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Alg. secretaris: H. Houk~s, 

. ' ., 

2e Schuytstraat 60, ' , 
· Telefoon 324721. 

Secr. J:!.lftalco;,,missie: F. J. van Luxemburg 
·, 

Buys Ballotstreat Si. 
'· Telefoon 636509 . 

. ,t 

Secr, Junioren Commissie: B. Sarolea, 

Mezenlaan 43, "",'-~-

Telefoon 331506 .. 
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MAKELAARSKANTOOR 

NI/BACKER KOPPELLE 
S"dlgd Am;1"dlu•m11nb 0 R11chtbuk· 

KOOP en VERKOOP van H1:11zê~, bed~ijvtin, 
zaken, lnventerl1Sen1 meubilaire 
goederen enz. 

./ 

TAXATIES· 
Onro~rende- en roerende goederen 

HUIZENBEHEER 
Onderhoud, huurincasso 

HYPOTHEKEN 

Hoofdagenten rallway passengers ass. comp. 
W.A. ver.zekering voor het gezin 
f 8. - per jàar. Ongenllen- en Ziek-

te verzekering. Concurrerende premies. _ 

Stadhoudenlaan 98 t.o. Geme~nte Museum 
',-Gravenhage - Tol. 558007 -541405 

De Poelier van Den H,rng -_,..., 
Fa. C. J. v. d. Burg en Zn. 

I 

Prins' Hendrikstroat 91 

Den Haag, Tel. 33~493 • 

Firma M. A. Laforêt 
Zoutrnanstraat "39a 

Tel. 330796 

Fruit - . Delicatessen - Fruitmanden 

' '' , 

' 

Sinds 1928 

~•t adres voor al uw tanni.s-sportartikelen.~ 

J. H. WINTERDIJK 
Dul en _Bergselaan 3 '- Telefoon 338252 

2eRiemerstraall 70 
Telefoon 335822 

uit 9 verschillende 
landen. 

Lens Leden 
Indien u iets nodig heeft op hui1houdelijk 

'gebied. 
Vergeet dan Uw oud leden niet. 

Wij leveren ·u met attractie alles Ie kwa
. titelt bij aankoop van 

· Koelkasten, Wasmad,ines 
Kolen en Oliehaarden 
Gasfornuizen en Comforen 

Wij verzorgen.al uw Reparatie aan Huizen 
Binnen en Buiten, , 

Douchecellen en Geysers 

Bad- en uerwar~ingsinstallaties 

K. W. BONTJE 
Loosduinseweg' 595-597, Den Haag 
Telefoon 335183 

\_, . / 

' 
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1i;f . Redactie:DL~deLW:e:t

8

e: •~.:.:a:tel 
\i. ·,F: 

"'\>,4; • Gironummer: Penn. L.en s .. 33.67.ll 

':,\,,{·.~' - Secr. H.Houkes, 2_e Schuy'tstr.60- tél.324721 

~,>'.,;.& _ Terreinen Ockenburgh, einde Laan van !4eerdervoort .· 

.'t;;;r-~= . ~=='."===;~~~;~;;=;:;;5:;:;;6==;~;:==,=Î=s·e;te·:~:;=;:955====,== 

i: .:.-. ~~i==-==================:::=======-:;;;;;:;:;::::;:=:=:=:=:::::=:=:=:;::=::::::=:====== . :;:===::::===== 
·.:t~ .. '.•~::? • 
?'l," 
l~_ :,~...-. ~_t ... _.··_·_-- ;]fterdag, 3 September ·: •3 Juniorenelftallen in ,actie. 

0a-,,i{o d 4 " 5 Senioren-en 3 juniorenteams treffen i~,-· 1 
ag- de laatste voorbereidingen voor de 

itf dfud~ndag · 5 " ~~~~:!!!~: · · 
/,l,'\Woensdag 7 " ,. De Woensdagmiddagclub • 
,;,;' :~aterdag lP · " De junioron beginnen de competitie 

;!st ·\• Zondag' 11' , " H.Mis in Groenesteijn om hà:ü acht 

LENS 1 ZAKAGENDA 

,, 
, . 

;:i/l'' · - . · ' C ·mpeti ~ie-start senioren en Zondags- !'!- . 
::--i·:~_;c · • · _ junioren~ · - . 

; ·.: .. :~~·;t·-·==;;::=;:::======- ·===;.;:::======::========· ===- -~==· ===;:;=:=-=y :=:;::;::::: ':;:====-=== :.__:-,.~ -~, 

,:~,.t- _. IN DIT NU!,11:ER : COMPETITIE- INDELING SE!ITOREN Ell LENS A C, ;; . \ 

~"-:· ~I~: :=:=:=:=::::;:::=:=~::::::=:=:;::=_=:::=:::=====:..:::::====:....=::::=;::::. ;:::::;;;::;:;::;:::::=:::: ,-:;;::;::==-=:::.:=-::;:_ --

• ,.;~~ îJE TIENDE NÁ-::JORLOGSE JAARGANG. . ~. ';~ 

!,,:l\t,\- · Voor de lOe maal sinds in 1_946_ de Lensrevue haar weke-,·_ 

''T•r(-;,,':.Ljkse ges tal te kreeg staan wij aan het begin van een nieuwe • · 

tt~1•1-1 jaargang van ons clubblad. Voor _de lOe maal ook staat een re- / 

';,-_,;,f1n.actie voor het probleem hoe de 'Lensrevue een zo aantrekkelijk 

ir,;'~'.-;;\,, ,gelijke inhoud te geven. . · , · • · 

·~:Ts\i Dat" er in het algemeen weinig cri tiek is op hetgeen ons 

i.;~ · '~S"'olubblad _bevat, is voor OIJS. geer. reden om' ons voldaan te yoe

t~:: len, want het ontbreken van critiek kan voortkomen uit tevre-

rfi\denheid doch ook uit gebrek aan belangstelling. Zowel van het 

''.):\.,'('!en als van het ander hebben wij in het verleden symptomen ge-
,.-_' i;\, :ir~. -

.-!"'fif":.~·•.: ,!'!~ons ta te erd. 11 

·''',,{ll _ Bij de plannen voor de nieuwe jaargang is rekening gehou

" it'l>'}en _ m.,~ bepaalde wensen van de led':m, maar·ook met het "jour- .. ·· 

_,. •·'•'Ï"nalistieke geweten " van de red~.ctie. • , 

,}·.:< 11 De Rèdactie " zal nog ,dechts·," 'aan het woord " ·komen 

_,..:. '., i-ls daartoe annleiding bestaat. A.ls vaste rubriek komt dit· 

._ ..... __ .i~~,;rd -te Vt.rViillen. it [et Z0Pi~li-cir1t 11 .i!:. gPre~·'_ra0rd en z~l 
::-,•~~--;.,~~-- I 

:·_~\/\' 
•••r•~-AA .:,w,:-.. ~5tt;; 
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----------- ---------------------------------------- ---------
yreer elke week zijn strale-i op een der Lenselfullen richten. 

