vi'.n ·de ··:etlstri.j_d ,·:as ,·1el een ·P.rmflui
ting v::;.n s:po·rt i vi te i t t.q. v. de rrer'le s:pe lc rs . 

Lens 6 doet· o-p Zonqo..g miét aan ··P.sten. Tegen 
B.M. T. 6 ,:e"Fil-:1:l_e.doelpûnténJ:ionger è;enminste ,!eer 

· aD,rdig gest'ild:: ·Een. goed sP?lend elftal, ,,nnrin de· 
.. verdediging· en l)lidden],inie '"de· VQ o:r;"Joede van ui tste
·. leende "l)!l.SS/:'S ïfoorzn.gen,. i;orgde VOO. een 3.:.0 voor-

· sprong biJ'rust'. In_ de t,:eede helf.· ging het Y:!:!.t · 
lilinder··gesmeerd, omdat,çlç s-pélers .set ,mt rustiger 
aan deden. _Kef!1J_er. Vollebregt, in rr, eerste helft 
vrij-r1e l werkelo.9~, ma e!st ,nu meerm•',len handelend on
treden. Deso-nciari-1,er:.,werd.en er van ,,e 6 of 7 goeae · 
kan·sen, die ziçh aan Iem;_zijde vovrdeden, vier be
nut, zodat een ·7-C zege ons deel uerd na een uret-

.. tige- .~eds triJël. D"e go o.ls kl.•a)Ilen ·van H. Tuli.ilder (4), 
S,Kroon (2) én Tu:.J;ückel {kopbal!!). • '· 

. . ., · L. de W • 
. Over de y:eds.t'i-ijd lens C,. - Westl.andia vèrtelde 

no.nvo_erde'r-versii,..ggcver 0 v .d .Meer: · .. 
· Mçt ,1ind in iic rug _át&rtten de ·onzen- zeê·r ·goeä.. 

F:;V .d-.:üins. 'scêJo.tdd t";';eèfuat;l_. ,ter,1i•j l de 1.ïestlandir..-· 
,"v"erd·ediging een derde doélpurt in eigen go::il schoot. 
Er ,:erd nu met ;neer energie ges:peeld·en zo le,crde 

"dft"'öol:.: rèsultnnt.o:p: Met rust vms de st2.nd door 
F. v .d .Inns -::rï E .Vierhout · 5-0. De t,1eede helft 7:erd 
op energieke \,ijze ingelûi<:: do.or een doelpunt 7;,,n 
R.v.d.Vlugt. Van de 2 b::cks, die bij ellce 0:-:nvo.l 
voor het vijandelijke dÓ2l ·:nren te _vinden, ·::ist 
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}:~ -: ~d. :,1:.:...:r in s~n,;:1,;rking tih?t collega. Schoevc.2:rs· 
2·:-: ;J. 1.Tc-ldi11lc nummer zeven'· te scoran. C::.1à~.t de 0ind
ui_~ •. ;~_,._,.. 3-C. is, rnoest H.v.d.Vlugt nog <.:..::1- dc-.,lpunt · 
f2.b1·iceren, nt,do.t onze k-.;;.::per een z.:er h~'.rd schot 
op eminc:nte ·,:ijze uit z'n doel ,"!ist te stcr.rpen, zo-
dc..t dit sèhoon bleef ..... · . . 

Ook v2.n de ;-1edstrïjd:_van Lens I ontvingen ,,ij 
een vers lc.g van een v.d. }\eer. Hij verte 1 t: 

Het I-elfto.l speelde de. 1ao.tste ·,:edstrijd tegen 
11!, C. ,~. ':te \.'Onnen iuet •. 5-1. l~o. een korte tijd spelen 
scoorde 'Jim Stoov(; uit e2n penalty. Verder lieten 
lbns Bennebroek, \7:Î.m StoovP,· Gérc,rd v::in Doorn en 
To-n LutterrnD.n de keepe:i:- v:i,ssen. Onze :::.chterhoede 

· spec:lde goed en 11,-:,d bijna het doel schoon gehouden, 
indien er in het strafschopgebied geen h=ds ,;c.s 
gem,,'.'.kt: In de t·;:cede helft geb;.;urdf. da.t nog eens, 
zno.::1r toen \:r'.S het gclukldg bui tensp..,l. Door de 
vco·rhocde '.,erd te veel gepingeld, ';:::mt ieder ·.!ilde 
een go::'.ltje zetten, Onze ,do011Jpn redde een po.o.r 
gco.ls door.resoluut in te grijpen, 

Lens F, .,1:.0.rin de voorhoede behoorlijk op dre0f 
1'f".S en c..r.rdig combineerdc, -spil Pró"pper en keeper 
de WnZ'~rd in grootse vorm st~~ccn, mn.c..r enige n.nderc 
vc~dcdigcrs nognl eens r~Gr stonden ta schuttcrc~, 
behno.lde tegen rlilhelrnus in een prettige ,_._,edstrijd 
een 2-C over-,inning, na bij rust al met 1-C de lei
ding te hebben gehad. 

Cçk de vierde '7Cdstrijd, \!é'.n.rvan •wij e2n · versl-:-.g 
ontvingen , nl. die vo.n het D-e.lftnl, eindigde in ' 
een over:.:inning .. Binnen korte tijd had Lens al mct 
2-ü de leiding. Hierop J.rr1am Gr. 'Jillem meer in.de 
ao.nval. De lens-verdediging ,_,eerde .zich goed, m~,cir 
kon niet verhinderen, d~t de geel-groenen middels· 
een go2de kopbnl uit een -corner de achterstand ver
kleinden. ·De tv1eede speelhelft gaf ~eu. voortdurend 
Lens-offensief te zien, d.a-t 4"'ï:lo·e1punten· o,;ileverde. 
De Gro.fe;lijken •stelden hier slechts een treffer te
"'enoViJr zodat de ,uitslag 6-2 in ons ..voordéel was:• 
C, •• . . , •· . .. A.-V. G • 

. ======== ' =~· ... :::::.-:::== .. == .. == 

_______ . ___ _ 
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. 1, Ë1in3-, ---c--z A R: A G E 1T D-1c··· -·" ------· --
·z-a terdag 24 Apri.l: _Lens pu:pTll?/1 · • ~-- -7· 

- Zondag 2~ ~~pril: Lens __ 3-6-D-1'_, ...._c 
Maandag 26 :,,:pril; C·lubavond. 
Woë11sd.ag 28 Ap:ril: Graaf Willem II Va.c - Ltms ju

niorenfestijn op de Roggewonir:g 
Géén '\Toemidagmiddagc lub. 
's · ':A.vorids: Laatste trainir:g op 
de blanke.top der duinen voor 

------------------
de èelectiegroep. __, 

DE _REDACTIE ;,Alf HET ·:1ccRD: 
De datum van ·1 rei nadert met rasse schreden en 

daarmede het tijdstip, waarop Lens'. zomercampagne 
een aanvang zal nemen. i _ · 

U weet waar het om g,iat. Het seizoen 1954/1955 
moet met gouden letters in de' geschiedenis van 
Lens oc;igeteke!1d kunnGn \'lorden, I{e-c 35-jarig be
staan van onze chib moetr:m wi_; als deTde klasser 
kunnen vic1-en. 

D~arvo o:~· is de mede-.;;;rerlc)_ng ·-:.?a1 a.lle ~nsers ;._G .... 

ó.i.Ef~ D_e tratn:lng n12...C:.t een succ s î"J.'.JJ:cï,=n. :De 'G:rat--· 
nI1:1gsci;1i1m.i.l:)s:ie h~~ef!; niet sti i ~z'2ten l:=!1 :Zal ,::raar-
schijnJ.ijk spaeclig .met haa.·,, pê nnen D)J de ur6pu,~n 
koilî.-:n .... JJe t.raine rs s tn~~ .. n }.:J aa _. om te fi tar- ten. 

En niet, r,t,lleen het eèrste ~.?t !'lcee!' G.p, JJJ.' is 
dat v0a:- het volgend. seizoe:1 1: l het hoofdd\J~-:? .. 
·Cdk lens 4 en missch]en; Ie11s t ~ullen mogelij}: ,~;.:n 
tra;.;,~ hoge::: kunnen komen. De ·unioren tenslo',t,-, 
zul:t.en niet achter ,ïillen blij -=n, want d," "ejgr,;n 
kweek" zal het in de toekomst ;i;c, eten do En. Een 
go~d getrainde juniorenafdeling is yoor een club 
met grcotse plannen onontbeerlijk. 

Daarom I.ensers,-groot en klein, schouder aan 
schouder voor onze-blau,7-wi_tte·kleurén; Çok,bij de· 
a .. s. zomertraining!' : · -- - ·• 

. -( "-;c 
Red. ; 

··-·--•-,.-·' --·-----. ------=------
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Aangeno.t.1en 1:1.ls ·lid: . 

... -··· . ,_. 

,.,.,.-No • A4- : . C. lTuytens, :; 
In ba.1 lo tru:ra: ~ · 

Galvanistraat 92, .13-7-'43 
\ 
' Ho, 45: .:ë-I.Nieuwenhoven, 

I.am;ezig op Ockenburgh: 
Soestdijksekade 211, 5-4- 144 
Op 25 Apr.: Hr. L. de Weert; 
op 2 :Mei : Hr. J. v. Venrooy 
(indien v1edstr. op 0ckenb. ) 

PROGRI,J.IT\ffi S_E1'TIOREN VCOR ZC1IDAG 22 ii.PRIL 1924. 
2. 30 u'. Westland ia 3- - Lens '.l. Burg. Elsenweg, :Haaldu 
12 • .; u. Lens 6 - kiaàsstraat 5 Terrein 1 lokaal 1 
Ei{ ZO IS DE OPSTELLING VAf.T: 
lens 3: :1~. v. Gastel, c. Visser, H.ICemper, S. Vloemans, 

13·:Vink',R.Becïcer,E. ten Berge, J. v.S'pronsen, 
!,. Zuyd,,ijk, V.v. Laarhoven,H. v. Niel • 

• :fl~s.,: B,v.Velzen,:tJager. Leider P. de Leem,. 
Samenkomst: :'Per rijuiel: 1 uur Thorbecke laan 
hoek Haa.gweg. 

Len"s _6-,: î. Vo ! lebreg·t, J .Beckers, W. Klünnen, F. <'le Jongh_. 
· M. Ho J.le,nd e:r, P .Pe 1 lesoo:rn, M. LÜcke 1, Ph. l1 e Hecn:
H, 1JuJ. der, L. de Weert,S.Kroon. · · 

R_ç,_gi_.: G.VreeB\'li.jk,.G.Hendriks. 

PRÖGR.rl.]UJL.;. JUtHOREK VCCR Zi,TBRTu1.G 24 .:.PRIL 1924: 
ï:ï5 u .. Lens Pup. - XT. V.P. Terrein 1 lokaal 1 
PROGRAMI'l[1\. JUl\!IOREl~ VOC.B. z01ro;,G 22 i,PRIL 1954: 
1,15 u·. Lens D - D.}I.L. Terrein 3 lokaal 5 
2.3c u. l.ens G - Wilhelmus Terrein 3 lokaal 5 
PRCGR..',}JM[, JUNICREJ:T VCOR WOsHSD,'.,.G 28 ;',PRIL 19'24: 
8 elftallen Gr. Willem II Va.c - g· elftallen· Lens. 
Terrein Rogge,,oning Jlassenaar. · 
12;- uur Lens Den Lens G 

· 1. 15 uur Lens E en 1P'ns F 
2.3c uur Lens Hen Ie'ns·r 
3.45 uur Lens 1, en lens B 
JÛifIORES, ATTENTIE! ~< . 
Voor Zondag 25.:.4·:.. '.54 ':· . 

'. 

;!?_: Leider Dhr. P. Meershoêk. 
Q..: Leiders.Er. Théonä,li ·en._Dl).r, 1 · P.Pellekoo:i:-n •. 

Reser,"es: 1L 'Franc ken .. e;i ;p. v.d. Ieem7. 
J • . • • .. 
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-=-~.'.;.-;:_:1~ ensdag· 28-4- 12!.:.. · :.. · . · 
. . . ·."er haar ;R .. ',7allens te ij n, Il. v .--ie: J. zen, E ;Gri bnan, · 

.:. Ve ster, F .Eckhard·t ,.Yi;v. Geïn·, Y. v. Ei jden, K. ;:ic:.s, 
••. v. l>.O.I'èm, H. Gerri tsen. Re s :- J. Combé, G. v .l.gthoven. 

]. : G. ;(o chi, J. v. d .l'iecr, K. lfülenbus ch, ,~. Burghom,t ,H. v, 
d. 'Io c:rn, C. Vëld ink; H, Jó ril'\k, Fr. Frackers: R. ·ltlhieu, F. v.d.. :::.uris, ,,. Lnder,:.::. t~r. nes. J. v. Ge.est, H. v.d. 
·11e2r.?if. C> v ,,.Ow:nen: -.:. 

Verd~r .speleri mèc met:-, _ . . . . . 
;Q_ P,.Reeàijk; · J. IT .Ocst.efm._'1.ri; · ;g H.Rooduijn; ·,1 N.Drabb,,,J;Eoefnagcls en G.I.óoyensteijn." 

Niet' te vc1'mi,jd.::,;1 afschrijving on 'G:i.jdig a.ttn 
Dhr •. L· .. v,d,ll,cr_. l:foordwaJ. 75, Tel, 333388. 

+=t+==+++=== ~++=~+=+ 
RESULTHTEï~ v.:~H J,7 EJI12 ·j,pnrL · 1_254: , .. 
Senioren: · '· Junioren: · If;-ii_L-. ï" -· Lens 1 1-1 v:v.:'JT.~:: Len~ B 0-8 
Or. Blau,, 6 ~ Lens 6 0'-2 Rnv,e. -. Lens. D · 1-4 
V.'V.P. - Lens 7 1-3 K.R.V.C. - kns E 3-5 · ·,, · Lens. F .:.. B-1. Zub.rt i;,-C 

Vt'..lk::miers · - . Lens G 1-1 - . - ' =- . ===== ' . ====. , ==. ~========================-Y :, R I 1, 
::--Op-14 i.priJ ,:.::rden de He:er en 7.'10vrour: J .Roozenburg

Prao.ld.::r verblijd met de geboorte van een zoon; ,1;:lke zij Bobbie·noemden. Van harte onze geluk,1en-
. sen! Zal Bobbie over ë~n tiental jaren beginnen in_ 

de voet(bal )spo:t'en van; zijn vader te treden? 
- W,Kok, Dibbetstr:n.o.t 77, biedt te koc:p ao.n: een 

compl·ctc Lens-uitrusti-ng, bestaande uit: Shirt, broekje, do.s, kousen, scheendekkers en schoenen 
(nia:1t 4C ). . · . . . ;:.. . . . . . . 

======== ·===== ·=== .';.., ======================== BL'~ UW VIIT JOL'IDTiu'J, 192~ /1924 ( 33 ). . .. 
· · Ik· leds ·!ih ·12-4 het b"erioht van.het ov0rlijden 

vo.n :P.im :tfuli0r. De: grondl(;gge~. :vnn het vpetbal in 
lTeder.lo.nd is-. hi=engegv.=.· ~ij ruste. in yredc, 

· Di l~-4: Het '.'Binne'nhof 11 ,m.:i.g do.n schrijven, dat 
Lens mi h-::t struikelen vc.n de .. lijstc.::.nvoerder weer -2en beetje hoop krijgt, ,;ij zij fl nuchter-.gcbo eg, om 
ons niet blij te ml,J.ccn ::!'i::t .SSn ''-dooie" 1/Lus (schen). futgeen natuurlijk.nict :.:,.~n-.:,c41t·,- &-.t. j.:: 1:coit kunt 
·::eten ••.•• Winnen blijft· u.:s ti.e bccc-scil.;.p, 

De Lensrevuc van Do 17-4 z0cft v::m Iens F een 

-
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.. ~• . •~_:;,.t u::., óé·c zin best~~l'..d\{en kan mer. 
, · ·, · _ _;_-.:r een tou;,:r.;,_(·';i,z ,!urist··aan·'.het woord. : 
:,r; c1:1n te weten; ct~:.-.~ . .:t-· ver-slo.1;{,v1álli'sehijnlij'., 
i;v.m. de u1a.2.tsruir.16p. bekort is;:·... . 

TI.e. klokken luièlen· op Za 17--'4 's mldào.gs om 12 
uur he.at Po.::.sfe·ést-fin: Händel 's !'K.1,llelujc>.h11 klinkt 
door de r::1dio •. De'.vo.sten,i-s voorbij;. 

Zo 18-4: Po.sen. Fe;est van de opst=ding. i\fogQ 
het -voor allen een Zo.ligC:Ehnsfeest zijn.ge\,eest. 

_De .-:eek krijgt een ver:,lengstukje, dooTdat op 
1'io. · 19-4 (2e J?::,.c.sdag) de competitie i .p, v. o:p Zondc:g 
is vc ortgezet .- Voor de 25e ·.mc1,o.l in dit· seizoen l.C',,a
men er Lenselfto.llen binnen de lijnen •. Lens 7, Ben 
E beëindigden vandno.g de ;coJ.;Jpqtitie. lens 1, 3, 6, 
l\., D, F, G en :pupillen zïjn no.g niet. zover. ·Enfin, 
de I'aasd:i.gen Tiq.ren be-~list·nièt te unrm voor voet
bal, De 3 senicrerielftällen ~:peelden 5 pwiten bij· 
ell:.2.C'.r', de juniéiren zorgd.:m, in 5 nedstrijden voor 9 
:punten. Als ~chqei eèr). goedo:_l:Îtlit. ll':.gr de k=s 
voor het 1c is nu:s:::rel ·verkeken" 

n·e s tn.nd :na. 25 rond en:, 
-Se:ti.io ren - 120 50 21 
Junioren 155 69 16 

. Pupillen _:tl___ 4 6 
294 123 43 

- - -------
' V L :H D O E L 'l' 0 T :,:> .c, :C I, . 

O:p het zeer effect;rêiiievefd o.a/J de J.aar van 
Vo llering begon Lens 1 tegen D. H.L. met het ont,:ik
kelen van een bemoedigend ·overr:icht. De ·.;eJ 1 ·halve 
e11 hele missers in de Leemten-ve:rdeaiging ·,,.-irden. 
echter niet voldoende afgestraft, T'och o-óecde Lens· 
de sèo:-e, i:iant een go~d gl}no-men ccrner ueré door 
J,".1o.ls,;eyn :prac,htig mJt. h9t hcè::fd · tc .. t doelj;;unt be
vorderd. n" tegenai:1.nv'allen vir-: çlp_ J:Jq-:i:f't..-Yft·ai:e·n· i::.2._;rcn . 
echtc'r lc,ng niet' ,zond.:::( gc-v:i,;,I;'. 3crst ·1ëon la.v.Lu,xem
purg eqn bal üit de Lq:iis-ve,stc;·,_.eg;,cirken, .tp-etJ.. ten -
DD.lil ree'ds g.::·slagèn ',7::-.s~ mo.::r toen later onzè keeper 
voor de t 1::eeae· inac:l ·gc·'.Pn.sScerO __ ~-r!erd, kon ni.::111:-i..nd 
het doel áog_':,JO·or_ doo,;t·bo'.r::1.ng b'ehoedei1. 1kt d-::zc 1-1 
st61c~; :.:t.;niil: d.2' 1 .rust.·En oo.k hd"G.'ci,:pdc,: Yl:ç.nt~ i;: ë. ... : · 
t·.:eede ·helf'~ :üeld_ ohze v5=-rdccfig.ing,' hoe'.::cl .c:,,: ;:c• 

z-.:-r.re c'l.ru'.c -gezet, goed st~Î'.9-,· t0rriiJ.l de sci-i~,'~--~-- . 
.... ,.."' .. nv:::.llen on"Z?rzijds, ·a·LJ.~~~.:,.ré01--o.-l ·h6t· kn.rv,'ktcr v:-...n 



•.. ., . - ::>:., . 
... _____ ..: __ ~ ... __ .. ; ________ :-~~~ _-: J·:::·~i;z_ ~~ ~- ~ _ .. _ -=~Z1: 
ui tv'ê.lÏen· h~;_;f(::n, ool<: nièts mcêf'. oplcverd'en. · 

.. · · . ,-· ~--·~.: ... _· .. ·· ->:-·:--·~ · ·: .· A.v.G 
li,'},ngczicn ,de Schirnue;i.~,"'g 11iet op Wn.ssennar ligt, 

moest L<:ns 6 de strijd tegen Crf!.nje Blaun 6 begin
nen :net 9 man. Pns + 8 minuten voor rust k.,ru11 er 
neg versterking, zodat de resterende tijd met lC 
man gespeeld kon worden. Ondanks de sterke nume.:. 
rieke minderheid wist het negental stand te hou
den en zelTs meerdere malen de veste der gastheren 
te belagen. Toen echter nummer 10 verscheen, .,w.s 
Lens direct in de meerderheid, hetgeen H.liulder 
nog vóór rust in 2 doelpunten uitdrukte, Na de 

· -pauze had Oranje-Blauw win_d mee e,n zag kans meer
dere aanvallen ou· te zetten. Onze defensie gaf 
echter geenkrimp. De 4-mansvoorhoede kreeg nog 
rerschillende kansen, doch bleef zeer bescheiden 
\leigeren ze te benutten. Zo kv1am met een 2-0 zege 
fü,t einde van de lantste uit-\:edstrijé: van het ze, -
de. Weer,·terrein en spel \:Cren van v:·i.j slc:'cht_ 
kwn.1-:teit. De uegbli.jve:rs 01 7.e dunk., 
. · · L. de 

Lens· E besloot de com:p~ti ie met ee; 5-3 ave 
;,inning.op' K.R .. V,C, '.!:oen de orerbelasti ~- van d, 
kleeé'.tent moeilijkheden br::,,cht, k':.,im de •rcmigii z 
Rijs11ijk als de reddende engel ons elft.;,. ecm v1·ij 
loko.c 1 ~o.nbieden., \!C..t uiterst d::-~nkba.:1.r ·.1

, .rd n..-:i..11-
~.ard.. 

Het is een anngennme ,.,edstrijcl ge,.,orc.~,1. K,R.V.C, 
m:un t.l spoedig de leiding, rnanr de vo lgen,•c mim.,ut 
hnél v. d .Bogaert reeds ge lij '-cgemaakt. Srnabv·s en 
v.<fBognert zorgden nog ·voor de rust voor Lèll 3-1 
voorsprong. In de tr1eedc helft !i:rceg K,R.V.J. de 
:,ind in de rug en kt,mn s'terlc, opzetten. Ni," ee1.1 
lrnmrtier ,,:c.s de s öD.nd 3-.2, docl'l Jan van Busse: 
vond 4-2 veiliger. Een minuut voor het einde bcek
·ten \,ij 4-3 1 manr onmidqellijk na de aftrap dep[l
neerde v. Bussel.na mooi s:,,;mens:pel o'\rer rechts de 
bnl n9g eens in het doel van IC,R. V.C • 

. , , lens F - Bl11ur: Z1.-iart: 4'-0, · 
. De.c,r "het" zoeklicht ;,zoek was, îlellicht o-p zoek 

· •naar licht en· het dus zijn stralenbundel niet over 
de,Cokenburghse vlo.kte liet schijnen, heb ik mijn' 
o liep_i tje genomen cm in deszelves zwakke schijnsel 

te trachten wat goeds te ont(!]'ekken in de knn.pen 
v:i.n Lens F. 

). 



/ 

,1.J \, 

,,. _ .. :..sscnd, 
;1 1:ee r uens o 11tl1c~a. ld op zr ·, .2 ~· c:: ~ ·. , :· -

,--~,~~J·e zo~ls alleen cci,.,.-~ -· ·~· ,,. , 
., ... ..,_..,;; p , .... J .,__.., ·- '• •• - - - - .. • 

·ui~à2r1 kc~1. i(~ binnen dè kc..lklijnen n11: ...... "~ !.,.:J 

::211 ha.dcl.s,;, .. ~.o:,den lekker beschut tegen d-? Zuide~ 
liJ ke mn:·1· vc.r: het kleedgebom1 de 1Tcorden:.:im1 uit 
tt; 10.clj_::::.'l en zich gelijkertijd te 1;10.:;:·meri ~n het 
pittige spel yn.n aa.nvoerde:i.~ ~und8·r1-:nrrtp cum suis 
tegen e] f bl~uu zuo.r·~e :c:-.::1.p,.;:1 uit Wn.sseno..::.r. 

Dc..t on.ze jcngens J.1C.. e(3D h.':.lf uur me"'; een ~-G 

vcors:prong z,~t;;.;r.:. uit ~e blc-,zen en cp IJ2~er~:1untj&s 
lrnc.,bbelden: \:~s ni.e '~8 'b~<j zcnde:rs: zij ha.delen nJ. ~ 
in de eerste s1122 J.pc!'ic éL0 de hc"rde Wir!d o..ls bcnd·· 
genoot geha.d. H2t bijzc ndere l~:o.m do.a.rna., ua.nt 

cok in è,e tr.cede heift bl<::ven :r.i.j de sterkste, 
vocrc.l doc.r.het_:;;g-'.',cl-J.tig:2 ,:o_rk_vr,n. de ha.lflinie en 
p.e __ °Qi,.11.YNJJ.S.Il_G.J. ... çn:.G.. Te lkcns ,,co r ~cs.10.m de bé'..l in hun 
bl.?zi t en zetten zij nicu\J2 ::.ci..nvo.llcn op. Het Ut'.,.:3 

verrassend g-::cd" eek rc..;cls in de Z"C.:2ilckc schijn v;;,n 

füij n c li21)i tj e " 
J?' J. 

· p.s. ;,is mijn lé'..mpje meer licht lmd vers pro id, 
d~ '.18.d il: él.e lezer cok neg ,unmcn vcrt;:;11011 VCJ'.l 

een ::-~;:ccr:1scllc t vcf,n Peter 1'Ic-Jrshcelc, een lis Gige 
pon::.).ty vr,n '7illy Rund0rl'.D.1>1J? en het erb~rmelijke: 
u.i ts0hi0ten V'.111 lwopcr Rcbbio. 

;r 
~-qnp _ _Q_ spoelde gelijk tcgc;1 Vc..11~e11io·rs. In te

gcr13·~21ling tet de vcrigc ·.:-.Jdstrijd ontbrn.}c e·:: 11cg 
[:.J_ L~!~, Ui;,;Yl -.2:1 2,i"H.~C.: ;,,~Yl dG o..f" .. ~c:rking Y0.11 de - te:..:_
";""L.j ~~(; .... o..:J.11vc-i:1J.en, îie:} min 1.,1.'Ccn veer. ::.•ust sccc:c.:-1() 
1,iit->::rs YGCl' l.-cns ~ 3.::11 l~\.'C?d....: 2U derde deelpunt. 
r:e:rq.0:1 8.fg~lc0ur-d. In de t,1..:eec~c !'.i.elf-t. (met -r,1 jnd ti:":i

gc.:n) spoe là en cnz~ jcngens -be ·i.;c:r- d~:1 in de ee:·s -Le. 
Jlfut Enellc :rushes "tcrs,..,;cc:~den zj .. j de rust in d:; 
Y2.,lke!liers-verdedig1ng,· 811(-:ccs J.ç;J;.1,::: echter· l!,2ll1.~s 

:-,::-.n de ~ndere 1"~~!'.t, ze do.t o'"n :rm:1 tenverde ling het 
res ul t8.2, t ~.::::!.s. 

-------------------------===---====== 
--------=============================== 

-::.--::. ... 

.).r ~ 
;· ; ~\' 
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L E H S . ' ; Z · A· ic, A G. E 1T D A.' - . . , _ 
• . -r, .- . . ··- . , , . . 

~~!~!!ag: ~, :: t ~: i!~-r-1~~~t¼:t::;:~·::;;~:·~-~~-~~~: .. · · 
Maandag 3hlei: C·lub!' ~ .- " • 
Dinsdag 4 Mei : 8. 3c u. Bij.i,e.nkomàt_,·_v:an de:. leden 

Woensdag 
Dinsdng 

. -. 
5:.Mei: 

l'.l l!N: 

van de· seil:.ectie-trainingsgroep. _ 
Ga.slaan -? . ··: . . . 
Woensdagmiddagclub.: · 
Bestuursvergadering. 

DE REDACTIE A:UT ml' ·:rocRD. 
Reeds• eerder wijddeii: wij in deze rubriek enige 

woorden a.an een·:·kwe~t':(e·,'waai:'op tiij ·beloofden na-'
der in te zullen gaan. Wij·bedoelerr'de vraag, of · 
men in "Sportparade" en "Spdi'tkronièk.1' ·••niet te · -
veel aandacht (en :Plaatsrûinite)'b~stè~dt aan arti
kelen, waarin op vclerlei ... gebied getheoretiseerd 
,wrdt en tJ8.atvan ,11en daardoor meestal niet kan · 
verv1achten, dat ·zij ._een ruim~ lezerskring zullen 

· vinden. -Wij• iÜ lle-n_ 'hieraan-• nu nog · to eva egen,. dat 
_ voor he.n, ''dfe. ,'1èl :trachten 'ïrt·· deze· theoretische 

beschouw-ingeh de weg-te-yindenFhet niet denkbeel
dige gevaar dreigt, dat zij daar waar ~heorie en 
i;,ractijk--in tegengestelde richting wij zen het 
spoor vàn - ee.fi -va.ste -no-ii tiek. zu1.len verliezim. 

Het is niet ons 'Ç>lan; de .. bedoe.lde artikelen uit 
deze beide bladen te wè"'erleggèn dàor het otze·,;ten 
van andere theorieën. Het wàs niet onze bedoeling, 
de beschouwingen van 11S'portparade" over de ouvoerl:- · . 
kundige ,1aarde van de syo_it, ._è,riçl~i(,'.q~_,lo_µpe _ te· pe .. • .. · :'. 
m.:.m. Daar ons echter. in dit orgaan: als reactie cp 
ons eerst<= a·rt'ikel -ép dit gebied de· h:µids:cho en, 
-aerd-t"oège'i-10rpen, wil-lèn wij'.-niet: nalaten, ook 

- hierover onze mening te geven·. Dit breng.t·•eèn niet 
•·~ed\iid·ende uitbreiding van d'e-te'behä.i'idelen ·stàf 

mefü,-;'•zodat ,~ij, .c. to.èh"rëeds genoodzaä.J:ct· niet te 
veé:l."'plaatsrüinite.·c,.Hn deze artikelen· të spenderen·
ons nbg·· meer z'ullèn :ml eten beperlcen: lifga.r· vö _le- . 
dighe:Ld ·zai" du~ nïèt géstreefd kunnen ~,è~·den. •·,-, ... ::."; .·.- •:r.~-~ . .. " . . ~c.?.• 

. .. . -:- .- ~ 
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YAH DE ?RAilHNGS.-COl\fll!ISSIE. 
Als deze Lens revue ·versbhij'nt, ·is -dè- èe:rs.te 

trainingsperiode geé"indigêl.; \lri'j hebben- thans een 
11chttal nuttige trainingsavcnd;;n achter de rug, 
11aar].:Jij wij· kunnen vasts tèllèn, .. , dat de iqikom:;;t van 
onz_e, da.árvccr ui tgenódigdë · 1eden. ze'er goed ·:,·:as_~ Er. 
~aren ind'erdaad nóg \!el enigè zwakke broeders, die 
11e1·eens vei:stek,;Lie'ten gaan, de.ch .d.? _kern was tcch 
Rte _,ds aa.r:mezig. en .het: spreekt· vanzelf, da:f; de·ze·-- · -- ,: ... .. 
laatsten onze· grote 1,aarde'ï•ing hebb_en. 

':lij menen'.· met zek~rheid" te ·mcg_èn z.eggen n an:enrJ · 
te deelneme.rs, dat deze training een grcc,t succen 
is ge'.!crden:, Iede_re avend_ hebben Hij -.,eer gecc_i:hi'ta-· 
teerd met -.,elk ee.n animè cnze'•jcngens zich· èr.q.er
.:ierpcn aan ·de. leiding van de heer Uillems·. ,E:1' ,1e_rd 
serieus ge•,:erkt çp" grasplekje~, 11bc l~kie" gesprç_ng.::n · 
tp grindpaaçtje:3_; gepJceterd en gesjcu,:d ever zànd"- _· 
paden tegen hcge dui,ntc?J?Pen., ertz; ·Het ,:·a.s_ all,as . 
prima en geze.llig. Mcge cns-Lërts er ,:el bij varen! 
llnze grote danx- gaat uit. naar èl.e heer, Willems; die· 
zich cp v1erke:.lijk. zeer gc~de v1ijzè .van zijn, mcei
lij:cc taak heeft- gekr.ietè:n/ · · · . . . · 

-Harte.lijk:sJ,&jjlç', 'J:oo:pl Succe~ zGü ze!ccr komen! · 
• · ·, · •c- · · · · · de keu'::,.· 

- . -·, ., ~·~ 

ci;rzg 'i'WEEDE·';TRb.flfING'S-PERÎCTiill . ' 
Deze· vangt aan in d:3, _t1:.'qedq· fieel:: ·van ·de :;naan·d 

Yei en \:el het _eerst c_p _1:7censda:g 12·.~Y12i; en 7 .3c u, 
Cp Y{c ensdagmidfüag vc er··· de junic ren ze als. te ·1; nu 

tee geschieá.aè:.'.: .:· :':_-:~' >/: _ . .\ : .- .. r ,;.;_.; :·_ . · ":. · 
Op. W.o ensdagavénà. vicr·d t· 'g~'träind ·en dei: .. l~i.d;i.ng~ ., . . 

_ -van de heer Willems,. dccr'·sén1ie·r-:1.eèlè.n.;.";!l.á:e inmid;. __ ;-· . · 
dels-- e!-'cr.t-: ui tnc ciiging hiè rvc'ê rthebben c.n {vä.ngën .. ·on:.:·. · 

_nc dig t.:: ._zeggen, .. -dat wij van deze .grc e-p. à:l -hEi:t ÏI\c -'. · 
gelijke verlo.n·ri:en' e·n vèrwachte:ri, Kcmt. ·du1i:·t':rc·üwL ... 

~aJnirig is~ ze ge· ed ve C'r· XJ.·,pe-rsc cnl_ij)è' -én te b'e- . 
langrijk veer de vereniging. Beschcun U•:i träining · · 
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. · • 01)' ,• -de ,Jièrf,derdagavcndèn eveneens cnr:p.alf. acht .. 
tri:i..in1; e_en t.!e0de grcep,senïcren, Ile·-deelrtemi_ng 
hüirá:äfr is ·,fc'cr: àlie c_v;\:,rige sen:iè;rlederi, die dus -·. 
geen tiitncdiging ·en tvingen. Deze leden y,c rd t ver- . 
ze cht zich c.mgae,nd vc er, deelneming cp te, geven;. ,De.-. 
ze cpgàve is riécdzakeli'5k' cm te kcu;ien tc_t een juis
te indeling. G-,eft U dus terstcnd cp a.an P~ de Leem,, 

-Vli<=rbccmstrant 596, En U \,crdt Dcnderdag 13 Mei cm 
h8lf acht vc er het ee}:-s~ ver,~·:¼cht... . . · - ·,_ -~ 

Cp Vrijde.g.e.vcnden e·n;Zate·:dagmiddagen tr,ü.nen de 
,junicren" di~ de. Wcensd~gmi_d·dagen niet e.anï.·J.eZig -.~ 
kunner. zijn. IIiercver vc lgt m'2c:r van de zijde der 
Jucc. ~. 

de Lèeu , 
A 'ir T E H T ,I E 
··-···:53:n~;ÏlagÎiv~·r;1r!1-· Mei· tt; 8 ,3C uur ,;;crden alle le·· 
d0n dil, dc.::ln,Jmen a:::m de -training cp Wcensdago.vcnd 
en h.i.e.rvcir ,::en uitnccj,iging cn:tvingen, ven,á.cht aa.ri 
de R.K. H.B,8. (fJt,. J.-ins·college) G,:-.slt_t1',n 5, · .·, 

De ze_ bi;j eenkcmst is z,eer b.:: J.n.ngri jlc! Wi,j Vèr-
trru,,1en dat een i;;dex .au.p.y:ezig is. · 

·.de. Leeu1.7 .. 
+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

PROGRA}lt-IA. SIDTIC;RZL-;- VCCR~ zmm:,G 2 MillI 1924·. . .. ' 
:r.--:·::ui.tr-Ï.éns 1 - Zwart,, B_lauy l Te,rrein l lc kaal 1 
Cm· de Kevea-beker · ,. 
12~Üur Lens .~--Pap:i.;:i:t'.. ·, Terrein 1 lckaal l 

Serie,1edstri,iden S.c:A. 1 (2x 30 minuten)·· 
2.15 uur Lens 2 - G,D,,,._,, 'l'errein 2 lokaal 2 
1.c5 uur Lens 3 - Dcdgè ·s. V. Terrein 2 lckaal 2 
3.20 uur Lens 4 - îeriaak Terrein 2 lckaal 2 
12. - uur Lens 6 B. M. 'i'. Terrein 2 lc_kaal ,2 
De ,•edstrijd<)n veer de s:0,;,.;.:serie' 'tierden .. ges:peJ~d 
cp. de Lèns-terreinen. De.ze· ·,,eds trijdem me eten· :pre
cies cp tijd' ,:::.G.nvangen:'. D\,s ·géén· telaAtkcmer s s·. v ,p.! ... '.. . . . . \ 

Eli ZG·rs,DÈ. OPSTELia:,ua:-iv,i.f::•· ·:·' ',,.; 
· Lens·:'-1: ·.A;'te1~ .De.m, J ;Adiîu;r:i~:l,E :v·.Irc,,,.rhc·,ven, H:Kc-rte~ 

· · :.- ···kai:\s,J.-Vlal$teynJ:F.de·Jcng,A;v;Luxemburg., · •·· 
' .. K,Kuypers ,.A.~Hc ppenbÏ'Clll'/\?l"G ,-c2.:; ::·:et, F; v ,Nie.l; 

fü:G,:'· · J:.vrüstefcld;R,Hrlhieu;P,Cr~nj-::;·· '··::. · .--::_: 
:...c•id0r Ji . .r,~.nssen. Grèrisr. J,}Ic~fn::sgei. l't,r.:;t-'Tgd-t. 
J,'.Tillems; · · .• ·" 



-276- - - . - -

Î:'":,e ~ ::e Jrer xr·:: ·1{\Si:Ïieû ;H .Ikukt?s·;·'f:v·:ve·,i rèr ;;_ I :á ê:". '· .. ~. 
' • ':?' ":r:' H_. v·. q·. Be (' g~cl'd t, J:Bc·n1;j e 'F; Le ur:î. k,:Pb:. d è 

: :iec: r_,,;, .-v. tl "Be!l).t ,JL v'. Rijn ,w-. Ve rheggen, ·, ; 
lkê_. : · ; .... ;;.1-c 1~· .A. Krc 1. .. · : . "·-/ · .: ... ~" · :~ · ·., ·· - ·..: --~ :··· ..... '.-.; 

. .. ·: . . . . . ,. ; •: ,, ~~ .. -. ; ~. . .. ~ 

Lens 2: -"-·.v.Gastel,l'.v.Elferen,_,,.Bcgi_sch,C.H~llenaar, · 
R·. •:füs tefe ld, J. Re c zeribu·rg;V. v; LD.D,r.l:c: ven, 
S·. Vlc eme..ns, 1~. Hcefnage 1, H,i'h~e..s te:po.d/.7. Hegge ; -

!3-e~.: G:Le..m,G.v.Gein. Leider i,~de VleeT-Î,. .. · .· .· 
Lens 3_: J .Frij ters,C.Visser_,H.Kcmper,J .v ,Sprcnsen, · 

B.Vink,H.Sliedregt,E.ten,3crge,J,B~ijersber-
gen, A. Zuyd,:;ij k,P. Ornnj e, R; 3ec~wr. 

Res.: J.nleijer. · ,-.,,,: 
Lcns 4: J:·J:::.ger ,.H. Helmich, C .Hcëgeve.en; J .Bcrrtm:::.n, 

J. v. îlesting·,B. v. VDlzen, J ;K1,1ypers, R. v. d .Mecr, 
L. Fc rtman·, L.Bclil, G . .- . 1.70sting. · 

Reiffi.: C·.Bcgisch. · · ,, 
~1.:ns __§_: T. Vc l lebrcgt, G-. Vrccs~'fijk_,:w ;-".lÜnnen, G. v. Ree-

ncn,N. He llé',nà.er, F. ten Barge ,H. LÜckcl, J .Be rs -
be cm, H. ~folder, L, bîi es sGn, S .F.rr en. ·· 

Res.: E.Sn.rclèn. I.cidcr B.Vcl].,·brcgt·. 
Ece:dzc.kelij'lcc o.fscl1rijvingen _m.J;cr. ijle Znterdn.gmcr-
.g,m: ?.de Leem,, Vlierbcc-nIEtrn.at,5'16. · 

';', .··· . 
PROG:::L'i:'[!lt, JUNICfü7::bT VCCR ZA1".EPJ)J.G l · ë1lrr:I 191j'4 
3.15 uur ,':-.D.O. - .Lerni ,'..· ·-TêrrèÎn-Zuicië'rpark .. 
1.45' uur K.R.V.C.:- Lens Pup.'.1'e,-r·. v. Vredenburghw. 

Ri~ S'!!ij lc. 
PROGRi,.I,l:f, JUNIOREtr VOOR ZOlID;,G ~~ .NEI ·1glj'4 
1. 15' uur Lens B - -Wi lhclmus ':'e:,-r_ein • lc h--n:::.l 5 · 
12.- uur Lens C - \Jilhelmus ''~errein'•':!· lcka:::.l 5' 
1.15 uur G.D.A. - Len_s D '.1 err!?in Cckenburgh, 
JUNIOR&N. ;',TTENTIE ! 
.h.: J,., Verhaar, J. Le lieve ld,-_,'/". Ccmbé, H. Gri bn:::.u, ;,._ :Vc ster, 

1'c. v ,;,arem·, \7. v .Eij den·, F.Eclc).1:::.rd.t, R. I/hhieu, -J .Ras, · 
H,Gcrri tf;l,en.· Res. :. M.,KQ,u,H.Wo.llensteijn, Y!, v .Gein, 
G,v,,',~tl!,c·ven,. Lcidér Dhr. -H.Hcukes. · 
So.menkcmst 2.45 U\Jr inga!lg I,.~ .• O.-terrGoin, ..... • . 

ä: Vriendsch, tegei:J··dé !ci:..mpiccn vo.n 1e _kl · H, (deel- . 
gem. 13c~2O). Res; R;11L?.hieu.· Leider··'.9ht·-.-v.d·.1,ieer·-~- .... ··-··' 

.Q.: Rcs, R.y,"\ïès.ting,P~ReééJ.ijk,}I,Prëppèr,E,StrÜ,;;er: ·· ·: .. > ... ': 
Leider Dhr •. J. Vfa1st~ijn ·sr·;· .. : ·. ,__ · · · · . . . . . · • 

D: .leider Dhr, P. 111':,ersl:iç c.lc Sr ;· · , · · ·· ' • · ·, .. 
.Pup.: So.mcnkcms.t .. l,·uu:,, I.c ósclµifisé.kn.à" · Cr:.pi te 1 thèd-

ter. Leîder Dhr.. J. · Bcm: · · · ', · · · 
Miet t2 vermijden :J.fschrijvi~.en tijdig t".an: 

·. , . ·.,. . 
:-~ 

.. ,,· 



""l ~·r-·•, -·~ -c.., (,-:'' ---------------------------------------------------hr • L. v _-_,._: iè-u;:-,-· l't"f'l;'(t\'i,.:,;1.- -7-5 •.. _l'e ],_._ 3.3 3.3~8 . 
+=+=-f=+~ .. =+=+.;:+,=+:=+;=,+ . -··•- ........ . : ;:; .. 

.- - ' • 'i '·· ..•.. . . .1,. -

ESULL.fEH v;,11' 24 Ei: :2'5" :;.~,~:UL 195'4 :·: 
;:;nic ren: · • .. · · Junicr@ri: . _ 
·estlMdin, 3 - L;ns 3. 3-C Lens D - D,H.L,: -
ens 6 - l'!l'k"l.sstr6.d.t ti ·4-0 ·Lens G· - ':1/'Tilhelmus 
upi llen: Lens-y_._y.P.. 1,-6 . · . 

3·.'.r 
1-~ ·.· . .... . . . 

. ~===· --======-~= 
lé.1.UD ~,i,LJç Urhb.n.i 125'.311.22~_l3~j" · · : .· :. ·. 

• -,-:----.-- •• • • C 

17c 21-4 gunt kiesgerechtigd lfoderlànd· ter stem-
us. De verk:i?zingen vrcr de prcvincin,le sta.ten lij-' 
en \lel 1,0,··(·cp een·j.rcetbalcempet.it'i-e. Er z-ijn 11 n.f-:: .... 
elingen en in elke afdeling is ·n·éi. aflccp een 'camui:.. <.-::(· 
en bekend.' -He·t verE;chil is, dat· in de steinnÎè 1ccmue . .::·_·:--·· · 
itie de-eindstand r~eds na é~n.:_d::i.g bekencl iic. '. .... 

De 21.2-11': Het schrrlveetbaltcurncei is rek ;»0 er 
c rrbij-:-Ik hel:i in .de.:-grc }e ·fîn6.le~ de n:-:i.::u:1 va,: het 
t. Jtmscc llege en·:rck die Véi.n de Ht;-rscllele tta,.,; ge
is t. 1,an he-t- pre gr1;1.mma y_an Zq,__ __ g~-=-~ en f.L2.5.~ is 
el te merken,, dat dè ccirrpeti.ti0 ten einde lco_,t. De 
ijst vermeldd'ë niaéi.r. 5.nedstrîjcten .. Lens -~;s~·.2,-ld.e' 
ijn 10..ats·te we<ls.trijd· -j.n de puritenstrijd _l'.':J:,/1.9511; 
.et 1·:erd een' nederlo.ri.g; .. _.;qe senic ren behac-..1a-,. n 2 pun -
en uit 2 t/ed·s·trijd_en; -.2. junîc·;i.-:e.ne_lftullen rerzá.mel--: 
en eek 2 punten en de .pupille:tl_,verlcren inè';· grcte 
ijfers. Le·ns 'D_ lèverdè een keurige pr-::str,t'::.2 dcE._r
.eider D.,}î.L. te klcppen.:.De·,ve:rrb.ssing. vc.n :e a2.g. 
:rijg ik 's a:v-cp.ds te. vers,:•erT:en" De ,-ui_;tsl~èri_lijst0n 
ij de siiJt'.rem,i~~ce I·iers cverme lden' ·n.-2d.o/:t;frtgen y;o,n ·de 
.usschen en va.n Hillegersbei>g-~ Ik neet het niet, ·m2,ri,r 
èch ziter_ncg eë11:·kl?..ns in vccr.hct."eêrste.··l:l.\L-neè,
trijden tegen V.D.S.·, Zt{,;i.r~ Blm.i,!' en :~1.ück S<;e_'ps · 
ceten d;:::,n gewennen v,crden.:x).·:. . . . -· 

De -stund lli:è het ,26e·vcetb;;,1Y1eolcencl':. . 
Senic re:n 122 51 21· ·. 5c · 123 · · 270-256 

· Ju_niq ren 157· ,:: 70 16, . 71: _,_154 · 451~4c0 
Pupillen ·20 4 ,6•. 10- ;, i4 21- 115··.,. 