"Van doel tot doel 11 blijft bestaat., máar hierbij zal naar 

:rnrtheid en volledigheid gestreefd worden •. Voor de volledig

heid van deze rubriek is de hulp van verslagen onmisbaar. 

, Vooral bij de junioren heeft ar.n het maken van een var~lagje 
nog wel eens ie:ts ontbrokèrÎ. Wij hopen, dat wij dit jaar è,.p · 

meer mederdirking mogen rekenen. De " Rondenkroniek II blijft, 

misschien dnder andere naam, bestaan, maar zal dari gekuist 

zijn van woordenfranje. Ook het do'elpuntenfonds .vraagt weke

lijks enige ruimte. , · · 

De eventueel nog overblijvende ruimte naast 11 offi

c,ieel " en de vaste rubr.ieken hopen wij te kunnen vullen met 

lezenswaariige artikelen en berichten. 
Voor twèe w.1msen., die wij hebben, vragen wij de bij-

zondere aandacht · 
- a. èopij van de leden zelf 
- 1· een omslag voor de Lensrevue. 

, , Voor het vervullen van deze wensen is Uw n::ed.ewerking 
onontbeerlijk 

a. wij zouden zo graag zien, dat ons clubblad 

niet ulleen ..!61:,r, ma'ar gedèel. telijk ook ~dlilir de leden zelf 

geschreven werd. In een kr,ant bevat de rubriek" ingezonden" 

dikwijls ·veel lezenswaardige. Dit kan ook in ons clubblad een 

aantrekkelijk" onderdeel worden. Kom gerust op met Uw critiek, 

•lof, verlangens, ideëen en vragen. Als het ook maar enigzins 

geschikt is, wordt het geplaatst. Ei;t waarom zouden de junioren 

hier niet aan mee kunnen doen? Wij hopen, dat wij in deze 

jaargang dikwijls stemmen uit de Lenskring kunnen publiceren; 

.È_· de Lensrevue ;staat nog ste_eds in haar hemd. 

Een jasje kan er nqg altijd•niet af. Als alle leden hun best

deden advertenties te krijgen, zou ons clubblad spoedig weer 

met een omslag kunnen verschijnen. Doet Uw best eens· ! 

' De nieuwe jaar~ang 'gaat beginnen. Naa.st de redactie 

staan typist ( R.Mahieu)t stencilploeg (W.Verheggen; P.Krol, · 

P.v.Elferen en H.Houkes J, administrateur ( J,v.Luxemburg Sr.) 

· en P.T,T. klaar om U wekelijks een verzorgd clubblad, te zen-
den. · -

'Van 
1• - . . . . . ' . t t t . , . 
-.oge ae .ni~u7.-e J~C.!'f..'°f:',nr: o_'i..;ür .... gen o cro Pr rJ._oei 

k=• . ~ 
.. \;1:- • .i_; -:-.':'1.. " ••. , .C- :r._,., 1 • 

' .. 
'' ' t' 

, 
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OFFICIEEL 

Aangenomen als lid: 
N° 23 L. Vlastra 1.7.45 ~evelandsestr. 37 

In ballotage: 
N°25. D.·J.A. van Amersfoort 12.12.41 A.H@siusstr.96 

H .Keml!)er - H .Hou.1<:es .• 
• 

Verkorte notulen Bestuursvergadering 26 Aug 55. 
De terreinkwestie was een onderwe:i;-p ~tm diepgaande 

bespreking. Enkele mogelijkheden om het eerste, elftal in an- · 

dere omgeving te laten spelen werden onderzocht. De grote fi

nanciële offers welke hieraan zijn verbondén, waren.naar alge

meen gevoelen te groot om verantwoord te zijn. 

Dit jaar zal ook het eerste elftai de thuiswedstrij

den op Ockenburgh spelen. Het Bestuur is er van ove:rtuigd, dat 

onze supporters, ook met de minder prettige accomodatie hun 

steun zullen blijven geven. 1 

De overgang van enkele junioren naar de senio;enaf

deling werd onde:r ogen gezien, en voo:r enkèlen werd dispensa-

tie verle.end. _ . 1 . 

Ge·;roonte get:rmm zal het nieuwe seizoe.n worden begon--
' . 

nsn met een H"Mis 1 ter intentie ve.n al:i.e leven.de en overleden 

leden, opgedr2.gen in de kapel van huize " p-r9enestein '.' do·s 

morgens om 7.30uur. We rekenen beslist cip de aanwezigheid van· 

alle leden zowel senioren als.junioren, en1 onie don1?-tèurs-en 

tri ces. ' . . . . · . .1 ' · 

Holland-België - Stadion Feijenoord te Rotterdam (16 Oct.55) 

Eretribune f. 7 .50 - Eretribune 2e. ring en Maastri

bune lering f.6.- - Zijvakken lering en Maastribune 2e ring 

,• L4 .60- Zijvakken 2e ring f .}.- Staanplaatsen lange zijde 

f.2.25 - Staanplaatsen korte zijde f.1.50. 1 

Aanvragen kunnen worden ingedien~ tot uiterlijk 10 

September 1955 bij het Secretariaat: Dhr.H.Houkes - 2e Schuyt

str.60 Den Haag. Uitslui~end schriftelijk~ verzoeken worden 

in behandeling genomen. -:-:-:- 1' 
PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 4 SEPTEMBER 1 

-12 uur Schev.Holl.Sport Amateurs -Lens 

-12 11 u 11 11 ( Comb ) -Lens 

-12 u u n 11 u -Lr::ns 

\ Terrein Duinhorst 
Comb.A. 11 11 .e 

!Il 3 f! Il / ·, 

l
~, -, "~ ~-:, ~--c..n• . __ 1· 
.. ,..l. - " , .. ..J-'' ...,,.;-., <) ;,- ) 

' .. 
. .. !. 