- -1-:,. . 299 ·. 125 .•· 43 .. · 131 •.- 291 .. 742..:711 :. ··.·. 
_.,_ . ·.>-':: ,.-,[ .. Jcur;is,1is,t, 

·) }Tcc'J;. vari dè•-reddctie: , ., .. , . . .. 
Jcµpi;inli§t'heeft·gelijk. :Bïj VC'~tl,1:J,;I._;i.s:a:11es :nc-. 

elij:}c.; _Spelèj_s ·v:an_ Len·s· 1, vecht îil: de .. :--':res·tcrendc· .. 
e,1 s.trá.jd_en;,i'i; è; r-•.,'1.t. j-e -i'in"lrd. beht!-! .k:J;s-èr' nf.°g een-
a.nro 'is, iièè't'éh Ylij hem-benuttén" De _stand Ë).an;ae kc1J . . .. - ,• . -~ ., . 

. ' • ,.t 

i 



::2zs-_____ . _______________________________________ _ 
is ny: J,e, :russchen. '18 11 3 2 2.9 7:_ ~ ~' · .. · 

..... :.,.::i:,_,ns • .......... ···19-•12-4-·3••28-··44-;7 .. - · ......... · --- ..... . 
' . :{illegersli. 18 12·.2\4 26 · 53-3.5. . - · - · ... . 

Heg te spe leri: . ·. ·· : · . ; .. 
De iiiusschen: Thuis: l'l;iJ.;J,..slg~.l'JtP; .... en .8.t .. Y.cJ1?, •. ; ................ , 

uit:_ n_.JI ... L_;·_:u_gfi.~ Dunc_~ ·------· _. --
Lens: Thuis:.Z,;,r,Blil.m! en Q,,Steps; uit: V.D.S .. ,: 
füllegersb,: Thuis: ·Dtine -:n St;Vclhat"den; uit': de 

3foss chen en Z,:art'-'Èlau,r... · : . .Re.cl•: 

V ,',, 1T D O E L T O T D ·o E L. 
Lens 3 be sleet d.e ccmpeti tie met een 3-0. neder

la.o.g.: tcgen 1'i'estH,nc'!,;i.~,3._.$en zcer.ha.rd.veld. en ditc 
uinc1',::arcn niet bevcr<l.erlijlé veer cte·sJ)ellmaliteit, 
m::>.ar te c.h geeri ve ldcende excuus :vc er de ze.er m2.,-tige 

- vertcning,·ê:lie.vcc.rv.l van-.blam,..:;:.ritte. zijc1e ,;ierd cp
gevc·erd. In c:e_ eerste .helft ·met Üinc1 tegen-ging he~ : 
neg het beste. Westlnnc'.-i::s:ha(l,~el èerr cve:n;,,icht en 
èruktc c,it. eek in 2 dce-lp.unten uit, rnaa.r, cle Lc:ns
tcgenstunc~ :.gaf geçcle hécp veer c1e _ti::eede helft. Deze 
leverc',e ec_h·ter ,,èl een hevige (maar niet zeer intel
ligente) belégering V'.b.1:1' c'.e "Jestlai:Jdse veste, manr 
vercl._er _.slec_htl;l ee.n ... ; .. Yfestlandia-d.celpunt tp, dat 
uit eèn · st.rnf.sc4c·p c;regens hands. gescç c rd ,!erd. 

Het zcse:e-;·c;,n'tvfng l:ID.asstr·. 6 en behaalde een ver
diende 4--T · cvènëinning. Het ,ias rtiet gem~kkelijk 
spelen üi ··de felle nee rden\-iind· en· be venc1 ien ·\7erd · 
veelo.l 11t·e· hecg" ·gespeeld. In de eerste helft; teen 
lens winènndeel haq,, ·bleef dl! sccre_ a·e.n eek beperkt 
tet een ·11 bekeken" _ge 6;1·· var; ::.'h. de Heer .• Na de ·rust 
lmam Ifaas'strao.t ·slechts ·zelden in de buurt van cns 
deel. Het vccrtdurericle: r,,érrs-cver,.1icht leverde neg 3 
gcals ep;· nl. van·Ph.de füier,J'.1:Lückel en P.Pelle-
kc crn (deze li::q.tste r1as ;:;.e·n jU\,eelt'je ), ze dat ·het 
zesde neer ·eèn -gcede zege bah,."1.aldë; · 

Lens D apcelde een uitstek~-nde 1:1edstrijd tegen 
leic:er D.}!:,L, In qe ée·rst0 helft, .'1!Ct windnc.deel .spe-

· lcnC:, belo.é;g'c~c Lené .keer'cp kcBr c'.c Delftse veste en 
na.m miclcl~ls· F ,Rij}~élij ld\uizeri en ~. yerb.."1.ar :,;en 2-:0 ; 
vc c rs prcp_éf,~:s- ~i;..r.t. ... JT.L;C r ... ri~:t" VL7,:kle :i,~c;,.e .. D.,R. L. , clc nch
te r s t.?JJ,cl ';è,ll'·'Cnigszins gc·lu!ckig-c -rij ze. Ha clc clc'èl\7is
seling "J.mi:'-'..nî';]j:;,H.-L. bijna. niet meer cp c".c Lens-helft. 
(}cc;,: .. vcrc'.ec'.igen vÏi,n· c'.e I.ceuuen o:n.'ié :a:rt spe}," cnzcr
zijts;.7!,'lrciii 'tcr:·zä~k,· dn.t :.èr sl:ci.clits é-j\1 c:cclpunt ·bij-

·lmnm:•·J)c, 3'-'l·,zegc.·:1ims zecr·vcrclicnc\, · _,_. · · .' · · : · 
.·; • •v·; ·r. ·? r Ij:· .• "-~ • . ' :· •, ., L."dti ·w. 

r.- •:;:;- _v-::.·"'- :,::·"" • .'· ~-- _· .:·:-. :-:_:'.: 
. . 
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:.ll E L· :K 1t -s''RE V U E 
T-.'~daotië: .'L .. dé Wee1"t eri A.v ,',9;;·~eJ, 

. . :_ ··r:nuiiunèr: Penri. ·1. en S: : ·33 ._6'.1 . 11 . . 
•, )rerr0~~;,2;:, ;)::,..:,__c,,_i::g11, einde Laan van Meer·aervoort ,._ 

, Jaargai~g ;';\;'.;'(L9%4 - · ·- lfo. · 36 ·. 6 l:fet ï954. 

/L.E.N ·s •., · z A KA GE. N'D ·A 

.Donderdag .6 Mei:-Lens in het R.iT G.-tol!lrnoo( 
Zatera,ag 8 :Mei: L,,ns A-Pupillen. 
Zondag. 9 Mei: Lens 1-'.l-Vetec aneh. 
:Maandag 10 Mei : Club . -
Dinsdag 11 l1foi: 20 uur·: Bestuursvergadering _t.h.v. 

Woensdag 
Dhr. v. Venrooy. . . 

12 Mei: De Woensdagmiddagclub.· 
19. 30 u. : .De selecti.egro.ep ·traint. 

==========================---~ 
DE Rri:D.At:'riE A.ii.N i-Ll:T. iifèè.RD . ---------------·.. . 

De vorige week schreven wij, dát een-gevaar van 

de vele theoretische artikelen -in "Spo·rtparade" (en 
dat het er veel zijn., zal naar onze mening niet 
.door.· een afzonderlijke opsomming duidelijk gemaakt 
.behoeven "te uorden) hierin bestall>t·, dat de werke
lijk in deze kwesties ge:1nteressee_rden door strijci 
tussen de theorie en -de. pra.ctijk in het geheel niet 
meer:weten .. welke koers zij :moeten varen. Bovendien 
.:- en dat is vanzelfsprekend veel ona.ang-enamer dan 
deze onzekerheid op zich -· lopen ·zij, die zich ;;ieer 
deer de theorie dan· door-'de -practische ervaring la
ten leiden, gevaar, dat zi,i op een gegeven moment 
met de reali t.ei t, welke zich· dobr theorieën niet 
laàt cmbuig·en, in botsing komen·. En dat· zou dan wel 
eens kutlneri zijn tot g:rote schade van de suortorga
nisatie. Dit zal in het vervolg van tli t artike 1 
naar wij· vertromryen" duidelijk '\'lorden. 

1,a.ast botsingen met de practi jk trpffen wij 
meermalen q o_k tegE!nstrijd igheden. in de.diverse be
schouwingen. ZE!lf,. aan._ Zo bv, blijk;t in het ·,nummer 
van 15 Maart 195~ uit het artikel .'.'Zielzorg. en· 
Sport" duidelijk, dat men het niet eens is_ met de 
mening van Pastor Emeri·t~~ i._ d..1J.~ · '.'J:rr_ ?'o.cix.t.. ,ftL-~.P9.r:t~ 

-:o.ep_efen.ï,ng· ~j;gen'.li;ik' geen· enkele .. waarde· .lig:'!;. yççiJ:•. 

kapajc_tervo rming. ,: >. •. il.. lp_ o.yerêen,s te)imüng met het 
nie.t. a~cepte:i;.en· va.n ,dez.e .. merilng· ,st,1 . .xt· het artikel 
"Jeugd -.·Sp-ort ._ 0pvo.edïng11 , -"//&.i.ri'.(I o.a. word-t ge.,. 

, zegel.:·: -~'Sport op zich hé'èf.t. grote vormende- waarde" -
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èr{ '1Met en dooi' d; ·sport· ~i de -•je.ugci i,:.:ugden leren 
a.an!(;iveken ') Nm.a.r .een half ;;aar later· wc~-,--~ '"eli .vff"i:handeling .g·eplaats_t ove:·· "Betekenis (;Xl .·,.aë.,•C.:: der-· 
sport. voor d:e · o pvc e_ding tl, . ,•!aar in Dr , :::. . l ":..c- si S . .J. 
duidelijk aantoont: 11§:p_ort 01:J zichzelf b<à1:'i.::rkt ze
delijke deugd o'p geèrr.·enlcele wi.ize.". "Sportparade!' 
laat het _dus áan de lezers· over te kiezen, of men 
aan de sport· é p zich Yi:0 l of .re en vormende waarde · 
uil h0oht0n. Wat zou"hct ge0Ïi !l10eite (van de lezers) en pla.ûts:rui.J11te -hebb<=-iî' ·gespaard en juister inzicht 
in deze 1.>Jat-2riC he7:ibcn, !mnnen opJ.everen, als men a.1üi artikelel1' o·.rc,r dé'?,': ·kwestie eens had vervangen door één gedegen beschcu,,ing, ·,·!a.arin de diverse me
ni.ngen goed (l:Cargurnèn'teerd tegenover. elkaar werden geplaatst! · . . · • · · ' \w.o:ëdt vervolgd) 'Red. =rr-:======--- === ------

L;an.renome!L_ê,Js. lid:. 
l::o. 45: li,l'lieuwenhoven., ~oestdijksek!l,de 211, 5-4144 ' .,. ,;- ' 

#.),r;,1','!,~ig 01:J .9o]fenJrnrgh:. Op 9 1iei:. Hr . 
· .. op. 16 Mei: . Hr. 

' .. ,,w,-•- • 

.J. v. Venrooy; 
w" Verheggen. 

H.R. :BESTUURSLEDEl(. AJ!'TEi-TTITI! 
------Op Dinsdäg 11 Mêi te 20> uur .,,wrd't ten huize van, 
Dhr'. v.Venro'oy, fü1rder,7ijicstraat -16C, een bestuurs
v2rgadering gehouden .. ,: 

-~L•G~~•))\ SEJ:~93Elr_J.Sc..LR_ ZOlillAG 9 'l'l!E!.I l 95~~-
2.3c, ... uur V,,D·,s. l - le'ns·: l 'Benoordenhoutse ,,eg 

. ·· . ::;· hoek '\7aà.lsdorperlaan, 
.,Om· d~.IL:ë:.V .. E.A. ~be1ce·r .. 

12. ~- u.1.1r,. Jj,cns · - .·if.9orburg .: Tef'reil'r i "lokàal l 
Voor de., S -,~c: . .f!i. ~;ë-~ie • r · . ., : · .. , .: ., ·, . .-·,- · ·' : .,. -. 

• - - • --~ : • • • • • 1. • • ' • • •r ·· ' _";'?- 'üur· Dct!s .J · -·• •? ,? : : ·, Ter,:,ein -.C-oke.nburgli. ·. 
· · ·Aà:nväng:,, _µur en.· .tegeris tande r : ,,7o;r:d t .,Po gs:,naai,i; '',oe -. 1,..,, d . t . . , .. . ···• .. '··· ... , -~i1 gemaak- . ··. ,·;,··. ·~ :: :· ·. · __ , .. : ._ ,l':'A'/ : ••r_:_ ., 

-·. i~·izc•.,IS DB ,CPSTFitJ:ii+G -VKJ:r: .. ; -· ... 'j•:·' '~- . 
· :é.,ëns 1: .•A. ten.Dam, ,hildmiráa:l>E::v .Làärl.fov:en,JI.Korte-. . ., ~ ~ . . .. - -, . :_ ' . - . · •. ✓• ....... ' - . · . kaas, .J. ·1als te,:y:.p, F •. de -·Jë1:g-;-,,-:-,v";ï:ux1=mburg; 

' K .Kuypers' .J. Wus. tefe ld, H. }la.ket' F. V .l:riel. Res· .·: A.v. Gas te 1, P. v .E1f,0 .een, S. Vloetnans. · 
Leider H. Janssen. Grensr • .J ,Hoefnagel. Vc,rzorger 
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;;;:~~'lbek.~_::::. · ~,; s · .; .J. ~ .• !·, L,.de Boer, J. ,t·.Yenrooy, 
u · ·· · - - t · F 'lfo · k Ph d 

Res.: · · 

;Lens ].: 

F' .. !fUi~· : 

,;1•.1,.V,,U;~:..~·ci·y-·.-~"i.-:f.,,,.~!'.i).C).1·J·~, -.~ U;:t;l._, • e 
Hee:r ,,,,.v. c .. >, · ·, ,, . v.,R.ijn,.1/7, Ve.r:P,eggcn. 
A.:Krö I ;s ·/=~~c~ ;: L --~ ~-. ,·i}/ 

J. Frij ters ;c }Jissa±>•i-fLKenrpi:r ;'ir. v·, Laarhovc11, • 
B,.Vinlc,H·.S1ièd::cgt/E!.tcn Berge, u'.Beycrs- · 
b::rgcn,A .Zuyduij ~c,P"-, Cránjc; R_..te·ckcr, · 

:B;v.Velzen,if.Borsboöm.i ...... •.: ..... · · 
.; : -· . 

. Dcnd~:.:dagavond 6.-Wtè-i.~ dit :is dus- lieclènaYoiid, 
siJcc J.t Lens .. J. tegen .R. A .'B; in het kader van he'G 

. H,V.C,--,tournooi·. ·Het· ii:; .:-Y,oJdoende-'.h-bie.nd.,. dat. 
I.ens · voi•ig· j aa:t· de Pee·.:.vèe beker :t1ëert a:er1on-·-

. nen, zodát' .. het· van -groot belang 'is• een goed '-fi-
guur t," slaan. De tegens tand er R .A.S. is een· 
vei'Gniging'; die• ui t!comt "·in··de' Za terd&gmicl<lag
ccr,J.'.peti tie. :De \.'2dstrijd begiilt om 7 uur ·op hê'G 
R. v; C. -terrein, Schaa:i;meg. (bij VreàenburghI,eg). 
De betrokken ··s1'.lcilers hebben een aanschrijvi ng 
.on tvang_,en . _ . . _ ;~;:~:,:" .. _ .L ~ . ,, :1...,: · 

PRCGAAMMA. ·JIDTIOR:5~T"·'VC CR· z,J,7B:3D;,G 8 1\!Ea 1954·. . 
:~·~1:S uur· C:rÓirl'Tliet - Len/3. ,\,. J'e;:-r. Rede:rijkerst.r. 

"'i.4fuur.·Vel.o --Leus Pup.:·•\.-1err.·lfooràweg, iJater. 
. . ., ·.. ·- ~•: •. . . 

JlTI:-'.'TCTIS A7TE:NTIE î · - · t -~1 ···--•· , ----. ·~- . . . . . . , " 
b_: A. Verhaar, J. Le lieve lrl, J. Cotn.bé, H. Y. d ,· To or-n,-"- ,}Te i,~. 

ti'!r' H. Gri bna u~ W·. V .Eij dé!'l,<F .tkkha.,·d. t, w. V. Geit;,_. ·' 
J.Ras,J.Gei"rit'::',en. Res.: JI.Wallenst.eyn,A.v),arem 
'Leider Dp.r.P .. Juffermarrn.:=,same.nk. 2.30 u, Capitol 

Pup.·:· Samenkgnis\ 1.-- uuy: Loosduinsekade bij Capi-· 
to ltheater. Leider Dhr•. :. J;. :Bom. 

~- Niet te• veTmij defi. afs,cli.rijv:\.ngen tijdig aan 
Dhr. L,v.d.Me·er, Noortlwà-1)5, Tël, 333388. 
Spaarders voor het voctbaJkamp, vergeet niet Je . 
spaargeld ,af te dragen aàn je elftaJ,léid'er\ 'Is.,· .. _:.: ... : 
je· Clftal uitgespeeld,· dan'~:<,;.n dat col:.:' gebeuren 
bij het'·Juco-secretariaat;• l'Joord,1al '7<5. 1 

DE TRt\INING. Vii.N.·DE •J.IJ1TIDREiif-2E1T PUPLIJEN, : .. ·:·.,~~;"°;·,; ·~-.'.·' .. 
.. . ·· : Iedereen. kën.t · l:1.::t be.la,i:Jg.'ván. e:en· doelmó.tige: ·i •... 

tra.fi:iin•g~.; ,Zsnde.r oefening ''.ïo:rt1.t dè ·1rui.:is.ti n-iet '>•'3r
kregen, o b k_ niet de ·1tun·s·t-· 0J#. een· gb étl· Vö·e·tba1:le]'" 
te ,10 ràen. · · "· ' 
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·:, In dez•=":::.ë;J veek dat,:dé seniores van rial ·flteken, 

;:;al~en col~ c:~ ;t:.hi(!'res.·"e~·-~u1,'iillen ·zich èJ,Ï om:,::::.''
-::.0ls éen se::::.~,,::,. ::omertraining een flinke s:p:-.,'. :: 
·~c lJa,.ken ir~. è.2 r:c~:..tirig·val1"' 11 de volmaakte voill;~1.· 
~ ~ ,1 . -~~i:: • . .. 

Op ï7o ensdag 12 Me),. begint pm 3. UtJ.'.!'. de training 
voor een groep, die hiervoor ;een aanschrijving zal 
cntv?;ngen en vrijuilligGTs. . ·• · , 

Cp Vri idagavond 14. Tuiei komt Gen =dere groep 
( zonder vrij1.Jilligers), die eveneens een s chriftè~ 
lij '.w oproep on tve.ng.t. Hun training begint om .7...,32. 
uur. . .i. 
--Op Zaterdugr.üddag 15· Mei_ verschijnt een derde 
groep, eveneens do.artoc :opgeroepen~ benGvens. vrij
,,illigers, die op Woensdag ·.verhinderd zijn. 1,anvang . .lt-- uur.. .).' ~-.. ,, · 

Voor de pupillel)._,pub,liceren ,:ij -een rageling in 
de volgende Lens revue ... 

- - ----· 't.'•- ------. 
.RESlJLTl,TE~î Vi,lT 28 l..PRIL,. 1 El:-T o 1,'IEI. 
êomneti tie: S C I t ur o · i · .;_.,_~-= o · n o . 
Lens7. - Z-u.Blam: 1 ._4;...1,:. Lens 2 - G.DJ •. 

Juco .. 

.A.,D.O. - Lens,~ '4;.3, Lens 3 - Dodgé S.V. 
G .D _;,._ - Lens· n· 1-2 Lens 4 - Ter'.l.aak 

C-1 
1-2 
0-3 
1-2 K. R. V. C., - I..:!ns-pup. 1-2 Lens 6 -· B, M. T. 

IC E ·v ~E _.{,..--beker: !.'. ,:: 

Lens vet. - -Pà.raat vet."'-:· t-C (lens riint na 
. schoupen) 

Grnaf Wil_iem· ·II Vac - Lens-dag•: -
Gr.W;II Vac Lens 1, 1-6 Gr~W.II Vac 
Gr.W.II V13,c - l~ns B 1:-7 Gr·.W·.II Vac 

:..Lens 
- Lens 

straf-

F 4-2 
G 4-1 

" ... , .. Gr .W, II Vac - Lens D· 1.:.4 Gr·.W·. II Vac 
Gr.'Y. II Vnc - lens E 8-2 Gr.ïl.II Vc.c 

- Lens 
- Lens 

H 3-3 
I 2_-5, 

.-' .. Vr i.:mds chp,ppe li j.k: 
Lens B - Wilheli:uus 11.:..1 lens C · - W.i).;h.elmus 

' 
. 1-4 

==== 
v;,Rii,. 
;.: -i,.Bcigisch· mist sin.ds ~de. m,dstrijçl vnn hc;.t. t\,G"ede 

t'"gen J, .D. 9. een slifrt ~ -·w11 . de·-vîiidér· ·_zÎëlï iffëf ... , -
hem ,in verbinding s·.tejl:len? l,dres: )fuido ornstr,. ,6. 

'· " .• . 
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Er wordt Ma.. 26-4 · druk· gespn·i••è~1··cve·r· te··::·,}-~-~,~·-, · ··' 

•. ~~ •er voor Lens· 1 _nog· zj_jh' op· dë ;.cvens':;e ~-:··:. :_ · · 
··. __ ,.,c vcortrek;tcer;:, kunnert'·a11een mo.ar zc!·ge:/ r'.c t ••• 
terende ,;edstrijden te ,linnen. Voor het overi::" 
zijn ue vari anderen a:fho:iikelijk. . 

Op 'ifo 28-4 heeft de g·rote ontmoeting Graaf ".7il
l.::m IIYä°ë"'=-Lens plc.o.ts.,gevonden . .Ail.ngezien het· 
hier meer om de vriendschél.p do.n Óm· de ,,inst ging, 
doen de uitslél.gen er niet zo.veel tae. Toch ,;10.s het 
t:èl leuk, do. t. ;._ en B met gro.te èij fers t1onnen. 

Koninginnedag (Vri,L3.9··4) uas_ er een van ,dfj. ;bu
deructsJ' soort. Eindelijk".schijnt men a/,Jl 30 11.pril 
a.ls do.turn voor dit feest _geue.nd te·.z.ijn. Het '."Jas 
ook zó lo.ni:;· op 31 l,ugustus ge'T:'eest.. . .· ' 

Op Za __ l·-2. begint de Mariwnaand. Het is goec1· hier 
, even op te -,,ij ze:q, ''7ant i:'k zou t1el ee11s nillen '.7f!

ten, hoeveel Len.sers regelmatig het Meima(ll1d-Jof be
zoeken. · · . . · . 

Zo 2-5"_:'Er zijn dit·,mekend slechts e.nkel~ oom-· 
peti tiewedstrijdcri gespeeld. Lens. l b;:;hanlde èen 4-l 
over,~inriing op Z,;:[';rt,-Blc..m,, bleef 1 punt achter op 

. de li::us(l chen en zorgde v,o-e/r de 2. seniorenpunt·en. Bij· 
de junioren speelden 2 :e'l'.ftalleri competitie·,~edstrij

.den nl .. IensA en lens D.Hèt re:i;ultan.t ;:;as. 2 pun- · 
··ten. . . . -··. 

De veteranen plao.tsten zich ü1 de volge.nqe ronde 
voor de Kevea-beker,. door .na een 0'-0 gelijkspel met 
penalties de meeste goals 'te maken. Keeper Ihhieu 
nas ,,eer groots in het stç,-ppen van str""tfllèhq;ppen·. 
Lens 2, :,, 4_en 6 speeld.§!n·voor de· s.o.:,.'-serie. 
Lens 3 plaatste zich in 9-é volgende ronde, De s.t.:vijd 
tussen Lens l;l en Wilhelmus, res-p. kanrnioe:iJ.' 1~ ,..klas
sen F. en H ieverde eèn ~ege op voçir Lens B,. De pu-
pillen \!On_nen. ., 

De stand ria 27 ronden: 
Senioren 123 52 ?l 
Junioren 159 · 71 , ·+6 
Pupill0n 21 .. 5 6 

303 ·_ ;l~~ · ,.4~. 132· 

125 · . 27i-:2?)7 
156 .456-4C5. . 
. 16 .. 23-· 46 . ·. ,' . . •· . . .. ····~ . . . ···. 
297 · -753-718 

.. .Journo.lis t., 
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He"t heeft er bij I-cn,Ll: - ~::-,~·.:· '; -:2l ~u\,' lc.ng nao.r 
u:.tgezien, dat ·'onze ldeiné theë~•--:;,:_;,ç~:e lrn.ns geheel 
v 2.::-lo rs:n zou 'gaart.·' De ,eerstk·" ;,pèe !..he 1ft ':!aS nl, 
:,,;,;,:;r cnsamenht\ngend en de :c:.: 1 rusts tcl.:rcó. volkomen in 
overeenstennning met het··,·véTtoondè ·spel. bfa de thee 
kw::.;uen· de onzen· èr ·cat bët;;r ïh en -èi'ók het res.ül
tc"et. t bJ.eçf niet uit. Ecrl.>-~ifgcmetcn voorzét-·vn.n· 
Frr.ns- v,::,,n }Tiel _Wè:!:'d 0u grootse-\:ijze· dooi• Jar1 Wo.1--·:
steyn in de gelijkm:::.k0r Ot]l';Czs:t', Geinspiree:rd'door 
dtt succes t-rok Lc11s. t·r2n- c..t, .. nv~}.: .en- 1.?.:·doelptihten 
konden ·genotoèrc1 -;wrden. F:r:::.nè· vc.n.Ni.el hc.d hie1·· 
het ie·eUi.:ienci8.ndec;l in" Vl~1~- ·io·or het· ainde 'f:Jist ·Ton 

·· v,::,,n I,,,1xenitmrg nog nu;mner< 4 te doen aa.ntek.cnen, · · · 
-af.\o.rmed.e ook deze over-11'.i.nning een voldon_gen fit \'P,s 
gc,uordèn. 

Jo bobo. 
Lcns'.:,·,·.zboht j,,D,O, op, in het hol va.n ël.c,,lce-u,.-1, 

d.us•-:-··ffo-t"',_.;c,s in deze ,::edstri jd niet t\',ij fe 12.oh ti•g ,: 
",;ic --de ·1 O"'lj" J-rî.:rinning. ·verd ic_ndc, î'.lli.ï..G.r tocl'f: \Jt'!!s -hQf -'~ :... ... 

lf.lng·•nc.g ni'dt voortdurencC·zckcr, · of dé Zi.lid.crpa:r..-.. : 
::.:e:,-s di0 •·:0J. Zbud:en· bèl1..,ldn. Wn.nt a:l ·lelccn db :r.o.od:
g.,::Hmèn bij d2 rust meteen 3-l·voorsprong \:m·het 
-;cc;n..1.itzicht .cp het ·bondgcnootsch-'J.p VC\n de sterke, 
·:i:iml voo:.' de t~bedc·re1ft op rozen te zitten, lC 

mj nu t8n ,ra or h0 t c indo m2.C?.k_t e Koos Ra.s uit 0 en ( tem 
t,.:r.ede.·nulè'"'.gbnomen) ·st:.:'a'.fs-èhó:p rle gèlijkin::iker (olis 
eerste tln'èl·piJ.n"ç·m,;s-,te·dankert· a:;,;n R,]il.'l.hie-u, de ·;;.ind 
Ct!. de· A·;:;V, C :"-do0c:lmo.n; het• ·:tx,eede· aan il? .Eckh":.:i.rd t' ei1 
1~.Vester)·.:Ecri·geJijk•.spel v10.s· toe·n bereikbaar; . 
ma:J.r onze ach te1·hocea,,t moest -nog: een 10.ats te ,;.- D-. C. -

treffer toestaan;: zodn.-t hè, gil.stherèn met ·4-3•à!l.n 
het lo.ngste ei.nd"t;:-olcl<èn:: Het tras v1èl een wedstrijd, 
,:::-:-,r-i.n vo.n A,D. 0. - ,:.:ij de ·gëd.emons tr.eei"d \1erd, hoe 
0~n pingelaar de productiviteit van een goede voor-
hoede kan verminderen.':·; :::,;.o-_,,.i ·-:·• ·_._-,_.. 

Het·:D,~-l'f"to.1 ·13:peeldëc' een.;,1edslrijd van ,gemiste 
kanseri:, ;-:zo_o.:,i,;t he--'t' 'ina.'.J.r_goed c'i,as,.-. dat sipil en'·backs• 

.•,er zo .prim~ in ,itû:.•en •. In hét eer~te hlilfuur scóor

den F :Rl,i!l:ïill:_i ;j"kfi~;i.~ë!r]\nj:-G:;Vcrlio:f.r;·tët,.·'li j 1 ook 
G.D.,A,: eemn/;'.-.b.l het net -~7ist te· vinden·; Het ti::ceè.e 
h,::,,l'f;_u~r _v;èi-i:i~reek .do e],pl).ntloo s- •. Het getuigt v:;-.11-
spo rt i vi tei t ~o.n Ioosduinsc zijde, d~t de gastheren, 
toen een vn.n onze spel;.;rs 4 minuten veer het einde 
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.moest ui tvo,llcd, e;vei:.g.,:'.,:'_ ë:en speler lc1ngs de ,lijn -~etten. · · · · · . . . • ' r .:,_" • ·: Evcne-cno, :~1c·G 2-J. _:::o·"~-~:"':·:1 c'...~~ uupillen-. Uit een 
strnfi::chop ·.:érd hèt 1-C. .. ' El':c•r 5 u1inutcn 12.ter :11,d K.R.V._c·. -~ no.·een föut .iE onze o.chtethoeéle' - 8.1 ,.,eer· gelijk :gemae:.kt, zo: ky!c.n d? rust. 1:laTen de 0.11,:. zen ·in de eerste helft .veel~'.l in __ çle B.ë:)rivz.J. g'e·.,ee"i-,t, n!1 de .. pauze. ging do.t - ·met de -.,ind tegen - · ni~t meer zo gemakkelij:c. Enthouciast spel van _onze . ti.chterhoede- z-0~0 gde ervoor, dat onze keeper niet mee:,,• gep:::,ssc, erd ,,era ei::i ·goed srunenspr,l · ( en ·géén 
gepingel); van de vool:-ho(;'de leverde zelfs nog het uinnende doel1Jurit op. De Heer Verroen leidde deze prettige, spannende en -goedt ,1edsti0 ijd on gezellig vaderlijke uijze. · ' 

~~v "G. 
DE KEVEABEKER 

De oudste lichtingen ·van lens -leverden een ·elf
to.l, dat voor het verovéren vnn de Keveabeker. tegen de grijsheid van Po.raat in het ·veld kivam. De 
tegens tand ers bleken inderd8.c.d p2,rn.::i.t · te _zijn, want in de aanvang liepe;:i zij telkens v1eer storm 
op Mahieu 1 s veste, die echt2r vcora,1 door Hou~:2s 
en V::m Venrooy energiek 1/erd verdedigd. L:::mgzOJ!ler- · ho,ncj. verpl::i.~.tste b,ct spel zich ,;:>.ten moest P::èr::,".t n..lle zeilen bijzetten., Het ge·lukte beid.:! verded.i•
gi:ogen de stB..nd blank tè•-nouden. Ool:: .:in d,e t·c:ecdc 
helft. 1.fi;;nr in deze :periodCTI::i.s Iens stc·:i.c in de i:-~2..nval, doch .in de ·r.\o.rlval niet; t1te'r.k1 al·~h~ns niet in h0t :::.fvmrlcen vo.ri de: ·at.tc.qu"es. îoen ,de _,;ezellig corpulente, rustig leidcnde ::èröit2r het .::.'.ncl2 nn.n
kondigde """n de gcnccgJijkc ,1edstrijd, me es ten·· strc.fschop:pen de r.1inn~o..r.-·:r.cJ1v:ijzen _ Haukes; D0· .: 
E:ec,r en Vnn ]Jourilc knalden de bnl in het tov:::-:-:erk_, ma.n.r ,:ellicht door de ;i.fschrib1ekkcnde po:oc v:>.n _I,.l"l.hieu slan,gdc, P::i.rar:t er niet in, hGt vc;rder te 
brengen·da.n 2 treffers; 

Lens-oud is dus in de· t·deede ronde. 
P, J., 

==============:::=====" ====== .. _===== ·--· ==--== - . 
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J.11. ; .. ·- ~-i J. - • -: -:::! . -- - - -. _::· -. :;, 1ii .r·l .1'11!, .u • 

·Zoc.j;,!..:.· -~-:::..~·-·.,, ... ç{c':i.:-?O;~} \ -~:·· :r ~~-·c2!!., ;.-:rc.s de on-tmoeting 
op 28·.i..pri::.. 0p 6...; :,c:;,:-~·:::,,_~<; VL111 bijzonder pretti

ge o.c.._rd. 1;;-i~t· dG ·ui•cs .... ~--..g ·-·~re~ g0tcld~ doch rn~er 
8.c.,ndo..cht-·1:)esteea.·aë.:..n rle: \''Ti2nclschc.1>sged:..1chte. Dit 
houdt echter niet in, d[',t er niet :fel om de doel
punten 1,erd gestre·den. In bei.de kampen waren de 
elftal.len gebrm,.d cp het behc.len 'J'an de overv1in
ning, ,-,at in 4 van de 8 ,.,edst:rijden 2.an Lens gelulc
te, ? keer YJOnnen de gastheren en eenmaal ·.eindigde 
de strijd met gelijke ständ. 

De opkcmst van de spe.lers was zeer goed, __ b,ehalve 
bij F. · , .. 

De t:i.lrijke leiders en de vele spelers ko'meri· het 

volgend je.ar stellig terug. 
Gefüitailleerd zijn de uitslagen: 
.1.l. won me:t 6-1; ; 

· B ï,cn met 7-1; 
D ï!OD ::n..:t· 4-1; 
I •;mn met 5-2; 
H speelde 3-3; 
E verJ.ccr 2-8; 
F verloor 2-4· 

211 G v2rlo o;e 1-4. 

= 
= 

= 
= 
= 

Al is het dnn, geen competitie,' 
Speel dnn toch,11og .met =bitie. 
Wmit ·a~t is voor goed spel, 
D:::.t begrijpt U tccl1 ,;-iel, 
Een n.lleree1·s te ccnè.i t.ie. 

P,J, 

= 
= 

= 
= 

= 

= 
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LEHS' _Z.AKAGENDA .. , ...•... 
Donderdag 13 l~i: 18.45 resp.· 19.30 uur: Veldtrai-

ning voor senioren .. 
Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag_ 
Maandag 
Woensdag 

14 Mei: 19, 30 u. : V!;!ldtraining voor ju- · 
niores. 

. ~ 

15 Mei: Lens A-Pupillen-spelen. Andere 
juniores tràinen om 3 uur. 

16 Mei:_ Lens· 1-:3-Vet. -G. · 
17'Mei: Club. _ -- . 
19 Mei: 3 ,uur: .Junior~ntraining; 's Avonds 

traint de sel~ctiegroep. 

DE REDACTIE. AAN BET :;rooRD •. 
. . -Daar om r.edenen -vän -technisclJ_e aard de I.ensrevue 
deze week slechts 4 mi,gina•s kai;i te:).len,. zijn wij· 
gedwongen ons· deze ma.al te beperken t_ot het· publi
ceren VQil de. officiële ·berichter,i, _-een (beperkt·) 
Blauw wit journaal, Varia en eer1 ,enlre 1 ver·s1ag. · 

Het vervolg·van onze a.rtikelenserte.over "Sport
parade Il en "Sportkroniek" 'zal tot và lgende week 
moeten wa_chten. · · · 

Red. ·- , -===--=--==- -======= - --=====-==-=:::z:=~--= 
ö .E' .E' 

Aänwezig op O?kenburgh: 
l c 1 E·E L 
Op 16 j\füi :· -ltr', W. Verhegge11 
oi;> 23 1,fei: - zo ·nodig: Hr. H. 
·· · ·Houkes . 

. .JA A R V E .R S.L A GEN, 
De .ja?,rVerslagen yari- -d'.e tl.esbêtreffend~ secréta-

ris sen worden voor ·6 .Juni a.s. ingewacht. -

DONDERDAGAVOND-TRAINING 
De ·trainin·g op· Donderdagavond begint ·voor de' 

veldspelers om 19.30 uur; voor_ de keepers om 18.45 
uur. ·· 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ , 
De aandacl::t van .de lederi wordt er op gevestigéf, 

dat zij bij liet Bes.tuur een schriftelijke aa.nvTaag 
él.ienen in t_e zenden om aan wedstrijden en tournooien 
deel te nemen, welke niét door de vereniging zijn 
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~.2.:.E=~~.: ... :--~---"---------:~-------------------t..;--;::====~ 
uitgeschreven. . . ., 

.. . ., \ 
l'RCGIWill!iA SENI.OHEN .VOOR. .. ZONDAG -lÓ• MEI, 1954 \ . 
2.--- uur I.ens l - Q,iück ·st!;!ps l Terrein l "i

1
okae.l J; 

I<EVEÀ-BEKER , . . . . . \ · 1 • · 

12,30 uur Cromvliet - Lens Terr~ Rede~i~kerst~ 
S.O.A;-SERIE . 

. '? • . uur Len1:3 3. - ,. ? -.. ? . · • ···- · •. Aanvangsuur en te
genstander 'worden nog· bader bekend gemaakt. 

EN zo rs,DE OPSTELMNG VAN: . t 
Lens· l.:· A. ten D13.lll, J .Admiraal,E. v. Iaarhq ven,H.Ko rte-

_kaas; J.Walsteyn,-A:Hoppènbrouwer,A. v. fuxem- · 
· bt.i-rg, K,Kuypers', J .Wüstefeld1_H. Haket; F. v_.Niel 

Res.: A.v.Gastel;P;v.Elferen,R.Wustefeld. · • - ~ . 
Grensrechter·: J,Hoefnagel. Leider: H.Janssen. · 
Verzorge:i::· J.Willems.::- :· · · ; · ·: · ·. 
Lens~: T,Vollebregt,~.Visser,H.KelllJ;)er,B.Vloemans, 

B. Vink,B. v. Velzen,E. ten Berge, P. Oranje, 
A.Zuydwijk, V :v·. Ia.arh9ven, R.B~ckex.; · :·, 

Re s. : J .~1yersber~en. : • · . .. 
Keveabekerl'- : R.llfa.hieu;.H,.rtoukes,J .v .Venrooy,.L.de • 

. -Bo et:;H.v. d .Booga.ard't-, J .Bon tj e;'F .Hlurik, 
Ph. de _Heei;: ,A. v :d":,Bemt,H;v .Rijn,S ,Kroon. 

Rcs.: W.Klünnen. ··. . · 
Afschrijvingen, s.v.p. ·tijdig (speciaal vóor het 
Kevea elftal), Vlierboomstraà.~ 596.: · 

P.Il.OGRAJ,@!A. Jü.t{i:(:l'l=lE1r·vooR- Z:ATERlli1.G 15 .MEI 1954 
3:,;I,5 ,uUr ,Wes"terkwar,ti\;!r " Lens· A.. Terrein Du"in.J.aan 
1,!1-5 uur Q.uick-.Ste:ps_ - Lena Pup-. Terr. Ni-jkel'~-laan 

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

.,:,PROGRÀ.Mm·''.JUNÏGRËlN•VOOR ZOND.ÀG···it,-·2ma 1954 -
J.2,, .. uur Wilhelmus - I.ens G · · Terrein Oosteinde 

· . · - . - -·-.: -·-···· · 283---VOorburg. 
JUl.TIORfilS:> -:A.T'.i'.H!NTIE!" , ' .• _ · ,·: ·· '· ··: .. 
b: A • .Ve.rli~ar.'J :-~1;i-eveld;J .combé ;·H. Gribnau,.à. 'Ves- · 
''·' ·ter, J~,v;-,d.~er, W. v ,E:i,jden, F ,Eckhardt"NL·v. Gein,. · 
_. Ras J Gerrits"n· Res H ""--" · "'oorn··"''~- - ·-· - ' · ··'-·' ,. , • .. . . t:' • .. ·~ Il_ •• tf • .L • ,. • ~ • ~. 

Ieiaer "Dhr'!·'.G,Kem:perman"." .. , . ·;. ··- · ' · · . 
. G :· Res. P. v.d. r.e·euvr,-'"!; Praälde r,' ·J Tá.k'. Samen-kitnraf/ 

ll. - uur "Het ï-fachtje", 1'Ia.lieveld. Leider à ·:e:: 
Br. l'Léonas en-J)hr, P.Pellekoorn ... · 

1.1p. : Samenkomst 1.15 uur Ca:p!i. to ltheater, Lo osduin
sekade. Leidef: Br. Théonas. .. :. ;-, ·. 



.., _____ , ... ' . .. . .• '. . . . ' . -28°-
------------------------------------------------~-
~ ,:l'!:i...at _ te. .. v.armij.den afschri jvingcn tijdig aan · 

Dhr. L,v.d.Meer, Noordwa.l'e','!r; · tel. 333388. 
. . - -~•'". . . ··) .. :! .. "_,' 

.•. ,. +,;;+.=+==+=+=+=+=+=+=+ . ~ ~.:, ··. ···: ·: :_~~\,~";:"::, . .. . . 

Rll:SUI.TlcTEN Vll.N ,-6, 8 mt~9 MEI Î.954. ·.. . · · 
Competitie: .. --;:-- -··· · ·.;;, · · · --T:o:urnooien: -~ 
V,D,s,·- 1 - I.ens ·.1 ..... 3-1 Kcvea.: lens Vet. -
Cromvliet'"L· lens A 3"-7 Vq orbi:r~ . .Y~+.. . 3-2 . 
Velo - lens P,1,lJ?illen 1-2 Pee-Veë:: .. 

.. -lens l ·-RA s· 2.::4·-· 
~ === ·-=;:_ .. -=...~:...~-~" 

V 1~ R .I·. À. · · • ,. 
Wij :vernsmen, dat de Heer iT.V".LUxemburg_sr .. met· 
longon,tsteking te bed ligt. Va.nzelf'Bp_rekend wén..;. 
sen w:i,j hem van harte si;,o edig. herstel en ·hot,en 
wij»• .. .da.t hij binnen korte tij tl. weer zijn diverse 
func·0fie-s _zal kunnen· waarnenrep. ," ... • · '· · 
He.t echtpaar Bontje-Plas viert OJ? 15 rlfei a.s. 
_zi'jn zilveren huwelijksfeest\ Hartelijk gefeli
~J teerd! 's Tfiddags is er van half drie tot vier 
uur receI)tie aan de Loosduinsekade 456. 

"'T..... • -- • • . ..... 

BIAlITT• WIT J"OUR1.H.AL 1953 / 1954 ,(°:s6).: 
· • Do.1 6-5 J?iibliceert de Lensrevue ·de regeling van 

de zomertraining· vóor junioren: :ï!Tou~ Juco, het 
ziet er best•. uit;· De zomerca.inpagne ·vo,or alle Lens ers 
kan beginnen. De resultaten hopen 'l'lij° 'voigend jaar 
in de vorm. van _ee~ .paa.r·_-_J,camJ?i~ ensç):läppen te kunnen , 
merken. Zet •mop Lensersl -'s .·Avonds ging.de I)rach
tige Pée·'-Vée-:-wisselbekcr, die "wij vorig jaar hadden 
bemachtigd, verl'oren. R_.A.S. bracht Lens'l:een 4-::2 
nederlaag toe; Volgend· jaar terughälen! Zo. 9-5: 12 
Ja.ar ·min 1 dag geleden verloor, Lens op het Rava-,, 
terrein de beslissingsu-edstri,:fli om het ka.mpioen- . 
schap tegèn K.R. v.c. Vandaàg-iferloor lens 1 met . 
3-1 van V.D.s., waardoor ·de k;lleine ~cans. tot O werd 
gereduceerd. De ?~ss<,J;;~ri-maa}:éten geen fout en zijn 
nu voor Lens en JI<.1.i":!êge1:s):r~.rg onbereikbaar gewor
den. :Een f1fl'ic'i-t;·àtie aàri li.e,t':adres van.de.sympa
thieke. :Rcr.ttei-d~mers- 'is .,zeli:ër op zijn plaats·. De 
veteranen· ,uonne.ni,:met .:i.;~_.v,à:n Voorburg en hebben · 
zicq. in cl,e ;,è!erdè_-'.r,élridé'-,"'\fiï;rl :het• Keveabeker-tc urno o i 
geI)laatst; ·Goe4.:z0:;Ja:~l Ser.{iorenwedstrijd leverde 
niets ou; l Juhiérfe.rlelf'yál (A) zorgde voor 2 punten 

• .. -~j -~ .. ~ .· - ---~ :· l . 
•• .... , M •• •• / 

. •' .. · .. 
, 



-2oc_ ' ------- ~------------------~-----------------------------
en de pupillen .-;onnen çiok. 

De stand na de 2se voetbalweek: 
Senioren 124 · 52· 21 51 
Junioren· 160 '72 16 72 
Pupillen 22 6 - 6 10 

306 · -130 --,:,~ 133 
·,,. 

125 
158 

18 
301-;,_ 

275-270 
· 463-408 

25- 47 
, 763-725 
Journalist. 

V A N D 0 E L T c•=T=D~'."Ji"'"':r;,"'· _===== ( 
,;.,-, >·"'t ·-~~ •. 

·Lens 1 verloor Zondo.g reifë~E;:H.t;,;met 3-1 van 
V.,D.S. in een wetistrijd, waarin nîet veel fraai 
voetbal te genieten viel .• Het slechte, kleine veld 
en het in het .kaatste deel van de wedstrijd te har
de spei van de thuisclub droeg dOArtoe ~el het zij
ne bij. Een fout in onze achterhoede (die voora.l 
aanvankelijk helemaal niet zeker uas) stelde de 
V.D.S. voorhoede in staat de score te openen. Een 
snelle aanval door het midden bracht de bal voor de 
tweede maal achter ten Dam. Pas in de tr1eede helft 
kmi.men dé onzen in het offensief en dit leverde een 
tegendoelpunt op,_ door F.de Jong met een goede kop
stoot gescoord uit een even goed genomen Corner. -
De gelijkmaker bleef echter uit en-zelfs slaagden 
de rood-witten er nog in met èen .derde doelpunt de 
overwinning veilig te stellen. 

A.v.G. 
Lens A slaagde er Zaterdag in tegen Crollivliet 

beide punten te veroveren. In de aanvang reeds wari
delde onze voorhoede zo rus.tig door de Cromvliet
verdediging, dat men met recht doelpunten mo .. cht 
ven-:achten. }.fa.ar het naren juiät de gastheren, die 
in korte _tijd t,1eema.al doelpunt.ten, de e.erste keer 
echter in hun eigen doel .. Een minuut ne. de gelijk-
1110.k;;;r liet v ,Gein al 1-2 not.eren en nog vóór 'de 
rust .-1us de stand 1-4, wellce nog via: een indirecte 
vrije trap tot 2-4 werd gecorrigeerd.· · 

De tweede helft bood minder fraai'spel èen het 
uas bepaald een opluchting, toen na vele g:cmiste 
l<ansen Ras een vijfde I.ensdoelpunt fabri·ceerde. 
Door een fout vam Lelieveld, die met zijn vriend 
Comb.5 een goede b?,ckpartij_ vertolkte, scoorde Crom- ·t 
vliet een derde doe:J.pun:t. In de lçi.atste minuten ' 
,:erd onze ii!idvoor door goede c-.".nvallcn.-over links 1 

in staat gesteld nog 2 keer het .goede ·daal te vinden;i 
zodat het eindsignaal een 7-3 ovèr11:l.nning a...-:mkondig- l 
de. P ,.J •. i 

' 
• 1 



LE :ü"S • Z'',À!'K AGE "ï·D A ·y, - . - . ,,.--=-=-------'--c....-'-·....,,· ....-,--... .i:· _____ -= : ir: - . '·. - -· .. , . . ' '-
Donderdag ~o :Mei: 8 uür•: Bes:tui.trj'svergadering:. t.h. v.; 

'· · ;Dhr. P. ·· Juf'fE'Ïrnie.ns . ·· 

Vrijdag 
Zaterdag 

__ ~ ,Veldtrainin!f voo-r senioren. 
2LJ.fei":,pm 19.3o_uut 1,trainen'de junioren.· 
22 Mei; ·1f..ens pupillen 'spelen. 15. - uur : --

Juniores trá'fnen· op Oc.kenburgh. 
Zondag ;23 :Mei: G~èn wedstri;j'den ;voor :rens. 
:Maandag , 24 Hei: T'obh even h~r de club! · 
Woensdag 26 }fei~ 15 .. - uur: Juriiorentraining;· 

· 19.30 uur:, Séh'iorentraining. 