• / i! 
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12 uur Quick 
'f 2 Il Il 

bPSTELLINGEN 

Comb. 
Il 

- Lens Comb. C, Savornin Lohmanlaan 
- Lens Comb.D. Il Il 

: Lers 1n.Eisenburger, H.Kortekaas, H.Kemper,J.Ras, 
f .Admiraal ,H.Haket ,A. v .Luxemburg, Rob .Mahieu,H.v. d. Toorn, · 

r
:~e Jongh, J.Wüstefeld. Reserves:P.Oranje, A.v.Gastel,E,van. 
u.t~rhoven. . -

Len~_ Comb.A_.,, K. . .• J . L b B ,r , . -. ocn1, .v. uxem urg, .v. e.1.?;en, 
~ .Boortman, B. Vi.nk,A.Ondcor:;,::ter, J .Jager, H.Naastepad; A.v.d. 
('.ans, H.v.\1esting, 1-.Rë..·ijgrok. _Jleserves:_ J.Brochard, H.v.Nic,1, 
f·de Bakker. · -
. ' - Lens· Cc•mb. B. , B.l , • B k E I" t .. 
1 

· -···--·-·-·----·A. OK; J. ec -::rs, ~ 101H ... 1'.':; eiJn, 

~ 
.Nie~1;:enh_u_ i~en-, J. 'leenman) J, Als~mgcL ::~-:; ,E "Se._r~le~, G. y .Ag ~'"". 
oven, C.Bogisch, K.Wallnart, L.!hes,ser .• Reserves: L.Blom, 
• Onna, J, ter I!eer, 

1 Lens Comb. C ., ~ .. t J L 1 . ld c Tr ·· · - ... .. 1 r1 J ers, . c ieve : . r ... 005eveen, 
J.Beijersbergen, A',l!oefnagel, L.de Boer, P •. de Leeuw, A.Zuid-
wijk, L.Knijff, B.Luijck~, A.B0gisch. Reserves: F.Schippers, 

~l-a.~emeijn. 
Lens Comb.D.J G " Ph d H • J ,rr t· .v. eesu, .. e eer, .vuoes ing~ 

G .Lam,H. Houkes, L.Bom,E. Jo rink ,J .Kuijpers· ,B .Beri·enhenegouwen, 
J.Linne,,eever, G.Hendriks. B'?.~E.~' G.v.Gein, H.föolenb:,mp 

Alleen noodzakelijke afschrijvingen,' uiterlijk 
Zaterdagmorgen. Adres: P,de Leeuw, Vlierboom_str.596 Den Haag. 

-:-:-:-
PROGRAIDIA-JUNIOREN ZATERDAG 1 2 SEPTEtffiER 1225 

3.30 uur Lens A - Duno Terrein l lokaal 1 
- 2 .30 Il Lens 4e kl.-Grr.o.f Willem II Vac - Terrein 2 Lok.2 
- 3.15 Il Lens 3e kl.- Il Il Il Il Il 2 Il 2 
PROGRAMMA JUNIOREN ZONDAG 4 SEPTEMBER 1922· 

-12 uur - Lens B - Gr.Will.Vac Terrein 2 Lokaal l 
- 1 uur· Lens C 11 Il Il 2 Il 2 
- 1 uur Lens D 11 Il 11 3 Il 5 

·Bovenstaande wedstrijden zijn bedoeld r.tls een oe~ 
-<',,n1·.....,·,... ... ,oer ~r:, '·ome~de co:--.-,-- -1-J• +1· P ;'.,.,, o~<·t~11 ;n,.,. -r,,,,_ de elf--.,.,. .1..1.,:,;. .,i.<_;; .K L ~.:. J-. .•.••. , . ,., _ • ...,~ 1:..: <; ...... 15 '• ... ,À. 

tc.l~en, -iic hiüronde:r vt:'.'.,.-:.. ~ :._;..~ nri .: r~i2t de:':·_ it:l .-f. :;s v~<i.-
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gende LensrevuE! brengt, de indeling en dè samenstelling van de 

elftallen: · 1 

· ~ Lens A. . . • · 
-~- R.v.Westing, P.Jans,J.v.d.Meer, B,Plat;C. 

Vel dink, C .,Meers hoek ,H .Pröprer ,A.Burghouwt, J "v .Bussel, G. Ver

haar, Tb.Vissers. Reserves: P,Simonis, H.Beijersbergen van 

Henegouwen. Leider : Dhr,J .Willems .• , · 

Lens B ' · . · · • 
-'=--"- R.de Waart, F,Heerens, H.Douw, N.de Gruijter, 

P. v.d. Gûes t, J .Groothuijs, G. v ,DBOgaert, H .k,ncée, A. Snabers, 

P.v.Os0h, H.Bcijérsbergon v.Hniegour:en. Reserves: A.Eckhardf, 

, R.Suijkerbuijk. Leider: Dhr. G.Bierhu~zeY! • 

• Le~.:3_9_ 
A.Lunet, H.Witters, J.Stoltenberg, C.Herold, 

C.v.Breugel, M.Fran.1<:en, A.Loykens, A.v.d.Laan; G.Jei,e~; Th, 

Knij:ff, ,S.Dijkstra, Reserves: C.v.doZijden, !li.de Gruijter, 
: 

P. Oo"terman. LE:ider : Jlhr. P. Jufferm.ans., • 

Lens. Jl. 
:P"v.d.Leeuw, H.Pennings, G.v.d.Wnart, :D.·2ae.t_t 

lf.Pelster, R.Groothuijs, G.Kemperman, F.Burghouwt, G.Looye

steijn, H.RooduiJn, P.Meershoek, lie,serves: ~.Tak, A.Poels. 

Leider: Dhr.P.Meorshoek Sr. 
Lens 3e k·las. 

G.de Haas, R.Blok, J .Hoefnagels; N.Os_se 

J.de Heer, W.Stoové, G.de Roos, N.Drabbe, A"Lut:terman, F. de 

Groot, P.Davis, Res8rves: K.AdrniraaL, A.Hc:rtmàn, P.Klink, L. 
v.d.Meer,·. Leider : Dhr.E.Sarolea. · · • 

Lens 4e klas. 
, K;v.d.Laan,' H,de Haas, !,!.Heerschap, 

11,Kriek,J.Midd.endorp, V.Nowee, 
0

J.Goemans, R.Kuijpers, C.v.Gein, 

G.v.Duuren, P:de Haas, Reserves:'W.v.Dommelen, J.Jos, G.Halleen 

Leïder: Dhr. G. Lam. - · ' 

Li~ver geen afschrijvingen, maar zo nodt& tijdig aan 

Lunterenstraat 123. 

De spelers en re, serven vpn Lens A worden Zµ terdag 

r<;Jeds om kHart voor drie in l'okaal 1 verr.acht voor de kennis

making Jl)et de _leider en met <;Jlkear en voor een korte bespr_e,'

king. 
JUCO 

-:-:-:~:-

,i 
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Wederom moeten wij grote ·aandàcht vragen voor de· 
oproep tot het indienen van foto's en keuringsbewijzen. 

In te leveren: 
KEURINGSBEI/IIJZEN door : · . 
==~--"""'---'.==- . C.v.d.Beek, U.de Boer, R.Groothm.s, 

A.Lunet, L.ter Meer, J.Nuy, H.Roduin, D. Taat •. 

FOTO's door : , · · · 
P,Jans, H.Lancee, J.v.d.Meer, P.van Osch, J.Stol~ 

tenberg, R.Suikerbuyk. 

FOTO' s en KEURINGSBEWIJZEN door :F D .'. A E ,._,._ dt J G 
_ . uiJm, . c.auar , . oemans, 

J.de Gruijter, F.Hoefnagel, P.v.d.Leeuw, T.Loomans, P,Schul
ten, J. Tak en H. Pennings 

zou de noodkreet nu verstaan worden? JUCO 

-·-·-·-:-
DE COMPETITIE-INDELING. 