DE fil:DACTI!~ AAJ;T El!T "\700RD \ · 
" Deze week gaan wij weer veräer met onze artike-

lenserie over "Sport:parade" enJ"Sportkroniek 11
• De 

vorige keer schreven Wij, dat wij van mening zijn, 
dat het ulaatsen van verhandelingen, welke op het 
essentiële -punt met elkaar in strijd zijn, onjuist 
is. .· ~ · · 

Behalve dergelijke verhandelingen, waarin de 
theorieën onderling in botsinf komen, ontmoetten · 
wij vele artikelen, welker inhö.ud blijk geeft van· 
een slechte kijk op de werkelijkheid. Zo klaagt 
iemand ( "Gedachten o v'er pupillepsport 11 

) : "Aller-. 
eerst zijn we zover geko"men mét onze propaganda ·_ 
voor voetbal (brochures, 'ad•vertenties en stations-: _ 
recclame zeker! -Red,;,.~,. · dat we d~ kinderen van 9 · · 
jaar er al bij rilo:eten halen 0. 'loeten ze de kas op 
peil helpeJ:J, houd,~n?" Dit ;L_aats}1r denkbeeld lijkt' 
ons, gezier} dE! hoogte van de l)Up_illepcontributie, 
zeer rèëel! · Ool~ vraagt de sc~1jver z.ich af, of 
het -voràhtwooréf i1;1 jongens van 09 of 10 jaar :icn 

,. 

,_ . -. 

eind ~e ,laten fietsen en da.µ e~n ,•,edstrijd te la~ 
ten spëlêh; om tenslotte "óv:erv'ê'rmàeid. thuis te:·: 
komerl'!1 W~lrlu, we J;!,cbl:lep_wE!;l\.$~pt1;1e_n van 1c, •j@:a.r:. · .. : 
gekerid; d.ïê na een· "verre!' wéds(ti"ijd en dan nog · · , .. 
een paar l\hzi.ba.l1ctje .t:rappenjffr·het Zuiderpark- ,_;;: 
vra.t v.ermoeid "laren. V::m ov:E?,r,v:ef!P.OC:j.!'ll,eid is echter · 
ook dan nooit iets ,ge'.::l.r~·:cn. E.ri :dat zo.udan al,· 
zonder die twee, .drie u•ir extr#, voetballen al het_ 

• 

• 
I 



-~:~!~·~ij~·;:~~ -~u· è;;J·~~{;·_-~ ~- - ·: -_~-:.:,"_:. ·.,.: __ --· . -----"'. 
Een 'lllde.:- artikel., dà:t TI'lfl' V\"el meer- practijk-· 

vreemd• .. aé_nkbeelden b~va't;; · i_s ,,!êl "Jèügdspcrt în de. 
·::itandi:-ign ... Hieraan. :zullên ·.,ïij. vc lgende ·,ieeï,;: en1gè · :: 
,morden ·wïjd~ri_. .... · ,:; . ~:-? .. Red. 

-~ . 

0 F F I;C I· E E L . -~~~------------~-
llc ill lll ene Ja.arvergadeI'i.ng ; ;.. 

· De a:\ge:m.ene •jaarvergacle:::jng is vastgesteld_ op 
Vrijdag 25 .,Tuni 1954. · __ . ~ ·- . ' - . '~-.. . 

,l!,. H,__:g[!:STUURS'.ÏEDEN, ATTENTIE! _ . 
• - JJonderdag ·20 :l:Ié.i (dusrheden) uordt_ een bestuurs-• 

YGreadç;ring. gehi: ·Jid.en ten. huize· van:· Dhr. P. Juffer•-
•· --· + 5 1' - 8 . - · InA,TI.S .: .::m],9,~1C}G +S tr:aav l,o "a::anvang uur. 

.. . . 1 .' • 

v{B;î)lWH t.TD?R.'.:GRAMIIIA: VOOR .nmroRElf 
z;::~ërd.ä:~·-;;,?:C1El:. J.' 45 '.uur Lens Pup;-'.: :G·;,-r,. s; .. ' . :· 

. . .. . . ! :~ -· . " : .. · '. 

Z,nclil.§L .. ~'.'\_)Je .i. ',',: 1; i5 .:;,~r>v: v~ P'."·; L,, Lens: F 

J)onçig_rd;;_?.zJ.i·ii; ,1.15 U:uf V. V·.P .... Ler.s I5 
Tlfumelvaartsdag r.. /:. ' 
JUl'l"IüIIBS, • AT'tENTill ! _ 'ff~i\,:~'. -_- .. 
)T:--Rcse.r-:re~: ·R.v:.Vie~tinéiSG.Burér,J.v.Bussel.· .. · 

I.eidcT Dhr.'?-•. ]foershock. · 
F: R. de Waart, M, Fri..nkè'i:t, P .. v.d.. Lecu,1, W. Runde:rl,<'i!,nip ... 

H.. Prêippe,r·, ;J.. Gro othuis, L. v. 'Jes ting ,E·. Strüwer, . 
H.Ianc&e,J:;'"v.Busi,el,Siilijkstra, Res,: C.v.:i3reu-

. gel, G .·Jehé.e. 'leider Dhr', G .' lam. . . · 
Pup.: I.eidërS Bi-., '.fytecnaj; en Dhr .. · J; Bom. · 

. ~· - ... 

N;i.et te :vè:tmijden a.fs'chrijvingen tijdig aan 
Dhr; J:,.v.d . .]J.iéx, l\Toób\ii;ia1 75,' te1.··~-,,.gg~'.:·, -·
'7;i.;l_len de·· 1e iders. de_r fûitgespeelde ·èi:f',ta].len· dè ; 
coinpetitiekaarten. inlévèren bij he.t· Jucc-secre- · 

-tariaat. . · ·,J · · · 

- . . ~ . - =~f== .. 
RE:SULTAT'El'l" VAH · 15 E1'T 16 MEI 1954 '. . . ': / · 
Competitie : , · : _ _ _ . K.:ov-Ja:-bcker: · ,·· . .r - ' -
Lcns ... ·l_ .• Q,uiC1i: Stc:ps 1 3::J...êÇromvl, . ·ê0i'.{s-' ij'et9 ·3-1 
Westcrbi."··•"'·Lens A , --,, ... 4 s.c:·L,-;,,-_"·10oi:"'.·-:_._ · -
Wilhelmus-~ Tons G · ·.:2;r- Lens'':\ .3,7;T, _ · C-1 
Q,uick St. .,. Lens Pup, • \1-C - · l, '! 



' • : '"•; :: -~• ,._ -•• ••-• -•--•·•~M••••-•·-•••••--•' 2r'\'J.:.,. ••• ~'.";·=;L·-h:·~ ;, V~b N ;-,: .. ·_:. ,.::·:·:f1i, ',:·. 'f:':'.:','-·~-:'.:- <:·"-,. 
. . ... gu.;lt .ook ih :de ZOL1(.;ri:1aandçm'• gextn,'.ori. door':'. .. ,::;. · · . , 

:" :;);lk~ lliaand?.gavond k0:.½" èl'. to~ .b(i dragen, .:d'.àf .de·:._"' . 
clubgeêl;l,t verst2rkt ï•:ordt.:;,., 11 , .. ;·_'." .:· •· · '.'. __ '.t-: "è/· · 

.,., ' ' . . , , ' . . .. . .• , •. 1. ·--· .• 
. Dan. mo"ü-t_en èèhter ook degeneir;--:•-nie zicih.·-vr1•j'.'le'.l., .. ·, 
nooit op d~c uekelijksc bij_èerikomst lic-tèjf.,z\~fl_,,,, 1'.\_· 
zo nu en dan va.n hun bg.cEmgstelling blijk-_gèv~n-,_ è' _ 

Cp naar de ,cl~bavond; ·:: ·, :: .. · · · · '·· · · i:-_·:;: · · 
Juist in.:de · zomer!' · · ,·_ '· ·, --·-• '· 

.. , -~ ___,_i:...,. .. 

•• :; !, 
Eerste elftäll;érs·, . -·. .. " . . .. _, , .. " ._ . ·., · 

Nu de cbnipè'ti tie 1~53'/19:54 is afg.~ltï'tjin,':"ai:::11t. ·l1< _· 
mij vari nü jn •·taak' als ' 01eïd~r '.', on tri;ê:,ti.!n .:· ·:. . .. . -· . ' -:,;,. 

Graag...had ik ge.zien~ dat .jullie· "de :tr.o·vehs-te .. .':_., 
plaats •zciu.dt hebben bere:i;tt~ )janimêr;' ni'a'a~ áf2e · 
plaats op··dè ranglijst is'•in. i_._ niet· zo. '-n ·erg 'slecht 

·. resu.l taa t. ·•Pi-actisch· 2_·•jaar' zonder vöetbaft-rliining, 
.:., _ _..Jt zou te mocii•geHeest' zijn:•:· ·. ···_ · ·-.·> ··,u::· 
-: Denk nu niet, dat je·het volgènd=seizoen- met- . 

vlag en wimpel en zó maar o'p de bo'venste 1'.llàáts-::· .... _--,,,. 
komt. Neen lui,· er. moet· riog•·;he'e:i:·:,,,á•t-'.aap.:c,.JuJ.(ie:' ~- '·.:_ 
vb etbalS-pe 1 gedokterd ~.-iorden / l~u is er;_·.dic€_!.L'lronà e~, : : 
daarom traJnel'.l,; · trainen en bl1k(i.v:en ct,ra·iner_l". l>llet ·· ,,' 
Verslap,.,enr·:"· ", ., -,,-· ·' -~-----. ···-•• · 

.J::' • -~• .r-r, ,. .... -1. , -• - · f' ·,. · 

· Jullie' zijn een: ~aardi~~'.~:-p':!._oeg,a,mc.ar m~t. dat ,. 
"aardige'' kom 'je_ er'niet..,:'.~i ·zµ·Ît ,ook "h,1.rder". lllCe-

·,c· ten Y!orden, na·n b,et volgc:lrfüe• ,seiz•o_cn y;épr een gooi 
na.ar de bovenste plaats op de·-ranglijst. Blijf dus 
de training: volgen, dan zal l1e.t c oic re_~_l1J.tao.:t ciple::'~ ....... , 

•. · ·• --.:·_· ~ ~,i•t•-~•\ ••... '-·--•~ • .:.-.,,,.,J 
... t;. ,. 0 ; C' ;.• :. •• , ... ,• ••• '., •• ••• 0 •· • ' 

En nu tot -ld,jK.;,Iû:\.~-_- :_. ,-~--- , 
.. "'"·"·"H 'kJ. ·:: .~ ..... :,• ...... en • 

a, •• _ - • ~•• JJ.~.;•::. .~. ·• T 

1 · -. -

. BLAUW WIT. JèURN,VU. .1953 (1954- ~~ )';:;,,;_~:'\;-' ~'.~ . , : . . · 
: -Ma 10.:5: Ei: ïs duS ·:vqor ·1,tri:!(;r·g~ffii'Jc~1'pioerisc4::ip 

n-egge legd, · dit jaar. In !ié. z'iµni.:i;;t,t;;'.:î,n iiig""zàl de 
grondslag gelegd kunnen 'iló:r'den::'Ji'!fQ).'·.-:-e.e.n ·serieû.ze 

·gooi· _:n,mr de hoogs ~e plri.'1 ts in ··a.e" volgende compet i..: . · ,. 
tie .. ;Het komt mij voor, d_c-..t ,~,ok op :me.ntaal gebied----·--·--::----
het.. een en :,,nder gedaan, dient te Tiorcfen,::•.·nnt juist ,. ·. · 
d.o or een men tär!.l ·niet· gep._,3e__i"jriiste · iri$_fe::J.i_i ng zijrl .:·· · · 
in het ç:[.jna voorbije ·seïzJ'.i~èij meerd·e:re \i\îü.t.~n .. o.'."."tio'- '. 
dig ve_rlor.en gegaan. . .. · ,~, · ·· ~---:·.~-- .--·_-·-~:-: 

· Tle· _Lens•rèvue _van Do 1:<"'5 ;geeft .. _de_· )'!erstf," aan-;:t",i -
<· zing, da·t dè jri.ól.rvergadering"aJ:weer -i:Jot'd't·--voor'be~ · 



.. 

= 

------------.... --------------------------------=====- .... rei d:: :·De'. secretil'i:h,fsèi'l-vlln-öëEJ't\i'û-f • éri'.-·éo!iiiÜÏsi-es·: .. ~- .. >'· ,: 
krijgen het weer druk. li.l:l ik het.:trel-'-heb, .zài..de·:.. ... {" .. ·, ·:c;;1ende "algemene" zëer· bë1o.ngrïjk ,10 rden. Ik" zäl:·'. _. -::tc _ _.-.1el gelegèn:hei'd ·vindexf:hièrop terug· ·te ~cilllen. _ ·. _:n het progr=no. van Zo. 15'-5 ~;n Zo 16-2. ia_ de · ·, _. competitie ook voor Lens T, A en-·G ;ifgelopen.::cver .:. blijven no g de wedstrijden:,Lens 6 ·- -H. v;.v. 8, - · ~ · 
Lens D - V.V;P. en·v;v'.P-.-~ns F, te~?ijl de pupil.:. . lcn neg doorgo.D.n tot eind'Hci. Dé:·pupillèil vestig- ··, den overigens dezë ·weck e_en .nieu.J r'ècord. Zij_- .. speelden nl. hun 23° "off~èiëlé"',•1èdstr:j.jd, w<1;:-..rmec ··" zj.j het .• c,:.;;,n}9,.l .9.!?l!lPetit:ï,,mcdst,r.ijden v::m het eerste_ · · · (22) overt:t.6'ffeii:.·ne resulto.ten_ brachten Tons ·l de-_ finitie·f- ë p á.é t'dcede.pl2.ti.tl:l~ .. Önzè vóortrckkers .. · z6;rgden :va.or ,de 2 ,i:ieni9rènp~l.l:1tcn· uï_t _l ,vedl:ltrijd • nc··2 juniorenüeq.r,"(;rijden ·b;i:-.:i:chten. ook 2 punten op en dC pupil:Len v_c:r!'J..or.e;n; •])q · totirnoöien draë.icn -niig steedl:l door."Voor dé derde ronde van de Keves!--bekér.· ;,•;·. l:lpec ld.en. de ve tcranen tcgèn ·Cromvl-ict. De· l:î_ckcr zaî . 

,;. -,.. .. 
niet in onze prijzenkast p:f'onken. In het S.è.A.- _ tournooi uerd Lens 3. ,uitg'c,:o,:h-'1kel<l-..4oA~, S.V.T._ .t~ De l:ltand .na. 29- voetbalueclronds: .. . . . .,,,.,: -- . ·,-' Senioren 125 53 · 21' 51 i27 278-271 · Junioren 162 73 16 73 160 467-41'.\ Pupillen 23 · - ti . ·6c .ll - 18 2'i--48 - . 

310 132 _- 43',, . 135' 305 .--- 770-732 ' -,.u' · Journal:ï.st_. ========- ·=· ==·-== ·==· ,~ '-"':======== . '·======== --·;·: VA R-I A:,'.--· .. - ... -- - · :· · . .. . - ;·_ 
- M.• lfas biedt tex iïverna.mè·~e.n zijn·Iensuitrustin~---"--bèstao.nde'--ui1;':-'schoenen;' ·•broekje, shirt· en '.scheen.:.·0 

· dekkers. -Het·,~iidre·s· is: Wé'imà:I'strao.t .42~: • .- -A.-Bogiflóh -:ruj_'.st nóg flteéds het _shirt, verloren na 

'· 

-'=,ie ü'etl'áifriJd'=-',T,ëns'~2 ·.:. 'f('jy, ö · Zou degene dié het. : '. me enrun sinds die: Zondag;z'ij-~ koffer nog .niet "li,eb·'-~/.-,· .. ' ·: ben ·opèngeiuaakt'.?· Lo.at hif het _dan go.i.ro doen,~ 0,op--:_.,, -dn.t er ,;èei-" vreugde he'cr·sêi"" arui de· 1.biÏloorn'l:ltr. 6,,'. ·- . - . . .. ' ... =======:z::=== ·============== -==-== - - .. ,. V A i:T D O E. L T: o. 'T D c, E.;" L . -<' _ · Lenl:l 1:besloot çlé ·compet'itie.met eeµ 3.:.1 ovei:--;..:; .. ·.!inning óp Q.Ûick St'épl:l. In 'de eèrs·te helft, mat '· -- ,· ,1ind nee, ·.,as het door"Iens' vertoQnde spel niè't_-,y'sin'::; -grote kt1a.li te.i t. · J. 'JÜstl'fe ld . zo rgdc vb or een, 1-0, :". voorsprong. Na ·de _ruflt ging' het. wel bc'l;cr.· U'.it .. {!en .. penc.l ty '1:ire.ch t .J. WÜ_sJef~ld·.~c• s to.nd ~î> 2-0 ;_ t:iet; · ..;. •),.,·. . . ., .. , ... 



=====·-:;.,:::;=.;·_·.:.:;.:;.:;_-_~ __ -.:,_·_-.::.::.::.:.~.:~-~---:..·:.:. _ _;~~~-~-~='i<.i{~- ~ -•·.;. \, •• •~ - - -"\s < • • ' •• ' • ' - l ' • lang dao,rnà.• :"1€:r-kl-eind-en-· de- -b-eio eke-rs- me-t een- hard-, . ," .. :'. hoog schot. de in,nhterstand· .. ·:Zi.j ,J.rno._men·'.llu even' .f-eol: , · opzet ten.; ina.nr.: :onz-e · verdedigfi)g, waarip P. v .Elf?-:: · ... · .· re;n weer e.êil h~e·1. spliede. pà;rtij speelde; :w;ist dit offensief goed· t.e weerstaan.· ·F;v."Niel. stelde ten-· slotte de·ovèrrJïnning veilig.:.''· · ·· · Ook I.ens A speelde zijn la:itste .wedstrijd. Het . begin· u:z,,s•: veelbelovend,· w=t ·s11 binnen de m;i:nuut strafte J.:.Gerritsen een fout V'.2.ll do rood-vritte verdediging af door mèt oen h:;trd schot te doelpunten, Westerk',1:i.rtier liet zich'-'hierdoor niet uit · het veld slo.:i.n .f,n, p:i,-oduceerde.~2 doelpunten (Tif'..~r~>,-: bij een c·6.demitjo) ~ Uit een· à-fir::û'schop en een ·vrije .... trap hèrgaf ·Rns ·Léns echter i7è,er: de leiding (3-2). · · In de, tueede helft --v:oegden beide paxtijen nog eon doelpunt a.n.n de sèore _toe-,"' ;;-;olfi;it het -è;m klqtne Lens zege Tierd. . ' · _ ' . · . . ' .. . . . H~t· G-elftn.1," ook 2.l.de punt<:nstrijd besluitenc!.,: . verloqr met. 2-Q vnn W:i,lhelJnus. ,Deze sto.nd '\'!ns al ·. :, · ·, ·;n?, 20 minu-ten :bq:feikt. :v:.e,f,9,qf,~ti:f),~;_onze yerdedi.'... 0:- ... · ging, met keepe-r- Suy!~r'&uyk,.-~~ie zelfi; ·een.stra.f:-.::, .. a,· .. . scl1.op sto1J.te, n.a.n hei; hoofd, '~jttand té hóud·en. •. ·. ·'· . · ~ ·. ~ ·•·. -· · è::i·.r · - -A.v .G.;- ·' 
_J..,...'...... ... 

Het tournoói om de Kevea-beker~_,-;·.- ·,·; 
dat elk ja'lr door de a.fdelihg ts-Gro.venhngè wordt geórgariiäeer<i :'vcior ·elftallen, bestannële u'it: .· · s-pelers ·van··"'IC ·janr-:en-ê).lder,:_is voor lens·' in. de: 3e ronde geë:i.ndigd .door een 3.;1: nederia'lg: tegen _·: . Cronrvli et,· ,•Voor het" eèrs t. m5.m-. ëen R. K.· veteranen~ · · e.lftal mm net'·t11tirnoo:i/déèl.•ê11:boveridien.uas Ieni, .. · dit jaa.r ·nog dt, _ep'igë .. R.'K: ?e~_inemer. Het, zou. 9-n.arom· bijzenqer · =:rdig ?,:ijn .gEèuees t ,:: ,.o.ls: dÈl · beker, .in ons bezit•·was ·gekomen.', C~l!ÎVliet, verqiende de _· zege vo lkómen. V::m _het begin af n,alJlOn. de_· gas the ren het ini tid.tief" err: óná-~ dó el "Tierd:- .al s110 ed_ig ,· onder .· •.. vuur genomen.· Cro·m;tie·t na.in _no;-, een ·1oë:tal:mi,11uten: de leiding met een doelpunt,· dç.t m:i.sschie_n :yoo·rlço< .... ' .•. men hc.d kunnen narden. Onze · "rtjpe·te · jeugd 11

., :nerkte . .;;;., : :. zbh ,;JC,t onder de druk uit en I.ou de Boèr uist met.; ·:.: . · .•· een verraderlijk boogschot de'.p:;irtiJen bp·gel'ij~~e, :::. · ,. •· voet té brei1gen.· Na de rust een iets ,ine~r ,yerd.eeld:i . · spelbeeld, lmct. Cromvliet =..ls bè'slist de. beste . , '.;,' ploeg. Onze vè'rdediging meet ·zich y9ortreffelijk van hnar tn.a!'.:i ma-"1.r toch moest ·1ceeper Frijters, 

.. 



:~22.:-~ --·~ -- --_ -~ ~·-:. ~ _· ____ _ ..:::it~·~_.:.·~ ~:-~..:.~~-~-...:- -~ _-:_ ::::: 
die overigens vcrs.chillende stn.n.ltjes lèeurig kee

p-::rsr1erk liet zien, de .bn.1--noi:r t-r,eemD.:cl uit het net 

21.::>.len. Onze vo_ orhoede v111s · riieë c.l te ,best op J.reef . 

:-~ zc.g geen kans meer no·g doeîpuntel). te mo.ken. ")µer

:ii~ gezegd deden'enkele'spelers in deze linie er 

cc:: niet al te veel voor.-Het e:bnde,kï1am dan.ook 

~.1•Jt een verdiende ?-1 ~e~e vç,çr .:het -goed i:;pelende • 

Jrcmvliet.:.elftal. · ' .. . , ,;. 
·, L. de \v. 

-·-========== .... ===================:;:::;===== ·======= ... == .. 
Y..QO:ël.UIT ZillN. . . . . .. . . . , 

1fet grote schrik ziet de· J"uc6 de jaarlij"ks te

rugkerende e.llend e tegemoet. V<J.n de periodieke keu-

•.\ . 

: __ .,_ 

,, 

·••; ,r l 

rincr en de pasfoto's. ' .. . 
:Door de Engeland.vaart, het zomerk.:imp en iindere ' ;,::,,~-:~;;,·:' 

v::,.cn.ntiegeneugten zal ock dit jcnr de moèilijlmeid · ···· .. 

cru onze pc.pieren tijdig in orde te hebben~, ·.:eer 
·+. ·- ,,,·;•.., ., :,! 

D1Cv gering ZJ.JTI., __ .. ., ', _ ,.-·! 

Tenzij, vrienden wie het. n.c.ng::i,-.t, ,jullie· db!~n .· 

·· zoals ,äj nu, d.u.z. vooruitz.ien, ti.jdig zei-gen!! · 

• ~llc jongens geboren in 1939; !=.IJ. pupilleü, die, 

h<.;t volgend seizoen junior gn.b.n spelen, moeten zich 

'. 

. ' .. .. 
.. -•., 

lc.ten èceurcn bij het· burc~.:u-voor medische sportkèu~- _ .... , "" 

ring, Varke=:tkt ·nr. 1. Di;nsd:::.gavcnd van 6 -,, 7 _ · · 

uur,. Dçe het nul ·I .- ···~-, ·.·. .. ... _. ·~ _ -:·~ • 

Het betreft·: H;Bc ij ersbergen-F.:s,negóu..-1cn.,;E':,Bibm, .-._. .. ,· ;:,::·; 

W .Be ognard, C. v .Breuge r, J ;v ,:Büs scl,.S .Dijksti-.p.;,A.Eck- . : :-- . 

h::>.rd t, C. Fortmnn,M. F:rnnken,?:, v.d. Gê'eot·; G .,IJerr;j. tscn, ' ·:- '..,· 

J. Y. Go rcum, J. Grec thuis,,1'1',. de .Gruy.tcr ,.P. Tu;kc ~-'~i.lkr,- .. , ~- .. 

ders, G. Jehee, P. Kempcr,Th.J~ijff, L.Ko.elemij, 1,.v .d; . .. . 

Ic,::i.n, H. fuhcée, L. Nuij en,~- Cc s tc_rJillln, B· •. v •. cs~l').,;H.~öp-· · · '·' 

pèr,H.v .d,Pijl,R.Rcedbo.l,,)?;,Rtro.ver;_A-.St::r;,.}ir~r:,:'R.S;1y,· ·:l ··; • .. · 

k-:,rbµyk,.J .• v .. d. Vring.,.R.de Wà,cy~, A-,~ .. ~.ee:r;s,.:Y-.f\"·, 'He}'l- . ''°·' :.:: _ .·.·. 
tin<l',H.Witters,i,.v.Zeeland,.· -:•,, .. ,, ....... , ... •·- ·... · , .. ·.: 

:Deze jongelui uorden '.óf"::c,x-.:g~rcc):ltii.ä ,ëin ).p de· · · ' 

2e klas te spelen of kemel'). '{Cèr het ,•e.e~st in ëfe. ju-

nio rklo.sse .• · Vandaar de verplichting. cm ·:tè werden 
3"ekeurd 1 . . · . · ... ~:- ··:. ,.;. ·,. .. · ., " · 

Ga er ze spcedig mogelijk heen. 
Ko sten f. l; -- . ·· --- · · · ·· ~ .. 

. , 
Juco. 

=----=-==-=:.::==-·--=====, =--==. ==-··- - '4,--== .,. . ····= -== ··=== -. === 
• . :t "1: • .•1 •• • •• 

- ! ; 



'. 

:::: =-- _,.;_ __ -·- -------------_ _: _________ ---------=~2'Z.: 
• • r .,-,' ~. •• 

.. 
. Vfac.r i:.: nu ~-'1 cnk..:l regeltje aan uijden wil; ts 
naar aanieiding vo.n een weds'~rijd van een paar maàn
den geleden· •.. Het pèrs~onlijk: eler,1ent is er nu dus 
he leniaàl' v:reemd. aan,: . . . _... . , 

. De ·\veà.stri:Îd ging-yerloi;-i'{h met 2-3, tP.gen ·de 
verhouè.ing in.· Ik gingr.)èt"C:.e spelers na afloop het· 
kleedlokaal.in• om de· dreigeµde. ':Jliksems van. 011der- . 
linge·verw;i.jt_en wat.af·te weren-. Het. Yiel mee. De 
vriendschap voor de an.d,eren:._bleek groot gene eg. om 
el.gen tong te breit'ielen·. ~ . 

·Maar aan mij als bliksernici'frider werden toc.h een 
paar opmerkingen to evertrou,;i~. . 

}Gen man uit de achterho..ede meende:, wat een hope-. 
loze voorhoede! . • .... • .. · --

. En, •f=en va_n de aan:v~s,1Ller_s.·,1neèsmui lde: ·gewoon· een··. 
zeef, dat achtert1•io. van ons;: . . · · 

Cf de o-pme1:kingep· .waarhè;i.d bevatten, is niet van· 
zo heel.:groot .belang_ ....... , .•. ;. . . 

Maar ik.herinnerde mij '11ëJ.t, .. t;i.jd.enr, een Judo
demons t:i::~ tle.· cfe :4herliiàui"icq''·lH,hiv1enhui::;en. als 
pr5. nc i,pe van de Judoka aangaf: "Vlï}·li!l.ê. it.., __ à.?.D. • 
lJlQet ik 'de fout bij ·mezelf .ZQ._t;;ken. Uiet de tegen
stander deed het fout, toen p.ij aij overyion, maar 
ik was het die u:i. t mi_j n baláns, raakte.'.' : .·. . . ·· ·.:•0 ·; 

Kijk; dat beginsel van d(;l fo-ut bi.j zich.zelf'··zoe.: ·: 
. .. . ' .,. - ' 

ken, dat is niet het. beginsc·1 v2.n Adam,. die de .· 
schuld op Eva schoof, ·no_c:h·,va.n Eva., die cle duivel· 
belastte, ook niet iron ons,· die zo ij.vcrig zijn in 

·. het zoeken_ va.n excu.sè~-.voor:'eigeri" fouten ·en zó .gà)X\'1.0 

en zo gaarne de ander verantv1oordelijk stellen voor· · 
tegepslag; ., .. : '' . ~~/ ' . \:.,:,... · · '· 

He laas ! . _ ·. , , ... ,: . .. 

.:, 
P.J, 

DE EINDSTÄNDE:H 'BI'j ,IBNS :2 . . ::4· en·· -lIJillEi>ï:-
1 c klus· D ( 16 wéds tr. • ., " 
Zw. Blri.i:m·2·x')·11 i;4 21", 44-':\5 
Archipel 2 · 8 3 i 5 . 19 ~ 35-19 
A.D.O. 5. 9 ·1 6 19 58-34 

·Lens e.-:. ·7 2 7 16 27-38 
,'c.:C. G •. ,Q 7 l " 15 35.:.43 
Bl. :J·,:~::-t' 2 7 '~. 14 35'--34 
La.akk.:::o.·. ';: 5 6 · l 9. 13 42-'-4C' 
Tonegd.do " 6 1 · 9 13 35~57 

.P.D.K. 2 5 2 9 12 40-51 

( X) Zt:, .Bl. 
(2 pnt. in 

f
mind. 11. sta
ken tegen 
Laa.kkYJ • op 25-4 



=~2~-i~ :_ ~ -~~-~;;t~;;'.::~:..i"~~:.-~;_ ... _~.: ... _~~-~--_:~·-~;-~~--=·=-±-=== ... :;'_~ -
:,. ·• ~(12.s F ( 1~ uedstrfjdc~) . 
: ::.:.l.. ·3 _-- ... 1-1 -,3; 4 _25 44-27 
:oncg.idç 3 · _ · 12 6 ·. 24 ·"• 51~33 
G.D.A, 3 x). 12 -1 5. 23 50-32 

X i·· G· ]) ; •. '. .. 
,. -• ... '1... . 

Wcstlandio. 3 7 5 6 19 34-33 
Vcbrburg 3 7 4 7 ""-i8 ,3q-34 . 
Cr. Blauw 3 7 2 9 · :J.6 43.:46; · 
Rijswi,ik 3 5 6 7 ~- 16 · __ 36-37 
Lens~ 6 2 10• 14 4C-49 

2 pnt .-'..;.i:ii .'.. -
rnind: Tiegens 
stn.ken tegen· 
Lens op_ -
22/11-''.53 

\ . --~ . 

Hoek v. Hó ll. · 3 5 2 11 • 12 2fr-5.8 
1'-hass traa t 3 . 4 '.l 11 11 , 47.:./:,6 · 

~ <--~· 
3 e klas -I (16. v1edstrijdeh-), 
Ra.va 4- 13. 1 _ 2 · 27 · 5ö:.:21 
B.E.D. 4 10 3 3t•23 53-27. , 

-.. 
Archipel 4 10 2 4 ,22 60 ... 33 ,' ( x) De 1:f:j.u 
H,B.S. 8 7 1 .. 8 /15 - 50::-40 (2 pnt.; in . r • . • 
Or. Blo.m, 4 6 3 7 15 38-:-43· , _'·· -(nl:j.nd .f'l-iegens ·. __ 
G.D.A. 4 4 5 7 ;i.3 · 43-41 -- - (sto.ken.~egen - · 
Defii,, 4 x) 6 . 2 _ 8 - );2\ 29;,'3,6,. · ·(H.·B.~;-,o":P·--?.: 
Lens 4 3 5 · 8 ._11 ! 3C-40 -• ""Î'~J/1·1-: '53:. -:, 
Joncordia 4- l - 2 13 .' 4 \ 26-98 · ·• .- ,: , » ,t,.,, • 
n, -~- . .-.. _~•:·•:·~•-·. •-~~,\·À:';:~~~ 

3" klas K (18, wedstrijden). - __ . · :. :·, ·• -·--.· • ·' 
Rijsnijk 5 - 15 2 l 32 83-:-22 • - --· · 
Vies 5 _ · 13 2 "3 28 ·39·~30, ·,•,,•.:.·- .:.•· ;<•- ·:::·'. 
I-I-.B-.s, •. r -~)- - .. 9 3 

6
6,cii J4--3;9 ~·--·: ,.;-1 ::".::.,;/_ .- ·-,. ,~·-, :.· 

v.c .s. 5 ~ . . 9 3 •· 1_9: 02-43 .. •·,•~ •.. ~--~- .~ - ' 
Wcst<)'.rk,,art~ 5 9 ·1• 8a·'.•·1°· 65'.::46,··:· ·: .. , -' '· -' ~~-
D.H.L._ 5. . .8 ·2 8 :18 51:,11-3·: :· •.--~{ 
kns .. 5 -. · · · 8 l 9 -~•17 •54;;44 · - "' • .,·, 
Cromvlict 7 . 5 · 1 .12 ... 11 '. '.\2"64 . · · ·· 
Scheveningen 8::.-4_:_,.._14·•·•'''8 ·1·24.:.1,c7 
Delfia 5 - 2 115 5 2?-103 
x) V.G.S. 2 pnt. ,:i,n mind. '7 ••. n. o, tegen Lens op· 
22/11- '53. . - . . . -_ . . . • . ./" . . ----,. 

. - - - - - - - - - - - - ~ ·-· - ~ - - ~ - - - - ~ - =· 
= = ==··= = = = = = = = ·= =. = =-··~--- = = = ~ = = = = = ",, 

= = = = = = = = - - = ======== = =, =r 
-~ ----- __ ,. ____ -
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P I N K S T.E RE N 

. ' 
Aan al· onze lezers Tiensen ,nij van harte een Za-

lig rinksterfeest.". · . . . 
Teen Jezus, onze Heer en Zaligmaker op de dag 

van Zijn Hemelvaart van de aarde opsteeg, {roelden 
de apostelen zich eenzaam en hulpbehoevend. Doch 
hun goddelijke ·Meester had hun de Trooster beloofd, 
dat is de H. Geest. 

En to en Gods Geest over hen was gekomen, ;,,is :én 
zij zich gesterkt om door en voor Jezus te ].even, 
Voortaan ,vas heel hun leven·en streven gericht op 
de dienst des Heren -~ : . 

Ze moge ook ons de H. Geest sterken, ons wijs--(~.-, 
heid en kracht g.:ven om alles te do en in naam des .;., .. ,:,.. 
Heren tot eer van Gnze Vader. · · ·{ ~., 

Zalig Pinksteren! j 

L E lif S ' Donderdag 
Vrijdag. 
Ze.terd~ 

Zondag 
Maandag 

'Woensdag 

3 
4 

5 

6 
7 

Z. A K A G· E J\T D A 
Juni: 19. 3G uur: Seniorentraining·. 
Juni : 19. 3c uur : Junior en training·. 
Juni: Lens 1 in het Velc-tcurnooi .' 

3 Juniorene lftallen naar S.V. T. 
Géén training .. 

Juni: Hoogfeest. van Pinksteren. 
Juni: Vervolg Velo-tournooi. 

Ver.va lg El',. V. T. -tournee i. 
Lens A spGelt om de Bisschcps
bck~r, B in h/:)t J'ubileumtourncoi. 
's Avonds gé·én club. . _, 

9 Juni: C':m 3: uur.training voer de 1JU)?i_l-
1 len. , . • . 

8 uur: Bestuursve-rgadering t.h.v. 
Dl:].r·. P. Juffermans. . 

~-================~=;:;..•=-== 
DE . è'GDACT Iï~ AAI! HTI:T ',7CCill). C,· • 

In ons vorige artikel in deze rubriek sc1,1der; 1::iij 
een aantal uractische bezwaren 011, _die er'.tegen :--.e-t 
- daarin genoemde - premiestelsel bestaan. Daarnaast 
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. is 2r neg iets wat wij· ex ·op tegen hebben en wel 
di;, cl.at men v'cètbal ziet als· spel, dat gespeeld 
r.Îc,,;; word·en :!.outer om-het spel zelf en niet als 
(,.:b.t het o.i. is) sport-, als krachtmeting, waarbij 
h0t .wel degcq.ijk ÓÓk or.1 dé doelpunten, om de over
winning ·gaat. Het zou echt.er ·ta ver voeren hier 
thans nader op in te aa.an. -~ 

Zo hebbGn '.'lij dan lui tgcbreider d~,n oorspronke
lijk de bedoeling was) iets gezegd over de bezwaret?, 

. (uitèraa,rd gav.ë!n wij hiervan slechts enkele voor
beelden) die ,Jij tegen (een deel van) de inhoud van 

·· "Sportparade" hebben. (Bezwaren die dus neerkomen 
op het plaatsen van te veel theoretische artikelen, 
van artikelen die elkaar tegenspreken en van arti
kelen die een mening ver~{Cndigcn, ,;;aarvan men -
zender enig diepgaand onè.erzo ek - de onhoudba€1,rheid 
kan aantonen.) Wij hopen, dat men ons er niet van 
zal betichten hiermede de bedoeling te hebben gehad 
de redactie van ''Sportparade·' onaangenaam te zijn, 
want daarvoor hèbben w.ij te. veel ontzag voor de on
get,iijfeld' grote hoeveelheid door haad pro Deo ver
richt \/erk. '.lij hebben ook geenszins de intentie 
met enkele ·,worden af te breken, wat door haar me.t 
zoveel moeite is en ,·:ordt· cpgebom,d. 1-cfaar misschien 
kan de redactie van het 1LK.S.-orgaan op enkele 
punten onze opinie delen en is zij het bv. met ons 
eens, dat door het plaatsen van een redactionele 
opmerking ])ij artikelen uaaraan een van de twee. 
laatste door ons genoemde bezwaren kleeft, de door 
ons geschetste gevaren van yen,arring en botsing 
met de practijk voorkomen zouden kunnen v1orden. Dit 

. moet toch ;_ tenzij men g~n · eigen mening heeft, 
hetgeen ue niet willen aannemen· - zeker mogelijk 
zijn. · · . 

En ais dit zou gebeuren, en theoretisch-, verhan
delingen vervangen zouden ·,!Orden do or meer o'p de 
practijk gerichtG artikelen, dan zal, daar zijn wij 
ze_ker van, een en ander c:r toe bijdragen, dat de 
inhoud van "Sportparade" e,ah belangrn,klcendhcid zal 
·,1innc11, en het blad zelf aan lc-zcrs. 

Red. 
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In· ballotage : 
1îo. 46: A.Novree, 
no. 47: R.Dekker-

Kleijn, 
No. 48: G.de Haas, 
No. 49: H.de Haas, 
No. 5G: P.de Haas, 

, 
Sta ten laan 88, 

Pip~elingstraat 69, 
I.oosduinseweg 925 A,. 
, : 11 

Il 

, +=+=+=+=a+=+ 

H.H. BESTUURSLEDEN, AT'.il.'ENTIE! . 

15-5-42 

2C-4.c42 
26-4-41 
24-5-42 
28-9-4 3 

• Woensdag 9 Juni is er bestuursvergadering t .'h. v. 
Dhr. P. Juffermans, .Amandelstraat 51. Aanvang 8 uur. 

ALGE:ME:li!E VERG.ADERUJG 
De Algemene Vergaçl.ering, oorspronkelijk vastgesteltl 
voor 25 Juni, zal op die· datum geen doorgang vinden. 
Wa.2,rschijnlijk zal q.e ·'Algemene" een weelé lat2r ge
houden ,,10 rden. 

+=+=+=+=+=+ 

PRCGP.AMMA SE1'TICREU VCCR 5 E1'T 7 JUNI 19'14. 
Internationaal voetbaltournooi te Wateringen. 

Crganiserende Vereniging "Ve'J.o" 
· Zaterdag 5 Juni ~errein' "Velo 11 ,1'Toordw. Water. 

2. ':\ C uur V.V. P. - Lens • 
3.4C uur Clympic (België) - Lens 
4.5C uur Velo - Iens · 

Maandag 7 Juni 
1. ":l 5 uur Len"s - lTaaldwijk 
2.4C uur Lens Verburch 
4. CO m,ir I.€ns - RAVA 
5. 10 uur Lens - 'reuto~ia (Duits land) 

De onderstaande s,;,elers ,,orden uitgenodigd: 
J.Ad.miraal,A.tèn Dam,P.v.Elferen,H Haket,îT.Hegg~ · 
C.Hillenaar,A.Hoefnagel,A.Hoppenbrouwer,H.Kortekaas, 
E·. v. I.aarhoven, V.v. Laarhoven,A. v. Luxemburg, R .Mahieu, 
F,v;Niel, S,Vloemans; J.Walsteyn, J.Wüstefeld. ' ·. 
Verzorger J,Willems. 
Zaterdag worden gespeeld 3 wedstrijden van 2x 15 min. 
Maandag 4 wedstrijden eveneens van 2 x 15 minuten. 
Zoucl· Zatcrdo.gmiddag als Maandag is iedere opgeroe
penc verzekerd van het" spelen van. nlirtstens é5n TTed
strijd. ~ . · 
D-::genen,- die Zaterdagmîddag ::i.71één uegens '._wrkzao,m
heden niet a::i.nuezit kunnen zijn, ,1orden in ied.Jr ge
v'nl Maandag verwacht. 
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~------·--·------------------~-------------------------
A11~&n zéé:r noodzo.kelijlG.; -~fschrijving..:n_ üït~riijk 
V=ijd::-.g::svond 4 Juni. Adres-: );-.cl-, Ieeu·,~-, ,Vlicrbcom-
st:--.:i.t. 596. _ · · _ , · - · 

+=+=+=+=+=t=+ 

;::J:l,LGRAl\fäi[/1. .rnrtt:R:S:.7 VCCR ZATE..,.':!R_. ", EN l.:Afil~,2: :Jl.llIT '54 
"Juniores-Pinkstertournooi'-' 1954 vn.n R,K,S.V.T. aan 
de ~uurt,:eg, Wassanan.x voor 2.2-, 13- en 14-jarigen. 
Zaterdag 5 Juni · 

· VeÏd 3 '"2 ,CC uur S.V. T. 
Veld 1 2,5c uur 

Lens 12 j. 
lens 13 j. 
Wilhelmus 
M. C.A. 
Lent 14 j. 
V.V.P. 

- 'i7i t Bl. fi. K. 
j . Veld 4 2.50 uur 

Veld 1 3-'.40 uur 
Veld 4 4.05 uur 

- Veld 3 4.55 uur 
: Maandag - 7 Juni 

·- - 8,45 uur R.M~s cp p.et 

Veld 2 
Veld 3 
Veld 3 

Lens 12 
I.èns 1 '.\ 

A -:DI. C. • 
j 

Lens 14 j. 

S.V.T.-te;rrein 

Lens 12 j·. 
I.ens l< j. 
Lens 14 j. 

Veld 3 - V,V.F. 

lO~CC uur D.H.B.R.K. 
10.25. uur·.Quick St. 
10.50 ·uur Wilhelmus 
_11.15 uur Lens 12 j. 
'11.40 uur Lens• 13 j. 
12. '.\O uur Q,uick St. -
12. :î5 uur Lens 12 j , -

Veld 1 
Veld 5 
V.:?ld J_ 

Veld 4 
Veld 3 

1.45 uur G.D.S, 
2 , lC uur Lens 14 j • 

V. V.P. 
Lens 14 j. -_ 
Q,uick Steps 
I.ens :1.3· j·. 

- D.H.B.R.K. 
4.LC uur Prijsu'itreiking en film in 
de zaal Westeinde 165, Den Ha,ag, 

De ~,edstrijden duren 2 x 10 min. zonder rust. 
OPSBLLH!GIBN: _ Groep A 1, 
14-ki.rigen: R ,Suijkerbuijk,M,Franken,G. v. d.'!lac:.rt, 

A-;?e ls ter, H.Pröppcr, L.Ko e lemey, G. T.oo ijGns teijn, 
1.7 .Rundèrlcr-"!P ,E.Burghous t, H. Re oduyn, S .Dijkstra·. 
Res, G,Jehee,L.lTuijen,A.v,Weers. Leider Br,Theonas 

· · _ _ _ _ Groep B :1.: .. • 
~- 13:;.i ro-ü1:en: J. Tak,R. v·.d· .Kl;;y, P. v ,d. Leeu,.'1-,M,Hel ven~ 

-steijn, J .Ho cfnagel, J .de Heer, G. Kèmpermn.n, U-. Stoové, 
A.Lutt.:?rm-':i.n,T.Praa·lder,:t> .Mcershoek. Res. R·.Spie
kerma.n,G.v.Doorn,J,de Gruijter. Leide:r Dhr. G,Kem-
perman, Grc ep C 1. _ · -. _ 

12-jarfgèn :· · p, Straver, H. de Drijver, P. !faket, G. de 

R~ ~s, P ;.KemRï.;'lî. c_ss~, J_: ~o~.a:tlln~:,._ I-t. de fü,?s_; ~ ··!,Boo - · 
g "".rd, I,, V. an, Th • .LO C"Jc.n°", R.:~. H. v. d; lJ 1, A.. v.d. 
IClauu,M.Heerschop,M.Harders. Leider Dhr.H.de :\)akker 



- . 0 
-----·. ---·---- - -------··-- --------- · -- - - -- ---- ---- -3 _9-
PRCGPAI.~,r. tu-:.-rC'.{J:S -V:(;.(;R, .J:v\ll.NDAG 7 JUNI 19'?4 
Lens A nee1.1.t llecl 2.:m_ de· voor-c1èdstrijden- v.oor q.e_ 

Bisschopsbek~r te Dordrecnt ·op het terrein v2.n 
R.C.D. Sumenkomst 9_~45 UUI.- Holl. Spoor. '. 

Lens B spèelt de 1.::. ronde van dè Jubiieutuëclsti. vnn 
d0 KIJVB n.fd. 1sc.Grnvenhuge tegen R.K.D,:[I:-.t. c:9· · 
Gckenburgh om l, 15 uu1·. Bi,j gelij:t · spel go.2.t :a. K. 
D .E. c . naa.r de vo 1-gcnde rori<l.e. · · 

A: G .Ko chi; J. I.eiieveld, J. Comoé; 3. v .Ya:t zèn, A. Ves•,er, 
A.v .Aarem,jVl\v .Eijdeh,R"liethiet'.t, J.R~s;;L.Fortmt'..n,1 · 
E. Gerri tseh. Res. 1-I. Grïbnt-.u, P. Berge~nen ego'..l'."Cn. 
Ieider Dhr. P. Juffermo.ns. D; kosten vc,.n de trein-
reis worden vergoed. . · 

3: R. v. ;Yes ting, H. Ylallensteyn, C .l'Ieershock,A. Burghom,t, 
H. v.d. To orfl, C. Ve ldink, A. Cnder\Ja te1·~ :1!'1", J!'i•acke:rS", 
17. v. Gein', A.v. d. h'"lns, G. Verho.ar. Res. E.v. ûni,"1ler, 
P. Jans, C. Fo rtman. leider Dhr. P. Tuîeershcek Sr. 

Jlll'J I 07U::: S I AT 'i"El\T T Ilit' 
Er is in hei; komende ,1eekeinde zoveel te doen, 

dat ,1ij het geuenst •,inden er de• bijzondere aanr1Bcht 
van onze juniores voo~ te.vragen, 

In Dordrecht spelen wij voor de Bisscho-psbeke:r, · 
op Cckenburgh voor het Jubileumtournooi van de afd. 
1s-Gr::wenhage van de IG.îV.B en.een grote groep 12-, 
13- en 14-jarigen ,JOrdt Eo.terda.g en M,"\andag ver-.?o.cht 
op het terrein van S.V.T. · 

In verbé\nd met de drukk0 bezetting vnn ons pro -
gro,,:mm vertrouuen wij cp ieders a2:m,ezigheid, dus ·. 
ge'-'n [:.fschri.jvingen. · 

Hcuût rekening met dti:0 ü.ange .duur vm de tournooie1; 
en neemt dus be terha1Jllllen mee •. 

Juco· 
+=+=+=+=+=+=+=+=+ ' . 

!IBSUI.rAm V.A:tî 27, 29 EN ~o MEI 1954. 
Cb;;1peti tk: . E:. V .B·. - jubi leurntcurnco i 
V.V.P·. - !cns D . 0-2 v.v.P. l - Iens l 4-1 
D,F.:,B.R.K. ·- Icns Pup. : 0-~ .J.e.P.~. 5 - Ra.va. 4 3-? 
DE EI:NDSTAJ:ID BIJ raus A LUIDT: 
A~k'.1.o.S se I ( 18 \'1eds trij_ den ) : 
A.D,C. 18 - - 36 !:l9-10 Léns /\. 
Q,uick lC 1 7 21 68.:.5'8 B,}L T. 
Cro:r;.vliet 9 2 7 2C i,4:..49 "7ilhelm. 
Gr,Tf.Vao 9 2 7 2C ö2'-58 D.H.C. 
V,U.C. 8 2 8 18 55-51 "Westerlru.2 

8 2 8 
7 1 lC' 
'Z - 11 
6 1 11 

1 15 

18 64--67 
15 45-56 
14 52-72 
1~ 45-64 
5 22-71 



,, -3!0- _____________________________________________ _ 

:?LAU\'l '.irr JGûfüJAAL 195</1954 (,9). 
· De Lensrevue, die V:O 26-5 in de bus valt, begint· 

zeer officiëel. Iersbezit nedert 10 :Mei 1954 de ko
.ninklijke goedkeuring op zijn statuten, hetgeen wil 
zeggen, dat onze vereniging· sedert die datum· 
rechtspersoonlijkheid bezit. Het gevolg is onder 
meer, dat bestuur en leden niet meer met hun "hele 
hebben en houden" aansprr:'.kelijk zijn voor de schul
den van de club. lfriewel wij door deze koninklijke 
goedkeuring niet gemakl'.:elijker kunnen promoveren 
e.d.·, TIUS 10 lbi toc~1 een historische do.g voor 
Lens. 

De gepubliceerde eindstand van Lens 7 toont, dat 
dit .::lftal na een zeer ZIID...l'.: begin,· toch nog op een 
redelijk totaalresultaat leem bogen. · 

Tcnslott.:: heeft Lens blijkbo.2.r ten baby'in bal
lc ta.ge, ·oant vc lgens de lijst is A.Nouce geboren op 
15 Mei 1954_ 

Lp H.omGlvaartsdag (Do 27-5) speelt kns D zijn 
en der junior<.:n 12.2.tste coapetitie,.1edstrijd, V.V.P. 
,:!erd ::iet 2-C verslagen. . 

De pupill.::n bcsiuiten cp Za 29-5 hun officiële 
seizoen, Van D.H.B.R.K. 11erd met 1-0 gewonnen. 

Zo ':\C-lj': De competitie is voorbij, de laatste 
resultaten (1 junioren.-:edstrijd 2 punten, 1 pupil
lenriedstrijd 2 punten) zijn binnen, 31 Voetbahieken 
zijn achter de rug en de eindstand kan TIOrden o~ge
maakt Voox het H.V,B,-jubileumtournooi 1"1erd Lens 1 
deer V.V,P. uitgeschakeld; lens 5 speelde gelijk te~ 
gen Rava 4, hetgeen betekent, dat ook het vijfde 
langs de kant staat. Het 1Tederlands elftal verloor 
met ':\-1 van Zwitserland. 
. DÉ EiïIDSTAiID NA ':\l wEICEJ:T CO:MPETITIBVOE'il.'BA.L LUIDT 
Senioren 124 52 21 51 
Junioren 164 75 16 73 

. Pupillen 25 8 · ·6 11 

313 135 · 43 135 

125 
164. 
. 22 

311 

275-270 gem.1,008 
471-413 gem. l, -

27 - 48 gem .. O, 88 
773-731 gem,0.994 

Journb.list. 
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De gedetailleerde cijfers 1van senioren en junioren 
zijn: ,. 

Senioren: 
Lens 1 22 14 ,4 4 '.\2 52-<2 
Lens 2 16 l 2 7: 16 27-•8 
Lens '.\ 18 2 10 ." 14 4C-49 
Lens 4 16 '.\ 5 8 11 30-40 
Lens 5 18 8 1 9 17 54-44 
Lens 6 16 9 1 6 19 46-30 
Lens 7 18 5 6 7.: 16 26-37 

124 52 21 51 125 275-270 
I 

Junioren: . ' 
Lens A 18 8 ~ 8 18 64-67 
Lens B 18 17 1 - 35 112-10 
Tons C 18 8 2 8 18 44-48 
Tons U x)2C 16 4' 30 73-2~ 
Lens 18 2 4 12 8 25-7 
Lens F 18 9 2 7 ·. 20 45-'.\6 
I.ens G 18 2 l 15•· 5 24-öO 
Lens H 18 8 1 9 17 52-43 
Lens I 18 

7~ 1@ 
10 13 '.\2:.20 

164 7'.\ 164 471-413 - ) 

x) Lens D -2 pnt. in mind~ -r:.n.o. (geen /conrpeti-
tieko.n.rten) . 

. 
De onderlinge eindstand volgens behaald gemiddeld· 
=ntal yunten per ,7edstrijd, Bij, gelijke gèmiddel- · 
den beslisten de doelt:ijfers. 

Lens Gesp. pnt. gem. Lens Gesp. pnt. ~em. 
1 B 18 ,5 l,~4 10 H 18 l'Z , i4 
2 D 20 '.'.\O 1, 0 11 7 .18 16 O, ~9 
'.\ 1 22 ~2 1, 4 5 . 12 Pup ~~ 22 0,88 
4 '6 16 · 'Î9 · 1,19 13 3 14 0;78. 

·l F 18 20 1,11 14 I 18 l• 0,72 
.A. 18 ·18 1,-- tf 4 16 11 0,69 

7 C 18 18 1,-- E· 18 8 0,44 
8 2 16 16 l, -.- 17 G 18 5 0,28 
9 5 18 17 0,94 · Rèd. 

------------=--===-=-----------==-= 1 . -- \. -
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- Veer hcd; ju.bilcu:11tournooi, c1.c.t de c.fdeling 
's-Gr~.venh:i.ge vnn de K.Ir.V.B. in verband me.t hC'.2.r 
6l-j nrig best:::.:1.n o rgc.niscert, spe eldcn Lens 1 en 
1r.V.P. 1 op het ,Zuid0r:f)ii:r~c tegen clkt:.::-.r. Beide elf-

. tc.llci.1 ho..d.dcn invn.llcrs. :&n on mc.2.r mct~0n :.1ct de 
deur in hu.is te vallen: kns verloor het midd.:mveld ~ 
en dnhrmede de kans op plc.c..tsing- 'in de volgende 
ronde. De uitslag (4-1. voor V.V.P.) zou een een
zijdige r•edstrijd doen ver;nced2n. Toch ïc<IS dit niet 
het gevc.l. V V.P. speelde als ploeg beter, technisch 
,:c.ren de roodhemden de .meeste van onze spelers de 
ba'.':.s, ternijl het spel van de gastheren ook geraf
fineerder ,!as. Bovendien leverden· enige Iens-ti.a1:1-
vallen door pech geen doelpunt op. Drie der V.V.P.
gcals ontstonden uit min of meer grove dekkingsfou
ten, het vierde was een cad.:'.':.utje van onze keeper. 
l'",.ccs Rc..s maakte het enige I.cns--doelpunt uit een 
scr'.!.l!ll!lage. Het peil van de ,!edstrijd v1as vrij mo,
tig. Toch hebben enige Iensers een goede ,:edstrijd 
g"speeld, enkele :::.ndere spelers hadden echter be-
s list hun dc..g niet. Ile reactie van een onzer hn.lf
sp12lers nc. het derde doelpunt en de ,;:ijze, ,72.c..rop 
d.:: 4" goal tot stand lm::.,m, ,12,ren bee'List geen 
uitingen vo.n }1og~ sportiviteit t,o ,v. de medespe
lers. 

L. dc W. 
kns D verzorgde de lc.2.ts t;.:; ju.nicren-co.mpeti tie

':Jedstrijc} veer onze club. Mct lC. Ll.!.11 -.-:erd do hitte 
en V.VoPo ·gctrotscèr"d. J)e: onz~-q t.:~~~"'cn ov0r\;;cgend in 

, de meerderheid,· mr.\n,r slcclrt richten bij :het schieten 
stond scoren vccrlópig in cl.o n,g. P.:ss in de tv.eede 
helft vielen or. dool!)unten te noteren en ·nel 2 in 
getnl, beide voor I.cns, zodo.t met een 2-C' ovcr,•in
ning de:, competJ.tie 1953/1';'54 ·.:erd ;',fg:::slc ten. 

- A.v.G. 

- .:.. -----
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DE"'L:E:MSREVUE 
Redactie: L. de Weert ,en A.v.Gastel 
Gironummer: Penn. L.en S.: 33.67.11 

Terreinen C-ckenburgh, einde.Laan van Meerdervocrt 
Jaarga~g 195'.l/1954 Ho. 41 10 Juni '54 • 

LEl'l"S' 
Donderdag 
Vrijdag 

Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Woensdag 

ZA KAGE MD A; 
10 Juni: .1.9•.30 uur: Ti-aining voor groep 
11 Juni: .J..9. '.:)O uur: Training voor de 

12 Juni: 
13 Juni: 
14 Juni: 
16 ·Juni: 

B-groep en voor junioren. 
Juniores trainen om ~ uur.· 
Lens co mb ,' ·- · 
Club! 
•s Middags pupillentraining. 

• 

DE REDACTIB AAN HET WOCRD 

A' 

· lîa de artikelen, die wîj in de voorgaande weken 
wijdden aan de inhoud van Sportparade, willen nij, . 
ten besiuite enige opmerkingen ma.ken over de Sport-' 
kroniek. Vlij weten natuurlijk, dat deze beide peri
odiel~en niet op één lijn zijn te stellen. Sportpa- . 
rade• verschijnt 2 x per maand,· de Sportkroniek elke : 
week. De opzet van beide bladen is verschillend. · 
Het orgaan, Tiaarin de KffVB-nededelingen worden op- · 
genomen is meer op de actual~t~it_ingesteld dan 4. 
dat, ,1aarin de N .K.S. zijn officiele berichten pu- . 
bliceert. De Sportkroniek is-uitsluitend op voetbal 
gericht, terwijl Sportparade ; 11 alle 11 sporttakken be
handelt. Tenslotte houdt Sporti:iarade zich veelal 
met ideële en paedagogische J0:1êsties bezig, de 
SpoTtkroniek met technische en tactische vraagstuk-
ken. 'i 

Wij zouden de theoretische beschouwirig-en in de 
Sportkroniek op dezelfde wijie kunnen behandelen · ; 
als wij voor S-portparade hebl:Jen gedaan, doch laten 
dit na, omdat dan deze artik~lenreeks veel te lang 
zou worden. . ·i . · 

îoch bevat ook de Sportkrçiniek dikwijls theore
tïsche beschouwingen, die o.i. voor de "Qractijk van 
weinig nut zijn. Vooral in h~t gesloten seizoen is , 
er een hausse in .dit soort artikelen, doch ook tij
dens de oompeti tie ,,orden de :1ezers dikwijls, zij 
het niet zo· frequent als in Sportparade, onthaald . 
op .·.,ctenschappelijk getinte bijdragen. · 

Het iifederlandse vo-::!tbal zit in de put. In 1946 
· verloor het Nederlands elftal in Huddersfield met 

' 
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tekende dit de grote -0mz,1e:a.i naa·r ·het S.S.S. Indien 
:,chtcr het nationale elftal deze wedstrijd :met eer
voller cijfers had verloren, en verder nog vele 
successen had behaald, was dit systeemwaarschijn-· 
lijk nu nàg niet ingevoerd., .al hadden ·de S;S:S.- • 
enthousiasten nog 2C jaar hun denkbeelden gepropa
geerd. De succ0ssen lma.nen in hcd;· begin nog uäl, · · 
doch.allengs, steeds vlugger, ging h9t.be:tgaf,Jaarts. 
Geen nood, er kCTamcn wel schrijvers, die w0l 1:cer 
anderG systemen hadden uitgebroed,' of die terugkeer 
naar het ouçie systeem propageerden. Dc Sportkroniek 
leverde _hierin een·belangrijk aahd~el. Men kan er 
de artikelen van o.m. de heren J,',ïeenink, P.Smit 
en D.Iotsy o:p nalezen. Tenslotte perd het een pa- · 
pieren strijd e'.n een systeen -vliri,ar, dat horen en 
zien je verging. Het Nederlandse voetbal zakte des
ondanks naar een ang-st,1ekkend niveau, dus ..... 
spel:peilverbetering. De een uilde het zus, de ander 
zo. De Sportkroniek blies in het orkest dapper zijn 
partijtje mee. Vervolgens ·11adden en hebben wij de 
ontzaglijke hoe~eelheden papier, die gebruikt zijn 
en worden voor de kruistocht voor en tegen het ama
teurisme. De SportkroniJk verdedigde het amateuris
me tegen de aanvallen van.de'berocpssport-aanhangers 
o.m. omdat he·t pro fcssionalisme in ons land onmoge-s. 
lijk zou zijn. Wat h0e;ft het uitgehaald? De beroeps
voetbalbond zal in September van start gaan en pas 
dan zal de practijk uitnijzen of beroepsvoetbal (o.f 

,premi..-:voetbal) hi.e;- J,llOgelijlc is. l[oor de duidelijk
he:i.d zij hi8r ver;:rield, dat Y1ij het bero-,ps- of pre
mi..-:vo etbal af,,ij zen. Wij willen slechts aantonen, 
dat teveel theoretische beschouwingen verwarring 
stièhten en dat ·grote ho eveellîeden papier (en dus 
geld) besteed uorden aan onder,!..-:rpen, die het 
grootste deel der· voctbállers naU\?Clijks of geheel 
niet interesseren. Tenslotte noemen 11ij nog de vele 
artikelen, die ge·:lijd zijn of nog ,10rden aan de 
competitie-indeling. Ook llier zoveel hoofden; zo·
veel zinnen. Degene, die, alle artikelen·over boven
gcno emde onderwerpen in zich op ,:cnst te nemen,· 
Y:ordt het tenlaatste groen 2n geel voor de ogen. En 
nogmaals, uat hebben de voetballers aan dat alles? 
1:7at interesseert het ons, lagere clubs (het groot'." 
ste deel van de IQ1VB) hoe de schotvaardigheid in de 
diverse 1 e klas afdelingen was, zoals deze regelma- . 
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tig in grote tabellen \70rdt gepubliceerd? ,;rat is de 
practische waardé van dat 'alles? :Men sticht slechts 
veruarring i.p.v. voorlichting te geven en bereill;, . 
dat een groot•aantal lezers de Sportkroniek slechts 
a..'llbtshalve (d.w.z. voor de.officiële mededelingen) 
leest. , · 

Láát de anderen schrijven over sys.t81Tien, amateu
ris1.1e, competitie-indeling, etc. Zolang <2r in "LT.2- • 
derlands voetbalspeeltuin"'• (zoals het soms snalend 
\,ordt genoemd) genoeg ruimte is om±. 3co.cco voet
ball-2rs na een ·,;.ree:k van. arb2id gczcnd.e On tspc..nning 
t'3 bieden, interesseren ons· alle geleerdheden, alJ.e 
theorieën niet bijster veel. Zelfs in de gevallen, 
vmarin het schrijven van verhandelingen practische 
resultaten oplev:;rt, moet· dit, zoals bij. alle goec1e 
dingen, met mate ·gebeuren.:· 1 

Hiermede ,;:illêm ,!ij• onze artikelenserie beslui
ten. Wij hopcn,dat nv. duidelijk is, y;at bcdoQld 
,.-1erd, to en ·:1ij in Februari schreven, dat o.i. ÓÓ!.c \ 
Sportkroniek en Sportpar2.de op de ver:cee rd e ,;:cg 
zijnm2t b,.::t' plaats'3n van teveel theoretisc,he be-
schotrningen. Red. 

C l 1 F IC IE EL 
Aangeno:nen als lid. 

r lfo. 46: A.Ho·,,ee, 
~ Jfo, 47: Fc,DekkerKleijn, 
,no, 48: G·.de Haas, 

Statenl~n 88,· 15-5-42 
Pippelingstraat 69,2c~4-42 
Ioosd.rieg 925 A, 26-4-41 

11 • 24-5-42 -lTo 49: H.de Haas, 
/}To. 5C: P.de Haas,. tl 28!9-43 

+=+='+"c+=+ . 
PRCGRAl\W:IA SENICREI VCCR ZON.DAG" l'.l JUNI1qlj'4. 
12.- uur Lens, cpmb. - Velq 2. Terrein 1 lokaal 1 ·· 
Opstelling: A.v. Gástel,H. de Bakker, A ,Bogisch,A. v·. · 
Gein,B.v.Velzen,H.v.Niel,J,Kuypers,P.Oranje,J.Bey
ersbergen, G. Imn, G. v. Westirig. · 
Res. T. Vo llcbregt. J .Borsöoom. 

+=+=+=+=+ 
2e Ronde JUbileumtournooi KNVB ~fd Den Hac • 
De 2 ronde vo.n het Jubileumtournooi voor Lens B) 
uord·t gespeeld op Zaterdag 19 Juni o..s. N::.dere me
dedelingen in volgende iensrevue. 

+=+=+=+=+ 
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!RAINING . 

Ifoe·.7ei rëëêis ::1ondeling' en schriftelijk ,1ord mede".'.;_- .. 
gedêeld, dat in 11et tro.iningsprógriimmo. vernndcringen .'' 
mo2stcn plo.2.tsvinden, r:orden vo{),r de goede orde: 'deze'· 
c!lutr:'.ties nog even in het clû.bbl2,d gemeld: 
Groen Seniorgn I: De training op 'ifocnsdo.gavond moet 
komen te ve:rvo.llen. De· 1eden vo.n· deze groep ,:orden 
nu vcr,:mcht op de Dond0rdo.gavond. 
Groep Senioren II: De leden, eerst trainende op de : 
Dóntlerdagavond, moeten nu komen op de Vrijduravon- · 

,den. Leden die destijds een uitnodiging ontvingen 
voor groep II doch op deze ·(Dcnderdo.g )avond verhin
derd waren, hebben thans gelegenheid tot trainen op· 
Vrijdo.gn.vond. -
In het tro.iningsprogra.nma voor de junioren is geen 
verandering gekomen. . 

·:lij blijven op Uy! spontane deelname rekenen! 
Wao.rvoor gao.rne onze· do.nk! 

De Trainingscopm1issie. 
+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

RESü:L,TATEl:T VA:l!T 5 Ei{ 7 J'UiH 
Voorronden ..:Elisschopsbeker Ve,c-tournooi: 

v.v.P. - .lens 
01~?.Jpic - Lens 
Vele l.ens 
Lens - Naaldwijk 
Lens - Verburch 
lens - R:.1.vo. 
l<:ns - Teutonia 

2-2 
0-2 
G-1 
2-1 
1-0 
1-1 
4-G 

Westlc.ndic. - 1.cns 2-0 
Lens - Es te 9-C 
lens - R.C.D. 3-3 

H. V.B. - jubileumtournco i: 
lens B - R.K.D.E.C.. 2-C 

S.V.T.-tournooi: 
12-i o,rie:r:m 'G'roe:o 
lens - S.V. T. 

C ] 13-,inrii;;,:en Groep B ·1 
C-1 Tons - i7i t Bl.R. X. 
1-C · 1na - Lens i'li lhe lr.ius -· Ic ns 

D.H.B.R.K. - lens 
Lens - V.V.P. 
Lens - Quick Steps 
14-~arigen·Groeu A 1 
.Lën ,- l'.'l:ln 
V.V.P. - Lens , 
Wilhelmus - lens . 
Finale No. l groep B 
Lens - ',7ilhelmus 

1~2 Quick Steps - Lens 
2-1 lens~ V.V.P. 
0-2 G.D.S. - Iens 

' 2-1 
0-2 
1.:.0 

~uick St~ps - 1ens 
lens - D.H.B.R.K. 

1 - Ho . l gro ep 
2-1 

B 2 

+=+=+=+a+";+,=+=+=+ 

2-C 
C-1 
C-3 
1-C 
C-1 

1-1 
G-1 
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BLAüY/" ·;;-1T JCURlifAAL 1 'l. 1 4 40). 

Het v2r0nigingsjo.o.r 1953 1954 is lfu sl-5 's avonds 
12 uur ten einde, •,12.0.rno. Di 1-6 het ni.:;mfo vcreni~ . 
gingsjo.c-.:t .:,".nvangt. Eigenlijk is het maar een inge
·.:ikkëldc geschiedenis met al die begindata van 
nicu:·;;:;~ je.ren: 1 Juni: 11ieu,;:re vcrenig'in,gsjn:Q.r; 1 Scl1-
tember: nieur:e j ao.rgo.ng lcnsrcvue; 18 Decc!mbcr: 
Lens·• niem,e levensja.::-.r; _l Januari: nic,u,,è kalendcr
j2.:1.r. Het is om er duizelig· v1:1n te ,•orden. En nu l'leb 
,ik nog niet eens 15 Augustus: nieu~e s~eeljanr ge
noemd. De :lensrevue van ~o 2-6 geeft.de eindstand 
van Iens A. Cns hoogste junio~enelftal mikte de 5e 
·:Plo.ats met 18 •1unten uit evenveel -uedstrijden. Er is 
toch "el wisselvallig gespeeld door dit elftal. Ik 
·geloof, dat de derde pla1ts binnen het bereik had 

· gelegen. In de onderlinge eindstand bezet Lens 1, ná 
Ben D de 3e plaats. De gemiddelde :prestatie was de 
beste van de seniorenelftallen. Een :Prettig ver
schijnsel. Wij zijn O!) de goed,:; Y!eg. Trainen is het 
:parool. De algemene is een ,·:eek verschoven. Ik heb 
25 Juni doorgestree!)t en 2 Juli genoteerd. Het is 
,,,el niet reglcmcnto.ir, mo.a.r nood breekt ,,et.- De da
gen rond d!" deze keer nogal so;.:Jberc 1° Pinksterdag 
\Zo 6-6) z::1.gec!n kns-elftnlhm deelnemen a['.n ver
schill.:mde tournooien, ,,r.:.nt zo·:!el Zo. 'J-6 nls M-:i. 7-6 
(welke lc-.c,tste ik volledigheidshnlvc un~,r bij deze 

v1eek vc eg) lng de voet bal nog niet s ti 1. I.cns l nru~ 
deel 2..0.n het internation.'.\le Ve lo-tournooi, S!)ee ld-, 
daarin voor het cers. tegen buitenlr:.ndse clubs en· 
behaalde de 1e :prijs. Lens A 10;,o.;:;1 tijdens de voor
.'-'edstrijàen om d-, bisscho!)sbc~cer in' Dordt slechts 
tot de, 2 pl~nts. Lens B :pl~2..tste zich in de 2e ron
de van het H,V.B. jubileum-tournooi en tenslotte Tin
ren 011ze 12-, "13- en 14-jarigc junioren 2 dagen te · 
gast bij S.V.T. voor het S!)clen. vD.n bliksemr,edstrij
,den in een groot juniorentourilooi. Cnze 12-jnrigcn 
bereikten de 5c pl;:,.a.ts, de 13-jri.rigen de 1e .:m de 
'14-jarigen een gedeelde 3e. · · · .. · 

.• · Journalist. 
---======================== ·====================== 
H3T IlT'.I'.3:::ll:TATICJ:JAI::TI VEIC-TCUl1i'•CCI. 

Ons eerste elftal, O:P het nippertje ui tir(!!,nodigd 
om in het internationale tournooi van Velo de plaats 
in te nemen van rrestlandia, .mocht na afloou de 
yro.cntige wisselbeker en de "vaste" eerste - prijs mee 
naar huis nemen. Wij hebben niet alle v1edstrijden 
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gezien en het zou ons bovendien te ver voeren vc.n de 

1'.fcdstrijden een vcrslc.g te gGven, mnc.r wel willen 
wij vc.nc.f deze pl:>.:,,ts neg eens Velo complL'lcnt2rc11 
met de goede org:snisc.tie. In de; uitsl;:igenlijst :runt 
U lezen, hoc d.:, yedstrijden, die 2 x 15 minuten 
duurden, voor L:ms zijn c.fg0lo:pen. J!0t 12 :punten uit 
7 wedstrijd.:,n l2gden- ·,"Jij b.::slc:.g o:p d2 2erste :prijs. 
Het tourncoi rn:i.s zo,;-cl veer de spelers als voer de 

to0scl1.O1.F'Crs erg gcz.::llig en l1ct fci t, dc:.t Tons veer 

h0t eerst t.::gcn buitenlnndse clubs s:pcelde, ll1."'.P,kt2 
het bovendien neg intc:ress~t. Ik heb ze het idee, 
d:7.t ,,ij volgend j:::.c:.r '::eer gr-':'.c;g v::.l1 de :pc.rtij zulhm. 
Zijn. L.dc W. 

Lens in de voorronde van het BisschousbckertouTnooi. 
-· L~ten wij beginnen met het einde, dé uitslagen: 

'.7cstlandia -· lens 2-C ;1.C.D.- Estö ·· C-1 

kns - Esto, 9"'.C West 1. - R. C .D. 3-0 

Lens - R.C.D. · "'.\-"'.\ '\'lestl.- Esto "'.\-C. 

Zoals in vele tournooien ,mrën~ook hier .vele ou

v0r~:c.chte :resultaten, onget,,ijfeld een attractie v:::.n 

hct uisselvc.llig.:c voetbc.ls:pGl. Bekijkt U -de cijfe.rs 

mo.~r vcns. ~ 

Wcstlandio. en :Wns ho.dd,3n beide b0gre:pen, dn.t hun~ 

wedstrijd de beslissende zou z:i.jn •.. J:lJlllller dus, dnt 

die de ouverture v= het tournooi ,.-;.:-.s·; Voor de v.:r
li .Jzer ;;ns' de sp::i.nning er ineens uit. En dnt slacht
offer - cum grm'io salis - werden· ,'lij: Westl=dip.' . 
:prikt,:; 2 gats:n in ons net, in iedcrG spcell1elf,t één. 
Het eerste ontstond, doordat een vrije tro.:p, deer de 

o.rbiter bedoeld nls directe, door onze verdediging 

ten onrechte werd o:pgev~t als indirecte. Westlandi~ 
=n.kte geen fout. Ging in-de .:::erstc helft dG strijd· 
gelijk op, nn de rust b:m.m d.::: vocrhocde vc.n de Nanld-
11ijlccrs er bijno. niet meer c,2,i1 te :pns. Hun :icht,:;r
hoede ·,1ist cchtcr vnn \·:c1-nteri, 2 kc:p- en trc.:pv.:tste 
bo.cks en een buitenge,,oon gcede kce:pcr. Koos &s 
uist niettemin een kristc.lhelder docl:punt te scoren, 

nmm: met een str',.:tl gezicht ,:erd door de· rechts:preker 
buit.:::ns:pel ten tonele gcbrncht. ~n tot overmaat van 
roJnp wist d0 lmieke middenvoor van '\70stla.ndia een vo.n 
d"' ·,:t?inie-: ui tv::ülen met succes te bekronen. Ze ~-:ön · 

'.1et>tlnndia. O1,ze .:edstrijd en danrmee het tourncci. 
Wij ,:ensen' het mooie, gnve elftnl veel succes in 

Sassenheim. 
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Dat, onze voorhoede wel doélpunten maken kon, bewe

zen de beide vo"lgende wedsi;rijden, die_er 12 lieten 
zien, In dè laatste match begon de vermoeidheîid een 
ro 1 te spèlen, vooral bij onze cigar0ttenrokende. 
backs; Die.wc:ren nergens !lleer, 

Wie ook nergens m11s? Leo Fortm::.n! Wij hebben hem 
d" hele dag gemist. Zijn nfnezi. gheid en die vc.n de 
zieke Robert j\fahieu hebben ons elft;::.l danig ver-

- Zl1'é1lct". , , . 
De ·drie ·uedstrijden, het mooie ,,eer ·en de, onder~ 

linge· pret hebben ons echter toch een plezierige· dng 
bezorgd. , _ 

Rest ons nog te vermelden, dc.t Iens de pla~ts in-
n8Jll V[!,n Grno.f Willem II Vac, dc.t verhinderd wo.s. 

P.J. 

R.K.S.V.1'.•e "JUNI0RES-PtNKSTERTGURN00I".l 4, 
c organis::i.toren vo.n het "Juniores-Pinlcstcrtotir

nooi11 moeten bij de ,1ecrgoden ,,el in een goed blo.nd
j e s t::-.an, n11,nt-de regenbuien die voor •het Pinks tér'
rmekend gereserveerd ·\,aren, vielen op- de nedstrijd
lo ze 1e Pinksterdag, terr!ijl op de beide toUTnooi
dagen, Zaterdag en ]:;ri.hndo.g, de zon alle mogèlijke 
mede,!erking verleende. En do.ar verder de o rgnniso.tie 
(geen kleinigheid bij een dergelijk groot aantal 
deelnemers: ongeveer 4COT) uitstekend 1:0.s en.'dit. 
van de sportiviteit van de'ko.nt der s~elers van alle· 
deelnemende elftallen evëneens gezegd kan worden, 
zijn het t\·1ee bijzonder 'prettige dagen ge1rnrden. 
Waarvoor vanzelfsprekend o~ze dank aan de organisa
toren! 

Ook wat de resultaten van onze elftallen betrefi: • 
kunnen Y/e tevreden zijn.· 1:ra de twee uedstrijden van · 
Zaterdag deelde in groep· À,- 1 Iens met Q.uick Steps de 
eerste plo.o.ts (4 punten uit 2 u-edstrijden). In groep 
B 1 stond Lens toen bovena::m, eveneens -met -twee . 
oven1inningen •. Ona jongstï:: elft()l da.aren.tegen stond 
nog puntloos op de onderste plaats, • 

Dit laatste team deed het 2c Pinksterdag beter en 
· boekte toen t,.ice over.1inningen, mMr tenslotte wera 
-van Q.uick Steps nog verloren, zodat het op dé één n,1. 
lantste plao.ts eindigde. 
· ·.· Het 14-jarigen clfte,1·, dat· in de eerste weélstri.j"
den zo goed partij gegeven had, bagon lfk'1.E.ndag met 
een onver:m.chte nederlaag tegen Wilhelmus, dat de 
eerste do.g slechts 2 punten verg~.o.rd had, doch t.en-
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;latte toch nog (en i11et 3 ïJunten-;~~r;pr~ng!) bo;en
:i.an ,::rir.>.m. J!fut een gelij~:: t,p::::1· tegen Q,uiclc Steps en 

,, een 1-v nederlao..g tegen D.R.:B'.R·.K. (<:Je eerste ovtr
:1inni~g va.n d-:: geel-ï~itten -,n •••• hun -,nige do-,1-
punt! J b<;sloot dit elftal het tourm:ioi, zodo.t h-::t op 
du ro.nglijst sa;:ien met ·'.t,uick Steps; dut hetzelfde 
doclgcmidduldc hn.d, op de derde pl2.:::.ts km,_7Jl. 

· Ons clfte,l -v2,n 13-jo.rigc:n blc:cf ook .Maandng ,:in
nen, zodat het de eerste plnats in groep B l beha:::.1-
de. De fin:i.le tegen Wilheliaus, eerste uit B 2, ,1erd 
tenslotte verdiend met 2-1 gcTionnen, n:i.do.t de geel
zr:a.rten eerst de leiding genomen hadden. 

En zo uas het aanvoerder ~im Stoov6, die tensiot
tc bij d.:a prijsuitreiking C!.o,n het Westeinde, onder 

· Iuid gejuich van de ao.m:ezigen, de eerste prijs in 
ontvangst mocht nemen. 

A.v.G. 

DE Eil1DST/üIDIDT BIJ JENS l EF IBJ:Ts· F IUIDEF: 
4C klas E (22 v1edstrijde11): 
De lfusschen l 16 3 3 35 71-25 
lens l 14 4 4 32 52--=<2 
Hi B.egersb. l 13 3 6 29, 6C-24 
V,D.S. 1 12 4 6 28 4-:\-42 
Zwart Blo.uu 1 á 4 9 22 39-51 
Ful:L Speed 1 g 9 21 22-21 
D.R.L. l 6 lC 18 39-40 
Q.uick Steps· l 7 4 11 18 37-50 
l'.D,K. l 5 8 9 18 29-42 
Steeds Va lh. 1 6 4 12 16 36-49 
Duno l 5 5 12 15 40~58 
•t Noorden 1 4 4 14 .12 29.:p3 ge Kl~s G (18 ~edstrijden): 
.D.A. . 16 l l 33 ll0-27 

Gr.W.II Vac x) 14 2 2 28 84-28 
ll.H.L. lC 4 4 24 53-29 
lens F 9 2 7 2C '45-36 
ltuick Steps i 2 9 16 39-48 
YliThclüus 4 · 8 16 47-6~ 
:X·.R·. V. C. 6 2 10 14 51-6 
5..V.T. 4 4 lC 12 37-56 
:B:l.C!. U".1' Z.,;.:irt 4 3 11 11 37-65 
V.V.:? .. 2 - 16 4 32-10,7 
:x) Gr.W.II :Va.c 2 pnt. in 1nind. t,.n.o. tegen G,D,A, 
up 12-9-'53, 
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·-····:·:·,--, "':';ii'ii'.'i :m"ir·s 'i·~·:v:=u·~; .. .. .,, 
.. , ... ':· Rëda.c"tle::L. de Weert én À.v.Gas'tel" 

. · Giron.Ullllller :, ._Penn. L. e'n S. : 33. 67 .11 . . 
Terreinen Ccken1:iurgh, eind•, laan van Meerderv00r·t• 

G:Jlî)A 
Dn;1d.e~·clag 17 Ji;.,,i: • Veldtre.iniug voo:r· ile 1,e1üo ;·c,n,, 

A-g:::oep. 
Y,•i,idag 18 
Zaterdatl:' 19 
Zond3.g ~ 20 
Maandag 21 
Woensdag 23 
v7o.ensdag 30 

Juni:· 
Juni: 
Jur~i: 
Juni: 
Juni: 
Juni: 

Senio rên- e:c1 juni() rent::a:ining. 
CckenbJ.;:-gh f€'.J}}e::~Z.. 'trccr -juni.o,,•c:3 
Lens B. · 
Clubavond. 
P".PJ.. ·, ·1 en t-~; ~-n on ""k-11·ouro-', u.. ,.1.., • -- ~ ... <.k_J..,,..,; • .t ,._,,.., 'C. · c.l.-• 

Alge.m,óe Jaarvergaé.e,·ing. 
=============:====::::::==------=====::;:;=·-=--- ----===-======== 
DZ RGDACTIE AAW Hfi:r \7C8nD. 
In deze Lensrevue treft lJ de agenda nan van de Al
ge;,1ene Jaarvergadering, die DJ? '.7oensdag 30 Juni 
a.s. gehouden zal wc rden in· de v ei-gade:::-zaal van cl.e 
R.IC. Leeszaal, Sophialaa,n (! (bij Plein· 1813). !-Iet 
is dus weer zover. leder b.d van 18 jaar en ot,der 
is verplicht deze: vergade:r::.'1g bij . te v1onen. Wij 
willen daarom niet vragen, )f onze leden er a.u.b. 
ui'llen komen, ,·mn•t een geer. Ienslid vieet. '.,at plicht 
is. De bi-j1:mning v11n· de "a· gemene" is_- echter. niet 
alleen een· plicht, doch bo: ,e,m recht. Het ·zou ,dc1;1• 

_zijn van. dit.. recht,·geen get.Ji:-uik te ms:-ken, ~-_,ant . 
juist bij deze gelegenheid .:an elx: lid zijn rn:ming 
geven over het gevoe.rde best· 1ur::ibeleid, zijn eigen 
bestuur kiezen, eventuele gr even k,mbaar maken·, 
etc'. Cf U nu spelend lid beni; of niet, of U. in het 
7e speelt of i.n b.et 2e, op de, algemene· vergaq.ering 
kunt U zeggen i,a t U o-p het hart ligt. . . 
Daarom dient elk lid er op 3c Ju.li te zijn. Ret is 
een plicht tegenover de club en tegenovèr zich-.· 

· zelf. Het is een. :teoht, dat niet onge.bruikt mag 
~-mrden gelaten. · · · R d 

· .. e . 

== '====-=-~·•- -=======· ==== '======== . ==========:...-==== 
' ' 
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OpToep tot alle ge,1one TT<lrkende leden van de 
R.K.V.V. lil.enig en Snel" tot het biji::1onen van de 
Algemene Jaarvergadering op Woensdag 30 ;Juni 1954 
te 8,-- uur, Sophialaan 9, R.K. Tocszaal. 

Volgens de statuten zijn gewone '.,erkende leden 
zij, die yoor 1 Januari van het lopende jaar 18 
jaar zijn of ouder, jaarlijks een vastgestelde 
contributie betalen en gerechtigd zijn aan oefe
ningen en ,.,edstrijden deel te nemen of enige 
functie in de vereniging te bekleden. 

AgenB:a: 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen van.de vorige Algemene Jaarvergade-

ring (26 Juni •5-:i.). · 
3. Ingekomen stukken 

,eventuële mededelingen. 
4. Jaarverslag van de secretaris. J 

H,:;t algemeen Jaarverslag ,,ordt ge-publiceerd 
in de T..ens -revue . . 
De: jaarverslagen der commissies liggen op de 
clubavcnd van 28 Juni ter inzage. 

5. Financiëel cvc;rzicht van de penningmeester, 
Begroting..vcrenigingsjaar 1954/195; liggen op 
de clubavond van 28 Juni ter inzage. 

6. Vaststellen van de contributies. 
7. Bestuursverkiezing. 

Volgens de nieu,:0 sta tuten treden alle be
stuurs lcden jäarlijks af, 
Herkiesbaar hebben zic.h gesteld: W.Praalder, 
voorz.; H.Houkcs; A. v .d .Bosch; .P. Juffermans 
en L.de Weert. . . 
Nii;;t-herkiesbaar zijn: J.v.::::,uxemburg Sr.; 
H.Hi;;lmichj J.v.Vcmrocy .::n Yl.Verheggen. 
Het Bestuur stelt d;; leden de volgende nie.une 
candidaten voer: A.}:c;;fnagel; L.-V.d.Mcer sr. 
Deze voordracht is veer uitbrciding vatbaar. 

8. Verkiezing Eco en kascomraissie. 
Het bestuur stelt de vclg,mde candidaten veer 
dt: Ecc voor: C.Hoogeveen sr.; P,de L-eem: sr.; 
J.v.Venrooy en R.1fuhieu sr. . , 
Go.ndidat.en van het Bestuur voör de kascommis- · 
sie: H.Haastepad; C.Visser; S.Kroon. 



\ 

' l . I ----------------------------------------------------9, Benoeming door het Bèstuur van: 
De overige commissies,. redactie en bibliotheca
-ris. 

lC. Voorstellen: 
11. Rondvraag . 
12 Sluiting. 
Alleen a.e ge·::one i,erkende leden hebben ter verga

dering stemrecht. De leden ·.-:o:!"den d1•ingend ve1·zccllt 
yóór_ de aanvang der vergadering de :i;::-es-:mtielijst te 
tekenen. · 

Bij het ge bom, der vergaderzac,.l j_ s e -:,n fietsen
stc:-.lling annex. Deze is binn:m., n::m dw éLGhterzijcle 
van het geboun. Cok garderobe aEm·.,ezig. 

~r2leden en leden van vcrdiGnstc, die niet tevens 
ge'7:o en ·::erkend lid zijn, hebben een adviser2ndc stc:m. 

:lbnn-2 lij ke ond.::rs teunende leden kunn;:;n als tee
ho brde rs tijdens de veTgadering aarr:•ezig zijn . 

. • 

. Jaarversla,rz va.n_de. R,1{ .. V V. _L:ni,;:-_,~n_ Sn:,:l _19i~;;:)S'i4 
Tijdens de A.V._ van ~6 J\m.i 1953 ·.,e:.de;1 geea ·:•ij-

zigingen am1geb:ct1.cht in l''-'?t bes tuur. · 
ne verc:Y1ig1ng s:..:p,:r··'.:·1:c ~~e:r :!. Jun:i ~-95'J: m-:t 25':1 lc·-

den en •ir,. cl•-r,ro{ ''l"·"' 'f,'-, ···,,rc1~n di' t J·a~r·· ,.,?r, P' rsc~0•1 ,:..\.,\.,_ .v._c..,.,,,;_; :'-i.l • .L:J..1. • •• _\.- ...., • \,., ., 1:",.. L!-J 

geballoteerd en aangenc-,sm als led'en·; 24 leàen ;:eg
den per 31 l:ei 1954_ hun li.dmae.tschap op, zodat ons 
ledenaantal per l Juni 1954 is gestegen· tot 279. Van 
deze zijn· er 127 junio:re:1: 
. Per 1 Juni 195'4 bezitten ·;Jij nog 189 donat0urs. 
In de loep van het verenigingsjaar v:erden l< niem'e, 
aang'i:\.'crven, maar 24 zetten hun geldelijke bijdrage 
stop. Voor alle leden zal het nodig zijn· te zorgen, 
d::i.t onze donc.teurskring y:ordt. uitgebreid. 

Cp genoemde A.V. ·.,erden dè. nieur.:e Statuten der 
vereniging goedgekeurd en kreeg het Bestuur de op
dr:::.cht om de rechtspersoonlijkheid 2.2.n te vragen. . 
Per 10 i\füi 195'4 heeft het H. M. Koningin Julinnc. be
ha:-.gd onze veri:miging de Koninklijke Go edkeurirg te 
vorl~ncn. ~ , 

. Deze Statuten· zull,:;n ann de Bisschop vnn P'-2.nrle::,, 
Z.~:.3. Mgr. J.P.Huibers 1~O-rden, voorgelegd cm 001: 
herni,:;u•.:de Kerkelijke goedkeuring te v,:;r·.,Grven. 
· De. commissiè tot herziening van de St::.tuten en 
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:::.:et H.R.· heeft ha"J.r vocrstcllen het Bestuur doen 
te .:-kom..:,;:1 De c'cnm1tssic is VC!.n 112.nr tit2k ontheven 
ne:t 0~ meest oprccht·0 dct.nk. · 

De voorstellen tot hcrz.iening van het H.R. zul
è.cn de leden in Se:ptember kunnen tegcmoe t zien. 

De ocrn:peti tie 1953 /1954 ,::erd o:p 13 Se:pt. geo:pend 
1:iet e2n H. Nis in de kap.;l van Groenesteijn. 

Het bestuur vergaderd.:: dit ja;,r 12 maal; nog 
v-:rschillend0 r.mlcn m0er ]mam het dagelijks bestuur 
bijc.:en. 

Sinds 14 Jan. 1954 ·.:erd h0·t secret2,riaat waarg0-
11omen door p. A.v.d.Bcroh. D1'J.r, H.füilmich ,,::i.s door 
omstandighcd2n· niet lang0r in st2.at deze functie 
uit te oefenen. D::i.::i.r een en ::.nder gced \/2,s geordend 
en bijgehouden konden. de ,.:c rkzo.o.:uhGdcn vlot 1:0 rden 
o ve rgcnom2n. 

A'"m de incasse:'-'rd;::rs 1:crdt dank ~ebr'.'.cht voor 
hun bereidi:1illigc hul:p 0.011 d,e 1 s te en 2de :penning
m.:"ster g;:,geven. Wij vertrourien, d0t m.;;erderen ba
reid gevonden zullen uordcn dit· ,;erk het volgend 
ja::i.r voor de vereniging te doen. 

De Eco, gekoz.;;n door .èc A.V., biccf niet geheel· 
in t.1.ct. In Oot. 1953 meest Dhr. J.Villcns zijn ar
beid tt.ls -2co-sccret:tris ,,1,,,:,gcns· een ernstige: ziekte 
neerleggen. Dhr. P.de Toeutr sr. ,,erd door h2t Be
stuur be:reid g2vondGn dez.:: o:pcngevailen pl0~tts te 
be2z2tten, ho,n:el hij zijn o:p d-:: A.V. ing0ncm-2n 
sto.ndpunt handho.afde. Verenigingsbelangen gingen 
echter in deze voor J?ersoonlijke, meende hij. 

Het ao.nto.l afschrijvingen voor ,,edstrijden liep 
o.anmerkelijk terug, hoe·.,el de indruk er is, dc.t 
door scnnnige lGden nog al t.: gemakkelijk 1:ordt .. o.f-

. ge:: ch.revGn. Het '.,egblijven bij ,;edstrijden la:él.m nog 
voor, têr,iijl hiervan geen kennis ,-.,as gegeven aan 

·· het secretariaat. Vi~r leden maakten zich hieraan 
herh"J.al~elijk schuldig. Bij de o:psteliing der elf
to.llen ,1erd hiermee rekening gehouden. 

Hoèw-,1 meerdere mu.len per Lensrc;vue uerd ao.nge
spoord o:p tijd voor lfudstrijden en oefeningen ::a.an
·_;.:!zig te: zijn, s chijnea di v..,rEl0 l0den dit verzoek 
niet ~u s2ri"=UX te nt~:e:n ~ _ 

De gang vc.n z:"ken in de Eco he2ft zich, behou
dens één gev-o.l, gekenmerkt door de nodige rust en 

, 
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ting0n der elftc..lL3n t2 v0rbctcr2n m2t n.ls g0vcJ_g,., 
dn.t over h0t alge~,1cen in de comoetitie nog vr·ij b2-
vredigende resui ta.ten ...-1erden b'et~ikt. . 

HoeY!el de suelers vo,n het ls hun uiterste best 
deden, ~enden de hoouvolle ven1achtingen niet 1:orde" 
bevredigd. Wïj willen slechts hopen; dat bij de 
volgende comuetitie onze keurploeg,tot een grote 
d::,,2.d in st['at is. · 

Vc or de overige elftallen zijn de uerspectieven 
van dien aard, dat in de toekomst betere resultaten 
kunnen worden ven1acht, gezien vooral onze 1,,0 le 
jeug_dige spelers met voldoende ca-pacitei.ten. 

verheugend is, dat op het gedro.g van onze· spe-
lers niets uas Q.O.n te merken. Als goed voorbeeld 
mogen hier speoio.:1.1 de spelers vo.n lens 3 .,,orden 
genoemd,·die de n[',::!n van de vereniging hoog hielden. 
F.ierdoor en door het optreden vnn onze mensen voor 
de verschillende connuissies der KNVB-afd, den Ifü:cg 
·.-:crd onze n~,o.m eer ~o..ngedn.n.n . 

. De o.r.mvoerders en leiders :10rdt dnnk gezegd voor 
hun ,,erk en optr.:!den. , 

Ai;,,n vergnderingen en besprekingen uitgeschreven 
door de lHCS,uerd door ons steeds deelgenomen: Cn
der,·;erpen di;; ter sprak.1 k':.•ismcn TIC.ren o.a. et pu
pillenvoetbo.l en het spelen in gemengde competitie 
door de junioren. . 