Onderstaand geven wij de indeling van onze elftal~ 
sen voor de competitie 1955-1956. Hieruit blijkt dat Lens 
\f0 1.':ciopig :::r)t 7 seniorG::i- en 9 ;j J.n:i o::-onelfta:~J.cn o.c.n de compe-• 

·- -;it.·tc dt,;~.lnE:üm·C~ "G,-·c:-ijl J 1rll):i.l]l2no~-f:'~r.l. is ingench:·::vr-!,r .. 

1c:!.led.ighE-.Ldoh::lve ncrl·1~,::.c;-J -v:ij de inL,;'._ing van Lens 1" Le 

tegensknders van onze elf.;allen op a.c lo COinpeticicdag zijn 

steeds als t,:eede' vermeld, ten,ijl à.e letters t en u achter 
onze èlftallen aangeven of deze le wedstrijd thuis of uit 
gespeeld moet worden. 

K.N.V.B.-Amateurcompetitie. 

District West II, 3e klas B : 
Lens 

H.P.S.V.l, Roodenburg 1, Laakkwartier 
TYBB 1, Alphen 1, GDA 1, Ripperda 1. 

K.N:v.B" Afd. 'S Grnvenhage. .
le klas G 

l(t), VVSBl, RVC 1, 
1, Hillegom 1~ VVP 1, 

Lens 2 ( t) ,, Voorburg 2, 
ADO 8, Scheveningen-Holl.Sp. 4, ADS 

Quick 5, Naaldwijk 2, 
2, Rijswijk 3, DHL 3 

_?2 klas 

Il{J·~---.! ;t- } 
~... ... " .. u-·.. r' 

CLr:,;,ns 3 (u), FJ.~mi1ï.go 1 s 3, Viüs 14; Gr.W.V. 2, 
Dclfi·:. 2, :'-_:n;) ? , G:D...':. -~, ~~-~;-; ., , Ki::"7C 2. 
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2e klas 

~ranje Blauw 

3e klas 

. RKAVY 4, VVP 

D . . .· . . . 

. Lens 4(t); Te Werve 2, Rava 3, GDS 2, DHL 5, 

2, H.v.Holland 3, Delfia 3, Postduiven'4, Yelo 2 
' - i ... 

HLens,5(u) li"masstr.4, Arcli.ipel 5, Soa 4, Wilh.4 

4, Wassenáar' 5, 'llcs .. terkwártie.r 5 . 

4e klas N 
1 Lens 6~); VVP 7, RK.AVV.6, Wilhelmus 7, Westèr-

kuart'ier 7, Rijswijk 7, VCS 6, Flamingo's 6, Cromvliet 7, 

4e klas 0 
Lens -7(u) , RKAVV 7, Voorburg 6, Duno 6, GDA 6, 

Blauw Zwart 6; Archipel 7, KRVC 6, Wassenaar 7, VCS 7. 

A-klasse I -
Lens A (u), DHC, Naaldwijk, Wilhelmus, 

Scheveningen, HBS, Quick,, V:CS, Gr .W .Vac, ADO. 

De indeling van de overige 

, pen ':ij volgende, week te publiceren. 
juniorenelft~llen ho-

Resultaten van 28 Augustus 1955: 

·Vr.sch; Docos 1 Lens 1 2-4 
Do cos 2 - Lens 2 3-2 ~ 

BMT 3 Lens 3 
BMT 4 - L'ens 4 

-:-:-:-:-

VARIA 
G.v.Vreeswijk moest Zondag' in de wedstrijd van Lens 4 

tegen BMT met een knieblessure het veld verlaten; Waaruit het 

mankement precie·s- bestaat is nog niet bekend, maar in ieder 

gevil v!ensen vrij hem toe spoedig weer het volledige' gebruik 

van zijn onderdanen te hebben; 

- Óok P.v.Elferen is tijdelijk uit de circulatie-génomen. 

Met een -oveneEns nog niet met. zekerheid gedetermiÄeèrde - · · 

ongesteldheiq. iet hij bezig het bed te houden. Van harte spoe

dige. beterschap toegewenst .! 

- Willy Hegge en Paula Kuijpers 'ga,m zich verloven; Dit 

hev--glijke -feit vindt plaats cip 4 se'pt. a.s. Onze hartelijke 

gelukwensen. Receptie : 14.30 - 16.30,uur, ,Meloenstr.25, · 

- ~ .... "".!r-"'1!,.ndse T,ec·u,··· 11 ·r,:;r, 11 b-,·-r-.-.~kt op ·10 ·Qr.._p. ~ ,.,.•s 
• ~• ~ -•-- •- ' - 11 JJ.u,..., ,6o~,..,_ 1-'-~ ..,.,,.. • 

de. v--.(:"'"".:'!c·,·'. ."·-.:.g 1·• l:.r/!'"'~':..~d .• :L-'l,..!,::; .:f..-~z•J r·,:.d~~•(lJm '.·-.li.-;]~ct 1-."' ~ 
~ - . ·- ... ,... 
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nog vol leven te ;e:ijn. Gelegenheid tot· feliciteren b'estaat op 
Zaterdag, ,10 Sep 55 van 3.30uur· tot 5 uur in het R.K.Jeugd~ 
gebouw, Voorstr.94. Wij wensen D.H.L. nog vele jaren en veel 
succes in de toekomst. 

- JaiLirineweever mist sinds de weds-trijd tegen VCS vnn 
de vorige week een donkerblauwe zwembroek met rood-wit-blauwe 
band. Gaarne zag hij dit kledingstuk in zijn bezit terugkeren. 
Adres : Westeinde 32a. 

-:-:-:-:- ~ -

SPREKENDE CIJFERS. 

Bladerend in het jaarverslag van de H.V.B. schonken wij 
aandacht aan.de" sterretjes II in de afdelingsstanden, aange
vende de gevallen van niet opkomen. Wij zijn eens gaan tellen 
bij de junioren en het resultaat was niet zo fraai voor de 
katholieke verenigingen. , Lieten n.l. 15 maal de spelers van 
eon in·de "neutrale" afdelingen uitkomende vereniging ver
stek gean, bij de katholieke clubs was dit getal - schrik niet-
2'9. Bijna het dubbele dus. En dat., terwijl het aantal neu
trale afdelingen bijna tueemnal zo groot is als het aantal 
katholieke. In erm neutrale afdeling komt gemiddeld. 1/2 g~val 
van niet opkomen voor, in een katholickG afdeling is het ge-
middGl de 2. '· 

Het niet-opkomen is een symptoom van een foutieve in
stelling bij de spelers en het is jammer, dat dit symptoom 
zo erg veel sterker is in ons milieu. En het. is zeker de 

, ~oeite waard hier eens aandacht aan te schenken. 