'In een schrijven ged:cteerd l lh:-.rt 1954 heeft 
Mgr. J,P.Huibers bepaald, dnt'1:1.lle fusiebepalingen 
diem::n gehandh1:1.a.fd te blijven. Door dit schrijven 
blijft het dus 1~el toegestn:m, dat de 17-jttrigen 
ingedeeld ,·1orden :i:n de neutrale A-klasse 

Drie leden zijn voor de NKS-leiderscursus inge
schreven, uelke op geheel niem:e leest ,.:as ge- ' 
schoeid. De cursus duurt 4 j2.ar en heeft de pro
bleembespreking met elkaar nn een kort~ inleiding 
als vo.rm. 

Aan. de hand van een rapport ·der deelnemers heeft 
het Bestuur on uitnodiging van hét Bestuur inIB, 
district den Haag, de mening der deelnemers over 
deze cursus kenbaar gemaakt. , 

Wij ontvingen een uitnodiging voer eend~ deel-· 
,nem8rs .a,è.n dezo. cursus om tijdens een reünie d.::r 
cursisten dit r::.ppo rt ui teen te zetten. 
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D0 Jur,'. z::.l v,;lg,,md ja.::.r ni0u,1 l0ven ·.:ordi:m in

gei.".lc..z--:n. TI2. bi::doc ling is de junioren sterker in 
het ·v'"e1.·enigi~~gsverb~1d in ta sc:1.:1"k2lcn. 

Ann de pr:è,ctisch2 opleiding v:,n jonge leiders 
z~l veel F'!.~nd0cht geschonken g::,~n ,;.'orden. 

D::mk 2.a.11 de leid0rs voor het vel:.: '.!erk. 
Een elftal va.n 17-jo.rigcn is uitgenodigd deel te 

nemen Q['.n het tournooi om de Bisschonsbeker, ter
Ylijl het B-0lfto.l kc.mpiÓèn r.erd._De resultc.ten vun · 
de overige? elft:cllen zijn bcvrcdigend-ofv:el ma.tig 
te noemen. 

:tb de vorst-periode en op het einde vo.n de compe-
titie U.'.!.S de opkomst v::.n, sommigen niet goed te noe
men. Dez0 leden ,-:erden niet opgesteld ·voordat zij 
C<:11 vcrklo.ring ha.dden u.fgelegd. . 

De :,.:i.nkla.cht v::\n verenigingei1 d:ot leden ,,o:..·d.::n 
geronseld tJerç.l nr.ci.r ['...~nL.:iding -v ...... ~n 0~n gevc.l, -,.;;'.:'..~r
mce zich,z0lfz de pers bew.oe:idc door de KbTVB-a.fd. 
den li'.".'èg in een bespreking met ons onclerzo ch t. Hèt 
Bostuut' 1ict n~CLr c..~nlc-iding vc:.n etit ges-prck, d:1t 
g._;·:1.~cl i~st ons voorde2l uitli;;p,· l:011 offic~_ëlc :pu
bJ ie.~:.tie jn ,l,; Bportkrcniek- velgen, -::r..,r"rui t blcük, 
do..i~ .~;.1 ij gl)h.,3:01. j'::tist zijn" Ben z0lfcl..: çirc:rtuiging 
b!_0ck ook uit hr:t stc.:ndpunt v2.11 het. BLs.tuu!" i:HCS,-
di stric -~ Den IL'è·'.g tij den:, de j :,.:--.rv0rg'èdcring. 

Ae,,n n.~t ZO~!\,;l'k~l) d0r 2:Ks t..:: Vught Z'7..l met ±. 5c 
juniorcm,•.:crden de:0lgenomcn. De sportd'.'.g 1953 ':.'erd 
een succc9. 

:l,l:t genc.::gcn werd verno:;wn, d.'.1,t •1erschill0nde 
sportbonden stelling hebben genomen tegen het t0r
rein0n-beleid der Gemeente. 

Ac,n het optredcm V'èn Dhr. ,;:r. Tem in een nc,:1.dsver-
g~d0ring ,;;[1.s I-cns niet vreemd. Ver_ontrustend in de:
Zf: situo.tie is, do.t lckenburgh binnen o.fziénbo.re 
tijd go:1.t verd•.1ijnen. Verblijdcnd is; d:èt IJOgingen 
in het \:erk uorden ge,steld om deze verenigingen in 
het.Westen vc.n de s tn.d onder te br2ngen. · 

1fu de l'èc.tste be.,oners vo.n de Fru1.tveg zijn on-
dergebr';.cht, heeft het Bestuur niet stil gezeten en 
vclgt het een en o.nder '"'..n.nc1~chtig, 

' Hoc'.,el vel.:: uogingen om tijdens cle 11interma.::i.nden 
z~.L,n t<c: huren ,c or indoc ;rtrc.ining. •.!::.ren mis;t.ukt, 

· ken de tr:.,.ining op 10 J\!cc.rt ·!;och beginnen. Een 
greep senioren trc.inde in de duine:n, dc.c.rbij do.nk-
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. b::.r.r ge bruikm~encl vc:n de lclecc1 - eon ;,c:sge: leog:nJ.1.eodGn 

vc.n de HVV"Quick 11
• 

Om de tr::.ining te regelen ·.,r.s !'L'.'.'.'.ndc:g:.wcné!. 1 lh"Xt 
l"..c:t een tr::l.iningsccmmissie in het leven geroepen e:n 
-::ercl,Dhr. J.Willems tet tr;:üner benoemd. · 

Sedert 12 M.:i wordt er met 2 groepen senioren en 
3 groepen j unie ren getrnind o:p Cckenburgh. AllG ::1e -
a.e,_,e:rkenden ·.,ordt zeer ho.rtelijk dn.nk gezegd, 

De :::.nimo om te trnineri, om iets te be:reil .:n blijkt 
uit de trom7e en goede opkomst en uit de vo~2r"n1;Jheid 
_der deelnemers, , 

. 
De Pepe organiseerde in Augustus 195~ een goed ge

SL'.12.gde sterrit. De I.eris-feestnvcnd en -vn.st:nnvcnd · 
zijn goed verlonen. Bijzonder nerd aando.cht geschon
ken a;,,n de club::i.vcnden in de vrintermao.né!en .. 

De technische ve.rzorging der I.ensrevue rJe:-d sedert 
half September geheel ter h::md genomen door eigen 
k'.rachten. rfa:1.st de administro.tie, welke de fn.'llilie 
v. I.uxeruburg ried erom verzorgde, 1Jerd de Revue dbcr 
Dhr. A.v.G:1ste1 getypt en door D.nderen bij Dhr. P 
Krol gestencild. De Revue ziet er nog niet geheel 
uit zc::.ls wij' wensen, mnnr als spoedig een goede 
ty:pe-mo.chine zo.l zijn &".ngesch2.ft, b,o:pcn wij, dct l=r 
,,eer een grot../ verbetering z'l.l intreden. . . 

De leden y;ordt .uel ernstig .onder hun narnhcl:tt ge-
br2.cht, d'.'.t ,;:ij ve:r-.,,'.'.cht.:m, d::i.t zij vele D.d.ve:rteer- · 
ders in de Revue zulle,n a2.11brengen, o.nders z:'.l.l ock 
zeer s:pcedig uellicht de omslng vn.n de Revue mcetèn 
ver,ch!ijnen. 

Da.nk Tiordt, g.:br".cht n.nn deze ,!erkers en /\On deze 
,,erkers en ~n all.J commissieleden, die de steecl s om
w.ngrij kcr ,,ordende t".t1.k vc1n het Bestuur met hun bes
te kr:-:.chtcn hebben· g.:tr~,cht mede tot. een gci:?de ver-
vulling te brengen. . · 

Er ~crdt v2.a.k veel tijd van U gevrangd, maar in 
. ,een groeiende vereniging nls To:us is geen :plaats voor 

figurn.n ten. · ' 
.·. Het. lijkt mïj d".'.:',rom goed n.;I.le l;:;den nogmo,nls cn.L 
der de' ::i.andr1:'.cht te, brengen, dat zij niet n.Tuen lid 
zijn van een vereniging om te voetballen, maar dn.t zij 
,tevens ver,ilicht'· zijn om d~ze v;;reniging. te brengen. 
tet groter bloei. Als er iets hanert in Jens, dan is 
het ee;n enthcusio.st verenigingsverband,· ,,elke naast 
~en sterkE: innerlijke organisa.tie en een technische• 
1 
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1 
ç:nc1c~1:GJ hc:'t Ï..:-' -:, '_l2,.t ,;,rij 1~1ct d~...,n1èb~3rhei~ ·mcigen · 

+;~rPfZi .. .:n op 19~;3-:954 'L1cct' l'l0t v-.?rCnigin.~s1.1erlc :te--_ 
··· · doe· · en•1· ·,1,i·n, n-ro "P ·· •re' 'l' '"r•-i ch·l- Voor·"l d~ ~...:i.::l. ~ -1 ~--J. .1: .. \.;, . ..1.'- '-= -...; •• \,. _ • ., - ,..i..,; ~-- ,.,, --~ ... .,_~ \,.; 

- 8ng(?rcn bli jvi.:n tt:v12\.?l c..ch t0I" c11 ztjn zp,2i-- ·v:-:-. .:-...k ni.::t 
_ .:.:::r b.::sc~1i.k:(ing. T\~ ''.,'Cinig .:10dG-:·:0rking _ç;n _te ·g:röt0 
·.nstCL·bili tci t j_~ è...;rh:~lvc ·.~--...~ .. r te ne:mcn bij de vcr
"3orging vnn vc lCtcn "011 .c:1:-:. t.:r,!.['..~-...J.. 0n d..::: vcrZo:cging vc-..n 
~c Lr;ns -l'CVUQ ~ Dcze:lfc':i; r;.::cG·t V'.:'..TI .gebrek :"',D.11 b01C:.J.:l[!-
G t~llii:g s:p..1..--e:elct cok v.i t· c.:c• t-:.~scnti0s bij ~,-:cdn t:-ij den 
_:;-._1 o,:;!'cning~n, het 7..:::r.:~::'..rlc zon '.""C~n d0 c lubn.vcnc~ en 
2'2 ,::cinige biJl~'..ngst0lling veer C"1.; v..::~:i:ichtingcn V:-:'.n 
~;ns 1atc" Ycor_....~1 bij de nit-·;:0:dr;trijdcn. . 

T,~ns~.ottc -:.'il ik dr?.nk br~rng0n c-..:::.n d;:; H(;rcn B(.°:-· 
.. ~ t\1u::H lccl'2n.~ in het bij zcnc1c-r r.~,n hen, dib 1:)5 j de "'.7i s
tï:3 ling hu:1· functie• zull0n n.20;. .. lc,q-gcn: Dhr. :-LI~..::lL.1ich, 
:.v,:'."uxc:ill1mrg, J,v.Venrccy .::n 7.V.::rheggcn. Vccr:::.l 
_j_j~:7: 1;1ij een 1:clgi2me:0rid0 do..nk op zijn pl--:..:.:.ts veer de 

.:.:.:i::..! I-L.:r811, die zeer 1'1.ngti tijd- het belang vn.n Tons 
i~bben-gedi.::nd <.:n behartigd. . . 

-:f:Cg1.: ·het ons gegeven zijn, dnt ·~.1 ij o.llen he:t vol-
·:enè Li;~'.:'.r onder Gods zegen ueer r.l cnze k:r,.cht kunnen 
::-::v0n cm c:p de ingcsl-igen ,:eg veert te g~.'.:'.n en veel 
·._·eer de vei·c:niging tet stand te brengen. 

ifo.mens het Bes tuur 
d.:; 1:.1."J.n.rn. Socr .. 

A.v.d.Bcsch. 
~==================~=====. =====================~= 
·_;:;sur,rATE1T V,ür l< Jill"I 10')4 
.-:~v:t--:--~i~b-il0umtcurncci: --. Vric11dsch,,1ppclrilc 
:C,::ns B - V.:llk011icrc 2C--l Lens cemb. - Vclû· 2 2-5' 
----------------------------------------, -------~- -----
:,LAUW wrr JCUIDJAAL 195,/1954 (41). . 

. Voor Di 8-6 heb ik.11og een .st2,'.'..rtj0 b<.:,,:'.'-::rd V".n •t 
",\)lc--tcurncoi. B0hr'..liru d12 .·uissc.lb.:-k2r \..-n cl,.; v·"..St,.: 1..:. 
:;,rijs ontving Icns nl. neg 0c:11 vt::intjc: uit de ·11,:,..ticL:in 
v:i.n H..::rr Pr;:sié'.ent' v:m · de Duits-:: club- rcutcni.'.è uit 
G'.'.usto.clt (B.Jicrcn) •. Cnzc prij z.::n:.::;:.st hèeft nu dµs zilfs 

. een buitenl;,nèsc trephcc; Gp De lC.-6 ~:crcl ik in mfJn_ ·. 
!.'Crl-"'..etg gegrepen c~ccr hot ri:;c:n.cti..:-b.::stuurslicl.·.Dc ·:JJl;.. 
gcracnü is ni0t cp 2 Juli, ·r.1:;.~r· c.:p 170cnSd~~g 30 Juni en 
.1r is gc0n sprn.lcc V:'l1 cv:::rtrc:è,ing Y'.'..n. h.Jt jcglemcr;it, 
bijt hij mij· to 0. Ilc '.:rm 1:ic 'G .'.ènders de en é'.1;,11 deerne s:;- .. 
dig h2t hcc fc1 buig0n ..:!n :T ~ --..r ·.:c-.:r ·vc1;~Î1d1.;rincrcn in · ' 

ç . , . 

. mijn _r:.g.::nc1..c.. ~·--.,nbrcngen.· -De I.-cnor~vu~ 'b-2v0t 2 cinc1stn.p.:._: 
den, nl. v= L2ns 1 en F Bc:i,c".~ elftrcll<.;.n b(;,!:éttcn·ccn 
goede pl,,'.èts. Die vrcn het ecrsfe is zelrs uitstc!teild. · 

.Trm l"l'11\-.l i ~t. ·· 
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!c,.lU-fS• ZAKAGE1'1"DA 
Donderdag 24 Juni: 19·. 30 uur: Senicrfmtraining. 
Vrijdag 25 Juni:_ 19.30 uur: T:.:•aining voor senio-

Zaterdag 

Zondag 
Maandag 

Woensdag 

Zondag 

26 Juni; 

27 Juni: 
28 Juni: 

3c Juni:. 

ren en junioren. · 
15.-- uur: J·uniorentraining. Er 
is ook p·laats voor trainende 
senioren. 
lens B. 
Clubavond. Jaarverslagen der 
conrr.üssies· en begroting liggen 
ter inzage. 
's lriddags· pupillentraining op 
Cckenburgh. 
20.-~ uur: Algemene Jiaarverga-
dering. ' 

lJ. Juli: Lens-sportdag. 

IE R:~DACTIE AAl~. }JET XlGCPJ). 
In de tijd na de corapetitie en nog vóór de 

schoolvacantie houdt I.ens altijd een z.g. Sport
dag, waarop de voetbal e"en ,ainder belangrijke rel 
speelt dan bij ons usance is. · Oorspronkelijk bedoeld voor junioren en pupil
le~, heeft de Sportdag echter ook de belangstel
ling van senioren getrokken. Ook bij.hen leeft het verlangen in lopen, springen of kogelstoten, doel-

. schieten of balwerpen dé. krachten met anderen te 
meten. 

vo·or dit jaar is als datl.llll voor de Sportdag --,_0 
vastgesteld: Zondag 11 ·Juli. Laten wij dit a1,.r'ast 
noteren en ons gaan voorbereiden o:p-de spelen.' · Een eveneens-belangrijke datum is ~o Juni a.s., 
wanneer alle leden van J.8 j à.ar en ouder verwacht 
worden op de Algemene Jaarvergadering. -Voor de vergeetachtigen: d~ze vergádering wordt 
gehouden -in de R.K·. openbare leeszaal, Sophia.laan 
9 (bij Plein 1813). Mnvang 8 uur. .,. 

Red. 
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12 ...... nu:(" D .F .J3 .R .K .. - Lt•;ns B J.'i;::,:-,::-e:.n Juvent&s Ccke':..1-

bu::-g~1. . 

F, nBa .. :·'~. H. V.B. -Juniorentourno OJ.. _, 

1J G\;}.5Jk sr:el nordt 2 x 7½ min~Ut ver-1.en-?fd 

Inr1.:1.~n cl?/::' "D.og geliJk-bèslis::'en 3 straf3ch:::})I•-~y, 
:lee:·· ·:i, ":··2rschillende Sl)elers.. · 
,·-~ 1-~1 ·• l" •• Il ··,0 st'ng H ··r l]•> ,·te;J·n J" ,1 i'f-P." 
"·'i'hJ ,,t, , .. • .. ... [:_ . • .. ·V•, ,l'C J. -~ , J.-•· ; a en .. , ;i.. , • '/ • ,. ~. l._ - -··" 

1. ·• .• ,,·,·,·,·•1!, ._ ••.. ,. ~lcorió A V •-1·e>r•1 R ,To··"· 0 Cr -!, "1···.,.'•,-
... ~.i],-lj,t;,-·:~t-- .,_,.1.!.., v .,_,J.,_. .J.,- ~ ,J;1,C",. ~. :;- -•t.1 L.l:.1,:.\.j.J-.•. •,J /,<.,,-•. • 

k0::-.:·G "Yi., -.:_.· .. ..:-.~ j_n 1 F ~ v ,:l d "lans, 11'. Gc:;ri t.sen. · · 
Ro ~ d r} .. ··:re r:1aa:c ., C "I•:'Ï'•J~sho ek ~ L0 id er Dhr. J ~ WJ. L'. <:ms .. 

Gx0118Icc11t..:1·: JI.1r. P~:rticcrsho..;k Sr" 

F ,.~r•r.,c, 
..... •., ~ .!. .. _; ·~ .... \._,' 

·,7j_j J~-~bbr-~n e1-;:-1, prettig~ ol)dracht ...... -00:."' c.:G::ü 0~e.n·Gc"l 

v~,:.~. Gll!!i(; 1tT~!.t~nd2:.:1" Wi.j he0bcn n:1..~ · voer d.0 l:..1)?;1•~nje 

c~~_pa "t:ï ti~ oor-. f-'J te ... ~~an hen nodig" LatG11 zij dus 

snel naa1· ·.lc fot)g,:2.a:C gaan en aan ons· a:lrcs, 
lfocrfö,al 75, lief:;'!; 2 foto's inlevertm. Ebe}.! Snc} t 
,.F·.J3'1.on · G" ffchce; P•. Si?' . .iOnis; 
C·.v.d.Bogacrt, '.l'h.K;üjff; A·.Smabers; 
·J:Bontje; I:.Kceleniey; P.Straver; 
C'. v. d ,Brcuge 1; · J•, v. kcu-::,en; Th. Vissers; 
H'.de Drijver; G·.Iooycstcyn; R•.c'fc Waart; 
S•.Dijkstra; L.1Tu:y:en; A'.,r'.Zbeland; 
A:,Eckhardt· H·.Propper; H,v' .d.Pijl 
M·.d-c Gruijter; R'.Roódbol; · 
?.Raket; R.Rooduyn; 
M. Harders; 1il. Runderkatnp; .. 

En laten zij, die Qp blz. 296 herinnerd' werd.en 

aan de keuring, daar-eens s:poedig werk van'rnaktm'. 

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

' . 

RESULTi~TEl:f VAN 16 ElJ ·2c JUF! 1954 
~ V.B.-jubileumtournooi: Rava - Lens J3 
~oor deze uitslag heeft· Lens B de finale 

- - C7.; __ -;, ,...,.." ,-,.-ro,o nm,,:;i, ,,:r0 n-,.-. .n ~ 7.r: YlriA.D') 

L.v d.M . 

G-2 
bereikt 
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G .;Q_; .A. -Spo7:tdag. 

Ook dit jaar organiseert G.D.A. een spcrtd~g, 
w<1a:·op behalve voor ·leden van die vereniging ook 
voor and.eren de gelegenheid openstaat hun -vaardig•-

. heid op divors0 o.thletieknWoimers te tonen en zich 
mut anderen te meten.· Het vorig jaar na.men meerdere 
L:msers met succes hieraan deel. Zij die dit jaar. 
(18 Juli) onze vereniging riillcn vertegenwoordigcm, 
dienen zich voor 5 Juli op te geven bij de secreta
ris, di0 dan voor opgav.:: bij de organiserende vere
niging zal zorgdragen. De kosten bedragen :f. C, lC 
p.::r nummer waa;rop men ·.;il uitkomen. 
. De liefh.ebbers van de technische nunun.:rs knnn.:m 
deelnei;1eri aan hoog-· en VQrs.pringen, hinkstapBprong_, 

· ka ge 1 sta ten, discus•- en spe er\·1e rpen. 
De lopers kunnen van <Start gaan voor de voJ.gende 

f,/é>tf1nd-1n: lCO m., 2CC m., 4CO m., 8CC m.' en 3e,ocn.· 
v-,;:der ·,nrdt een veldloop gehouden door I.ooslluim,1, 
cv2r ·:\ km. 

Het vorige jaar behaalden de Iensers vele suc
cessen. i,an de l.ederi thans de t2,ak del6e te p::-olon-
geren. 
-------------------- ----------
y A.Jt.1.. A 
·- Dhr. v. Luxemburg·, reeds enige weken thuis ver

pleegd, is sinds vorige week ter .observatie o·pge-
110:mèn in het R.K. Ziekenhuis aan het"Westeinde " 
(Kamer 141). Bezoekurs,n· dagelijks van 2-4 uur en 

doe r de Y.'Cèk bovendien van 7 uur tot hal:f acht. 
wij wensen-hem spoedige tèrugkecr in huiselijker 
o,ngcving er, algeheel herstel van harte toe. 

, Op-l_Juli a .• s. hGrdenkt de heer J.Wv.lsteyn het 
··.~ feit, dat _hij" voor 4C jaar in dienst lrnam bij de ..,,. 

griffi.::· van de arrondisseüJcntsrcchtbank tG •s-Gra
venhage. Bij de vele gelukrwnsen die de jubilaris 
ongetwijfeld zal ontvangen, voegt Lens, dat reeds 
zovele jaren van zijn activit-1iten profiteert, 
gaarne, lie hare • · 

Bii~U\'l WIT JCUR}TAAL 1953 /1954 (42). 
De hoofdredacteur van de Sportkronie'k v.:rnekt 

Ih 14-6 sensatie door een artikel, 71aarin hij vooT
stclt voor·een 30-tul prominente spelers de ama
teursbepo.lingen te verruimen. Deze spelers r.10 eten 
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als bondsspelers 4 dagen per ~eek worden getraind, 
ïmarbij dan de K.N.V.B. voor voeding en huisves~ing 
moet zorgen. Ma enige tijd zou op deze wijze een 
uinnend ïfoderlands A- en B-elftal geformeerd km1nen 
,wrden. 1 s Ma2.ndags en 1 s Zaterdags hebben deze 
spelers een vrije dag en •s Zondags mogen ze voor· 
hun eigen club uitkomen. Het is, zeker van deze 
zijd2., een revolutionnair voorstel, maar ik bet0.,ij
fel of er iets v:,n te:i;echt komt. 1.7at zeggen de be
treff.:mde spelers er zelf van, vcor~l de gehuuden? 
Wie gare.nd0ert deze spelers plaP. tsing in hun eigen 
b0roep, als ze uitgediend zijn? En ·,mt zeggçm ck 
1 2 klas clubs, die toe;vallig niet over zuJke proLJi
nenten beschikken1 Cp.Di 15-~ begint in Nederland 
het 2:eslo ten seizoen en in Z,1i tserland beginnen op 
Uc _10-6 de eind'.1eél.s trij den om het uereldkampiocn-
s cl1ap, va e tbP.l. D-e Lens revue van Do '11=9. s tae. t in 
het teken van de kor.mnde 11 2.lgemene 11

• Het j aarver
slag van de secretari~ is een lezens-.aardig docu
ment, omd~t het o.m. dieper ingaat op bestuursacti
viteiten, m:1:1.rvan de led0n ze in de loo"P v2.n het 
ja2.r 1:einig of niets vernemen. TuLi. heeft het in 
vele vorige jaarverslagen hieraan ,,el eens cnt11ro
ken. Mijn journaal komt er un.t bekaaid af, maar het 
officiële gaat voor. Vanavond me·t veel genoegen ge
luisterd naar het Vlaamse radioverslag van Engeland
België. Zoals velen heb ik echter de verlenging ge
mist. Zo 20-6 wordt er nog steeds gevoetbald.· Iens 
B plaatste zich door. een zege o~ ~ava. in de eind
strijd van het H. V.B.• jubileum-tcurnooi. Is er toch 
een prijs• voor Iens? A.S. Zondag '.,ordt in de finale 
tegen D.H.B.R.K. gespeeld. Zet 'ru op, jongens. 

Journalist. 
==================---==================-----
Dï!: TRAI:tTilTG 

Wie weten ,,,il hoe het ga.et met de training, doet 
het beste zelf regeli:mtig deel te nemen of, indien 
hij niet tot de gegadigden behoort, eens een kijkje 
te nemen. op Ockenburgh tijdens de trainingsuren. 

M."l..ar or.1 l1en, die verhinderd zijn en toch belang
stelling hebben v.o.or de .zomeroefenca.mprr.gne, met de 
g2.ng van znken op de hoogte te stellen, delen -.::ij 
even mee, dat in de voorl~~tste ueek in het geheel 
9c leden o.nn de tro.ining d8elna.men. 

Dat valt U ni~t ~?gen, hè! 
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-------------. -------------------------------------DE CLUBAVOUD 

Het is buiten kij~, dat het voor een goed ver
enigingsleven ge,1enst is, dat' veel clubleden de 
~ckelijkse clubavond bezoeken. · 

De ervaring heeft ons geleerd, dat het vooral 
bestuurs-, mar,:,r meer nog. commissieleden zijn, die 
ie lli.:::.ndagse clubavond als iets VD,nzelfsprekends 
beschouuen' en er. een deel v::-,n hun verenigingswerk 
verrichten. Daa.rnaast verschijnt nog een groepje 
uit de ge\wne leden om ~r een spelletjê te spelen 
of een praatje te maken. 

Bij alle waardering evem:el voor dé nuttige ar
beid van bestuur en commissies en voor de Nibe-
lungentreue van anderen moeten ,"Jij erkennen', d11t ✓ 
de clubavond tekort schiet als contactavond. 

Gp de 10.atste bes tuursvergc,dering \lerd het voor-· 
s t<': 1 gedaan - en uni:',niem gesteund - ora \,-1,t te gaan 
dokteren r-,:i.n de snn.;;ring vnn d2 club:::.vond. Ylij 
stellen ons d~artoe voor, de besprekingen van Eco 
en Juco, cnz. te bcperk.::n tot + k\:,c,rt over tien cm 
d'.'-arna. in onderlinge discussies ,.,en tevoren in de 
I.énsrevue aang.:;kondigd onder,.rerp te b(:spreken.· 
itllc [;.ru1wezige I.cnsers kunn0n er 01cm dc1,;lncmen. 
De leiding Z¼l telkens in andere handen zijn. 

Binnenkort kunt U de .'.'..ankoï1diging vi:'.n het 
eerste onder,,1erp in de Ionsr.:?vue vernachten. 

P. Juffermans. 

----=------

-============ 
---- --------------------- " 



D:;;l LElTSREVUE 
Hedactië:·:r,:·c1e Weert er. A. v .Gastel 
Gi.ronunnner·; · Penn .. L. en S. : 33 67. 11 

'.rerreinen Cckcnbu:·gb., èin9-P. Laan van 1.feerdoer·rnort ______ ,,.,.. ......... 
Jaargang 1953/1954 ·Jfo, 44 l Juli., '54 
=,=·::o:::::::;::·-========= =========-----··· 
L :,LIL§ .. .:.. Z A K A G, E 11 D 1':_ 

::Do:1derdag 1 Juli: 19 .30 uur: Veldtraini.ng voor se- . 
nioren. 

Vrijdag ·2 Juli: 19.30 uur: Veld training vrJr de 
overige senioren en voor junio-
ren. 

Zaterdag 3 J1~li: Ocken.burgh geopend vo Gr juni.oren 
maar ook voor senion,s. 

:IITaand~ 5 Juli: Clubavond. 
Woensdag 7 Juli: Pu:::,illentraining. ' " Avonds: ~ 

Ba.va vei;. - Lens V'-.-; t. 
Zo,1da.g 11 Juli: Lens-Sportdag. 

DE RED.;,~;~'.13 .A,UT JiJ!! T WC'ORD, 
Als U deze Iensrevue leest, is de· algemene 

jaarvergaderin~ alweer achter de rug Er liggen 
enige 1~eken vóor ons, waarin het clubleven zich 
niet concentreert rond de· Zaterd1:,gse en Zondagse 
wedstrijden, maa,r naarin toch de nodi.ze activiteit 
aan de dag kan ncrd'en gelegd. Al kennen we dan een 
gesloten seizoen, dit betekent.niet, dat Jens. zich 
in een slaa,;,-periodé bevindt. De ,,ekelijkse trai
ningsavonden blijven nog onze aandacht vragen en -
voor zover zij onder'\)roken zullen worden - lang 
voor de comuetitie begin~ weer aanvangen. •Juist in 
de tijd, dat er geen com:peti tie- of andere wed
strijden gesueeld worden, -pleegt de bE;,langstelling 
voer de training te verslappen. Dit jaar kan en 
mag daar geen sprake van zijn. Wij moeten volhou
den, om Lens in het volgend seizoen {en dat begint 
weer gauw genoeg) hoger op te brengen. Dit geldt 
voer senioren zowel als junioren. 

De ,1ekelijkse clubavond vindt ook zonder onder-
breking plaats. Het is nodig, dat het bezoek ge:. 
sti;;mleerd wordt, Tiant de huidige gang van zaken 
is onbevredigend. Kom ÓÓk in de zomer naar de 
clubavonden. Versterk de band in de vereniging- en. 
laat niet alles op een kleine groep neerkomen. 
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De jaarlijlcse sportdag staat voor de deur. Kom 

kijken of doe r;1ee, maar blijf in geen geval van Oc
kenburgh 11eg op 11 Juli, Denk ook eens aan de ande-
re club leden. .• · 

Misschien komen e:r nog meer evenementen, wij we-· 
ten het niet. Schitter niet altijd door af,1czigheid. 
Laat deze zomer een rév2il ,'lorden voor Iens. Samen 
de schouders er onder. Samen sterk! 

De voor de verenigingsband moeilijke vacantie
maanden Zijn begonnen. Wij '.,ense n alle I.ensers 
prettige, zonnige en zorgeloze vacantiedagen, maar 
VE:il.Gi!!ET UW CLUB }TIET! . · 

Red. 
-------------------------------------------------

OFFICIEEL 

ll:i,_§..schonneli.ike Goeakeurirnz. 
Per 16 Jur.i is op de nieu·,ve statuten van on~e 

vereniging de Bisschoppelijke goedkeuring verkre
gen. 

l•)! ;i II JI i; 0 :j 0 

Inning Contributies en Donaties. 
Daar Dhr. v. Luxemburg door zi<:,kt--, V'3rb,.inderd is 

ge-;1eest zijn nerkzaamh,:;den op het gebied- van het 
verzorgerr der incasso's te verrichten, is bij het 
innen van de contributies en donaties een achter
stand ontstaan. Wij doen daarom e'3n beroep op onze 

. leden en donateurs zo enigszins mogelijk de contri
buties en donaties over de maanden Juni en Juli ge
lijktijdig te voldoen. 

U OH [, !f 1\ h /jjj ' 
DISCUSSIE-O}lDERWERP 

In aansluiting op de in de vorige I.ensrevue door 
Dhr. P .Juff.ermans ontvouwde• plannen aangaande het 
houden van Qnderl:fme discussies op de clubavonden 
kunnen ue l'l,ls.•onde'ï4.,erp voor a.s. Maandag aankondi-
gen: De training. Een actueel onderuerp dus. De 
discussie ~al deze keer geleid worden.door Dhr, P. 
Juffermans · , 

1 

.-.. Uil 1111 Il Oh h 11 

RESULTAT&î VAH 27 JlTIU 1g')4 

Lens B - D.H.B.R.K. 4~C (Fin. H. V.B. -tournooi) 
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Voerisdag 7 Juli, des avonds 7. uur: . 
Rava veteranen •· Lens veteranen Terrein Rava, 

· Zuider~ark_ 
De voJ.gende spelers ,mrden hierbij ui.tgenodig~: 
A.v. d .Bcmt ., J .Bontje ,H. v. d.Boogaardt, C ;v .3gmond, · · 
H·. Houkes, H. Janssen, P. Juffermans, S·.Kro on, R .Mahm, 
F. v. ]1:ïourik, E.v. R5-jn, J. v. Venrooy, W. Verheggen, W .Hu
gens. 
Enige kennisgeving; noteer dus in ün agenda, opdat 
i~d2r aa.11u0zig is! 

Woensdag 14 Juli, 7.15" uur n.m. te Voorburg: 
Wilhel:mus · vetera...YJ2n ~ I.cns' Veterancm, p1c_t atm,r;tic 
Opstelling volgt in vo lgendc J_ensr2vuc. 

DE S:r?C21'DA.G VAE 11 JULI A.S. 

Toen nij de Ienssportdag in het leven riepen 
- het uas in 194C - konderi- i::ij nog niet vermoeden; 
dat zovelen er een ~1ezierige dag van zouden bele
·ven. !-Iet uas toen nog slechts een proefneming. F__et 
'aantal deelnemers bedroeg 38. Fu is h"t geen !)roef 
meer, doch traditie en wij mogen ,,el• 0IJ 8C deelne
mers of zelfs meer rekenen, diè aanstonds op onze 
14e SIJcrtdag elkaar naar de kroon zullen steken. 

Iedere~n die zich I.ensman ,wet, mag deelnemen 
aan de spelen. De deelnemers ,,orden in 6 groepen 
ingedeeld, t.u. · 

Groep A: de senioren; 
Groep B: junioren van A, B en C-elftf.l-1; 
Groep C: junioren van Den 'E; 
Groèp D: junioren van Fen G; 
Groep E: junioren' van H en I; 
Gro O::fl F: pupillen~ · 
Wij stellen ons voor, in de volgende Lcnsrevue 

;het vc lledige programma te publiceren. Het bevat -
lool'.)- en springnu.."l?lll1ers,' kogelstoten, doelschieten,' 
'dribbelen '1Wt ds: bal, bal'.,;;r-pen, blokjesrapen en 
mcJ_licht nc1r nieu,-:e attracties. 
! Lat.?n -.1iJ allenaal ZoT\dagmiddng 11 .Juli reser-
veren voer ons 14e Lenssportfeest. 

P.J. 
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- Op 8 Juli, cm· 9.30 uur, zulli:n P.C.ranje en Henrina 
~ujjt.::Ts 2lkand2r in de k~rk aan de- Ela11dstraat het· 
R.· GacTan1cnt yan h-2t Hu-..1clijlc tocèi0necn. Vnnzelfspre
ki:nd ~:,illen r1ij hen bij deze g2legenheid. onze harti:
lijk.:: gelukY:ensen doen toekomen. · 

· R0ceptie van 2-4 uur, 2e Schuytstr::i.at 103. 
- Hermi:m Kempcr slangde vcrig" Y!eek voor het onder
\\tijzersexrunen. Aan hem, o.ls 0erst0 van de hope,_lijk 

· 10.nge f'ij van geslnc:;.gden v::i.n dit jac.r, onze geluk-
,Jcnsen ! · 
- Zaterdag r:erden een h:~nddoek en een I.enskous onb<:
heerd op Ockenburgh ~angetroffen. D0 eig,mc.:;1,,. kun
nen d0ze verloren sch~pdn t0rughulen bij A.v.Gautel, 
Tonkc:;.tenstr::i.at 166. 

=========·==~·============== 
E:;/.UW WIT JGURlVJ\.L 195~/19';4 (4,J. 

De Sportkroniek v::m 1\h 21-6 citeert het jn::.rv.::r
sl::,,g va;i1 onze secretaris deer in de ·rubriek "Kris 
krüs door pers en clubbl2,dcn'; de passe.ge cp te ni:
men, •J.'.1.élrin gcconstnteert ~,ordt,. do.t uit h0t Bis
schoppelijk Voorschrift, ::i.lle fusi'eb.:!p:J.lingen. te 

· handhaV.:!n, blijkt, dc,t het spelen v2.n 17-j::i.rigen in 
de neutrale A-klc.ssc blijft toegestaan. In hoeverr.': 
het ·:,eerg0v"'n v:1n een gedoe 1 te van een voor intern 
gebruik bestemd j2.:-,rv0rslag juist is, lo.a.t ik in het 
:c1iddcn. D;;.t de opm0rking b..èlo.ngrijk ge:noeg ,wrdt gc
c.oht on in de Sportkroniek te :,orden gepubliceerd, 
·.,ijst echter ·.,èl op 0en bepar,lde bedoeling van "Kris-
krasser". · 

Wc 23-6 begint een st_room na.111en lo_s te komen van 
spelers, ·die zich bij semic-pro·f-olu.'bs hebben aange
sloten Vitesse u~ t Arnhem '\,ordt door het verlies 
van. (yerrncedelijkJ 8 eerste-c).ftallers zwao.r getrof
fèn. ;o_, voetbab,ereld is plotseling in rep en roer. 
De'KNYB sto.at voor grote en moeilijke beslissingen. 

De Iensrevu:e van Do 24-6 brengt de eindstanden 
van lens· B, C en H .. I.ens B ·.,erd k:unpioen met grote 
vccrsprong op nummer 2, slechts 1 verliespunt en 

· prachtige doelcijf~rs. Het had moeilijk beter ge
kund. ·I.ens c· eindigde als· onderste "middelmoot"-er, · 
mc.,,r I.ens H he.tl b;eslist een betere pla:'.tS kunnen be
rei'.{en. De Heer P. Juffern:'.ns kondigt ae.n, dr',t er aan 
de s:in-:>ring vc.n de clubc.vorid g·edo ktcrtl i'/C rd t. Hij 
hooft z.::lf al een voorstel, nl. d.;; gez":menlijke be- ,--
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digd ond2r1.,erp. Ik hoop, dut het succes znl hGbben. 
De erve.ringen met vcrige poging,m tot stimulering · 
vnn clubn.vónd-bezoek maken mij echter _.-,el v:nt vcc,:;_•
zicl:ti{! te hoge ver,:1::\chting~n te hebben. · 

:
0 et bcrir:ht -van Y:r:L.i~g5..::.2. dn.t Jo.11.p v a. :reek ont

slag vra'1.gt als trainer van het Héd,l-::-1::màs ctftn.l 
.,vercörzao.kt opnici.lv! i.::nigc deining, Do ontSl~gn.o..n- · 
vrage hnd' moeilijk op een ongelegener :.i.jdstip kun.:. 

:nen komen. Cnze voorzitter blijkt intussen penniµg
. meester. te _zijn ge,:orden ·-:cllJ1 de commissie d:;_::) het 
·a;:mbieden van een huldeblijk c1.o.n de 6C-jnrige 
-"H.V.B." organiseert. 

lîa deze enigszins bm1cge11 \,.::ek is het· t-Jnslotte 
Zo 27-6 ge-r;orden. In de finnle v"n het H.V.B.-jubi

_laumtournobi ·zorgt· ons B-elftal, dél. t oo·k Lens 1 

prijzenkë?.St.van het 6C-jn.rig bestn.~n v:-.n d~ afd. 
1 s-Gr2. venhn.ge "beter ',';'.ord t ", door D. H.B, R. li:. met 
4-0 te versla::m. De 3-:::unpioen van Nederland is vc.n
dn.o..g beksud g,.;worden. Eindl'1o·vcn1.v.'.:'ls d2 g~lukkigc" 

Journalist 

FilTAIE H.V.B.-JUBIIEUM-TGURKCCI · , ' 
Zondag: ·.1erd de finale ww. het H.V.B. Jub:ileU1:1-

tourncoi gespeeld-tussen D.H.B.R.~. en ons B-elfto.l 
lens \7::\s' d.e gehele ,:edstrijd sterker, mo.nr het. 
duurde ln.ng voordn.t R.1.ns Gerritsen dit in een doel-

. punt ·::ist uit te drukken. Jo.,,mer ·.1a,s, d;:,,t Adri 
Burg:1cu•,1t a.l voordien met een hendblessure de strijé' 
h:;'..d ,ac·e ten s taken. ·' , 1 • • 

Hoewel de· onzen ':"'.i:J.e.t• het 11\,indje" in· de' rug -
vrijuel de gehele eerste helft voor het D.li.B.-dc~l 
opereerden en zich vele scoringsknnsen voordeden, 
bleven verdere treffers voorlopig uit .. De cweede 
helft leverde er echter nog~ op en danr D.H.B. 
niet bij m'.l.chte r1as onze verdediging te doen capi
tuleren•, r1erd de .ei_ndsj;and 4--C, waarmee· de jubile
umbeker veroverd 11as .. , ·. . 

Het resultaat wo.s dus goed, maé!.r toch viel het 
vertoonde spel ons ,mt tegen. Er werd soms aardig 
gecombineerd, maar hgt ·tempo lag nog wat te laag. En 
zelfs nu al hadden' de backs·, i!ier loopsnelheid be-. '-slist te gering' is, moei te de tegenpé:.rti.j in be-
du-::.ng te houden. Het koppen en tr;:,,ppen vnn Henk 
Wn.llensteijn hebben ~e nog nooit zo slecht gezien 
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als Zcnfü,g. C.ok liet de sR-:.:ienc;r3rking tusse!.l o.cJ.1.t-::r-• 
ho0de en 1:.:-::eopcr ·i; . .:, wensen óver. Bij dG v2rcledio:ing 
ligt zeker l1c:~t z·.w.klcc punt en· dr..t kc..n h2t vclge:nd 
j :,,,c.r .• c.ls niet meer t1.:gcn t.e: z1,,·11n!.cl<:c teg0ns tnndGrs 
~n.ngetrcden moet y;ordcn, zorgen b.1.rcn, z.::k0r als men 
in d.:: voorhoede zo m0t gulle hand de· :pro.chtigstc 
:r:~,ns(?n mist ::;.ls Zondn.g 1112:t ge:v:..:.l --r;1~s. 

A.v.G. 

'.'lIJiHJL;fi.IS .. Ia!T 3 _ _(v:s TER/,l]Zj:T) 

H2t is <len gc2de ged..--1.cht2 gi.:;~1ccst een bezoek a~ 
de ·,7ilhelmus-veteranen te·lJrc,ngen. Zij hebben ons 
t:'..ll'crvriendelijkst ontvangen en ·,:e hebben o:p het 
:prachtige terrein een prettige en ock voer de toe
scl1.cm,erE' WJ.ntrekkelijke ,:cast.rijd gespeeld. 

In de eerste helft uaren onze gast':J.eren ons de 
b::>.o.s, '.Jnarao.n het ui tgekockte spel van Verkerk, Piet 
v,:,n IQeef en v.d.Togt niet vreemd ,,,as. Eet was ,iel 
geen spel van kat en muis, maar de 2-C ruststand had 
ni8ts abnormaa.ls. 

Nadc thee -heus, er,ms thee; en goede, hoor! -
bleelç ons elftal echter nog ,.:2.t in petto te heb'ben. 

' Ho. een bijzonder listig geno;;1-,n vrije trap _vc.n Van 
Rijn scoorde Kroon en even l/1ter doelpuntte v:m Kou
rik. Da::i.r ble-,f het zelfs niet bij. 1,1 ,:isten onze 
Voorburgse vrienden een· derde en zelfs een vi-::rdc 
keer keeper V2.11 lîie 1 te po.sscren, do or de a.c tieve 
mid.dcnlini.:: 2.ah het •,,0Tk gezet ,;iist onzo voorho0de 
v2.n geen ophouden meer. Het vijftel' z·.~crmd.:: om het 
·,7ilhGl.J,rusdoel o.ls bij;:;n- C.1il een korf. liet cinél. lmo.:m 
m.;;t 6-4 in ons voordeel. 

Cns elft0l speelde in deze c pstelling: 
H.v.Niel 

H.v.d.Booga::i.rdi J,Bontjc 
P. Juffer212.ns H.Houkes J .Bo rsbo om · 
. · . (,roor rust C,v.Egmond). 
F,lburik-H.Jn,nsse11- E.v.Rijn -A v.d.Be;:it.:s.Kroon. 

De volgende voorstelling ·.:c:rá.t gegeven o:p .Tcens-
fü:.g 7 Juli op het terrein ·v::-.n Rc.vo. te:gen de vei;ern.-
ncn v2.n deze club: · 

_Cf U mo.g komen kijken·? Zeker! 
p. J. 

---= ---------=--===============~=======-====== 
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Allc groel)en _had ik reeds nD.n het u-erk gezien•; 
2.lleen de Vrijdago.vondse niet, Tiegens bezigheden. 
Op 25 Juni echter stand mij niets in de ·.,eg om L,e 
n".2.r Cckenburgh te begeven. Of het zou het malse 
regenouitje moeten zijn, do.t ons hier in re t Westen 

-17eer eens hoofdschuddend de,oo. vragen, ·m1.n.r de zomer 
toch blijft. Onze oefenineesters kennend begree]? ik 
echter, do.t die p~o.r drup]?eltjes voor hen beiden 
evenmin als voor LLi.j een beletsel zouden vor;;1en om 
veld::2,2~rts te gae..n. En inderdaad, zij .. -:n.rlE er. Cok 
de trn.iningscómmissie Tias ïJresen t. En .... ma::cr 
neen, laat ik het aantal s:Pelers niet 11oeJ1Ea, do.t 
zich door het regentje niet liet 17eerhouden. Doch 
,een co.mplimentj e verdienen zij, ~nt zij deden 0a.t 
vc.n een Sl)ortm[l.n ven-mcht mng ,;:orden. Steeds :Pï'ë=
sent bij iedere strijd, en ook bij de_ tro,ining! l ! 

. -p. J. 
p. s. Zeker Ho.arde lezer, komt U gerust kijken 1 

DB J:IBDSTAJ\IDEH BIJ IE1TS 
4e klas L: 

6, D EJ\T G LUID:Eiî: 

RijS\7ijk 6X) 15 15 ." 0 96- 5 
V,C.S. 6X) 15 13 1 1 27 84~ 6 
'.7i lhe lmus 6 16 12 4 2.i '58-25 
Lens 6 16 9 1 6 19 46-'<0 
IC.R V,C,6 16 6 1 9 13 '.\4-74 
B.3:ï,T.6 16 4 1 11 é 19-50 
Gr.Blau\1 6 16 3 2 11 1'.s-59 
SIJo ornij k 6 · 16 1 4 11 6 26-64 
M..->.n.s s tra::t t '6 16 1 4 11 ,6 14-77 

'· 

x) Wedstrijd J:lij suij k . 6 - v.c.s. 6 Ol) 2/5-1954 nerd. 
gestat-..kt Tiegens beenbret\k. Is niet ol)nieuw Vê.".B~ge• 
s tcld. 

• 

. ' 

, 
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.2G _1~1.s\.~ .•• G.~ (20 ,,,Gdstr5.jden): 

· \7es tlo.ndia · 15 4 1 3,~ 72-11 . 
D,H.L. 15 3 2 33 71-21 
Iens D x:) 16 - 6 ~c ··7~-2~ 
1;··-·, ··1·-. 7 ·:i 1 "'7 . '7"" -5"' - .. ..l.la~~ .... .,.) t::, ,O ,j 

T-':,R, \T,.p, :·. • · · 11 4 5 26 5C.·-31 
C!r.Yl,'tI Vn,c 10 _ 9 2::. 62-44 
Ç/,ui ck' Steps 6 3 11 ].5 5C.-59 
S V.7. 6 l 13 l3 31-55 
Ravo. 2 4 J.4 d 1 27-71 
•/.7.P. ~ l 16 7 ,ó-G:,. 
Bl. Zu::i.rt 2 - 18 4 ::.7-1:;.6 

x) Lr;ns D 2 pnt. in 1:lind. ,·.:.n,o. tegen V.V.P, o:p 
4 /::L0·-1953 (geen compGti ti::b::r::.rtcn). 

1 

3? )f].½'.~ ... 1 (18 _-,:cdstrijden): · 
Wilhë lmus 17 l ·· 351 :t.12-23 
R,:r..1.,.v.vj 12 3 3 27; 56-33 
D.H.:::., ex 12 2 4 24. 63 .. 29 , 
Gr.W .. II Vac=ic 4- 4 22 66-32 
G.D~A. 6 5 7 17

1 

42-42 
Vo.lkGniers 5 4 9 141 43-62 
V.V.P. 6 - 12 12'. 36-71 
d-~n Hoorn 5 1 12 11 32-78 
D,H.L. b 3 3 12 9 2C-64 
Jen~-~ 2 ~ 15 5 24-6C 
X) D.H.L. c 2 pnt. in ::.!ind. ·.,.n.o. tegen Gr:7.II 
V;,.c op l;J/4-1954. 
XX) Gr.W.-II Vo.c 2 pnt. in mind. w.n.o. tegen den 
Hoorn op 17 /lC-:;1953 · , 

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

'· 
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Redactie: L. de Weert en A.v.Ga.stel 
Gironunnner: Penn. L.en S.: 33.67 .11 

Terreinen Cckenburgh, .:. einde La.an van Meerdervoort 

Jaargang 1953/1954 ï:fo 45 8 Juli '54 

L E 11 S I Z A K A G È i:T D A 

l{onclerdag 8 Juli: 19.3c uur: Training voor senioren 

Vrîjc:ag 

Zaterdag 

Zondag 

1faandag 
Vloensdag 

• 
Zondag 

9 Juli: 

lC Juli: 

11 'Juli: 

12 Juli: 
14 Juli: 

18 Juli: 

groep A. 
19.30 uur: Training voor de ove
rige senioren en voor jt.mioren. 
Beperkte oiefengelegenheid op 
Cckenburgh. · 
Alle' Lensers naar de lens
sportdag. . 
Clubavond, 
Pupillentrainîng ." 
Wilhe:, .. mus vet .. - .. Lens vet . 
G.D.A.-sportdag: ook vóor Lensers 

==-==-==-=--==--~==-====== 
DE :Hl:: DAC TIE At\tJ 1GT _ WC CRD . 

Tijdens de op 3c Juni gehouden jaarvergadering 
vermeldde de voorzitte'r o a. dat 'rens het yorige 
jaar de prijs• voor de rneest sportieve vereniging 
heeft behaald. Hieruit blijkt dus, dat lens zich 
op het punt van snortiviteit in dat jaar in guns
tige zin heef·t onderscheiden van andere clubs. C'ok 
in het seizoen dat nuàchter ons.ligt, was het ge
drag van onze· spelers tijdens de wedstrijden door
gaans correct. Zonder echter de waarde van de .toen 
verkregen prijs en van-de go~de houding van onze 
spelers in dit jaar tè baga.telltseren, zijn wij 
toe:'.:. van mening, dat het niet juist zou zijn, als 
men aan die twee fei tên de conclusie vastknoo::;ite, 
dat er op het gebied v~ S?ortiviteit nu niets 
meer te dokteren zou zijn en c'.at men voor het ko
.mencle jaar zou kunnen 'vc lstaan met alles te doen 
en te laten, wat in de' voorbije twee jaàr geclé!,all 

· en: gelaten werd_. ',7a.nt :,portief•-zijn do.et me,:i niet 
alleen :maar op het· voetbalveld. Dáá:r was het over 
het ah:eiileen 'in ord.e. :l/":a:ar hoe was· onze houdin,;:
da.2.r'buiten? Ia.ten 'Jij chs geriist eens afvragen: of 
die ock in orde ':,as. Cf - cr.1 ons 'tot het·vereni'
_gingsverba,nd te. beperken - de clubtrouw een vel-
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doende kon halen (wat daaronder valt, daarover zijn 
door hen,.;,ie het niet daàraan ontbreekt, Iensrevues 
vo lges ohreven; zij, die van mening zijn, '.dá t ver-. 
pliohtingen aan de vereniging· niet öestaan of slechts 
zeer beperkt zijn, verkondigden wèl hun mening,· ech
ter niet.in het cluborgaan of.op ande";r-é openlijke. 
wijze), of onze houding tegenover ana·ere leden, be
stuur en commissies fair 11as, of dat deer op verkeer
de plaats of wijze geuite critiek of ·door lak;,heid 
of gebrek aan solidariteit elf wat dan ook hun ple
zier in de sport of in hun verenigingswerk ten dele 
vergald ,!Crd. 1Hemand is zond er gebreken, zo is het 
ook op dit gebied. lHar als ieder· zfoh voorneemt, 
zich op één punt in het ko;,1enë.e jaar te verbeteren, 
dan wordt het een best jaar, voor de vereniging, 
maar daarvoor niet alleen! · 

Red. 

OFTi'ICIE.,.;L 
In• ballotage·: 
lic. 1: M.J.M.Krie_k, Co.perniouslaan 151, 3C-4-1943. 

}I. E:. BESTUL'RSIEDEF, ATT.3lTTIE ! 
De eerstvolgende bestuuTsvergadering zal gehouden 

y:orden op 13 Juli a"s •. t.h.v. Dhr. Praalder. Aan
vang 8 uur. 

LE.J::(s, S P C R T D A-'-G 

I~ het prcgranima van de a.s Zondag te houden 
sportdag is rekening gehouden m2t de deelname van 
een ircep senioren. Vanzelfsprekend rekenen wij erop, 
dat voor.al zij,· die steeds zo trouw de trainings
avonden bezoc·hten, ook aanr:ezig zullen zijn om nu 
hun krachten lllèt elkaar te meten. 

, TrainingsconmJissie. 
%E.è%&%eff~=% e:% . , 

Op de Algemene Jaarvergqdering van 30 Juni j.l. 
zijn bestuur en commissies àls volgt vastgeste .d: 

·Bestuur: W.Praalder, voorz.; P. A.v.d.Bosoh; A.f;oef
. nage=l; H.EoukGs; P"-Juffer.1i.ans; :P.dc Leeuw; L.v.d. 

,- "'"71 j."~~:~r; L~d(;. \7eért ;. J. ~,7ille::is_.~- ~ 
.l!.J.~:; .:..cc,:• 1ss1c: C ,.c.oogevcen; P .de Leeuw; R.Mahieu; 

J.v.Venr9oy. 
Kasoo:1mliss ie: S ,Kroon ;H.Ne.astepad; J. v/Üstefeld. 
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J\mi bresc0rll"'.issie: P. A. v .d.Bosch, P. Jufferma,,s" 

G .Ker:iperman, P .1{e..:Tshoek. · 
·r:ra:in.ihg'scommïssie: P. A.-,r.d.Bosch, P.de.J;eem,, 

Lftv .d .]-1~·::r. · 
Eg_~1actj_ecommtê._~i~_: L. élc WcC(l't, A. v-. Gas të 1 .. · · 

. P.3:1-lotageco?T;mi.§..§i.e: 1L;-felmich., H.Ki!ste:-, W.Ve:;:-heggen 
- "'e1·0- en propagand~cor.müssie'; P .Krol, ,\.Bcg:.scl:i. __ 
Eiblil; theç,art_§_: P. Juffermans. ,· 

T.:2 raateriaalcolhnnissie zal alsr:cg ·cvrden a.ange\1Je
zen. !Iet be::it11ur heeft machtfging ontw·mgen tle elf.:. 
tiaJca:mnlissie met -een lid aan te vuJ.J.t::n. In de _Pers
en propagandacommissie wa::i abusivelijk• A. ten Dam 
beno cmd, van ,!ie - bui i;en zijn schuld - pas ter 
vergadering• bleek,- dat hij zi_ch niet mser beschik.:. 
baar stel<'e. De Pépé zal dus'alsnog àangevuld wor
den. 

WEDSTRIJDPRCGRAll!JDIA VETEnA.,;iEIT VCCR WOEi'<SDAG 14 JULI 
f;"ï!ruur:·wi lhelmus veterane11-.-=-L'.!-hs VG1;êranen 

Terrein Oostcinde 283, Voorburg. _ 
D.:: voigende spelers worden hie:rbij uitgenodigd·: 
A.v. d .Bemt, C .Bontje, J .Bontje ,H. v, d.Bco.gaard t, C. v. 
Eg-"1011t, H. Hculces, W. Hugens ,:·J:.,Ja.11ssGn, P. Juffc•rnmns, 
S. Krc on, R .lb.hieu, F. v .W,ourik, H. v .Rijn, J; v ,Venro oy; 

. +=+=+=>!-=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+~+=+ 

DE 14e.-LENSSPC.RTDAG. 11 JULI • Ej'4. 

Een goed voorteken! 
Als spontane reactie op een simpele ,1ekro·cp· leti:-'

. den de ter janrvergadering'aanwezigen het niet· on
~anzienlijke spmmetje van f. _42,- op t~fel voor de 
a.anschaffing van_ prij zen. Eén. hartelijk ·woord vàn 

'dank voor zoveel edelmoedigheid!!! 
Maar wij dan? vragen. de af?.eZigen. lro gen ,'!ij r;m, 

achter blijven met de handen op de beurs? De royale 
geste van de 1? den'vergr?.dering ;,as s-pont?,an ·en vol
komen vrijblijvend. Wie in dezelfde geest uil han
delen zal de juiste weg Tiel vinden or,1 ons een prijs 
of enig gè1ld_te doen toekomen. 
lîog een f-,öed vccrteken' ' · · 

Naar het zich laat aanzi~h, raakt de voorraad 
lelijk weer in alle gradaties van motregen tot hf'.
gelbuien uitverkocht. Zelfs in de vacantiemaanden 
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is het o.ssortiment Pluvia.=sc spelbrekers niet en-
uitputtelijk. 

':illn nu' spijkers 1n2t kopp2n! 
1. Op Za.tcrdfl.gmiddrur lC, Juli mélken ,-:ij het terre in 
in orde. Voor liefhebbers is er gcleg-:mheid' om te 
oefenen: s?en bfl.fl.ntje trekk::m, dribbelen, springen. 
_g_. Cp Zond.:,;g 11 Juli rrnrdcn de ,deelnemers· op Ccken
burgh vcr,:,--.cht tussen 11.3c uur en 12 uur. 
3.. De :s:pclcn vo.n€i.:n aG.n oL.1 12 uur, h7.~~r cèrst vrri .. -
gcn de fotogr:::.fen onze n.fl.nd:::.cht. 
4. De· deelne:ners verschijn-:,n bij voorkeur in Lcns
tenue. Gymsohoc::nen ge,:cnst, beh~lve bij de bfl.lnum
m!:;rs. 
5... Bij doelscl-lieten is hc.t doel verdeeld in 9 vn.k
kcn met de va lgende pun temi:::.n.rdcring: 

8 , 5 8 
10 3 lC 

2 1 2 . 
{!.. Bij dribbelen ,1orden de tijden genoteerd (2 
kansen). 
z.. Bij springen, kogelstoten, ingooien en doelsohie
t<2n '.l, k:ms en. 
8. H;it k=pioenen wordt g,.;speeld volgens he·G afval
syst(;em. Iederu bi.curt besto.[~t uit 5 schot.:n. · 
;l. Het slot vnn de spelen bestaat uit een veldloop 
met no.tuurlijke hindernissen voor de oudere groepen. 
Voor de \,inn.-:.ar is een med:'.iTh= bcsohikbn.G.r. 
10.Als special.: attracties een pn.rtijtjc sixen tus
sen 6 senioren en· 6 junioren onder leiding v:m 
tr,,iner J. '7i llems; en voor junior(.ln een rondje lo
p12n. 
ll,.Stn.rter is Dhr.N .Schouten. Jury vc.n aankomst 
Dhr.v.Venrooy plus de groepsleiders. Bij het drib
belen fungeert Dhr.C.Hcogcvccn Sr. r'.ls tijdöpne:m.:!r~ 
Jg.Hct secrctm-inc:.t berust· :::.ls va.n ouds bij de hc
r2n H.Houkcs Gn 1.dc \7eert. 
13,De leiders 'i/orden gr'.'.C'.g"cp Z.-:.tcrd.-:.gmidd--.g om 3 
uur op Cckenburgh verr:c:.cht. 
14.L--,tcn ,.Jij clk<:,0-r en de tocschcm,ers ,;,eer een 
r.:,mgcn'.'\!il::: spo rtdr>.g bczo rgcn. 

P. J uffernnns . 
• 
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Groep A: (Senioren; leiders de heren 

en R. I'hbj,eu. Sr. ) , 
P,de lc0m-1 Sr. 

1. series 100.m. h':i.rdlope~. 
2. ver spri:ngën. . 
3. kogels to ten. 
4. demi finn.l<! -lCO .m, 
5. doelschi~ten • 
6. b::i.l ingooien. 

il 
• 

'f {,-

I . 
7. dribbelen.: 
8. finc-.le 100 m: 

Groep B: (Juniores A, :'B, C; leiders de 
Il'b er en J. YTi llrnns) 

heren L.v.d. 

Groep C: 

1. Vur springen. 
2. series lGC m. h::i.rdlopon. 
3. doelschi0tcn. 
4. kogs::'J_stotcn. 
5. der.ü fin::i.lê 1cc ;;1. 
IS. dribbelen .. · 
7. b~l inga o i"dn . 
8. f1n::i.lo. lCO m. 

(Juniorc:s D en E; lc;idors de 
ho<=k Sr. en J.,Y::,,lsteyn Sr.) 

L kogelstoten, . 
2. s1::ri.::s 8C m. h'.~rdlopen. 
3,. dribbelen .. '.~. 
4. doelschictE:n. 
5. demi fino.le 8C m. 
6. bal ingooien. 
7. ver sprin..,en 
8. finale 80 m. 

herc,n P. }fuc,-rs -

Groep D: (Junio.res 'il' dh G;" leiders Br. Theon:ots en 
·· de he er i:T. Gillissen ) . . . 

· 1. doelschicten •. 

@. 2. series 80 m. ho.rdlopcn. 

(. .. /3. ·._•·- 3. dribbelen. • ·. 
4. bnl ingooien'. 
5". demi· fin:::.lo 8C ü. 
6. v-::r springon. 
7 fl• ·on 1~ Ql ,. • !.1'. .. ~ ..... ._,. ~u • 

8. 'kogolstot..:m. _ 
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Groe-p E: ( Jt.mio res H en I; leiders de heren G. Ke;:1-

. . ·_perman en H. de B-:kkcr) 
::.. Blekjespedloop 
2. ver springen 
?- series 60 m. h~rdlopcn 

(D 4. bql ingooien 

lil, 
·. tJ ·;. · 5. Halve finale 6c m. 

/... 6·. dribbelen 
7. fina.le 6c m. 
8. W,.,,JJJpiocnen volgens afvalsysteem. 

Groep F: (Pupill(;n; leiders de heren J.Bom,P.Pel-
lekoorn en P.Jufferm:::.ns) 

l. blokjes \1edioop 
2. series 5c m. hnrd la pen 
3. dribbe,len 
4. h2.l ve finél.le 50 m. 
5. b::il ingooien 
.6. · finale 5C m. 
7. ver springen. 
8. k~mpioenen volgens·[l,fvr.lsysteem. • 

-=-=--=======-==============' ====~============= 
LE1'fS '"ALGEMEirE" 19'z4. 

Cp de lr,:::.tste d-:g van de reglementr,ir da'l.rvocr 
n.-:mge~,ezen m::i.~,nd t:erd de r.lgcmene j[l.'1.rYerg:cdcring 
gehouden, 3r zijn in deze, tot tegen het_midder
.n:::.chtelijk uur durende, verg'.1dering ,gendn.uunten 
g(meest, •,:elke O'l;)merkelijk snel kenden \·•crden c.f
g:eh'.mdeld en '1.ndere, wo.arover de discussies. onver
i"2.cht - en deels onnodig - hcog liepen. Enkele v:::.n '· 
deze omstreden kr1esties stonden in verb[1,nd met de. 
me ei lij kheden', 'i-/elke zich ten gevolge van de ,.'ij -
ziging der statuten - vereist voor het verkrijgen 
der Koninklijke goedkeuring - en het nog niet ge-· 
i1ijzigd zijn van het huishou_delijk reglement voor
deden. 

\ 

Het ,111s _dan ook voor2,l c,;-:.n deze moeilijkheden, 
dc.t de voorzitt.::r in zijn openings11oord enig;; 2.w
d,..,cht viijddc., Indien, zo· verkl:::.,..,rdc hij, in Se:p
tc.41b0r, c,.ls het nieut1c H.R. ·;::ordt ingc-voeid, z;:,..l 
blij!-:en, d2.t dG bestuursverkiezing v:-1.n deze jc;::.r
vcr6.-,,dering niet in oYercenstei;riling met het cl,r,_r
c,.itrcnt in het nicu,:,e H.R. be:p2.;:-.ldc is g0schieè, 
z,,l het bes tuur .,,ftreclcn. 

Alvorens echter d2z2 explic~tie te gcv2n, her-

, 
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d:-:cht Dhr. Pr-:.r-..lder onze in dit ve:r2nigingsj::-,r.r, 
overleden don0teur Dhr.· Ruygrok. Hierop ,:erclen ge
memoreerd de in dit jct'l.r geëmigreerd,:; leden vrm de 
Iensf'.'.,:iilie. Ka verder gelukë:ensen te hebben uit
ges.prok2n ['..'.',n het o.dres·van Dhr. ·,7:::.lstcyn i.v.m. 
zijn 4C-jn,rig dienstjubileum, vo.n het B-elftnl 
Y.1egan9 hc:t beh:10..lde kanll)io cnsch,'l.p· e:ti' het ~t1inncn 
vc:,n het jubileumtournooi vnn de H.V.B., van het 
eerste elft~l, van trainer, tro.iningscomniIB ie en 
tr'.'.inenden en de Y.oninklijke en Büs::hopnelijke 
goedkeuring vermeld te hebben, besloot de voorzit
ter zijn oneningswoord met het ui tsnreken·v,in de 
hoep, dat de discussies in de geest van vriend-
scho.p gehouden zouden ,!orden. , 

Uit de hierna voorgelèzen notulen bleek i,,el 
duidelijk - vooral als m~n- ze in verb'.lnd ziet met· 
hct slot\:oord Vé\n dit -ja;;i,t - dat de vorige algeme
ne vergadering in een mirider optimistische stem
ming gehouden uerd dan th:.ms het geval rms. 

N,'.'.c,r aanleiding v,-:.n deze - zonder TiiJ" zico-irni:cn 
~ . '\. .~ 

goedgekeurde - notul.::n orltspon zich een dèbat tus
sen Dhr. Hallceri.en het bestuur, ,;nar.in dG eerste 
aantoonde, dat er fouten •in de statuten te ontdek
ken zijn, ;,cè:srtegenover lL::t bestuur stelde, d2.t 
sli::c'.:.ts op deze inhoud dq I<'oninklijke en· Bisscho:1-
pelijke gq_edkeuring verlcr,egen kon ,-;orden. Dit ;;1og2 
,:o.2r zijn, toch lijkt onS:, clr.t inderda,:,,d enige 
fouten door klein2 red~ctiie;•ijzigingen geälimi~eer~ 
hndden kunnen '.,orden, zo1ider dnt dit ooit. reden 
tot het ,;1eigeren van e,m c:er beide goedkeuringen· 
had kunnen zijn. Jminner yfc\s, dP,t een der deba.tte
renden enige m'èlen de rus,tige beto ogtrr.n t liet vr,,
ren, te meer da:,r dit jui'st ::-.c,n die kant van de 
tafel 1:2.s, c1a:1.r men dc.t het l.'.'.atst zou ver,,achten. 

Ee:i;i nnder agendapunt, _.,dn.t stof tot langdurige 
debatten opleverde, rm.s de bestuursverkiezing. 1fa
dat de voorzitter de niet·•herldesbnre 'leden van 
het bes.tuur bed"\nkt had voor het door nen in het 
bel2ng van Jens verrichte.werk, deelde hij mede, 
dit zich een merlmaardige. situatie 'voordeed, nl 
dat er voor·de 9 bestuursSuncties slechts 7 c,ndi
d::i.ten T;arett. Hierop ·.,erden door de vergadering nos: 
de heren. J.Willems en P.dè Leem; Sr. cr,,ndid2.ri.t g,,
steld. Dit geschied zijnde ont1:ikkelde zich een
tY:eede deb:,t tussen Dhr. Halleen en het bestuur. 

, 
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.. Dhr .. H3.l,le~n, •· vc ars tn.nder ·v-7..11. ·het· l.n- functie kiez~n 

Vé:.n het bestuur, verzocht de voorzitter l'!ede :~c, de
::..:;n hoe het bestuur zich <L, functiuvcrde:~_ing voor 
l10t ko;;1endc j:-.::1.r h8.d ge:d.:;.cl1-t. P.'.l.s toen Dhr. Juffer-. 
L1r:.ns 1 .n~ nie-t s te:eds tQ-r~ zo..kc dicn<;nde discut:\öies., 
---; ) i'J.C t. billij ki..; v:1n dit ·ve:Lzc cl<:, de. t i.i-c.nzc lfsprekend 
slechts tet doel hr.d, de verg".dering cle gelegenheid 
-cc geven deer het stellen "'ti..--:.n t2genc.:1ndido..ten in
vlo0d uit -te 00fenen op de fvneticverd.eling, 1-;rclkc 
rcgl0mGntn.ir nog in h'.:':.ncl.cn v<·~n het bcst1,1ur is, ge\7C·~ 
c;en h~, .;eré'. hL:?r:>.;,_'1 YoldC:.'.lîL Dn,r.,.r dit ni2t J.at ge
v c lg h.':'..d, dP.t nicu;1c c;,,,nc~id.'"'.. t~n ::crdcn gcs tcld, 1~,_,g 
het ~voor de h~nd, d.[!.t :1et 9-t..~J Z,')nder meer vcor ge-
kc z12n v-2rkl.-,,,nrd ken v:c rè..cn.. :.7~~;.·01;ï nc g een s tGmliling 
nodig ïms, iG ons niet erg duidelijk gey:ordcn. 

C~ de bestuursverkiezing vèlgde de benoeming vr.n 
de commissies en de vèrkiezjng V8,n Eco en Kc:.scJn'llllis
uie. Cok lJj_j de Eco-v::;rkiezing deed zich het ft:it 
vc:;r, d'.ct 2r niet voldoende cc..ndid.:;.ten ,-n.ren. Het 
l:;-,s'l;uur :,erd gemachtigd de elft,:-:lcomr,1üisi.: .-._:,n te 
v,,1.1,,;1. ·Het door Dhr. Borsboom ao.n de Eco-leden gc
r.1r.--:.kte ver,.•ijt, als zouden-zij niet voldoende :1ctiE,f 
zi,jn ge,:eest op het ·;mnt van het bijv:onen vn.h ·.:ed
strijden, lijkt ons ten enen male mis,;ilo..:1tst. 

Voor de samenstelling v::-.n bEcstuur en conmlissies 
ver,: J.J zen wij na::.r pa.g. 344. 

Aan de_ verkiezingen en benoemingen ging echter nog 
vcor;::,f de behandeling vo.n het fin=ciële'· overzicht 
en de begroting, ,1elke ::1.::u1 duidelijkheid niets te 
·,1ensen overliet. Tevens y,erd hierbij nogma.::.ls d2.nk 
gebr.::.cht a= de tweede ·:penningmeester, Dhr.v.luxem-
bur~. . · 
_ Een 2_fzonderlijke 111...,__chtiging -:;:erd door het be
stuur gcvrc.n.gd voor het 2.~~nscha.ffen Vr'.n een nicui.:-:c 
schrijfm'.'..chine voor het type,·!i:,rk van de 1.ensr:evue. 
Hcogst .. ;1c.nrschij:nlijk zo..l 'tl~ uitg2.\rc- vari ... dit o.a.n
zienlijke bedrc:.g echter •::'.cl-:ter-,"eg~ kunnon blijven; 
u::mt Dhr. J,hhiau· stelde zijn ma.chine én .tijd hier
voor beschikb:i.ar. Wo.::i.rscllijnlijk zullen de resuitó.'ten 
o v2r t-aee ,;:eken, c:.ls de_ nieu~,.:, "i:·e:rkverde ling"_ in-'· 

f- t . . . . fi!~·~'--, c· ZJ..en ZJ.J n. _ - - _ . - : . . - _- ._, 
- Uit hetversl;::.g van·d0 K".'..scon:missie bleek,· dc.t de 

• ::.fö:inistr::.tie in orde en uit1,·';1.;:.::enè v;01:zorgà -b.evc.ri
d2n ~.1ns; tot het vai0ncn v~n décli..-i:t"g(;·_·~;·:erd dc..n o·c.k 
g-::a.dviseerd 0n cverg-,gc,::!lJ, 



----------•----------------------------------------Bij de rondvr"~·g ,_;,era door v~rschiliende leden · 
het ·,:oord gevoerd. De l".'!.tstc s-prokcr, Dhr ,Tuffer" 
m".ns, bracht dank -'l.'.ln de voorzitter voor zijn 1ei.: · 
ding en richtte bovendien nog enige zeer ,:".'.lrderen
de .-morden a::-,ri het adres v:i.n Dl1r. v.Venrooy. Cok 
onze trainer en zijn ci.ssist~nt, de .Heren Willems en 
de Boer ·nerd ,,el verdiende lof to_,gez\-.''1'1id. Ook de 
S-portdc,g Y.'erd nog genoemd; tot deelna.rne en in ieder 
geval r\-'.l.m,ezig zijn uerd a:1ngespo ord. 

In zijn slui tings,~o ord v1ees de vo orzi ttcr er 
tenslotte op, d::.t het, lidm'1::.tsch'.1.p van onze vereni
ging plichten m-=ebrcngt. Lens geniet cen·goedc na= 
bij de Ki':VB en de verenigingen. Het vorige janr 
\7erd cle prijs Yoor de meest sportieve·vereniging 
ver,a"o:rven. l,_,ns i;:oet hogerop. Om het bereikte te· 
h:, .. ndh:-.ven en dit l[>,:üs te te veruezenlijlcen is c.11:;:r · 
mede,.:erking v.::r;:;ist. Er best2.:->.t op hel ogenblik 
gro;,cl or.i op die r,1_,ae,.,er1cing te re!cene·n, En d2.t is 
hèt, ':::,.t \:ij bedoelden toert y;ij zeiden, dr,,t deze 
j:1".rvergadering in eqn o:pt:i,mistischQr stemming ge
hcuçl.en nerd dr,,n die vi'.n het vorig jrw.r. Dat is de 
positieve i::in~t vnn :,et ncht.er ons liggende· vereni
gingsj---..::-,r. Mige ook het komende een dergelijk voor
delig sl~dc opleveren! 

A.v.G. 

VARIA 
- Dnt studie _en sport goed sc.:nen kunnen gm.n, ~~et 
onze vriend Kees J,!feershoek zien door een schitterend 
examen nf te leggen als sluitstuk van 5 jaar St. 
Janscollege·. Proficiat, I<ees ! 
- 1;og een -lens lid, behnalde een diploma, nl. Ed' van 
I~arhcven, die dat van de Handelsdagschool ver
r1ieri. Cok aan hem onze ge lulmensen T 

- D.v.I-ieshout, Zuiderpc.rklaan 125, is in het bezit 
van een hem niet toebehorend· -shirt, ten,ijl het 
zijne spoorloos is. Wie bevindt zich in een soort
gelijke• positie? Hij- ste.lle zich.met Dáaf in ver-
binding. . : . 
=---- =·--------------~------~-----------~-::---7-~=-
BLA.ffil V!IT JCUHJJAAL 195"":\/195"4 (44 ). . 
. Ï'bc.,r op de clubrwond vc.11 M.c-i 2~-6 bekend· ;for·dt, 
•is op de nieu~:e stntutcn ook de isschoppe.l i.jke 
goea·~euring verkregen. De. stc.tuten hebben nu 
rechtskracht_gekregen voer onze veréniging. 
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iflech ts 55 Lens2rs hebben zich op Wo '.\C-6 kunnei 

looscheurcn v·in de Bclgisch0 r~diorc,:,ort'lg~ v~ de 
l1c.lve fin::-.le om het ·.:ereldk:ill1pioënscÎ1:i.p voetbal: 
Hongc.rije - Uruguay. D;:; bela11grij'.[st1..; punten v;;,n 
deze j".écrvcrg;;.dering ·,,:--..r.:in: .:ien h0ftig deb'."1.t ever 
de nieu,,1e s°t<".tuten, hGt nft:,:-cd0n v;;,n 4 oude ,.en het 
lci.:::zen van 4 nieui:e bestuursLiden, nlsmede h.:::t be:
sta:::.n van de mogelijkheid dat het ni;:;uy:e bestuur ii 
September slech tf, .::en interü1-regcring z,:,.l blij ken 
De collecte voor prijzen veer' de sportd~ ,•:erd een 
succc,s: 55 L.::nscrs br:::.c+1tcm f •. 42, - bij clk".D.r. 
Voor h.:it -::ers t sedert v -.:le j:~ren heb ik thru1S op 
deze jo.a.rv-::rg'.'.dering "het ,;:oord van de G.A." ge-
mist. ,· 

De Tonsrevuc van Do 1-7 bew.t nuast een oproep 
tot deeln:u::ic ,,.,_c-,n '"n het toeschou,,en bij de sportd.·1 
op 11 Juli (-1,elke oproep ik g".'èrne onderstreep) èl,3 
eindstandcm v:-:.n lens 6, _,) en G. Het zesae bezet ee, 
eervo llc 48 pla".ts met 13 verliespunten, 1:.'0:0.rv::-.n 1: 
tegen de 3 koTJlopers. De spelers zijn er nog steed, 
trots o p tegen kampio2n Rijs,•ijk 6 de kleinste n0-
derl.~.:-.g te hcl,b&n geleden. I-.;ns D b~zet een uitste
lcunde '.l,e pla'.'.ts. }:fisschicm ha.d de 2 · binnen hut bu
rcik gêlegcn. Lens G is hekke:sluitcr. Tot nu toe 
h0t enige vn,n :::.lle Lens-clftc.llen. Alleen de r.;ind
stcènden v;-,.n I""ns E en I mc'-'ten nog komen . 

. Op Zo 4-7 ligt de voc:tbc.l stil voor de Lenscrs. 
In Z,,its<.:rland spt:len Hongn;rije en Duitslc.nd d0 fi• 

.. ·· nc:.1-:: v,,n h-., t ,:ere ldto urne o.i .. ]JUi ts land ,!int tot l'\l· 
lc:r v0rr;-,.ssing en c.~-ng0zi011 gisteren Costcnrijk de, 
3" pl:-:.ats ::likte lcom,n ''dus" 's ,:erelds tcpplocg"n 
uit 3 Euro:pes'" 1:-:.nd.:m. Voer zov,:,r nc.tuurlij ,: in 02: 
taurno oi als dit· dt: :.::indst,,nd de kr<'.chtsverhouding 
zuiv1..:r -r:ccrgc-cft... •• Jou.rn ...... list. 

DE EillDSTAND BIJ LllfS I LUIDT: ci-1-'• P. ct-1-'• > 
4C (18 ,7e ds trij den) : 

,, ::, ~ l;j ~ 
klt~S lf <]'q c.. 

V, V·,P,. 17 1 35 88-10 
r,s ,,si:: 
p 1-'• c;l l;j 1-'·<l 

R.K • .S.V.M. 15' 1 2 31 91-18 Ö,j t:!CD 
c9P.• ~p..,::S 

Quick Ste1s 14 4 28 62-32 ~- ~J .... c1 

Jv. .. ventri .. sX ·· i 4 ? 2l 38-47 
1-'· • .. O:ûP 
o ~ •• en 

Gr.W.II Vn.cxx) 1 0 15 38:-45 ~- rs>::s 
/ ::s • • l\ 

L.V.S.J. i 4 0 1.t' .. 31-44 ro, 'd 0 
/ c+OÖ • td Rav:::. ~ lC l<. ~4-46 .,.,. tl I1,.;ns I 10 11 2-5"C· C" 

D.H.B.R.X. 2 2 14 6 ~~-§5. '111!' r-. ,. , ,n 
" 
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:rerreinen Ockenburgh, einde La:~n van Meei·è.e.1.·voc,:'~ ---·-·-··-··-·-·-,..,. ______ _ --·-·····-----
Jaargs.ng 1953/1954 ... .,._ . ---· ... . 
L::!FS' 
Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 
Zondag 
1fuand1f,g 

ZAKA 
15 Juli: 

16 Juli: 

17 Juli: 
18 Jul1: 
19 Juli: 

No . .1.6 ,_,, _______ ,_, ___ ,..,, ___ , _____ -~-
-

GENDA. . _ .... _,,. 

Iaats te ·train=i..r.-gsavcr,J 'VOO}.' ::1.0 

senioren A.-grcep. 
Laatste trainingsavonû vo o;_• dé 
overige senioren en. voor juni
oren. 
Junic-res trainen 
I.ensers naar de G.D.A.-sportdag 
Clubavond. 

============-===========~-==--==========~===---= 
DE fü!DACTD AP.JJ IBT wee~ 

\'legens een overvloed van copie willen wij deze 
keer kort zijn, De evene~~nten zijn achter äe rug 

·en na de G.D.A.-sportdag van a.s .. Zondag breekt er 
een rustige tijd aan, zelfs voor de redactie va~ 
de Lensrevue. 

Al lijkt de zoi:1er dan op een ni-et eens zo ers; 
zacl1te ,;inter, toch hebben colc degenen, die elke 
week het clubblad volschrijven vacantj,eplannen. 

lï moet dan ook niet vree:;:;1d opkijken, als tot · 
het ·begin van het nieu,1e seizoen de I.ensrevue met 
een o;:1vang van 4 pagina I s zal verschijnen. 

Aan aB.e lezers prettige vacantie en vooral 
mooi v:eer. Dan hebben wij het fOk. · 

Reél,. 

VfilT DE l'RAININGSCC 3Eî.USSIE. 

Gedurende het tijdvak 17 Juli - 18 Augustus zal 
er V1egens de vacanties niet worden ge·traind, Vrij
dag 16 Juli is dus de laatste avond. . · 

Er zal weer worden begonnen op Donderdag 19 Au
gustus. In de Iensrevue van 12 Augustus zullen de 
nieuwe trainings-programma•s. worden bekend gemaald 

De connnissie is over het algemeen wel tevred~n 
ever de cnkomst, hoewel er toch nog diverse leden 
zijn, die menen, dat de training voor hen niet 
noodzakel°ijk is. Deze ~personen moeten er echter 



, 
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,,el· rekening r.1ede houden, dat teleurstellingen na de 
a.s. elftalopstellingen geheel voor hun rekening 
zullen zijn! Het spreekt vanzelf, dat de leden die 
goed en regelmatig aan de training hebben deelgeno
men, bij de :i5.C. een ·- groot - streepje vóór hebben. 

We hebben Zondag j.l. op de Sportàllag weer eens 
kunnen constateren, bij het wedstrijdje tussen een 
Junioren- en een Seniorenco:;lbinatie, wat goede trai
ning vennag. De aandachtige toeschom,er zal hot wel 
hebb.an gezien. 

We adviseren de wegblijvers hun l.:?vcn te beter.::n. 
Hiervoor is !!Q_g_ een goede gelegenheid. Komt dan als
nog Donderdag 15 Juli en Vrijdag 16 Juli en begint 
clan weer ID2t Uw deelname gelijk met hen _van goede 
101il op de Donderdag- en Vrijdagavonden na 18 Augus
tus a.s 4 

De ,aanwezigheid der leden bij de training werd 
nauv1ks:urig gene teerd r 

YTr; '\"lensen allè troi.n,e c pkcmers een aangename va
cantie, met mooi weer!· 

De Trainingscommissie. 

LElTS 1 SPORTDAG 1954., 

95 Deelnemers telde men Zondag j-.1. op Cckenburgh. 
Geen record aantal, maar toch is er in vergelijk met 
het vorige jaar een belangrijke stijging van het 
dec lnemers tal. Voor het eerst ·,•;as er een groep seni
ores van enige be; teken is (al ,,aren het er nóg veel ' 

· tt: weinig).C.ok was er een flink aantal toeschou·.:1ers. 
En CVi.!nredig aan de bclangst;elling 1·1as het enthousi
asme, waarmee de de,;lnemers elkaar bekampt.::n. D.::: or
ganisatie li.::t weirfig te ',lensen ov.::r, al nerd het 
t,at laat. :ë:en woerd van dank aan de organisatoren is 
dèèn oÓk zek.:::r op zijn plaats. Ee_n woord van huld2 
aan het B-clftal, dat vrijr:cl voltallig versche1,;n, .. 

1 • 0vcnedns. · 
Voc r eon ov.:::rzicht van de :pres ta.ties verwijzen 

wij naar de volg.:md.::: pagina. 
G. 



. 
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,Groe:2 A. ====-== Punten 

totaal 

1 A.Vester 16 
2 J . ..-Jüstefeld;;(:i. 
3 W.Hegge. 27½ 
4 C.Ifoogeveen 32½ 
5 A.v. Gas te 1 34 
6 J.Ras · 37y 
7 J.v.V!estir.g392 
8 J.Jager 45½ 
9 J.Combé 47 

10 A;Bogisch 54 
11 B,v,Velzen 55 • 
12 F.v.Niel 56½ 

G:i:ui::p B 
1 A. v .Aarem 21 
2 J .Gerri tsen25 
3 W,v.Geiri 27 
4 E,;.Talla-:steyn28½ 
5 J.v.d.Tcorn36 
6 A.v.d.Iàns 36 
7 J.v.d.bleer 41 
8 A,Bu:rghow;t 44½ 
9 J. Jo rink 45 

lC• L.Blom 51 
ll. G,Vcldink 52 
12 F.Frackers 61 

1 P. Jans 22 
2 C.Fortman 211. 
< P. v .Bergen-
nenegou.uen 26 

·4 P'.Hersche 29 
5 G.Burer << 
6 G.Verhaar ~8 
7 C. }ic e rsho e !c40 
8 L.Gillissen41 
9 D .S;:iabers 48 

lC H.Duuu 49 
11 D. v, lies.rJ.out'Jb 
12 J .Brt,ss12 l 62 

lC0 m. Ver- ko;.;,l- Doel- Bal Drib
no . ~ s1üt.a-t l'Phieii:n ing. l:ci,h 

•. no.• 6 kg. pnt. m. sec 
3 
1 
6 
2 
4 

l; 

l 
10 
7 

11 

5 
1 
2 
7 

î 
8 

10 
11 

4 

9 
12 

5.80 
-5 75 
.5,25 
5. 56 

.5_30 
5. '-5 
4.80 
5.25 
5,19 
4.81 
5. C.8 
4,80 

5.13 
6.C'.\ 
5-2§" 
4.82 
5,25 5 . 

· 5 .Cl 
4.53 

· 4 • 67 
4. 5c 
4.55 
4,22 

8C' m 

1 
2 ~ ~~ 

4,90 
5. 15' 
4.98 
4. '.\2 
4.oc 
4. 2'.\ 
4,4D 

1:~& 
3.55 

9.05 12 18.40 lC.4 
7.40 20 17.51 1(.4 
7-75. 10 2?..?.C 10.1 
8.68 4 19.48 13,4 

~:g6 2! i~:;~ îr.l 
9,42 11 18.85 12 

-5-~0 10 17.65 11.4 
7,2c 6 17,57,11.1 
7,91 10 . 15.69 15 
6,42 8 13.4C 13 
7.18 7 ll,9C lC,4 

9.54 
8.38 
8.70 
9.91 
8.8c 
7. 4C' 
9,28 
7.25 
7.85 
7.92 
7. c7 
5_37 

kog,;1-
stoten 
5'kb 

17 
22 
16 
lC' 
·3 
24 
11 
28 
l'
lè' 
18 
1c, 

2C. 9C lC 
17 .2C lC .4 
22.5c 13 
22.8G lC.l 

. 2C. 93 13. 1 
17 Re l .. ·l . ~ 
2C' .7( 13 .3 
16 ,3-7 1( .1 
17·.7'5_ lf.·.'2 
17. c.r; 11.4 
16 11 
17. 7c 11 

15 85 lC,4 
15.42 lC 1 

16.~811.2 
15.2c 12.2 
19.34 16 
18 ~C lC.l 
14. •'> lC .1 
17. C 11 
l':l..c.9 12.3 

r~:§~ r~- 1 

s.sc 16.4 
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Groe:g D Totaal 80in, Ver kegel Doel · Bal' Drib-

pnt, no. spr:ingen stoten scmeim ing .belen 
no. 4 kg. pnt. m. sec . 

. 1 '-1:.Prëpper 

.2 J.,.Bussel 
3 N,de Grui.jtsr 
4 T.v.d.Geest 
5 1i7.Runderkamp 
6·R.v.Gorcum 
7,G,Jehee 
8 C.v.Breugel 
9 R. Suylel'buyk 

10. G,Gerritsen. 
11 P,v.Csch 
12 · J. 1iTi tters 
13 'fu. ICnij ff 

17 
27 
31 
31½ 
32 
35 
42 
42½ 
51 
53 
54 

lî 

l Z,Lutterman· 21 
2 A.Iunet 26 
3 P,Mê:ershoek 27½ 
4 H.Rooduijn 37i 
5 F.Burghouwt 371 
6· P. v.d,Leeu,~· 42,f 
7 G.Kemperman 43½ 
8 W,Stocvé · 45 
9 J.de Gruyter 47½ 

10 G ,de Ylaart 51 
11 G.de Roos 51 
12 P .Klink 54 . 

. 13 A, Po e:s 54· 
· 14 I-,v-.d.l\1èer · 55½ 

15 J,Hoefnagels 70 
16 C.v.d.Zijden 76 
17 G,de Haas·. 78 
18 G.v.Dcorn Set 
19 H.Drabbe 81~ 
2C lJ. Csse 86-t 
21. H,Bennebrcek 88½ 

5 4,89 12.19 14 19.7c 11.2 
2 4.56 11.24 3 17.5c 11.3 
9 3.9c 11.15 28 14.C5 11 
1 4,96 8 ,27 9 l4,3C 12.2 

lC 4.11 8.6~ 26 l4.8C 11.1 
3 4,8c 8.46- 4 li1-;6c 11.4 
b 4,33 8.61 11 13.15 13 
8 3.85 8.69 9 13,4( lC.4 

11 3,98 · 8.37 lC l~.82 l~.4 
4 4,13 7,95 8 13.55 1$,3 
7 4,29 9.88 C ll.9C 16.1 

l~~ 3,78 7,49 15 13,75 15.1 
12 3,63 7,90 6 12.35 17.3 

6cm. 
·no. 

l 4.28 
5 4. 72 
b 4 .08 

11 4.02 
· . 2 4 

4 3.85 
3 4.C.8 

13 3.85 
8 3.92 

14 4,C7 
7 3,89 

lC 4 .11 · 
9 4.23 

·15 .:;.se 
2C 3 .86 
17 3-73 
12 3,60 
16 3.68 

. 19 3.68 
18 3 .85 
21 3.73 

Blokjes 
,..apen 
no. 

1 
2 
5 
7 
4 

10 

g 
16 

iè 
8 
3 

12 
14 
19 
15 
18 

· 2C 
21 
17 

12. •5 lC 
2C.85 14.4 
14 .4C 10 .2 

· 13. 6c 9 .4 
9.10 9,4 

15 11.4 
11.15 12 

· 13. 7c 10 .1 
16.40 12.3 
16.10 13.2 
11.85 11.3 
12.45 17 
1c .35 24 

' 14. 70 11.~ 
13. 9c 14 .1 
12. se 12. '.l 
12. 60 15 -
14 19, ~ 
11 11 
lG. lC 13. ~ 
. 9. 70 13 

Kampioen van het "Kampioenen" r:as T.Jutterman. 



----·----··---------··---· ·------· -------- .-- .. ----:?>5'Z-
.. : . ~Eg~!/ F _Totaal .50 .ills ·· Ver ·Blokjes ·];lal Dribbe-

\• . 

' 

. ' ~ 
.. ~-

pnt. no. spr:ingen rapen ing. len 
m. no., m. sec. 

l.P.Kemper 7 l 4.lC 1 12.7c 2..-.± 
2 H.de Haas . 2~ 5 3.65 3 11.9c 13 .4 
3 P .1'-Iake t . :352 2 . 3.80. 9 _ 12. 9c 16 
4 1I.F,E1.rders 37-k 7 - 3 .5c 2 9-7'5 12.1 

~ Tl1.. Ic6mans ".\8 4 4 l".\ i}.8C 14.1 
K.v.d.Iaan 38f 1(: 4 15' lfl..lC 14 .1 

7 H.Goema.11s 402 ".\ 3-80 5 9.5c 15.4 
8 P.Séhulten .43 15 3-75 4 1C.4C 14. 1 
9 C,v.Gein 50Î 12 3.6c 16 1C.6C 13. 3 

10 G.IIalleen 52, 9 3.8( 8 8.25--· 13. 2 
11 F.Blom g~ 14 3.85 14 lC .. ".\C 15 
12 M.Heerschop 8 3.5c 18 9. 25 • 14 .'.l 
13 R.Dekker- -

Klein 67½ 16 ?.65 6 8.4C 14 4 
14 C.Huijtens 69 l• 3.5c - 12 9.50 16 .2 
15 C.den Drij-

69½ 
. 

3. 5c 8.9c ve,r • 17 17 11.4 
16 F .Hoefnagel 72½ "6 3.2c 7 9,20 25,4 
17 A.v.Zeeland 80 18 10 1e.2 
18 P.de Haas ~5! 22 

3.3c-
3.05 24 

9,40 
9. 25 11.2 

19 J .Katijn 11 3.25 19 8.80 16 
2C R.Rcodbol 86 19 3.45 23 9, 8( ,. 16 .4 
21 lL~Criek 90 2C ".\ 60 ~· 20 . 9- 2C 24.2 
22 S. Dou·.1 97½ 23 2.75 11 8.9c -, 18.1 
23 l'h.v.Veen 25 3.10 25 8.5( 14 
24 A.Seelens 110 21 21 26.1 10n :3 s.5c 
25 T .:Iaring .119 24 2.85 2fl 8.25 33.2 

' 
. . 

Het "Kwnpio enen" leverde 3 kampioenen o;?, nl'. 
Th. T . C.den Drijver en C.v.Gein. ~oome.ns, ' . 
VARIA 
- Freddie is da naam van het broertje van Jfcnic 

}Tna,stepad. Op 9 Juli ,aerd het echtpaar Naastepad
v,d .Hrun-verblijd met de geboorte van deze zeen. 
Wij felioi teren Henny en zijn ega hartelij:c net 
deze gebeurtenis en zien Freddie in p:edlè\ohten 
reeds in de voets~oren van vader treden; 

- De naam 1:,agtmans heeft i:1ofuenteel een zeer bekende 
klank. Cp 15 Augustus-komt Groen-'Yit uit Breèa 
vriendsoha".lnelijke ,·Jedstrijden snel·en oi;, Ccken
bu.rgh. Wat dit met elkaar te maken heeft? Miet zo 

, 



-358- . . . .... 
---------------------------------------------------erg veel, m2.ar ··:ij --lazen in de krant, dat Wout 
Ylagtmans zijn sportloopbae.n begonnen is als voet
baller. In Groen-Wit. Te Breda. 
=========================---===--------=------~=--
DE EilIDSTA...'ID BIJ IEiefS E "!"UIDT: 
2e Klas I (18 riedstrij'den): 
Q,uick Steps 15 2. 1 32 54-17 
Gr.W.1I V~c x)14 4 26 85-14 
L.v.s.J. 12 2 4 26 43-13 
Juven tas 9 4 5 22 56-4C 
Verburch 9 2 7 2C Ó4-37 
G .D.S. 7 1 10 15 55-48 
V.V,P. 4 5 9 13 29-54 
Vies tlandi<J, 3 3 12 9 16-63 
Lens E 2 4 12 8 25-76 
K.R.V.C;XX) 2 3 13 3 20-85 

X) Gr.W.II Vac 2 pnt. in TIJind. ,1.n.o, tegen G.D.S. 
f~ ll/4'-}9511- .. ,,· ., ~a-) K.Rif,C. 4 pnt. in -ihd. , .• n.o. tceen L.V.S.J. 
op 17/1-1954 en tegen V.V.I'. op 23/5-1954. 