, A.v.Gastel 

=============================' =============================== 
ZONTIAG 11 SEPTEMBER H.MIS IN GROENESTEIJN OM HALF ACHT. -, r / ======= .. ================================================-=== 
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DE L~NSREVGE 
--------·------~------ '1, 

Redactie: L.de Weert en A.v.Gastel 

Gironummer: Penn·. It. en S. 3 3. 67 .11 

·Secr.H. Houkes, 2e Schuytstr.60-tél.324721 

Terreinen Ockenburgh, einde Laan van Meerdervoort 

JAARGANG 1955-1956 'N°2 · 8_ Sept_ember '.55 

WE STARTEN ••. 
Zondag 11 September. Na een periode van rust, 

waarin we opzettelijk de spelers de gelegenheid gaven, zich 

ook op andere wijze te ontspannen, operien we de competitie. 

• Heerlijk opgefrist door een prachtige ,zomervacantie trekken 

we fris van lee:r. De ee:rste klop is nog steeds de bekende 

daalder waard. On~e voortrekkers, in nieuwe omgeving, uacht 

een zware taak. net doen, of er. ni 0 ts aan de .hand is en we 

komen er weL Niet a~·wachteri, maar ineens doortasten: De la-· 

gei·e e 7.ftallen zorgen voor aapslui ting ! Onze juniores zijn 

het nieuw;:; schooljaar ingegaa.:i. Ook op het. voetbalvcald 'begint ,p 
de leerschool opnieuw. Wij hopen, dat zij zich zullen inspan:. 

nen, om technisci'-goede en spor.tieve Lensers te worden. 

U hee~··t het reeds in de· Lensrevue gelez'e,1. We 

beginnen oudergewoonte met een H.Mis in Huize Groenes;teijn 

om half açht. é'ot onze eer kunnen we z"eggen, dat de laatste 

~aren een opyiekk'ing, om acte de J;f.'ésence · te geven bij deze 

l:erkelijke opening Viln liet seizoen, voor de meesten onzer 

oYerbodig is. ],co;,; onze,:- leden. en . . • • donateurs is echter 

nog niet aanwezig. Dit jaar rekenen we op allen ! 

Lui, véel devotie en een prettig en vruchtbaar 

seizc8n, W. Praalaer 
Voorzi t'ter. 

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

Zaterdag, 10 Sept,55 

Zondag 11 '. 11 

Maandag 12 " 

J.,~- ,. 

I.:~è,S 1 ZAKAGENDA -

: De competitie begint voor Lens A-G

H-Pupillen • 
. : -7 ,30uur: H.Mis in Groenesteijn 

•s middags: competitiestart van.Lens 

·1,2,3,4,5,6,7-B;C. 
Clubavond ! Nakaarten over de e'erste 

resultaten, 
. . ,-,.,.~ -...... -.;_;.._ ~-

.. --------=--··--- . - ---· ---=-=-=C'" : .. ::::::;::::. -· ··- :.:·· . ::- -•------=•";.,·" ~=~==--;::';:;:======-=====~= 1· -



/ 

-10-. ··----------------------------------------------------------
l - ~ DCELPUHTENFONDS • 

'.lu de competitie weer bégint, gaat ook het doelpun
t,nfonds weer zijn hand ophouden. Ukent het systeem: Voor 
L].< doelpunt, voor of tegen gescoord in een wedstrijd, vragen 
1·:'..j 1 cent van elke speler van het. Lenselftal, dat de wed-
s"rijd sp~elde. · · 

Zoals bekend,is deze actie gebaseerd op vrijwillig-
!'. id, maa:\1(1.~al zich er aan willc,1 onttrekken ? · · 

, Voorlopig verzoeken Y;ij de volgende heren voor de 
inning te, willen zorg dragen 

Lens 1 J .Wüstefe],d 
11 2 : A. Hoefnagel 
" 3 H.Houkes 
11 4 J .Frijters . 

Lens 5 
6 
7 

Il 

Il 

A.v.Gastel 
E.Lêwensteijn 
L.de Weert. 

De opbrengst gelieve men elke keer af te rekenen op 
iu• clubavond met Dhr.A.Jloefnagel of bij diens afwezigheid met 
I,nr.L.de Weert. \7e 'beginnen met een saldo van f.117.60. 

OFFICIEEL 
,Aangenomen als lid : 
n°24 S.v.d.Laan Pr.Mariannelaan, 108 Voorburg 
In ballotage . 
n°25 D.J.A. van Amêrsfoort 12.12.41 A.Heinsiusstr.96 

(11.Kemper - H.Houkes ) 
n°27 E.A. Hinfel_aar 2.07.40 Kokosnootstr.58 

(A.Hoefnagel-H.lloukes) 
n°26 Wim Vanderbos 29.a.42 Copernicuslaan 120 

(H.Houkes-P.Juffetmans) 
I.G.Jehee 8.8.45 Kon.Emmakade·,50 (L.de Weert-Haukes) 
P.C.G.M.Mol 20.6.43 Tomatenstraat 67 (A.v.Gastel~ 

Nïemre donateur : 
E.Sarolea). , 

J>hr. '.l-. Coomans, Vieimarstraat 
11

• W.G. de Boevere, Wapenveldestreat, 51 

Van de ECO 
, -:-:-:-

Bij de aanvang van het nieuwe seizoen worden de 
spelers verzocht äe nodige aandacht te schenken aan onder
staande punten : 

-Reserve~spelers zijn verplicht als grens
rech~E}r ~10or hun clf-~r::.· ~e f:.:.1~fi', ren. 

• 



-\ . 

- .... .:.------------------------·-------------------------------------Dè spelers moeten minstens 5 minuten voor de aan
vang van de wedstrijd in voétbal-tenuë gereed staan: Het mag 
niet yoorkomen, dat als .de scheidsrechter komt controleren, 
niet alle. spelers aanwezig zijn. 

~wacht. met het betreden van het speelveld, totdat 
de scheidsrechter met zijn controle gereed is. 

-Àfschrijvingen dienen ui terÜjk des Zaterdag .. ,mor:.. 
gens in het bezit te zijn van de 'secretaris van de Eco. 

-Wegblijven bij de wedstrijd, zonder enig pericht, 
mag niet voórkomen. Indien er spral_<e is van ove.rmacht, bent, 

. U verplicht, de daarop volgende Maandag vóór 7 uur n.m. de 
oorzaak van' Uw wegblijven te melden aan de Eco-se'cretaris .. 
Een ieder die hierin in gebreke blijft wordt bij het Bestum, 
voor schorsing voorgedragen. 