Deze eindstand is de la~.tste, die wij publice
ren. De eindstanden van de overige elftallen zijn 
reeds eerder in de I.ensrevue opgeno:nen. 
---------------- ---------------- ~--------

-
BLAlH7 WIT JGURï:,AAL 197'-\ /1954 ( 47) . 

• De kranten van lfu 5-7 verkondigen op de vccrpa-
gino.'s het nieuws,. dat het IC.lî.V.B.-bestuur op de 
bondsvergadering in Septe::.iber met voorstellen zCcl 
komen, die ten doel hebben het geven van vergoe
dingen .:i.an spelers uit de llcogste· rt:gioncn van het 
ccmp.::titie-bcstel r;iogeJ.ijè. tc m2.ken. De co1:1ruentaren 
zijn veelal nièt mis. De Oii@eZïmai ·,1ordt vrij alge
meen toegejuicht; doch de. ,lcro.nten .::ison :Jletccm (fi
guurlijk) de hoofden va.n de huidige bondsbestuur
ders. Ook de reacties van verschillende at12.teuris
l'l!C'- kampioen0n (0.,1. rc._;,_rel Iotsy) liegen cr niet 
om. Dat kan nog \7at ·.,orden in de komend.:; •·!o kcn; 

.Amst.::rdnm beleeft Do 8-7 d.:; start V::'.n de Tour d0 
France. Voor het eerst tr\3:-:t de bonte kn.rav0..o.,n door 
Nederland en+ 2½ millioen tocschou,CJers blijven nog 



. . . • • -'.l.~0-------------------------------------------------~-r.1.-tar-juist nucht9r gcno.::g om· o.ls Ncd2rland2rs te 
y;ord cm ar>.flgezien. Wagtm:ms klimt meteen mno.r in ae gele trui. ~ 

De lensrevue bevat no.ast een critisch verslag vo..n de ''algemene·' de eindstand van :rens I, dat het niet zo best heeft geda;m. ' 
De Sportdag v1.n Zo 11-7 r:ordt een succes. 95 Deelnemers hebben een prettige .. middag·, vmarbij het 

~eer voor een lens-sportdag ideaal is. Zelfs het 
secretaxia:i.t kàn zijn Y!erk in de epen lucht ver
richten. Een flink aanto.L toeschou,.,ers kómt de 
vriendschappelijke krachtmetingen volgen. De serii-.. orendeelname, belangrijk beter dan vorig ja~r, geeft moed voor de volgende jaren. De .;rinn2..ars, 1 ~ie met prachtige prijzen naar huis gingen,'zult 
U elders in de lcnsrevue .v:el· vcr;:1eld vinden. Al met o.l een pr;:schtige L2nsd<J.g. 

Journ::Llist. 

lifCG :ITIT!::NS LENS 1 "AWE18:NE " •. 
In ons verslo.g over de Algemene Ja"\rvcrgadering 

mno.kten •aij' melding vo.n een di:ibo.t, dat door de 
Hce:r H::ülecn me:t het bestuur ,,erd geëoerd na.ar 
o"t:.nleiding van zijn verzoelc de voorlopig door hèt bestuur opg-:stelde functieverdeling voor h.::t ko-. 
!!1cnde jnc.r o.~1.n de vcrgad2ring bekend te :maken. 

Als voornao.111ste nrgument om te betogen, do.t het bekend mc:.kcn vc:.n deze voorlopige functieverdeling z.L g0,1enst ,!O.S, merkt.:: de HcGr :'.i:'.èllecn op, dat het mogelijlè is, da.t de verga.dering bezr:2"0..:t heeft tegen een bepaalde: onndida:,.t voor een be
uaalde functie en dus teg<=ncandido.ten zou' \7Gnsen te stellen, indien het de verdeling'kende. Vandaar. dat wij concludeerden (en niet "Dhr. Ju.ffernmns in de mond lègden" ), dat het doel ,ms het ouenen van 
de ,,.elegenheid voor de verg2"dering om tegencand ida t~n te stellen (hetgeen niet inhoudt, dat vij · meenden, dat de Heer Ealleen z'elf bezuaar had te,,-en bepaalde candidaten, welke mening ons in l1et ;cl.rijven, dat ,:ij van de Heer Ralleen ontvingen, 
,;ordt toegeschreven). · . 

De Heer Rallcen v~rzoekt ons'als rectifico.tic op te nemen, d~,t ~iet doel dat hij met zijn vr2..o..g 
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~\.::~ c.~;·-:.,,.:· c:. •r;,C!· .-, .. 4 ;_ ·q;. -:- - ~-~-,.., ,_,,~,-. ~::. 
.:..1.1"J, .. ;;.,.1.-.. ... ht~ ,,,-r.. .. o, u.lV .... st te 1.lJZ1.,;ll o:p 1.;1...,.1.,, l:'l..Co..Jt ... c:: 
·-"11-· ·1··1 "·-}+·,•1b 0 r n-~d~r Z"l · 1ord-,n 1•e·-,-,---1-. 7 -s -1 ·,.·...,, .'\....: ! l..}l,,;J:_ ,.,lr.. • .LI \.,; (.., \;; '-"' \, 1,;;; ..., : • .1.·,~~'..11,1..;,,'..<.., !, •• ,, 

cl:? v1.·:~ .. tg ::~.:!.k s::,rstc,2m vci.n bcstuursvcrl:i.:zj.r1g\.::n in 
h0t nie:•;.r;::0 huishoudelijk r~gl(:1:1..::nt z::..1 t:200t8n ric,r

.:1.'Jn nc;:-.~ .. \r0legd: kiezan- ·c.1s uc:-:.1:·ge: of- }(j_o?.cn in 
/1n1c-Cio ~ 1 

Ga.::.rne vc ldo en ,:ij _2;::'..n d5. t -verso Glc v::i..:."1 de Heer 
. Hc..llecn" Wij r~ctifi"ccrc:1 11.ic_r:acdc cch·Gcr niet c,1:s 

-ircrslr'~g .. d~t do indruk ·.·.rccrgc..f.:- die de to21'.001·ders 
V:'.'..n het d0bc.t kregen. '\iij ::o:,0 en echter, do.t deze 
uitce11z0tting vc..n de ,_,n.r2 bedoeling v::n de IIccr 
fü1llecn de door de te,; vcrgr.dering ao.n-::czigen ver
krcgcm indruk - s::clk.:: o.i. niet deer hun schuld ' 
feu ti-.:f ·. ·ns - zal cor1:ig0ren. 

A.v.G . 

. ~iJ..<J,,\,j_e_ i nlic}iting§_î,L.Q,J!ltren t het lî. IC. S • .:ka,P.l'Q. 
zullen 11..·1n de deelnemers hiernc..n zo spoedig moge
lijk op enigerlei_ ,-:ijze ·.:orden verstrekt. 

1,~:~~ll!.~ - -
95 Lensers: tenminste een dozijn organisatoren met 
meetlint, stop,mtch, fluit en veel papier en pot
lood, 3 voetbalvelden, geg~rneerd ffiet lijnen, goals, 
springbak en -plnnk, dribbel:p:',,:-:.ltjes en toeschouv:ers, 
vçege b'.1llen, kogels en blO::.:Jes na:::r smv,ak en prij
zen no.o.r drc.::i.gkrc.cht toe, roere het· geheel •flink om, 
verw:>,rme het in de· zon tot± 2C ° C., vermijde vocht, 
da.t de sm,-i.ak bederft, en ;;1en verkrijgt een prachtige 
sportda.g. Serveren op eigen terrein verhoogt het 
nron1a, doch blijkt niet p,oodza.kelijk te zijn. 

+++++++++++++++++++++ 
=========== 
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DE 1 ENS R.E VUE 

ReJactie : 1, de Weèrt en A.v. Gastel 
Gironummer : Penn. i'. en S : 33. 67 .11 

Terreinen Ockenburgh, einde Laan van Meerdervoort 
- - - ~ .... .:· -'-i;r=·-- ---

1 E N S ' Z A K A G l N D A Yaargang ))';,}i _.,. _-N"4T- 72-:'T;"54 
Vrijdag 23 Juli 

Zondag 25 Juli 
Maandag 26 Juli 

Bijeenlcomst voor dEelnemers aan het , 
kamp te'Vught in de bovenzaal van Ca
fé Emma, fü gentesseplein, 22. Aan
vang 8 uur. 
G.D.A.-sportdag 
Clubavond. 

--------------------- .-·· ----------------------------------
DE REDACTIE AAN HET WOORD. -------------------------

:Iet gesloten seizoen is dit jaar bepa·.ld geen rustige 
tijd voor de Nederlandse voetbalgemeenschap. Door het uit
b_reken van nadere details verkeert. men nog in ·onzekerheid 
welke de geyolgen zullen zijn van het ov<c:rstag gaan van 
het K.N.V.B.-bestuur na de bespreking, die 3 Juli 1.1, 
plaats vond met enige leiders van lste klas-clubs. · · 

· Er is intussen toch al stevig vergaderd en de eerste 
berichten wijzen e,c op, dat de eerste-klassers in meerder
heid voor het geven ·van vergoedingen zijn, doch dat de 
Lagere-klassers en het Zaterdagmiddag-voetbal het amateu
risme in, meerderheid willen handhaven. Dit zijn echter de 

• eerste indr1L1<:ken en er is nog met geen mogelijkheid te zeg
gen, hoe dit alles zal aflopen. 

Eén punt uit de verklartng, die werd uitgegeven nà de 
vergadering van de zuidelijke le klassers verdient echter 
de belangstelling. Hierin wordt n.l. verzachting van de 
overschrijvingsbepalingen gevraagd, doch niet in horizon
tale richting (d.w.z. van de ~ne eerste klasclub naar de 
andere). De overschrijvingstofmijn bedraàgt momenteel één 
jaaT. Men wil dus deze termijn verkorten als een speler 
van een lagóore klas-club naar! een eerste klasser over wil 
stappen. Wij kunnen dit voorstel niet bewonderen. Het komt 
in feite hierop neer, dat de lagere clubs mogen zorgen 
voor de opleiding van jonge spelers, doch dat zij, als er 
eens enige uitblinkers bij zijn, het plukken van de vruch
ten kunnen overlaten aan de bew'öners van het voetbal-wal
halla. En dat plukken mag vooral niet tevee'1 moei te kosten, 
döor b_.v. een normale wachttijd in acht te nemen. 
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Neen, de heren worden bedankt. En de lagere klasser 

gewaarschuwd. · Red. 
========-===============' =========-======-=;:;:;:===--;;::::=---=-==--= 
CFFI'CIEEL 
---------·sAmNSTELLING BESTUUR. 
In de op Dinsdag, 13 Juli jl. gehouden Bestuursvergadering 
zijn de werkzáamhe~en als. volgt verdeeld. 

W. Praalder, Voorzitter. 
ll. Haukes , Secretaris. 
A. Hoefnagel, Penningmeester. 

L. v.d. Meer,. 2e Secretaris 
1. de Weert , 2e Penningmeester 
Pater A.v.d.Bosch, Junioren-aangelegenheden. 
I'. Ju:fferm&ns , . terrein-en materiaal 
P. de Leeuw Sr., senioren-aangeleeenheden 
J. Willems zonder portefeuille; ter beschikking voor 

·peciale diensten. 
F. Grent G~estelijke Adviseur 

11FTALCO1I!H~sn. 
Op grond van de in de algemene jaarvergadering ont

vangen machtiging heeft het Beituur alsnog benoèmd de Heer 
G.Kemperman Sr •• 

JUNIORENCOI.JGSSIE 
I.v.m. het bovenstaande is de Juco nu als volgt sa

mengesteld: Pater A. v.d.Bosch, P. Juffermans, 1.v.d.Meer 
en P. 1,ieershoek sr. 

Aangenomen als lid:· 
.-" 1. M.J.M. Kriek, Copernicuslaan, 151., . 30.4.1943 

In ballotage : · 
2. P.M.A. Davis, Colombusstr:99 31.5.1941. 

G.D.A.-SPORTDAG 
I.v.m. de slechte weersomstandigheden is deze sport 

dag verplaatstnaar Zondag 25 Juli a.s. 
Aanmelding van deelnemers nog mogelijk tot Vrijdag 

23 dezer, bij het secretariaat. Vorig jaar namen 22 Lenser 
deel. Dit aantal moet ook nu bereikt worden. Geeft U spoe
dig op ( 2e Schuytstr.6O). 

Nil!.UV/S OVER HET KAMP. 
Alle deelnemers aan het zomervoetbalkamp te Vught 

worden a.s. Vrijdagavond 23 Juli om 6 uur verwacht in de 
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bovenzaal van Café Emma, Regentesseplein, 22. 

De Heer J. v.Liempt heeft zich bereid- verklaard over 
alles wat he"t kamp betreft de nodige inlichtingen te ver
strekken. Er is dan tevens gelegenheid - voor zover nodig
de kampgelden te voldoen. Wij verwa·chten derhalve de lei
ders en kampgenoten·. 

L.·1 -.d"M:eer. 
MEDEDELING. 

Door het bereiken van de daartoe v,,relste leeftijd zul
len de volgende spelers n~et.meer in de jru1iorenafdeling 
mogen uitkomen: A. Verhaar, J. LelieveJ.d, J.Combé, 
A.Vester, G.v.Agthoven, W.v.Eijden, J.Ras, L,Fortman en 
B.v.Velzen. 

Vlij vertrouwen, dat zij zich in de nieuwe omgeving 
spoedig thuis zullen voelen. 

. Met waardering voor hun trouw 
nu afscheid van hen en draagt hen 

FOTO'S 

en ij\er neemt de 
aan de ·r:co over. 

JUCO-

Juco 

Wij hebben nogmaàls een prettige opdracht voor een 
aantal van onze vrienden. Wij hebben nl. voor de komende 
competitie een foto van hen nodig. Laten zij dus snel naar 
de fotograaf gaan en aan'ons adres, Noordwal,75, li.fst 2 
foto's inleveren. Snel ! Snel ! 
F. Blom G. Jehee 
C. v.d.Bogaert •T. Knijff 
J. Bontje L. Koelemey 
C. v.d.Breugel J. v.Leeuvièn 
H. de Drijver G. Looyesteijn 
S. Dijks'tra L. Nuyen 
A. Eckhardt H. Pröpper 
1',. de Grui j ter H. Rooduyn 

KEURING 

W. Runderkamp 
A. Smabers 
P. 
R. 
A. 
H. 
P·. 
M. 

.Straver 
de Waart 
v. Zeeland 
v.d. Pijl 
Haket 
Harders. 

Geen exa!!lens meer, geen proefwerk,. dus snel naar _de 
keuring: Dinsdag 5 uur - Varkensmarkt, l, 
F.Blom, \'/. Boogaard, C.v.Breugel, J.v.Bussel, S.Dijkstra, 
A,Eckhardt, C.Fortman, ],!:Franken, P.v.d.Geest,G.Gerritsen, 
J.v.Gorcam, J.Groothuijs,N.de Gruijter, F.Haket,M.Harders, 
G.Jehee, F.Kemper, Th.Knijff, L.Koelemey, A.v.d.Laan., " 
H.Lancée, L. Nuijeri, F.Oosterraan, P.v.Osch, H.Pröpper, 
P.Straver, A. Strüwer, R.Suyckerbuijk, J.v.d.Vring, R. de 
Waart, A. v. Weers, L. v.· Westing_ en A.v.Zeeland. 

JUCO 
--



VARIA. ' -===- - \/ij ontvingen bericht van het overlijden van Mevr. 
Blok-v.d.Meyden, de moeder van onze keeper A. Blok. Namens 
Lens·betuigen wij de familie onze deelneming en wensen haar 
sterkte bij het dragen van dit verlies. Zij ruste in vrede. 

- Helaas zullen wij onze tr3uw~ Lenser Ge~a~d van 
Reenen enige tijd moeten missen. p Woensdag, 14 Juli werd 
hij opgeno~,en in het Sanatorium Dekkerswald te Groesbeek. 
Gerard is, het mag wel eens gezegd worden, een van die le
den, diè in stilte veel voor de verenoging doen. Nu hij 
zijn werkzaamheien tijdelijk moet·onderbreken, willen wij 
hem hartelijk danken voor hetgeen hij reeds voor Lens heeft 
gedaan,'Lens wenst hem van ganser harte een spoedig alge
heel herstel toe. 

- Wij vernamen, dat het echtpaar Hoefnagel-Grimbergen 
verblijd werd met de geboorte van een zoon. Wij fe'liciteren 
lüco en zijn vrouw met d0ze gebeurtenis en hopen de bore
ling t.z.t. in de Lens-gelederen te kunnen opnemen. 

- De lijst van exa.rien-successen wordt stE:eds langer, 
want wij kunnen Rob.van Kleef, Adri Burghouwt en Jacques 
Beyersbergen feliciteren met het behalen van het diploma 
H,B.S.-B. Gerard Verhaar beëindigde de ambachtsschool en 
werd toegelaten tot de school voor scheepsbouwwerktuig
kundigen. Van harte proficiat. 

- .ue Heer J. v. Luxemburg wordt nog in het Zieken-
huis ·verpleegd. De operatie is goed geslaagd en wij mogen. 
verwachten de patient over enige neken weer thuis te vinden\•. 

- Op Maandag,. 19 Juli aanvaardde Pater A.v.d.Bosch 
met een grote groep leerlingen van het St.Janscollege, on- ·n 

) 
der wie ook Lensers, ·de trip naar Engeland, die bijna de 
hele vacantie zal duren. Wij wensen het gezelschap een 
goede reis toe. 

OFFICIEEL - STAND LENS 6. 
Volgens de in de Sportkroniek vermelde eindstand van 

de 4e klas L. is de wegens beenbreuk gestaakte wedstrijd 
Rijswijk (ij - V.C.S •. 6 toch nog gespeeld. De uitslag was 1-0 
voor V.C.S.6, zodat de eindstand aan de kop wordt 

Rijswijk 6 16 15 1 30 96-6 
v.c.s. 6 16 14 1 1 29 85-6 

Lens 6 eindigde op de 4e plaats. 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

nI 

~ . "" 

.• 
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D E L E N S R E V V E 
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. Redactie : L. de Wéert en A.v.Gastel \ . , l . , 
, Gi:;;onummer : Penn. L. 1 en S. 33,67.11 . 

Terreinen Ockenburgh,· einde Laan van Meerdervoort 

. ==== ·==JAARGANG=l953L1954======N°=48 == ~ =· 29=Juli=l95;L== ·= == 
LENS' ZAKAGENDA 

2 Augustus Clubavond. . / Maandag 
Vrijdag 6 Augustus : .§_ uur, bestuursvergadering t.h.v. dhr, 

. .H. Houkès, 2e Scnuytstraat 60. 

---------------------------~----------· -----------------------
DE REDACTIE AAN HET WOORD. , , 

' 

Tot onze spijt is_vorigé week de vaste· rubriek'( il
thans voor deze jaargang) van Journalist niet opgenomen wegens 
plaatsgebrek •. Wij menen er goed àan · te doen het 'blauw-"i t jour~ · ·• 

naal, dat ons ·~orige_week werd toégezonden·alsnog.( zij het · · 
enigzins bekort) op te nemen, omdat de,ze rubriek een hiaat maar 
moeilijk verdraagt. . 'j . · . 

, O'p de tweede plaats' het ;volgende. : ' ~/~ 
. . De vacantietijd is niet ''geschikt om àèties op touw te {.':\ . 
_zetten. Wij kunnen daarmede b1,ter .wachten tot September. Nu ech-'.!\':f ' J 

ter zelfs de training tot half Augustus,is stilgelegd en het 
clubleven nog slechts een zwakke polsslag vertoont, willen wij 

,,.nóg eens de clubavond in Uw warme belangstelling aanbevelen •. De 
mêeste·commissies hebben momente~ïjeen rustige tijd, zodat de 
clubavond juis~ in deze weken ka_n_fijn zóa~s eigenlijl, de bedoe-i 
ling is ·: een gezellige avond, waárop de.~Lensers elkaar ontmoe

··ten. Op de. clubavond van vorige w~i,k werd het beroepsvoetbal be
sproken en \Vij geloven.dat het initiatief· van dhr. Juffermans de 
aantrekkelijkheid van deze Maandag'-avonden kan verhogen,, Wij wil
len de senioren aanraden in deze ·vacantièwèken 66k eens te komen. 
Zij zijn welk, om., , , · .'. ·:}, • RED. . ----·-----------~-------~-------------------- -- --------------,, 0 F F IC ,IE EL ~-=--=--=- ===-=--
In ballotage : . ' 

'2; P.A.H. Davis , 31.5.1941 - Columbusstr.S9 
3. A.J. Linneweeve~ J:. 2q.1._1935.: W~steinde 32 .!!. 

G.D.A.-Sportdag. . , , , 
. . De G.D.A.-sportdag, :y,elke op 18 Juli reeds moest 

· worden uîtgesteld, moest gisteren '(25 Juli) om half vier alw.eer 
wÓrden afgelast.·Op 8 "Augustus"gaat·rnen een derde poging wagen. 
Deelriëmers zijn nog altijd welkom:.( .2è Schuytstraat 60 ). · 
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-366-. • Bestuursvergadering. _ 
. De eerst volgendé bestuurr,vergádering zal worden gehol\den op Vrijdag, 6 Augustus t.h.v. de Heer H. Houkes, . 2e Schuytstraat 60. , 

Nogmaals foto's: · 
Voor het verkrijgen van, legitimatie-bewijzen ·voor , -Senioren' worden onderstaande personen verzocht e.en behoorlijke foto, met spoed, in te leveren bij ondergetekende,· adres Vlierboomstraat 596. Zonder legitimatiekaart kan er 'straks niet worden 6evoetbald. ' - · Dus spoedig naar'de fotograaf, m~t rechte scheiding . -en. vriendelijk gezicht ! ,, de Leeuw 

Wij verwachten.een foiovàn 'G -A- t-h J B b _ _ • v. g • oven - . eyers ergen-s. de Bruijn, J. Combé - w:v.Eyden - L.Fortman' - J.Jager -J.Lelieveld - B.v.Velzen .:.'·A.Verhaar eri A •. Vester; 
..!.:-:-:-:-:-

Het N.K.S.-Zomerkamp, . . 
De uiteenzetting:doèr dhr.J.v.Liempt over wat er in het kamp gaat gebeuren, wérd met grote aandacht door 28 junioren en een aantal'leiders aangehoórd. _ - - In de loop van dJ~volgende weelc ontv_angen de ouders van de a.s.kampgenoten·ee:n"èircl¾laire, waarin de noodzakelijke gegevens staan verwerkt. 
Momenteel hebben 32 jongèns het ,volle pond betaa].d, ,3 betaalden een dub. Van 20 vrienden no.teerden wij wél hun . , naam, maar zij voldeden hé't kàmpgeld nog'niet.. Natuurlijk \ dienen wij te wetén of deze wel· of _niet meegaan. Zij worden' daarom verzocht liefst vana.aa'g nog te beric;hten wat hun plan is. Adres : .• Noorfiwal·, 75: 1r,el. 333388, - MEE - ,. - , L. v.d. R 

, }'oto Is·: -De "fot~ O:s;_,~ijst"'.Iis
0 

een tikkel,tje _ iiigekrompen z:i.jn er.weer 3 bi,nnen. Spçied gevraagd voor de rest • 
Keuring: .. - , • I • ~ 

er 

, En bovendien 
4 • 

0 .... ' , / heeft niet minder dan één junior zich -laten keuren. B:,avo 

Indeling Lens 1. · _ 
· .- Lèns 1 is 

de 4e klasse ,E vari 
deze afdeling is - ' ' 

~r~ 

-,:, ... : - : - : - L. v. d_.Meer 

; 
v:oor de, competitie 1954/1955 ingedeeld in district. West II. De samenstelling van 

• '. 
· 1-. 

' 
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., , -A.T.v.v.· 
-Cro!JlVli•et 

·-Graaf Willem 
· • · -K.R,V.C~ 
.--~ 

II-Vac 

- h' 
i 

• l. 

. J 

'. 

-Olympia (G~?da) 
-P .D .K. · 
-Rava . · -· 
-Stolwijk (bij GÓuda) 
.-V .D.S • 
-Zwart-Blauw 

(Sportkroniek) , 

/ 

Wi . . • J 
de competitie 
terugkomen. 

zullen het deze,keer bij 
wat dichter voor de deur ·- ~ 

deze opgave laten. Zcdra 
staat,, zullen we hierop 

RLD 
VARIA. 

'-Op 4 Augustus·a,s. hoopt een van onze 9udste getrouwè_do--. 
natèurs de_ dag te herde_nkeni {~t hij voor. 80 jaren het i€vens-

. licht aanschouwde. Er zi l die dag feest zijn in,Haarlem ten hui-. 
" ze van' de Heer ,L, W. Juffermans'. · Wij feliciteren name>1s Lens Opa 

· (mag het?) Juffermans en zijn fa.milié van harte met deze 80e · , 
verjaardag en hopen, dat.hij nog lang in gezondheid, van zijn le-
vensavond mag genieten. · . · · ._ ., • · , 
· -Alweer kan Lens een ·ged:i;plomeerde be;fubelen. Kees Hooge-

veèn· slàagde n.L voor _het Staè'.tsexamen H.B.S.-B. Van har.te pro.:. ficiat · ! · ·. ' · , · ·· _;, . . · . -· • · · · · . , 
-Astrid is de naam van het op 23 Juli geboren dochtertje 

· van het echtpaar A; Krol-/anse_q.. Wij feliciteren Ton en z:ij1 
. echtgenote van harte met _deze ·,tebeurtenis _en hopen, dat _Astrid 
voorspoedig zal opgroeien. ·;t, ,., 

. . . . . ,. . ·,r • • . , 
EAUW-WIT_JQURHAAL_l953/1954 (1~) ( bekort, Red.) ..•. , 

Op d.e' clubavond. van !,la 12. 7 V,:ord t nag~kaart over: ds · sport
da.g. B~j de opbouwende·critiek,' die wordt gegeven en waaxvan de· 
orgariisa t9ren, weer iets kunnen·rops teken om he.t, het volgEnd jaar 
p.6g beter te doen, Il!oet men m.i. t6ch de ·aard van het fe>.-st in 
het oog houden, Het deelnemen ~s belangrijk, het·winnen komt pas· 
op de tweede plaats. Het is daarom niet-in' overeenstemming met· . 
de opzet van de Lens-sportdag de prestaties zodanig II tot en met" 
uit te kndbeleri, d,at een officieel internationaal athl~,tiektour
nooi er jaloers op zou worden. Op Di 13.7 nóteren·we de -eerste 
vergadering van .het nieuwe bestuur. :Iii°de .Lens,-revue van Do 15. 7 
blijkt uit de resultaten vari de'',sportdag; dat in geen erikele 

·, groep no laatst ook op alie onderd€len de minste was, evenmin 
als ookf maar één le prijs"."winner op alle onderdelen de bsste 
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-368 -----------------------------------------------------------· prestatie leverde. De laatste eindstand is die van Lens E._ Ondanks s,,mbere verwachtingen is ~i t elftal nog juist nie~ als hekkesluiter geëindigd. De voorlopig laatste trainingsavond v:l.n_dt plaats op Vrij 16.7. lle trainer.s Willems en de . Boer ontvangen woorden en een klein.bewijs van erkentelijkheid. Dé G.D,A.-sptrtdag van'_zo 18.7 wordt vanwege de barre 
zomer een week uitgesteld. De heren van de K.N.v.:s·.-belangengrocpen, die in Utrecht vergaderen hebben het beter. Zij_· 
. .zitten binnen •• ;. • 1 

JOURNALIST 
. -:-:-:-:-:-

BLAUW-WI!_JOURNA.A~ 1953{1954 (47) 
. Ma 19.7 wordt op de clubavond het onderwerp "beroeps,. voetbal 11 besproken. Aan de geanimeerde discussies wordt door+ 20 man deelgenomen. Ik geloof wel, dat het bespreken ·vail actuele onderwerpen de sfeer van de clubavonden kan ver

hogen. Ik heb mij tenminste best vermaakt. De Lens-revue 
vc.rschijnt zowaar reeds op Wo 21.7. Het gebruik van een betere schrijfmachine is duidelijk merkbaar. Jammer, dat mijn journaal (11aarschijnlijk door de grote hoeveelheid officieel en varia) is uitgevallen, omdat daardoor de continuïteit .· is verbroken. Intussen loopt de jaargang ten einde en aange-· züm ik maar voor een jaar •1 gecontracteerd 11 heb, zal ik 
1~eldra afscheid nemen. ~Do 22.7 , Toch wel jammer, dat de 
Lens-revue zo lang :zonder.blauwe omslag verschijnt. Kunnen we dàar mot· z I n allen vrnrkelijk niets aan ·doen ? Op Vrij 2-3. 7 · komen 30 toekomstige N.K.S.-kampbewoners bijeen. Dank zij · het praatje van de Heer J, v.Liempt, wceten onze jongens nu• wa:-f; zij gaan beleven als zij op 15 Augustus naar Vught yer-

. trekken. De G.D.A.-sportdag -van Zo 25.7 kan alweer niet.op mooi' zomerweer bogen. Vandaag is ·er wel een liegin gemaakt, maar na hot ko;eil.stoten was het.weer inrJlkken geblazen 1'18-. - ' . . ,), gens de• stortbuien. Op 8 Augustus gaan \78 het nog eens pro- . beren. Voor de 3e keer •••• 

JOURNALIST 

' ; / 

, , ' 



DE LE N s·R E VUE 
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Redactie : 1,, de Weer_t en A.v.Gaste-1. 
GironU!illller : Penn. _t. en S. 33.67.11 

Terreinen. Ockenbiµ-gh, ein4e Laan van Meerdervoort 

JAARGANG 1953/1954i -11°49 
. ' 

5 Augustus 1954 

L:ENS' Zl,KAGEN •A ) 
Vrijdag 6 Augustus 8 uw:·, bestuu svêrgadering t.h.v dhr. 

- H. Hollhás, ; , Schayts-t-raat 60. 
Zondag. 8 
flaa?ldag 9 
Zondag 15 

Augustus 
A 

.... ugus1.1us 
l,ugustus 

G.D.A.--SpörtdO:.· - ' 
Clubc.vOnd .·· 
Een deel van Ó;, ·e juniorE"n vertrekt naar 

het N.K,S,karr,, in Vnght}· 
-- - . - \ . . -- <r- - - -

DE HEDACTIE J1ÁN HET WOORD. -

Ile't is slechts enige wèken ,_ üeden, dat vrij onze le
zers ·ej'l lezeressen prettige, .zorgeL-ze en zonnige vacántieda-• 
gen toewensten. Op dat moment leek ·net nicu,ra seizoen nog " 

j 

- een eeuwighe.id 11 ver. Degenen~ die reedS -r~;.cantie hebben gehad 
zullen weinig vriendelijk over het Hollandse klimaat oordelen. 
Zij, die in deze Augustusmaancl vacantie nenen, hopen op beter -~ 
weer dan Juli heeft gebracht. ·- , 

De tijd staat echter ·niet stil en "- de ee'uwighe_id -. 11 

dîe ons enige vieken geleden ne-g scheidde van het nieuwe sei.
zoen, is_, als U deze Lensrevue ontvangt alweer ingeschrom
peld tot 1 1/2 week. Op 15 Augu~tus immers gaat'de poort van 
het voetbalparadijs 1i/i(id open en zijn de groene velden· gereed 
om de liefhebbers te ontvangen._ · 1 · 

· Ua een aanloop van enige weken gaat 12 September de 
comp~titie draaien en voor wé h~t ~etèn zitten we volop in de 
sportieve strijd om de punten; ,1 

De training, die tijdelijk was stopgeze! komt dan ook 
_ weer in beweging. · · 

:De indeling van het-eerste· is bekend en'die van de ève
rige elftallen zál binnen afzi.enbare ·tijd aan de openbaarheid 
worden prijsgegeven. ; _ 

De tijd gaat snel: Er zàl_ veel van afhangen;- hoe wij 
de komende competitie zullen fnkaan~ Als wij successen willen 
behalen, moeten wij ons voorber1iden, lichamelijk,en mentaal. 

, Licham~J ijk voorbereide:rj. door de training te bezoeken·, 
\ 

' ' . 
~ .. ,c·· 
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'zodra deze weer begint. De·reaul'taten van de A-groep waren 
v66r de stopzetting zeer bevredigend. Wij hebben vertrouwen 
dat de deelnemers van' deze' groep zich ook na 15 Augustus weer , 

'van hun beste zijde zullen läten zien. De m,rige senioren. vlo:i
den echter ·niet over van tra'iningsijver. Wij hopen evenwel, 
dat ook zij hun best zullen doen in zo goed mogelijke conditie 
'aan de start te 'kom~n. · ·· .,. · . . . . . . . . · · 

De mentare voorbereiding is ·moeilijker te omschrijven. 
Hièrbij komt de wil in het gêding. Als we· voorlopig alleen 
maar de wil, de vaste wil hebben ,ir in het komende seizoen het 
beste van te maken, zijn we al een heel eind.' · 
. Op weg naa,x succes ·! 

'• RED·. 

In ballotage 
no,, 3 

AangenomÉm ais lid 
no.2 

A.J. Lirlneweever, Westeinde 32a -20/1/35 
; . 

P .. A.M. ri~vis, Colu."J.bus,:itr.99 ..:· 31/5/41. · 
, Wedstrijdel'!_. 

. . "••; . 

·- . ·, . 
. 1Iet ingang van 15 Augustus a.s. zal een be_gin gemaakt 

worden met het spelen van vriendschappelijke wedstrijden o.P 
Ocke"nburgh, on 12 uur en 2 uur. . 

· · Er zullen dan 4 wedstrijden word~n-·gespeeld. D~ tègé:q.-
standers zijn : , . · · 

Groen-Wit uit B.reda , . 2 wedstrijden ; 
Westerk"artièr uit ])én Haag·, 2 wedst;rijden. 

\lpstellingen ip de Lènsrevu~ van 12 Augustus 1954 . - . -. . 

.,<,'\, ' ., 

F~to 1 s ( ·senioren) 
-:-.::"".":-:-.:-:-.' 

. . Er moeten· nog 7 foto• s worden' 'ingelever.d. Deze· moe.: 
ten uiterlijk Zaterdag •a.s. in het bezit zijn vari ondergete-: 
kende, Vlierboomstraat 596. ·. 

<: · Willen de.onderstaande leden aan dit tw.eede ·verzoek 
·.. voldoen ? .G . A. th . . ; . J' B'.~. b . , S ·d B ... · 

. .. · • v. g oven - • , el.Jers ergen, ; e ru1.Jn - , . 
J. Combé - L.Fortr:ian -:· J. Jager en A •. Verhaa~. de Leem,; 

' -:-:-:-:-:-:-
G.~.A.-Sportdag. 

A.s. Zondag zal vom.; de· derde keer een poging worden 
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· gedaan ;e G.D.A.-~por~;ag tot é~; goed ~ind te brengep,. To:t bu 
toe hebben zich 14 Lensers als d!lelnemers gemeld. Di.t aantal·:·. 
is_nog voor.uitbreiding:vatbaar. 1 Liefhebbers kunnen zich nog 

· opgeven bij de Heer H •. HoukEgs, 2<? Schuytstraat 60. , 
· Publieke belangstelling wordt ten zèerste' op' ,prijs 

gesteld. . y . ·.c: 1 

- J3~!:!:~:!!!_~~~!:!:~-1953/1954 .(. 4s ) , .; · < · l 
I ~~ ,' :,) ... , ·-.,J \ 

. Ma.26;7 : He-ti is op ·de·:clubasiond.w~l 'te merken dat 
. het vacantietijd it; en dat de,.voetballerij stil 1igt. De heren 
bestuurs-en commissieleden· kunnen het· zich nu ook.eens, v-eroor
loven .. een keer thuis te bli;jven of, als ze wel komen, zich aan· 
een partij"tje op het groene· laken të bui ten te gaan. De. Lensre-" 
vue van Do 29.7 meldt de indeling van _Lens_;,. Eu is.dezè inde-• · 
ling niet zoals· wij verwachtten·; maar toch z.i t er een goede · 

: kant aan. Als Lens 1. er in slaagt ïri:'1'dez~··~fdelirig ka)hpioen te 
· worden; is waarschfjnlijk. de kans" op· een teleur.stelling in de 

promotiewedstrijden niet zo groot als· in de afdeling, die ons 
voor de ogen zweefq.e. Maar wat praat ik eigenl:ijk. We moeten 

:nog ·aan de competitie beginnen. Zo L8 : l,r zit in ieder .geval 
weer. schot in. Over 2 weken gaat ,de poort open en kunnen we · 
weer gaan spelen •. Voor de· rest iS\ het· komkommertijd. De vele 
vergaderingen, polemieken en beschouwingen over de_ om.zwaai in 
de K.N.V.93. buiten beschouwing látende, tenminste .; .•••• 

..... JOURNALIST 
. i . 

KAMPNIEUWS • , 

.• 

-. Dinsdag'j.l. is aàn de o'iiders van de deelnemers aan 
het N.K.S.-jeugdkamp een circulaiie verzonden, waarin.wel het 
voornaamste over .dit kamp wordt vermeld. ~nkele punten willen, 

. •:•e, échter no.g~langs d.eze weg 0:1-tr de. (ian_dat:~t ._;an de deelne- · 
ll)er!l brengen.·•. •· , · •. · ' · . ' . 

· De. deelnemers, die niet·· een door een· der ouders on.:. 
del'.,tekende zwemverklaring ( afkni.ppen· van .de circu).aire ) kun
nen tonen,' mogen iri geen g.eval dee.lnemen aan 'de. zwemwedstrij
den of het vrije·zwemmen. Excuses'als "vergeten" of" verlo-

. ren ",,-.ordèn niet geaccepteerd. 
< - / ', - • ., . • 

Zij, die nog-niet het ·gehele verschuldigde bedrag 
(.'L14.- )".heb1.>en voldaa_n,·_dienen. d~t vb'br 12 Augustus te doen 

1 

1 \ 

.\. 

·- ~, 
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bij dhr. L. v.d.Meer, Noo:r:lwal, 75. 

.. ' •· 
Er worden pogingen in het werk gesteld om een of 

andere mogelijkheid v;m vervoer -te vinden vopr de bagage. 
Mochten deze niet met succes· worden bekroond, dan oal men 
zijn hele uitrusting op dà fiets' moeten meenemen. ":!:n de vol
gende Lensrevue zal hierover wel uitsluitsel kunnen r.orden 
gegeven., 

Indien men er iets voor voelt zich op de een of an
dere manier te voorzien van een fiets.-leggetje in 1,mskleuren 
kan dit schone idee alleen·maar aangemoedigd worden; . . 

Verder kunnen we nog medédden, · dat het aantal deel:-
nemers_ op het oge.nblik meer dan 40 bedraagt. 

Tot besluit moeten·we nog even een rectificatie· 
aanbrengen ~n onze mededelingen v~n de vorige week. Hierin 
stond te lezen, dat door velen het gehele kampgeld volda-:m 
was, door anderen echter" een dub"· Dit was geenszins be
doc:j.d als kleinerende uitlating over.het door hen betaelde 
door dit voor te stellen als de somma van 10 cent niet te 
boven gaande, ;r,aar eenvoudigweg een typefout voor " deel - ".· 

G. 
. . . 

~:=:=:·=:=:=:~:=:=:=i=:=:=:=:=:=:=:=:=:-=:=:=~c:=:=~=:=:=:=:=: 
• 

. · 
0 

'· 
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D E L E N S R E V: U E 

Redactie: L. de Weert erfA. v.Gastel 
· _Gironummé:r : .Pénn. L.~n S. 33.67.11 .. · 

· . Terréinen Ocke.nburgh, einde Laan _:van Meerde:r.voort 
' ' ··"' ~ =======~===========================-=· ·====================== 

12 Augustus 1954 
--=-· ., ~-- ======= ~========. =. =====. ========== -= ~ ~===== ·=== -" :::;;;::::;:::' 
-· LENS I ZAKAGÊNDA 

' Zondag 15 Augustus .:!:. 40 Lensjuniorèn vertrekken naar het 
- N;K.S:kamp ,in Vught. Het voetbalsei-

( zoen 1954~1955 neemt een aanva-ng. 
. Lenscombinaties aan het werk •. , 

~à.ndag 16 Augustus: Clubavond. .. . ., 
Woensdag 18 Augustus:De training begint weer. Groep A opent de . . 

campagne. · 
------------------------------------· --------------------------· ' . . . . ~ 

DE REDACTIE AAN HET WOORD •. 

Zondag a:s. vertrekt een g10 ,t aantal.Lensjuniores naar 
Vught, waar zij gaan deelnemen aan hfilt Spo:r;tkamp-,van de N.K.S. 
Het is :voor de eerste kéer dat de Lens jeugd aàn een sportkamp, 
deelneemt. Als we ons· < ·m voorspellingen wagen over het kamp, 

' kunnen we dus niet afgaan. op eigen e:i,varingen; hetgeen we ech.:. 
ter van andere zijde vernamen, was, wel van dien aard; dat we .. 
,erop ktµmen vertrouwen, _da.t de kampv,èek - indien door dé deel
nemende Lerisers voor een juiste ins.télling wordt gézorgd - voor 
hen een bijzonder pr;ettige vacantietijd zal zijn •. Die juiste 
instêlling zal hierin moeten bestaan; dat men zich voorziet van 
een geest van sportivi i;ei t, vari' opgeÎvekte samenwerking en van 
bereidheid om eventuelé kleine onaangenaamheden te verdragen._ 
Als men zb toegerust -de reis naar Vught begint, dan kan het 
moeilijk anders, of het gaat een praèhtige week worden ( ·zeker 
als het ook eens even droog is •. .' ) , · die voor de deelnemer_s · 
be~list ,vinst. kan opleveren. . ·•: . . ,, , 

· Wij wensen de deelnemers .-toe; qat het inderdaad zo mag , 
gaan.en laten _onze. beste wensen voorf:een goede reis en ·goed 
weer hen vergezellen. . ; • r ' RED 

, OFFICIEEL =-======-
Aan_g_e_n __ ~men als lid :

3 
_ - A.J: -~inneweever, Westeinde,32~-20/1/35 

-=·~=-:-::.. . J 
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' 
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'\Sedstri,jden. . , . . . 

Programma Senioren · 15 Augustus 1954· · . ------------------ --------------- ---- ' -
12.15 Lens Comb. A - Westerkwartier · -Te.rr. 2 - Lokaal 2 
12.1?. Lens Comb. B Westerkwa:ti~r, -Terr.l ·Lokaal 1 

û,:,stellingen ·: 

Q9mbina tie A. 12.15 uur , ------
A. Vollebregt -· .A.V. Gei.n A. Bogisch 

' J.v.Spronsen - B. Vin_lt ~ p; Oranje - W. v. Eijden 
J.Bcijersbergen -· Rob.M&hièu -TI.Sl~edregt-G'.v.Wes-ting. . . 

. Combin:èe tie B: }2.15 Ul!!:_• 

, b..::rg•
pad -· 

, 
AoVerhaar ""'\ H.Heli.::.ich•- :bov. \,..e_lzen-.T.Rosen

Lode Boer - .J.Linnewecyel'- P~·fle Leou,7 -H"Naas.t<':!-:
A. Z~idwijk- ~. Hoefnagel:. A. L~nne;r~cwer. 

'.""--~,.,.-· 

l : , 
~· \,'l.i'-·ï-
· ·. ': De 
'. ;-·..1.. "'t7? 

{_''.t_'i~-ä~ 

i • t~:;..:">;l 
,; Vfo 

~- ','· "1êv1 
3?f~,p 
.'_ p _..,.,_ei -•~.. ,,. 

·t:!:.G.2.hene rese~v~~-i 1: · Bom. - J /Con::bé - G. v .Coi11 
veem " J. L,\Jlieveld ~ , J. v. \"les ti,1g. 

. G ~ Hoog,;_- -. -:. . ,-'be, 
de ' ✓ 

AJ.leen noodzakelijke afschrijvingen, ui krlijk 
avond. - Vlierboonstraat 596. ·. · ' 

Vri~dag--

· l}ededeling. 

Dé voor 15 Augustus oorspronkelijk vastgestGJ.de 11èi-
·~t:r-ijden · tégen Groen-Yii t uit Breda gaan wegèns verhinderin~ 
van genoemde Vereniging ·niet aoor., . z 

.De ECO tracht- alsnog voor a.s:Zondag een v1edstrijà. i;e 
c:-gan;_seren en hee:ft hiervoor 'de·onderstaande vacantie-cocbi-
hatie opgesteld : . . 

·~ 
' 

-1·· ::r;'l' 
i,~1.r;\ v·, 
f,-l ;W> 

V.; 

H.' 
1~_;.i~~_e'. 
,- . f ,,.,·; 

.•A. tmDam, J.Admiraal, P.v.Elferen, A.v.· - , • 
•Luxemburg, H.Kortekaas, E.v.Laarhoven, W .. v.Gein, : ç'~~:~fü 
K.Kuypers, F.cte Jopg, J.Ras, J,»üstefeld; . 

Rèserves : V.v. Laar hoven -. H. _, Ke. 'mpel'.' en S. Vl oe::ians _- ., , .,1e 
. iJ. ':: 'dil 

]\1to's~ - , , ~ , : .. : il;· U4f~! 
• , ,, -• - f ·:F\c I 

;De twee yerzoeken in :de Lens-- reyue I s 11°48 en 49 had~, k(, • · ... 
den niet het verlangde<res.ultaat,' n.l. .. dat alle gevraagde · · i."'u;~ 
foto I s binnenkwamen:' . · ' • · ' da,1 

De onde,;staande personen worden thans voor de derde '. '· 
maal nu eens beleefd doçh ook dringend verzocht, omgaande . . .. i' _,,. 
de gewenste foto in te. lever(èn ,aan onderstaand adres. We wil- , · 
len èé nalatigheid van deze personén. nog niét " onbeleefd J' ~-,,= 
vinden, ma.:.r 'de " vacantie II de sc'hu~dige no.emen •· Dus Heren • 



' , 

,. . ' , 
' / 
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Kampriieuws. . , ·.. . . . , :::.-.:.c~ :· . : In de -vorige Lehsrevue meldden wij, dat er nog . , gezocht werd naar eèn mogelijkheid om de bagage van de deel-. nemers aan het N.K:S--kamp per aut9 te verzenden«· ; ,, ·:,;•·,: Inderdaad is .zo •n mogelijkheid gevonden. De bagage dient daartoe Zaterdag-middag tussen 2 en 4 uur ,:te _:iror:den gebracht op de· Suezkade, 55 ( dekens dienen niet op dê,·, koffers ,1sebonden te worden en moeten gemerI,ct worden). _.,, .:". 

.We moeten.er.op .aandringen dat men Zondag zo wéi... ni_g mogelijk bagage op. de fiets meeneèmt. De ·kosten van dit · vervoer zijn f. l.- per deelnemer. Het de,\llnemingsge;ld is · hiervoor verhoogd tot f .15.-. .~ 
Ten ovei:-vloede' (?)·vermeldèri wij nog even dat men 'brood dient med,i te nemen: voor de gehele Zo_ndag· en ook voor.:, 

' Maan~g ochtend. · > · ~ 

v.G. 