-Spelers, die wegens ziekte;blessures e.d. niet, 
kunnen spc,len, worden alleen na bericht van herstel wederom 
opgeste~d. Zolang de Eco geen bericht ontvangt, blijft het 
spelen achterwege. - · 

-Spelers in militaiie dienst moeten zolang mogelijk 
vooraf kennis geven op welke Zondagen zij wel of nfot. in de 
gelegenheid zijn te spclèn. : 

· -Raadpleeg steeds nauv,keurig de afkeuringsbiljetten. 
-Draag zorg, dat Uw voetbalkleding, geheel overeen

komstig Het ·Huishoudelijk Reglement, in orde is. Dus ook Uw 
·schoenen; vooral·geen uitstekende spijkers. Spaar Uw tegen
standers-en de ballen. 

-Gedraag U correct jeg<ms de scheidsrechter en Uw. 
· tegenstanders • 

. '-Houdt de naam van Vw vereniging hoog • 
• -Niet het Lens-shirt siert het lid, doch,het lid 

siert het Lens-shirt.. ,-:-:-:- de L. 
Adres Eco secretaris: Dhr .P. J .de Lee.uw, Vlierboomstr. 596. , . . 

..-:.-:-:-
· Verk:i:Gzing Aanvoerders. 

Aangezien een groot aantal spe+ers voor Zondag a.s. 
niet beschikbaar is en· de opstellingen dus nog niet defini
tief zijn, is het beter,'.dat dç verkiezing van de aanvoerders 
tot de volgende week wordt uitgesteld. 

Voor.deze week wor/ien de aanvoelders bij de opstel-
lir:.:-;t..'n 't_r.~:r-:-.. :J.~ . . 1'•-~(; 11 bonom~iL.?_'J is dus ·.s 1.,~~hts tijdelijk. 

-;_••~-;-

' 

' .. 

.' 



.. -12----------------------------_,. ------------------------------PROGRAMiliA SENIOREN ZONDAG 11 SEPTEMBER 1955-
- 2 uur 
-12 " 
- 1.45'. 

Lens 1 - v.v.s.B. 1 
Lens 2 .-· Vo,orburg ·2 
Flamingo's 3-Lens 3 

-12.-üur Lens 4 - Te Werve 2 
-12.30" Maasstr.4·. - Lens 5 · 

- 1.45" 
-12.- Il 

Lens 6 - V.V.P. 7. 
RKAVV 7- Lens 7 

OPSTELLING EU 

Terrein 1 - Lokaal 1. 
Il 1 Il 1 

Bij de Hoornbrug, rechts te 
Rij3Wijk. 

Terrein 2 - Lokaal 2 
Oude Wassenaarseweg t/o de 
Jagers, Oostersportpark. 
Terrain 2 - Lokaal 2 _ ' 
v.Ruijsdaallaan 15 te Leidsen-

dam. 
' 

Lens l · ' ==~G.Kochi, H.Kortekaas,J.Admiraal,H.Kemper 
H.Haket; J.Ras,A.v.Luxemburg(aanv.), J.Walsteijn, H.v.d.Toorri, 
F.de Jong, J.Wüstefold. Reserves: R.Mahieu, P.Oranje, R.Wus
tefeld. ·Leider: Dhr.J.Willems. 

Le_!!_1!_2A. ten D~, LHelmich,E. v. Laar hoven, C .Hille
naar, •A.Hoefnagel (aanv.) Rob.1.!ahieu, A.Hoppenbrou·.wrs, R. 
\füstefeld, P.Oranje, F.v.Niel. Res~!_ye~: F.Schippers,H.dc 
Bakker. Leider : _Dhr.A.de Weert. , 

Lens 3II.Éisenburger, C.Hoogeveen, J.Lelieveld, 
· S.Vlocmans, H.Houkeos(aanv. )B.v.Velzen,J ,Jager,B.Luijckx, 
A.v.d.Lans, J.Linneweever, A.Bogisch. Reserves: J.Kuijpers, 
J.Combé, J.v.Geest/. Leider: Dhr.Th.Eisenberger. 

Lens 4 
J.Frijters, ·ph,de·Hcer (aanv.), -J.v.Wcsting, 

J.Boortman, B.Vink, A.Onderwater, A.Zuidwijk, H._Naastepad, 
L.Knijff, H.v.Westing, A.Ruijgrok. Reserves: G.Hendriks, 
J .Meyer. 

Lèns 5 
A. v .Gastel ,J. v. Luxemburg,A .,v .Gcin,A. Linne

weever, L.de·Boer (aanv.) H.v.Niel, J.Jorink, G.Lam,·P.Ber
genhenogouwen, L.Bom, J .Broqhard. Reserves: C.Nicuv,enhuizen, 
K. Vlallaart. 

Lens 6 
B.Borsboom, W.Klünnen, E. LöwenstGijn, 

J.Veenman, M.Hollander (aanv.1 J.Alsemgecs~,,M. Semeijn, 
G.v.Agthoven, H.Mulder, C.Bogisch, G.v,Gein. Reserves 
H.Molenkamp, A.Tap. 



, 

--------------- -------------~ ________________________ -13-__ 
Lens 7 •\ 

A.Blok, F.Mo~ik, J.Ballering, J.Bontje,H.v. 
de Boogaardt, A.Krol,L.de Weert, J.Bom,H,Janssen,H.v.Rijn, 
S.Kroon,aanv.) Reserves: P.Onna, L.Blom.·. Samcmkomst: 11 uur. 
Het l7achtje:Malieveld. ' 

-:-:-:-
Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk Zaterdagmorgen, 
adres.: Dhr.P.de Leeuw,,Vlierboomstr.596.'. 

-:-:-:-
Verwachtingen van de Eco: 

,Geen afschrijvingen, geen wegblijvers, 
geen telaatkomers; maar vele goede resultaten. 

-:-:-:-
.De EGO wenst een ieder een prettig en sportief voet-

balseizoen. 
-:-:-:..!' 

• 
PARADE. 

. ;_!!ieronder ·volgt de ~arade van de elftallen, ZOê,1S die 
tot eve_ntuele wijziging in he.~ veld komen: 
Lens A in A-klas l . · 
-'='-"'--'==-==c....cc. R.v.Westing., P.Jans, J,v.d.ME:er,B.Plat,C. 
Veldink, C .Me;,rshoek ,H.Propper ,. A .Burghouwt ,J. v·.'Bussel, G. Ver- -
haar, Th_. Vis·sers. Leider : Dhr .J. Willems. 
Lens B in le klas ,G · · . . . 
==c....c;....:=-==-c==--"'RR.de Wa·art,, F.Heerens,H.Douw, N.de GruiJter, 
P.v.d.Geest, J.Groothuijs,C.v,d.Bogaert,H.Lancée, A.Smabers, · 
P.v.Osch,H.Beijersbergen· v.Henegouwen, A.Eckhardt, R.Su:ijrnr- · 
buijk. , 

Lens C in le klas I, L t HW'tt ·J St lt b C H ld . . l .... une , • 1. ers, . o en erg, . ero , 
C. v .Breuger, M.Franken,A. Loykens ,K. v .d.L'!an, G. Jehee, Th.K:mijff, 
S.Dijkstra, J.Brussel, F.Ooste:i;man, H.Broekhaus. Leider; Dhr. 
P. J uff ermans • · · · · 
Lens D in 2e klas H ·· ~ ·· . -

. J.Tak, H.Pennings, G.v.d.Waart, D.Taat, 
· H.Pelster, R.Groothuis, G:.Kemperman,F.Burghouwt, G.Looyestein, 

R.Rooduijn, P .Meérshoek ,A.Poels, W .Boogaard, C .Arkesteijn. 
Leider : Ilhr. P. Meer:,hoek Sr. · 
Lens E in 3e klas H · ·,, · · ·' , 

. . G.de Haas, H.v,d.Klcy, ·J.HoEifnagels, C.v.d. 
Zijden, J •. de Heer, _W~SJoo:vé, ~~ cj.e _Grµiji;E/r,· R.BJ,ok,A.,I,_utter
man, F •. de Groot, P.Davi:,, H.Polman. Leider: Dhr.E.Sarolea. 

• 

; 



-14----------------------------. ----------------------------
Lens F ih 3e klas J · · ' 
: . . :A..Hartman, D.v.Amersfoort, N.O'!se, L.v.d. , 
lker, K.Admiraal, .J .Mol ,G. v .Doorn,1T .Dr,abbe ,J .Midd,mdorp,P. 
· cmper, P.Klink, W.Wiegerink. Leider·: Dhr.H.Molenkamp. 
ens Gin 4e klas L. 

· P.Straver, H.de Hàas, M.Harders, R.Dekker 
kleijn, P.Haket,' A.Nowc,c, J.Goemans, Vl.v.Dommelep., C.v.Gein, 
H.v.d.Spek, G.v.Duurem.' Leider : J)hr.G.Lam. 
Lens H in 4e klas 0 

K.v.d.Laai,.;R. Roodbol, M.Hec,rschop, F.Hoef
nagel, M.Kriek, J.Jos, V.Nowce, R.Kuijpers, G.Halleen, Th.Loo
mans, P.de Haas. 
Le"ns I in 4e klas Q 

P.Schulten, C.lfaytens, F.Blom, G.v.Beek, 
i!.v.Zilfhout, J.Nuy, A.Thómas, P.de Groot, A.v.Zee,land, L.ter 
i.!eer, J .Schuttenhelm. · Leidèr : Dhr. G. Kemperman. 
Pupillen in groep M. · 

J.Boin, S.Douw, F.Duijm,P.llaring,W.Heling, 
J. v .d.Knaap,J .Kramps ,B .Mecgens, J .Mcogens, J .Meyer, ff.lhèuwem
hovcn, P.Nie.-uwenhuizen, A. Sclens, Th.v.Veen, J.Vcldink, L. 
Vlastra, W.Burghouwt, N.Pannekeet. · Leider : Dhr.A.v._Gastel. 

-.:-:-:-
PROGRAMMA Ju1HOREN ZATERDAG 10 SEPTEMBER _1955. 
- 3.30 uur DHL - Lens A Terrein Laan v.Vollering Delft 

3.15 " Lens G - KRVC Terrein 1 Lokaal 1 
- 3.15 11 Lens .H - Wit Blauw R.K. Te::,rein 2 Lokaal 2 

:2.- " Juventas' -Pupili"en Terrein Julialaaantje 24te 

PROGRAMMA 
Rijswijk. 

JUNIOREN ZONDAG 11 SEPTEMBER 1955. 
- 3,-uur 
-12.- Il 

Quick Steps-Lens B. Terrein Nykerklaan 
Lens C - Quick Steps · " 3 Lokaal· 5 

-:-:-:-
OPSTELLINGEN . · · . · 
..c...==:-::-:'"""''::L~eê.:n!!:s~A! zoals in de parade staat vermeld. Reser-
ves: P.Simonis, l!.Beijcrsbergen v.H., H.Lancée, Leider: .Dhr 
'J.Willems. Samenkomst : 2.30 uur Lijnkamp hoek Loosd.kade
de la Rey,;cg. 

R • H Lens B zoals de vorige Zondag op Ockeiaburgh. . · 
escrves. • ±'Cmungs, .t1 • .Pols·ter. 1- •a Dhr c B" h • -.. . ~ ~ . - . : ,, ~ . .. . · .. ei er : ·• • ier 111zen. 

·Lens C zoals ~n de par&do vermt:ld. ~r.ForVës: F. 
· F.B';n:~!10:.:1: ... ~, G."".r.l!.",-s.:...:::-..1_;_~ } .• ?ot.:.~. -~:.:.:.'~r: :hr.::.J,_ ·,~·,7\.:r;···:.J.~ ... 



., 

-l'i-
--_-----Le~-s--G-:--;o-;l~-i~,;-dcr;araq.c, staat. Leikr : Dhr.G.Lt.,r;., 

Lens H: zoàs in de parade. L0ider : Dhr.E.Sarolea. 
Reserv,es voor_.G en H : C. Nuijtcns, M.Zilfhout, G.v.Bcek, 
A.Thomas,. A.v.Zecland. 

Pupillen: zoals in de parade vermeld. Leider: Dhr. 
A._v.Gastel. f>1!!'enkomst:. 1.'15 µur Lijnkamp hoek Loosduinse kade 

· en de la Ref. Gg. ,-:-:-
Li,inkamp in plaats van Capitol: Vanaf deze week :is 

in plaats van Capitol als verzamelpunt gekozen de grote buur-
man : Lijnkamp. 1 

.Foto's worden nog verwacht van H.Lancée, J.v.de Meer 
P.v.0sch, J.Stoltcnberg, 

Keuringsbewijzen van C,v,d.Bcek, N.de Boer, R.Groot
huis, A.Lunet, L,ter Meer, J.Nuy, R.Rooduijn, D.Taat. 

· Foto•s·en keuringsbe'wi,jzen van F.Duijm, A.Ecjj'.hardt, 
J.de Gruijter, T.Loomans, P.Schulten, J.Tak, H,Pennings. 

Snel inleveren : Lunterenstr.123 Juco 
.! -:-:-:-

Resultaten van 3 en 4 September 1955 
Vr.sch. Senioren ' Junioren 

Schèv.H.S,(am.1 - Lens 1 3-1 Lens A ·- Duno 5-3 
Il " (comb)- Lens conîb .A. 3~7 Lens B'- Gr.W. 4-3 
Il Il Il Il ,i B 3-0 Lens C - Il ±-11' 

Q.uick Comb Il Il C 3-9 Lens D - Il ,1-7 
Il Il Il Il D- 0-5 Lens 3ekl- Il 4-3 

Lens 4ekl- Il 5-1 
Competitie-indelinfi 
4e klas N (Lens 6)': vervallèn Cromvliet 7 

ingedeeld : R.K.D.E.0. en 0.D.B.5. 
Junioren · · · , -'-'--~-~1e klas G: Lens B, Quick St., VVP, RKAVV, Velo,KRVC, 
Gr .W. V, Bl.Z.wart, DHL, GDA. 

le klas I : Lens C, Quick St. ,VVP, VGlo, GDA,KRVC, 
Gr. W .V. , DHL. • t 

2c klas H : Lens D, 'Rava, Velo, Vorburch, GDA, VVP, 
Vita l!ostra, Moa, Juventas. 