' De Heer J. v.; Luxemburg, die enige maanden in het Zi0kenhuis heef~. vertoefd en da,ar twee operaties heeft, on-:-:. iergaan is sedert Zaterdag j. 1. weer thuis. Hij moet nu nog. : · ,nige tijd op krach:teri komen en'hoopt daarna zijn'"vièrk te ·; · · kunne.tl. hervatten. ,, , · ·1
: · ·

1 
· ;:• ~ • . ' .. 

. Wij wensen de Heer v.· Luxemburg, zijn "echtgenote 8n kinderen van harte geluk met deze t,huiskomst en hopen hem 1 over enige tijd geheel hersteld weer te zien.. ,, . . , , · . . . ~ ' . - . , ' - .. ,' •··-· Atljstistus is voor .de kloosterlingen de maru.d, waar-. -in dikwijls vèrplaatsingen worden uitgevoerd en ·ook Br.Theo-. nas moet· i:;evolg geve11 aan)1etgee:ii_-zijet oversten wensen.:·,:: : 
Wij • zuilen h.em in September niet terug_zi;n, · want hij zal dan in Bussum tra:chten de jeugd klaar te maken vób:i-• de )llaa tschappij. Wij danken Br: Tl:leonas voor hetgeen .liij •ra.voor Lens heeft gedaan ep. wensen hem alle goeds in -zijn- iïieui . we standplaats~ . . - . ' . .. . .. / 

- .Onze zustei:-v~re;,igin'g D.H.B.R,K, bestaat op Dón-der .. _da!s 12 A.ugustus 25 .. jaM. Wij felièi teren de c. lub van d"., ·: ., "Kamperfoelie" met het btlfilten van de zilveren mij_lp.,.al. · · ·, · · , -~----------'---· --'-'---"----------· ----- ~----·•·· ' 
' ' 
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BLATIW-:w:i;;r J,ouRk.Û.11?53/1954.:(12)··_ ·:•,; _ 1 
- ~ • - • .:.) • . . ...... _1' 

In de Sportkroniek van Ma 2~.8 staan 'enige aankondi
gingen, uit welke de spánning, die in de K.N. V .B,. heerst vol
doendé tot· ,'qi tdrli.1<:king komt._ !-Tiet minder dan vijf vergaderin
gen zulJen-,deze week worden gehouden .. over de voorstellel'\ van 
het K. W .V .B .-bestuur. Die buitengewone -bon'dsverf;a~ering van , , 
14 Augustus belooft uitermate inte;ressant,te woTden, maar ook 
g3vaarhjk. '- - · , - · 

. ..,.,., ,...: ·, ;·- -
Op' Vri,j 6.8 vergadert het Lens-bestuur en ook hier 

.,.,,ro~dt, zoals· il': in dt agenda heb gezien1· gè?;:rçken Over de 
ko"r,swijziging, uknt' mo::-gen zal de Lens-"rnrtegenwöordigirig op 
de .vergadering van"2e_ ; ';,& en 4e 'klàssérs Jn 'distr.~ct West II 
háaI' stem !:.ï.Oetcn 7.¾itb:~::-ngen v66r pf teg\/n· h_E~t voorstel ;ran 
het bondsbestu~:r. _J:n:tnsc;en l):Lijl:en zelfs :,, de ·ce-rste klas 

cl l. oostelijke clubs -~ee-en t.€- :.~ijn~ _U~ t d~ kra11.t ,;e;rY1.cem ik, 
dat Ü:)kenburgh geen tuinb01mg,,L"c,d 'áö:::-dt,. Muischienk::m dit. 
betekenen dat het ~portpark z_9.l blijven bc,stàa:n. Onze hun- · 
keririg"naar. een eigell vt.ld Zal E:r,,.. e-\~enw~l niet. door \TÇ•Tmi~? ... 
deI'.en. · . · , , . ! · ~ 

· • • • , ·\, . ,.,"'. _ i • • dat. . , . 
_ ~ · Het radiobericht van. ZO 8.8, wijst uit,/de lç1gcre 

l .. - ' ·• ---,--~··· •. , 

klassers in West II in grotè .meerdq·hciö. tcge,o· do kocT.1:1wij-, 
. -· "· . .. ' . . ~ . , ,, ... 

ziging zijn. De, ste'!!menverhèr,ding '",as, :c~-d :üj gezegd, 5· 
cl~bs voor en 96 tegen ! 

. ~ .r ~ ~ -'- ~ , . -- • 

Het ,Vo;rdt-,, nada
1
t oqk· vele· OilG!ige ::,ts~mingén reeds .. 

bckEmd zijn, ,duidelijk dat het voorstel van het bondsbestuur 
het a.s. Zaterdag ·waàrschijnlijk niet zal Lc1len. : ·_ - -- • ·_ ' -

' -·· - .. 1 • . ., ~- ' \" -~ ' '<" 

Op het G.'D.A. terrein'trf,\cht men v-:Jo'r: dè 3e maal de 
athletiekdag tot een goed "einde te 'brengen. Het weer wèrktt 
opnieuw niet erg mee, maar ondanks- he-t doorweekte veld heeft 
c-.en het· volgenouden·.' · [ , , __ 

' ~ I 1 •. ~ - •.. . , • • ., 

- De successèn waren; niet zo groót als ver'leden jaar. ' 
De prestaties van C. ·Hoogeveen ( n°· 1 bi_j speerwerpen, een - , 
ged:eclde 2.e, plaats bij :hoogspringen en de derde ·bij vèrsprin-: 

-,-
~-, _, 

' . - ' . ' 
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gen, alsmede de le prijs. bij 'de 4 x :1.'00 m. estàfette met 
drie L~osduinse lopers ) en die van Rob. L!ahieu ( 2e op 
de, 800 en 3000 m., 3e op de 1500 m •. ) mogen met er(l ge
noemd worden. Dat van de 11 Lensers, die zich opgegeven 
hadden er maar 4. op, he.t G.D.A·:-terrein yerschenen, was 
minder prettig. 

J0URJULIST 
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D E;- _L É N· s R .E· V u E . 

·. , Reda~:ti·~: L,de Weert en),·.v,Gastei 
- . .,' \ . ' ' . ,. ' . 

. , , .·. · Gironummer: Pénn.L.' en.§ •. 33.67,11,, 

• · = : =Terrêinen Oékènburgh ,.·-einde; Laan= van= Meeii-dervoort === _ · 

. • • ... . ·- JAARGANG 1953/1954' _ :ii. 0 51 1_9 Au&-ust~s · 1954 . 

• --,· l%_ ~~- , .. • .. ' • ". ~-. •:·::, .·.- .... ,:_; .•• ,_ ' . -1~-" - '.' . 

:· ;• · ·, • \, ... •~ L.EJJS' ZAfCAGENDA c , ~ . 

,:' Woe11sdag, :18 "A.ug. : .:i;rervatting vän de' trainirig.. ~ 
·: Donderdag ·19 Aug. , ··-'Training voor, de 2e, groep· Sen.· ·>- . 

. Zf!terdag 21. Ayg•t : c'.Gèl"legenheid "öin: pp-. 9cke.nburgh te veriiré,·-' 
· •. . · , • ,. .. , ven:, en wat- til;~·oefenen. 

1 
,. · ': ." : • 

..• Zondag . · · 22 -.Aug. :. :.C.4 Lens-Cornbiiîatiés. :> .. , ·' 
. ,Maand_ag. 23 Aug,: '/-01:lbavond. · ' . . .. . ·• 

1'""; 

"--i. •• ' ·' ' .. I ~ 1$ , "': ,, ,• 

I . 

-~:.·. -~ . • - . _ , De trainings"comrn. · vestigt,.e·r ~,--_;ma,als•idé aandaèl a 
. . ' ' .~ ' , ~ "' - ' ~ 1 •• . . ' ,....... . • ': . . .,,., ' ,i .' , op, · dat Vloensdag~en DonderaagavoIJd 'de , tr.ainîng ,h(lrvat wori' t. 
'· . ,, . . . . . -

; en de· s.pelers dus. ·verwacht worden, .. ," . ·i . 
i ' • " 

. . 
---~---------~--

,: DE REDACTIE AAN1 h'ET WOORD. ' . 

" ,. , De· ,:competitie ·b :.g~nt op ,12 September."'" , · De.ze ·d ·-

,:. t1:11' _'ligt als e.en rÓ?d-omlijnde waarschuwing in het nabije 

'-, verschiet. Rood omlijnd, omdat ae ,bui tengéwone algemene , . , 

bondsve'r'gadering van de· K.N'. V,B. 'van 14 AÛglis'tlis;, instede .·• · 

V?n' een oplossing te brengen vàor de ernsfigo n:oeili;lkhede[ 
' . 

• ' - • • ;, - • e ."T ' , •• • • • , •• .. . •, l , ' ~ • ri 

de tegenstellingen tussen de eerste. klassers en het lagere · 

voetbal heeft vers.cherpt ,,' . .. . , .• ;· .. _· ·. _ ·· ·· . , , . 
Pers -'èn ;r'adio hebben ons reeds uît\,oerig ingelicht 

over ;hetgeèn zich:he,èft &fgespeéid. De woo·ra.voerder, van het 

lagere voetbal s'èhij:nt in ieder gevàl een ;fout te hebben €,8-

n:aakt·,•,t?en hi•J,,een ciotie niet inàiende .. zoals_· door beïde· ra:r-· 

. tijen'was 9yereèn'gekomen in ,een .vo_orefgaande -bespreki,;ig. Cp_ 

· ,., 28 Augustus komt ·men nu··opnieuw bij elkaar. ,.·, , 

· ,. . , ,. D_f,! eerste~klasserè hebbèn echter -inmiddels besl9- . 

te1i'.om, i,,at' de uitslag op 28 Augustus ooli: ma';, zijn, per 1' 

- . Septèmbe:r- _tot ]?et~l:i;ng over :te gaan en ,bovendien. te eisen,'-·• 

dat de le, klas-competitie ·wordt 'v-.,:r.spèe1d, · zo,als :,;~ij dit 

wensen •. Indien .!1,it, a1les Ï1ie,t gêbeurt i zul1,\')n ,;j.j' n;iet atir.:'. 

zel.en de eenheid van de K.N. V .E.l,;te verbreken: D.e spelers ,;, · .· 

van deze le'-klassers wensen immers betalitig •• · . .' : . . ;/ , . , .. 
•• < .... ~ . • • ' _-. • • • ' • • .- t 

. ,. • ·, De democratische··beginselcn wor_den ljier toch wel ,:. 

geh_eel é:rver,.boord gez,èt~ 'Het :i.$ :,te ,gek óm,los ·.te lopen, dat· 
-., r, 1 · • ~ J-. · 1 ·-;' · • · ,. , ; '. ' • . 1 . /~·' , ,. 

,. 

,, 

., 

. . 
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52 x 15 = 780 spelers zullen uitmaken; wat de K.N.V.B, moet 
doen en eisen, dat de+ 299.000 andere K.N.y.B. leden, in
clusief het bondsbestuur naar h1,µ1 pijpen dansen. 

, .Ieder, die het wel meent met de Nederlandse voet-
. J ~ 

balsport ·en de K.N. V.B., 'vraagt zich bei,;orgd af, waartçe dit 
alles zal leiden.· · · 

Wij hopen van harte, dat 28 Augustus alsnog een 
voor beide· partijen ·aanv.aardbare oplossing brengt, maar een 
diciatuur van+· 780 spelers is niet te' tolereren. 

De K.N.V.B. schudt op zijn grondvesten. De ondanks 
zijn. fouten toch mooie·:vöetbalbond ·moet zijn werk in het be

. lang van de sport kunnen ~voortzetten· als een gesloten een
heid. Het is echter de haögste tijd. 

De comp;titie begint op 12 Sêptèmber ··•'RED. 

EC0-NIEUWS. ~··. 
Wedstr'i.,jden, -Programma Senioren, 22 Augustus 54. 

2 uur Te We1ve - Lens Comb. Terrein v.Vredenburgweg. 
2 " Lens ·Camb .A. "'.Do cos Terr. I. Lokaal I 

12 Il Lens Comb.B. -B.M.T. Terr.II Lokaal II 
12 Il . Lens Comb.C.-B.M.T. Terr.I. Lokaal I 

0pstellingen:C b' · t· t' Te W 2 om 1na ie egen erve, uur. 

. A, •. ten ·DSI!), H.v.'d.Toarn, P.v.Elferen, A.Hoppenbrou-
wers, J.Walsteyn, E.v.Laarhoven, W.v.Gein, K.Kuypers, F.de 
Jong, H.' Kortekaas, J •.. 'l'iüs tefeld. 
Reserves: · · · . . J.v.Spronsen, T" Vollebregt en L,Bom~. 

· ' · · Lens Combinatie A - ~-

A.Vester, 
H. Haket, 
Reserves 

R,Mahieu, A.v.Luxemliurg, H. Kemper; G. Hillenaar, 
s. Vloemans, R.Wüstefeld, V.v.Laarhoven, J.Ras, 
F. v. Niel. . ,. 

=n.v,Velzen en J. v.Westing.: 
Lens Combinatie B; - 12 uur.·· .. 

A.v.Gastel, J.Lelieveid,.A.'Bogisch, J.Boortiaan, 
· B.Vink, P.0ranje, W. v.Eyden., J.Beyersbergen,Rob.,Mahieu, 

A. Linne we ever, G, v. Wes ting. . . ' . 
Reserves:,.. . · . . · . .,.Lam, H.v.Niel en A.Verhaar. . . 

, Lens Combinàtie C - 12 uur 
J.Frijters, Ph:de Heer, H.Houkes, S.Roozenburg; 



• 
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• ------------------------------------------~-~--------------
..., L. dE? Boer, J.- Linneweeyer, "P{èle Leeuw,' H. ·Naastepad,, ·. · 

A. Zuidwijk, H. Sliedregt, · R. _Becker. . -

Reserves J. Beckers en J. Êrochard. 

Noodzakeli.jke afsch;i:ijvingen, 

avond a.s.· "'. Vlierbooms.traa t 596. 
i,itèrlijk Vrijdag-

• ! 

.. De .ECO. _beschouwt' ~e_ze wedstrijden, ,als serieuze 

oefeningen voor de a:s._competitie, en "erwacht _van de spelars 

de nodige interesse: , ·.-"'"• · 
. .., • ,A 

,, ... 

0 F F IC I_E EL . ' 
? 

Wijziging Secretariaat JUCO. : , ,) . 

·- tlet s~Óreta;i:iaat v:in dè juntorèn-afdélin~ wo_rdt 

vanaf heden ·waargenomen. door Dhr.P. MeerP-'10ek Sr., Lûnteren- .,. 

straat 123. . •: ': 
, ' - ,_ Een woord van dank.'aan de sche:i,dendé ·se.cretaris · · . ~- . ' ... . . ,. -, , 

Dhr.L.v.d--.Meer, aan wie een a-ndere functie is toevertrouwd, 

is hier wèl op zijn plaats; _· ' · ' . ,;_ 
-

Foto I s van Junioren. - - , 
De· compet~ nadert, maar vele junioren hebben hun 

foto nog steeds niet ingeÜeverd, ofscboon hun namen al twee- . 

maal zijn gepubliceerd. _ , - . . · , · 

, Jongens, láat_ je ván de goede· kant. bekiJken. · 

Stuur_ snel de· foto voor de competttiekaart naar Dhr,P.Meers-

hoek Sr. Lunterenstr.12;5.- : - · 
' ' . r: ,, - ·- ., ,l 

Keuring. van Junioren. . . 
' ,. j • 

_ · De Ke?i'ingsdienst ,,· Varkenmarkt 1 zag nog niet al-

le Lensjunioren verschijnen~ 'die .zich vóor de a.s,competitie 

· · · moeten laten keuren. _In het a,J.gemeen genomen betreft het de 

jongens, die ·nu voor het eers.t in de .4e klas gaan spelen ( 

dus oud-pupillen) en spelers ·die van de Zaterdag-naar de Zon~ 

dagcompeti tie overgaan. 1 
• · 

· Na d~ keuring het :biljet inltyeren bij J)r.P.Meers-

. hoek Sr, Lunterenstr.123. ...... '· · ·· · · 

Kampnieuws. . 
_ Bijna alle· deelnèîners hebben 

-de geboden gelegen}l.eid om de 'bagage ~er 

' , 
gebruik gemaakt van 
auto te doen vervoe-

ren. :Wie was natuurlijk te laàt _? En wie was zo'n pech

vogel kort na de start 'zijn. ketting te·zien breken? U mag - . 



' 

__ : :_ ----- ·-•. __ ' _.:_, __ ·. ___ . ·,:: .- _____ '·_:_. _ -382- __ . _·•>•' -
• 1 keer raden. . , . . · : . . · · · · ;; 

De tocl,t ·verliép pra'chtig : wind in de rug, 2 
minuten regen ·en. om kwart-voor vier ih Vught. . . 

• ' < . 

DE BAL ROLT WEER. 
.. · , Zo_ heet. het il(lmers al tijd, _wru,neer na enige we- , . __ . 

leen dood voetbal tij, King Soccer weer de:bazuin laat scha:J,-
len en zijn getrouwen oproept, to~ _nieuwe s_j;rijd. · 

. .-~ Dé baJ..roli; weer. En inderdaad was ook Oeken-·_.., -. , 
burgh· weer bevoikt.' In hetvèrre Zuiden· zagi:ori w:i.j de wappe- · '· 
'rènde· vlaggèn van hét f;eestvierende D H.B.R.K. en in het . ·_ 
J1oge Noorden prob(?erdcn· twee'~è;i.f'talien van Westerkv;artier en 
twee van Lens elkaar te- ontmocttin:; Vooral·'de langere· spelers 

_ slaagdÉ:n nu en dan in hun pogingen,· b~ven het wGeldcrige gr,as 
.uit te komen. De toGschopwers, · hqog op de .tenen en reikhal- · · 
zend om niets-van het schouwspel to·missen; zagen detn de ro:-. 

· d'e en blauwe shirts en een deel .van de witte pantalons· boven 
· '' • · ,•1 h · • ' · . 

de wuivende grashalmen zweven als;een,nationaJ,e hulde -op . 
Koninginnedag. I!]._j;useen ploegden de anderen zich.een '.'eg il} 
de grazige weide. · • ·- . . · . · • 

De bal rolt. weer .• · Neen, hiÉsr ·kwam niet veel ván 
tc1v::ht. De bal ·suisde, als een kogel door de 11 ebt, maar·. 
rolien_ ... neeÎi,' fü:ar·waéht hij nog é"en'wéekje mee.,, 

,- • . • ,,. ir ' p. J .. 

ÏÏ:ÜtJW-WIT JOURNAAf;: 19~2.Zlèl2-4J50). . . . 
· · Op Do 12.8 heeft het «.N.V.'B. bestuur nog een' 

. 

laatste_ oriënterende bespreking fue:t do· verschillende belan
gengroep,m, voord?.t de bui t.engcwone algemene vergadering zal 

• plaatsvinde_n. In vcrschinénde gezinnen tref't men voorbertJi
dingen voor het vertrek'.van Lens-junioren naar Vught. De ' 
bon_dsvorgadering van Za.14-B l;>ereikt gcEm oplossing. De bij
eenkomsit lll_oet 2x worden geschorst,_ waarna tenslöttè het be _ _;_ , 

- , §'luit valt op 28 Aug.opnieuw bij clkaàr te'kom_en. Zo,.!2.!.§_ ·
. Het -nieuwe _seizoc~ neemt, cen_,aanvang. De bal mi:,.g weér gaa.!! _ 
;' rollen·; . 's Morgens vertr8kk'en +40 Lens,-junioren naar Vught. 
, _, s Middags zijn or ~nige, vrïr.ndséhappelijke wèdstrijden. 
voor.seniorenelftallèn.·Dè spelers kunnen hun-verstijfde, 

·, (. en vcrkleuride ) . spieren. weer· wat op gang bréngen: Het .· 
begin :is er· iri ïeder geval •. 

', .. '~· . - : ,,. .-- '· 

.,.. . . .., . ; ; . -·' JOURNALIST • . . 
~~=:=:=:=:~:=:=:=:=:~:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= ... ,r .-~ ;. 

,, . ( . ~ . , 
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' D.E LENS TI È V 'u E 

Redactie:· L. de Weert en A. v.Gastel 

,, 

• 

... Gironummer: Penn.L:en S. 33~67.11 . , ' . , 
' ·. Terreinen Ockenburgh_1_ einde_Laan· vah_Meerdervoort __ · __ 

Jaarg~;-1953/1954 ' .. 52 26 Augustus 1954 __________ / ____ ----' . . -

- L ·E N S I Z AK-'A G E N D A"" ' .. · .. · _ · ' --

Donderdag 26 

_Zaterdafis 28 

----,---,-,~~----= ---- ' Aug. : 19.00 uur ~ Training voor de
0

tweede -se-
. niorengroÉ,'p. ' - · · · · · 

_Aug , : · 4 ·,Juniorenelftallen spelen tegen Gr.Wil
lem .en een' ànder neemt deel aan het " \ . \,,, 

Verbuch" .Tcurnooi ., 
Zm,.da_g . 29 Aug. : 3 'Seniorencombinaties spelen. Een Ju

.·-' niorene.lftal' naar Verbtirch. 
M'.!andag 
Woensdag 

30 . Aug. : 
l.Sep.,: 

Clubavond;' . _ , - , 
1 S Middags lrnmt de Woei1sdagmiddagclub 
weer in actie·. ", . ' \ 
1 s Av.,Îids 'tr·aint de selectiegroep·. , 

===-=========================· ====-===:;:======-: =.:::---:::::=--:----------
DE RbDACTIE'. AAN HET WOORD.' 

' ' ' 

The, ~ïght ~an,'on the' _;ight place, dat is eeri be-' 
kende zegswijze, die ons in de afgelopen week yeel döor h.et 
hoofd heeft gespeèid. · De juistè man op ~-e j{,_iste plaats, · _ _ 
dan verkrijgt· m'i'n de beste resuita,ten. Nie_mand heeft bekv,aam
heid op alle gebieden, niemand behoeft het dus beneden zijn ·. -- . 1 • ,, waardigheid ,te vinden om'- als,da;t werkelijk zo is ~, te·be-; 
kennen, dat hij voor een bepaalde plaats niet geschikt 'is.' -

,Het is dan ook verkeerd, als men, •eenmaal op een of andere ·. 
plaats terecht gekomen, ·deze wil blijven ,bezetten, ook als, 
er een·ander is,'di_e dat beter, zou kunnen doen. Ook in het 

, 

voetbalspel gaat dat.op. Een prima verdediger, die.in de,- , 
· 'voorhoede gaat spelen, omdat hij ook eens een goal wil ma.1<:en, 
·' verzwakt zijn ploeg ... En iemand, die in de voorhoede wordt .. 

opgesteld, terwijl·hij er zelf-van overtuigd is, beter te 
kunnen backen, do.ei' er' wijs aan, eens te praten met degenen,· 
die hem opgesteld hebben; ookzij streven er riaar elk elf.tal 
zo sterk mogelijk te maken. 

' ' Laten wij ons' eens afvragen', of WlJ misschien niet 
béter z_ouden passen op een andere pláats in het team-of club- , . 

. · raderwerk', laat hij ·dan, indien ·er een _vervanger voor hem is, 
niet aarzelen om zijn: krachten elders aan te wenden. Want pas 
dan maakt hij van.zijn e'!ergie-het mèest nuttige gebruik.RED. 

' 



, ' 
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. In 
0 F F I C I E E L -----------------ballotage, :n.o. 4 .E . 1 St . t 100 6 - K.M .• Admiraa, evins r. ; - 2 .3.41 

. ~ n°5 - Th.C.M.Eisenberger,Okk:ernootstr.108 
.,, n~6 - A.D.Selens, Edisonstr.69 :.. 14. 7 .44 

1 -:-:-:-:-:-:-:-:-
ICH. Bestuursleden, attentie . ! 

• 
Op 10 Septe!,llbe~ a.s. zai een 

ring worden gehouden ten huize van Dhr.A. 
hcotuursverga,le
Hoefna'gel, Toma-

tenstraat 243, -:-:-:-:-:-:-::-:-· 

Zij, die 
zoen werkzaam te zijn 
worden 'verzocht, zich 
ris, 2e Schuytstr,60; 

er iets voor vpeleu, het komende sei
als leider van een seniorenelftal, 
deze week op te geven bij de Secreta~ . 

' 
~-:-:-:-:-:-:-:-:-

, 

WEDSTRIJD-PROGRAM?,'.A SENIORUl VOOR ZONDAG, 29 AUGUSTUS '54, 
' ------- - ,- - -- . . 

· 2 uur 
12 " 

12 · " 

' Quick - Lens Comb.A. -Terrein 
Lens Comb.B- Cro~vliet-Terrein 

Lens Comb. c.,. Quick · -Terrein 
' . 

de Savornin Lohmanl • · 
Qckenburgh- Loka~l 1 

terrein 1 
Ockenburgh- Lokaal 2 

terrein 2 • . . --------·--------
OPSTELLINGEN 

, ) 

Comb.A.' 
. A.tzn Dam, E.v.Laarhoven,P.v.Elféren, . 

Il. v.d. Toorn, J .Admiraal, H. Ifoke:IJ, A.v. Luxemburg, K .Kuypers, 
, W.v.Gèin, J. Wüstei'eld.,:/,I.TCortekaas. . ·• 

' Reserves · A.v.Gastel'., V .v,.Läarlioven en Fr.v.Niel. · 

..... ~D-omb" Ba ~ ' • I 

' 

: G.Lam, H.de Bakke,:, W. 
;a.v.Niel,J. ·Meyer'; G,v.Gein, J ·• ::Jo:,:,sboc:n, 

Klünnen, C.Bogisch 
R.v.d.Meer, L.Bom, 

,.G.v.Westing.. ' · · 

~--Reserves / J.:(leokers, J. Brod:r;rd, B.v.V,elzc,,n. 
. ' , 

Comb.C. • . . . . . ·J . .. 
A. Verhaar, G.v . .'l.gshoven, .Combe,E.Lo-• 

wensteijn, 
l'la Mulder, 

M.Hollander, G.Vreeswijk, E.Sarolea,S.de Bruijn, 
:r~-~ Lii:ckel, . Ga HendrikS. .. _. ~- , 

].!g_~-~~V:'?E.' C.Kra.s, J. Pellekoorn .. et B. Bc:i;sboom • 
. 'Afschré.-'•;ingen, indien nood~ake1,ijk Vlie>r1wmastr.596 _____ .'.:., _______ . ___ ~---- EGO 



( 

-, 
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' 

; 

. ,. ,. , -386, 
' --- '--~-----------------------'-----------. ----------------

C ~ 

· WEDSTRIJDPROGRAMMA JU,HORES VOOR ZATERiiAG 28 AUGUSTUS ' 54. 
;~ïi:ï~:-1;~;-;;-;ï:-=-G;:;:ïï-;Äë-~;;;;;~~~~;:-1;~::;:------

, 2 u. Lens 4e kl.-, 11 11 11 
•'

1 11 2 "- 2. 
2 u, Lens··1e kl. _. ,,. '' ,1 i1 2 11 . I 
3 1/4u. Lens A-klas " 11 

~; ". 
11 

., 1 · 11 1 
. ,, .. .,_ 

,,, ,"' -: -: - : -:· - .,, , ', 

Opstellingen tegen Gr.W.ILVAC~. ', '., 

!.•; G."Kochi, K:Uhlenbusch, J.v.4'"'.Meer\H.WalleiE teijn,A",;,ran 
Mirem, F.v.d.Lans, J.Jorink, A.Burg:iouwt, C,Fortman,G.Verhaar • 
_J .Ge:i;r~ tsen. ,, - ,, - ,, -

' . 
Leider : Dhr.L.v.d.Meer. , 
Scheidsrechter : Dhr.J.Willems. 

le Klas • . • . ·' • · .. 
. R.v.Westing, P.Ja~s, Th.Vissers, W.}ielieveld,C • .Meers

hoek, C.1,feldink, B.Plat, A.Onderwater, E;v.Ommen, F:Heerèns, 
F.Rijkelijkhuizen, 1 ; ' 

' · . Leidër: Dhr.P.Meershóek ·· 
, • 1 

< 

· Scheidsrechter' i ])hr .P .Juffermans. ·, 
3e Klàs .• · .. . . . , • . , . 

G.v.d;Waart, J.Tak, P.v.d;Leeuw,J .v"Lee.uwen, .H.Pelster, 
R. Spiékerina.n; G.Kemperman ,G.Loo ;yEste;im, F .Burghouwt ,H.Roo
duijn; P.Meershoek. 

·, Lèider : Dhr. G .Kemperman. 
Scheidsrechter: Dhr.H, Ho.ukes. t 

4e Klas. . ... . , . , . . , 
r G.de Haas, J.v.:d.Kley; J;d,e Heer, L.v.d.Meer, J.Hoef~ 

· nagel, G.de Roos, A.LU:tterman, W.Stoové,· H.de Haas,N.Os3e. 
G . v. Doorn • • ~ · · · ' •· 

Leider: Dhr·.H.de Bakker .• · . ;,- " 
Scheidsrechter: Dhr.W.Speekebrink. -·• 

'/ ·Algemene reserves voor Zaterdag tegen Gr.W.II VAC 

' E. Vierh.out, H.'v. Velzen,D. Snàbers, L ,Gillissen,i!:Brus~ell:, 
P .• Straver, P,Klink, !,!.Harders,· P.Haket, D. KeinpE;r,,, 

AfSchri.ivingen aan Dh:t. P. Meershoek Sf. 'Luntèrenstr.123,
-:-::...:-::L 1 

Keuring en Foto's:· 
De jongelui di~ zich nog moeten laten keuren en een fo-• 

to moeten laten maken, dienen_zich nu te,haastén. 

, ' ' 
' 

' . 

,. 
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"VERBURêH "11 TOURNOOI 

Zaterdag. , , 
Lens· 

1 
2.00 uur Verburch Veld 1 Terrèin Wateringse-
3.20 " Lens Rava" • Il 1 - _weg· te Poeldijk, 
4.-~o Il Lens Den :Ho,,rn " 1 

-:-:-:-:-
Opstellingen 3e kl.. . . 

R.de Waart, J.v.Bussel,M.Fran.lcen·, N.de ,Gruyter, 
H.Pröpper., J.Groothuijs, L.v.Weeting, H.Lancée, W.Runder- · 
kamp, S.Dijkstra, G.Jehee.: 

Reserves : R.Suijkerbui:jk, P,v.Osch,H.Witters. 
Ook de resc-rvea krijgen hun beurt of beurten. 

Sarr.enkomst: 1 15 H ··; h k Th b k 1 . , uur aagweg, oe or ec·e aan. 
Leiders de Hereh G. Lam en A.v.Gsst'el. 

':'"':..::.:-:-:-
. WEDSTRIJDPROGRAl~- .Á JUNIOREif VOOR ZONDAG 29 AUGUSTUS 1954. 

' "VERl!URCil 
12.20 uur: Lens·- RAVA J 
·,1.20 11 K.R.V .• c-~·~-Lens-• 

·2, 20 " : Verburch:. Lèns · · 
4.00 " : Lens - Juventas 

11 !i'OURWOOI 
V8ld 1 

" II 
" II 
Il I 

Terrein Wateringse
weg te Poàdijk. 

Opstellingen ·le Klas. · -. , 
P. Ilersche, P.Jans, C.Meershoek, W.Lelieveld,P.v. 

Bergenh,megouriren, C.Veldirk, C.Fortman, A.Burghouwt, L.Blom, 
G, Verhi:ar, !-Gerri tsen, ,, 

Reserves : 
. LeidE,r . 

Samenkomst 

F.v.d.Lans, F.Rijkelijkhuizen, R,v.We~ting. 
Dhr.P.MGershoe)l: Sr • 

11.30 uur Ha'agweg, hoek Thorbeckelaan. 
' 

• 1 ~ - . 

DE LiNS'JE_UGD OP K:AMP. 

, 

. Zaterdagavond ·rond half zes klommen de snelsten van· 
.ongeveer 45 Lensè,rs uit hèt fiets·zadel en dat betekende' voor 

. hen, dat de N.K.S.-kampweék er op zat. En niet zo heel lange 
· tijd later was ooli: de laatste·thuis gearriveerd. Afgezien van 
_de bagage, die nog in het'· - al tijd Len~ ter beschikking staan• 
dei'° - pakhuis aan de Suezkade op de diverse eigenaren stond te' 
wachten en afgezien ook van enkele defectj'es ( al; een dikke · 
ènkel, een bloeduitstorting, een dik verbo1,1den vinger, een 
blauw oog en een gebroken·voo'ras ),·wa:cen er• echter toch nog 
wel Sporen _van de voorbije· kampweek te, vinden. Ze waren te 
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beluisteren in: de gesprekkën ·op Ockenburgh, w,iar heel ~iat 

, "kampers " Zondag aanwezig waren,· 
De eerste vraag diE;> doo_r ,de thuisblijvers· mees.~al ge

. steld,werd, was wel: "Hoe is net je bevallen?". De ant-

•.. woorden daarop hebben zeker vér .ui teengl)lopen. Het overgro- · 

te deèl van de deelnemers was zeer'tevreden tot enthousiast 

(en wij sluïten ons bij hen •aäri }. Dan 'waren er, die" zich 

w.e;l. vermaa,kt hadden ",en ook, i.maar sl.echts weinigen,· die het· 

was tegengevallen. Tot die laatste categorie behoren zij, 

wier verwachtingen te hoog gespannen.waren, die een comfort 

vcrwaèhtten, dàt, slechts een hotel bi0den kan, of een.mate · 

·van vrijheid, die - als men ·met een grote groep i'S :- .niet 

mogelijk is en zij, die weinig of geen aansluiting hadden 

bij hun ch,b-en kampgenotcn. 2;ij 0chter, die waren meege

gaan met het plan een leuke wf.ek te hebbe:tÎ. in éoeri 'kamp, waár 

het sen vroiijke· boel i:;; en w;ar gèlegenr:~id te over bestaat 

.om aan allerlei,wedstrijden deel te nemen en die bovendien 

een voldoende sportieve insteîling hadden om'zich niet te 

, verbazen over kleine· 0·1gemakkgn, d:j.e een kamp· nu 'eenmaal al

tijd meebrengt, zijn uit het Braban'tse J:and•tcruggekomen met 

het vaste plan, om - zo mogelijk~ volgend jaar weer .van de 

pàrtij te z'ijn. , . 
Wij voor ons, we hebben hetzelfde plan gemaakt en wij 

zijn er zeker van, dat, nu allen wat ervaring hebben opge-, 

daan, het op· sommfge gebicden"het volgend jaar beslist nog 

beter.zal gaan. 
\' Het zou echter te \•er voeren; over de. plannen voor het 

, komende· jaar uit .te wijlen. L;i.ever vertellen wij nog wat 

over hetgeen, dit· jaar gebeurç.; is•. ~eelemaal · achter ,in· ons.· 

g€.heugen en voor in ons notitieboek staat de heenreis; vlot 

·verlopen en zonder veel pech en ïnoidcnten al voór vier uur 

in Vught geëindigd. We waren de·ecrst aangekomenen en zagen 

in dó loop van de middag en avond heel wat me·ded'Celnemende 

, verenigingen arriveren. De· na!'.!ht"rµst" was er de eerste keer 

nog naar. Tot na het midde:rna_chtelijk uur werd er met zak-. · 

, lantaarns e_n onrijpe appels gemanipuleerd en reeds vóór 5 uur 
. . .~ . 

· waren zij die geslapen hadden, weer .on.twaakt. De eerste dag, 

nog zonder officië'èl programm;,; werd ·door de mc.;sten in de 

· " Ijzeren Mán ,"·doorgebracht,./ s· AvÓnds ging Lens evu1als dé 

.c andere verenigingen " .met de .muziek mee 11 ' in. het dorp Vught 
·', . 

. · · ·· rqnd •. . , ·7 ,. . . I ~ 

werd 
De·volgend'e ·dag begon het wedstrijdprogrammlèl en het 

spoedig du,idelijk, dat ½3ns .hier successen kon· boeken. 
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· Het eerste wapenfci t ,;,as :een 10-1 overwinning van Lens A 
• (cvem,el voor 9/11 µit B-spelers bestaanae}. · 

Nog grotere successen leverde de Woensdag op, toen do 
zwemwedstrijdE:n-werden · gehouden. In de A-afdeling ( weer 

·met B-Lensers) waren de le, 2e en 4e plaats voor ons., in de 
C ,afdeling legden de onzen beslag op lfü:, ttrecde en derde ' 
plaats. . . · · · 

De estafettes levérden -L,ms 2 eerste en l tweede 
plaats op,· Lens A zwom de 4 x 25 m. in-1.14 1/2 met als 
tweede de ploeg van Amstel-Zwaluwen met 20 seèonden achter.:. 
stand. Aardig _te; weten is, dat onze C-ploeg, die ook ·eerste 

.. , werd met 10 seconden voorl;lprong op R,C ,D. ,- dat de tweede 
-plaats behaalde), .10 secondnî sne:lcr v1as dan de .Amstel

Zwaluwen, de tm:ede prijswinnaai- .. uit de' A-groep, Van çle 
14 zwemmers,· die aan de polot"edstrijd mochten deelnemen,· 

.• ·., waren tenslotto 13 Lonsers. •.• • . 1 , : · • 

Ook bij de andere wedstrijden werd bewGzen, dat LC:ns 
iunioren hc.eft, die op sportgebied niet zo eenzijdig ge

_ ::.riënteerd zijn als vaak'met voetball,,rs het geval is. 
· Volleybal leverde twee kampioenen op : Lens A en Lens C 1. 

,A verloor de eerste match, .kwam er· toen echter boter in en 
behaalde o.a. een 10-0 overwinning,·Alle punten werden hier 
aehtEer elkaar ges,coord niet één man aan de service: Peter 
Hersche. Lens B en C 2 deden het ook hier bcschGiden en · 
eindigden resp. als l na laatste en laatste., 

De gebroeders Burghóuwt namen de afdeling doelschieten 
in de A - en de C~groep ~óor-hun rekening: 2·eerste plaat
sen, béide met 16 punten ( hoogst bç;reikbare aantal 18 '). 
_ . Ook. op atl),le.tiekgebied werd 'nog wat gepresteerd. Ver 
springen en sprint lovêrden niet veel op. Het springen een 
4de · plaats in, de A-,groep en het sprinten een twec,de, ook in' 
. . . ~. . ' . ' ... ' . 
de A-klasse. , .. . -, .. · · . ' 
· · , Bij de_ estafettes .lag de moéilijkheid in liet "isselen 
dat op'nogal ongebruikelijke manier gebeurde. Er werden ook 

• hier mei;,rdere puntGn verdi,md. . , 
De lange afstand, na de.estafettes op de Donderdag

avond géhouden, moest zowel in de 'A als. in de C-groep be-· 
slissen, wie de algömene sportp,.ijs ( toegekemd voor de 
béste rosultaten in alle wedstrijden, uitgezonderd voetbalY 
'in de beide afdc,lingen zo1;: behalen.' In de A-afdeling hadden 
,wij over gél•·1< niet· te klagen, want Arthur van Aarein werd 
. winnaar, door'• diskwalificatie v;m ·nummer één,' een val van 
· een 1Amstel-Ze1aluw· en •• .'. een gesprongen broekband van een · 

,( .... ' . . 
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andere· Amsterdammer. Ende Amsterdamse Zwaluwen waren'onze . 
.' grootstEf con·current, yan r1ie.wij nu met J,/2.punt, verschil 

wonnen ••. ·• ·In de· B-afdcling werd cp een eerste en een , 
,derde, in de .C-afdeling op een dorde plaats beslag·gelegd. 

. · He.t re .. sul ta at van een'. ,m ander was ,: dat LE.ns b.:f. j dé 
prijsuitreiking 3 van. de 6 e,erste prijzèn in ontvangst kon 
nemen, nL de voetbalprijs van de ,A-afdcling en, de sport~ 

. prijs in de À en de C-afdeling.' · . , , 
Sportwedstri'jdE;n vörmden dus de hoofdschotei. En als 

dü, èr,.nict waren, dan was e~ al tijd, nog ,viel ergens een 
• plekje te vinden om cenballetje tc:trappen, te gooien of 

· te slaan,; En de mindèr grote ;balliefhé.bbcrs trokken. er op 
','uit, te voet of.per fiets,'om,de -· prachtige - omgeving van 

Vught, _het dörp zelf of Den .:flosch te be.zicl].tïgcn. . . 
. . En. ook" verde.r werd er .heel wat _pret- gemaakt. Al.s er 

. een lastig }1as· ( of last. ig IJ~vonden werd, :,,.werd hij (mees•
tál met al zijn· kleren "àan ) :onder do, douche gestopt. Re
cordhóudcàr op dit gcbipd is yermoedelijk Rini Suykerbuyk, 
ongetwijfeld ech'ócr op, de "voet gevolgd ,door Harry Douw. Ook. 
een ván de lcidingéevende figuren. werd·( zij het met Am:. 
sterdamse hulp )· aan deze vochtige bewerking onderi,orpen. 
Dit experiment lcvordq behalte eon nat pak VP.n de 9etrokke-, · 

•·ne een ( zeer ) blauvr oog van eE,n lid. van dE, sjorrende horde 
.; op. , --'.', • C ;. i~ ~ • -• ~ ' 

· Z'è,lfs in hun slaáp waren velen nog met het kamp be-• 
.• · zig ... Zo hoorden wiJ €,m stevig in, l\lorph0us armen· rustend 

jongmens midden in de nacht ,inform0i·cn : 11 Zitten we nou 
nel in on's Gigen tont· Il ? En :,even lat.er vroeg hij min of .· 
moor vépontwaardigd : ''. Krijg ik ï1,ou .geer. th1'Je ? · 11

• ': 

. Voor de leiders bl e;k meh il! zijn. slaap alle respect 
te verliezen .. Zo . ontving er ·een.,. toen hij vol zorg eon van 
d.e kleineren bc,tEr onder de dekens, stopte, ',e.en stcvigo 
rechtsG op zijn- kàak; -terwi·;jl een ander, to'en hij een ?iel! 
ro.llcnd''verplaA.ts,. nd ind.ividii op zijn CJ gen ".'2rroin tGrug" 

·-- ' ' ' , .. ,.... ' ·, . 
vmntclen wou, onige zeer onvrümdelijke woorden t.:: ho:r:cn 

~. krceg.OOk andere ·v&rschii1en, viélen" gedurmÏdc de,' nachtr,;_s'è . 
weg. Zo· gc.bruikten twee pupillen, die· ovo,;'dag. hevig ruzie 
mc,t elkaar hádden, elkander beurtelings als höofdkussen" 

., , Zo ,] c-,erde het kamp iïns veel leuke· mom,,nten, ,, aa:::·d i.gc. 
wedstrijden. en fijnë' dagen op. }r wa·ren be::v.atén en minde'r 

, aangename dingen lllaar y;j_é e.en ju,,ste waarà,h.i.ng toepa~t, ziÓt 
d.at ze duidelijk in d7 mindc:rhc::.a. ,faren: We ;;ol,oven ·d1.'1. ook 

,_ niet te veel te zeggen,, v1~nnce2 ·we bes'luit;:,11 met. h0t~ui t-
,, , ,, 

! .-' 

1 
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spr~ken van de me~ing, dat de eerste fons-kampwoek ze8r gr:,
sl·aagd .is en van de. verwachting, dat we het volgend jaar · 
weer in groten getale van de partij zuUen zijn. · 

.. BAMGALG 

Luns A - DOCOS. 
, 

..,- Lens A; dat met 6 invallers tegen Do cos A in het 
-- veld kwam, kon niet tot een ovt:r,7inning komen, want· te\.en

ever onze 4 doelpunten plaatsten de Leidenaars.er vijf. De 
gasten speelden stellig niet beter, maar wel feller, ver
botc:ner; Hun gec.stdrift Ün strijdlust deden welfiadig aan'.
Huri spel bl;,cf b·oven'dien correct. Daar dit eveneens van 
onze jongens·, di~ overigens bedachtzamer speelden, mÓcht · 

' , 

_ worden gezegd, konden wij genieten van een goede wed- · 
strijd. 

Jammer, dat Docos, een.drietal doelpunten op een 
present2erblaadje door ons aangeboden kreeg. "Het ontmoe-:
digde onze ploeg nóg al. 

Een punt in ons voordeel was de zwijgzaamheid, 
hierin zijn de sympathieke gasten, die wij graag nog wel_ 
eens _willen ontmoeten, ge.en grootmeesters., 

VARIA. I 

Gevonden voorworr,cn. 

1 
J. 

- 1 
1 
1 

- 1 
- 1 

stel ondergoed ( wit ) 
badha:nddo.:k (wit) 
paar_ voE:tbalkous~n 
·rGgenjas 
vo,)tbalbrockje 
vork (' inscriptie J.H. ) . 1 
mok. 

p .J.' 

. ' 

T0rug te bekomen bij Dhr.!i .. de Bakker, Rotterdamsestr. 
48 's avonds tussen 6 <::n 7 uur. 
·,b.l k _Zi.i die à-rtikclen he:bben meegenomen, die niet hun ei-e en te · gcne1om Z1Jn, wor.den verzocht _deze op ditzelfde adres in te 
lcv'"ren. Liefst betrachte men hierbij enige spoed, 

-
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u/h CJ(· C. {J. c5chr8de~. 
Laan: van' 'Meerdervoort · 421 (Galerij) 

· Tel. 390634 

voor 

NOUVEAUTÉ's - SHAWLS 
FOURNITUREN - HANDSCHOENEN 

Prinsel,!rncht 170 

Telefoon'334421 : 

Verloviogskaarten 
t. Huwelijkscirculaires 

· Geboortekaartjes 
Hrindclsdruk;verk 

_DRUKKERIJ 9-(,i,ifkema _N.~. 

!!lllDl Vraag overal en altijd ~·-

/ 

Kruk~s_ 
Sinas~ 

Ananas-en 
· Cassis· 

· S.po.Y.tliandel Jl.anenlkvig 
Sinds 1928 

Het adres voor al uw tennls-sportartlk~len, 

J. H. WINTERDIJK 
Daal en Borgseliian 3 - Telefoon 338252 

. J. Hoogeveen & Uo. 
Veenkadej31-35, Den Haag 

Telefoon 334027 

Fil!aal: 

IJzerwaren 
G~f eedsohappen 

' . 
Rijswijkseweg 250, ~- · Telefoon 115043 

zuiver van smaak en kwaliteit 

Z.H.B. BIEREN 
BIER OM IN TE BIJTEN 

, 
., 

Gebr. L~ & ). van der Kruk 
MONSTER - TELEFOON O 1741-3223 

, 
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. ' . ,OLTJIIPIA' 
SPORTARTIKÉLEN - LEDERWAREN . 

Voor aL Uw reparaties groot of klein naar 

,,'.O L YM p IA" op h~t HE ESWIJKPLEIN 

. Jan Roozenburg 
· Heeswljkplein 33-37, Den Haag, Tel, 390977 

LENS LEDEN 5 pCt. KORTING 

MONTAN 

IJZER EN 

STAAL ~.v. 

' 

' 
< • .. 

' -

• 
BETONIJZER 
BALKIJZER 

. 

2de LULOFSDWARS~TRAAT 6, TEL. 116090 . 

firma J'. v. Zwet aannemersbedrijf 

·. Jacob v!dpoesstr, 92 

Tel. 390215 

·- ' 

voor , 

. Onderhoud en verbouw van huizen 

Foto "· d. Boógàà1•dt 
Jan Luykenlaa~ 63-65, T eleloon 323295 · 

llw fotol1andel_ 

· met meer dan een halve eeuw 

foto ervaring 

G~ C. Goemans 
Voor al 

Uw 
verzekeringen . 

Welmarstraat 391 - Tel . .395640 

Petroleum Productenhandel 

* 
Regentesselaan 210 

· T eleloon 33127 6 

. ' 