3e klas H: Lens E,~Vurburch, Rava, Quick Stops, KRVC 
Gr.W.V. VVP, GDA, Bl.Zwart, DHL. / 

3e klas J : Lens F, Den Hoorn, VVP, DHL,Juventas, 
Rava, Wit Blau;;, R.K., Quick Steps, Velo, KRVC: 
_, .. •,

4
.,.,_ 4e klas :, , Lens G, KRVC, VVP, Vcrburch, Velo, Q..Stcps, 

_•-"•~·' .~ ,1 •• 



' 

., r 

-----------------------------------------------------------------~ 
4e klas O : Lens H, Wit Blauw RK, VVP, Bl. Zwart, Wilh. 

Quic~ Steps, GDA, SVT, Gr.W.Vac,,DHL. 
4e klas Q: Lens I 

---=----------:,-------------------------------------~------------
::. S, t:2:TI:'1\:;: H. ;•:s ~.:: ·}HC ?I.'fr-.-~·:.-~-:~ ;.,•~-{ E..:..LF .;.c::.: 

------1.-~ 



D E L E N·:s .R E V U E. 
-------· --------------. ,. ' ... " . ' 
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-=========================~========~===================-==== 
LENS 1 ZAKAGENDA 

' 

· Zaterdag 17 Sept.: Lens A - G - H - Pupillen in de 2e, E en 

Zondag 18 
Maàndag 19 
Woensdag '21 

Sept. : 
Sept.: 
Sept.·: 

Fin qe le ronde. 
Lens 1 -·2 7 3 - 4 - 5 -.6. ~- 7 - B - D 
Clubavond • 
~e Wo<msdagmiddagclub. 

HEEFT U'J VOETBALKLEDING WEL DE VOORGESCHREVEN 

LENS - KLEUREN ? . . 

-----------~------------·-------------------· __ - -------------. 
HET DOELPUl<TENFONDS. 

. 1!.r zijn op de eerste wedst:r:ijdzondag van het seizoen . 

1955/1956 aardig wat goaltjes-gemaakt do~r- of tegen onze se

. niorenelftallen.· • Het doelpuntenfonds zag dit uiteraard met 

(weJ,gevallen. De opbrengst was deze week : 

'Lens 1 • • . f. 1.- Lens 3 . . . . f. 1. 50 Lens 5 f .1. 07 

.. 
Il 2 • •• 1.22. . Il 4 0.50 Il '6 ·• •• o .• 45 

Il 7 • • •' 1.25 
V/e beginnen.met het eindsaldo van vorig seizoert.f.11•7.60 

· De wedstrijden van Zondag j,l. ~ermeerderden dà~t 5
_
99 

De stand per_ 14 September 1955 is : f .123.59 
~ ====== 

Nu .de elftallen een meer ... definitieve •samenstelling heb

ben gekregen, verzoeken wij de, volgende h,eren voor de inning . 

van de doélpuntenfondsfondsen te zorgen: · 

Lens 1 J .Wüstefeld (dubbel ! ) . Lens 5 G.Lam 
Il 2 A.Hoefnagel 6 E.Löwensteijn 

3 H. Haukes 7 •.• E. Sarol.ea. 

4 A.v.Gastel . • • 
Il 

Il 

. :i:ndien in deze OP'?Omming. veranaeringen moeten kómen i.v.m. 

verschuiving van deze spelers ''naar een ander elftal, zullen wij 

hiervan melding maken. ·' · 

. ' 

. 1 

1 ' 
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6FFICI:E,EL 

"N ,der land-Noorwegen Amsterdag, 6 November 1955, 
Eretribune f.7,50 Marathontribune f~6.-.Zijvakken I f.4,50 

Zijvakken II f.3.- Staanplaatsen f, 1.50 Jongensplaátsen 
f.0.75. . 

Aanvragen uiterlijk 24 September 1955 aan het adres: 
Dhr.H.Houkes, 2e Sàuytstr.60. Uitsluitend schriftelijk. 

-:-:-:-
PROGRAM11iA SE!UORE:I 18 SEPTEMBER. 
- 2.- uur H.P.S.V. 1 - Lens 1 Zuiderpark 
-12.- '' Schev.H.Sp.4-Lens 2 Duinhorst, Buurtweg-Wassenaar · 

4 Terrein I - Lokaal I -12 .- " Lens 3 Rij3wijk 
-12.- '' GDS 2 Lens 4 Noordweg 2e Wateringen 

-12.- Il 

- 1.15 Il 

- 1.45 Il 

Lens '5 
Flamingo's 
Lens 7 

(Oude Velo-terrein) 
- V.V.P. 4 Terrein 2 Lokaal 2 
6-Lens 6 Hoornburg rePhts-Rijswijk 
- Wassenaar 7 · ·Terrein 1 - Lokaal 1 

-:-:-:-
OPSTELLINGEN 

Lens 1 ~--G.Kochi, H.Kortekaas, H.Kemper, H.Haket, 
J.Admiraal, J.fü1s, A.v.luxemburg, J.Walsteijn,H.v.d.Toorri·,~·~· 
F. de Jong, J. \7fü:tefeld. Reserves: Rob .Mahieu, F..fü.;astepad,~ 
R.Mahieu Sr. Leider: Dhr.J.Willems Grensrechter: Dhr.J.Hoef-
nagel. 

'Lens 2 • .tenDam, H.Helmich,E,v:Laarhoven,C.Hille
nàar, A.Hoefnagel,W.Hegge,A.Hoppenbrouwers,B.Luijck 1. R.Wüs
tefeld, P.Oranje, F.v.Niel.· Reserves: B.Virik, J·,Lelieveld. 
Leider: Dhr,A.de '17eert. 

1 3 · 
ens JI.Eisenburger, C.Hoogeveen, A.Bogisch, 

S.Vloemans, H.Houkes, B.v.Velzen,J.Jager, A.v.d,Lans, F.van· 
Luxemburg, J.Beijersbergen, J.Linneweever. Reserve; A.Onder
water. Leider : Dhr.Eisenberger. 

. Lens 4A.v.Goste1,·P.Krol, P~.de He~r, A.Linnewee-
ver, 1.de Boer, J.v.Westing, A.Zuidwijk, F.Schippers, L.Knijff, 
H.v.Westing, A.Ruijgrok. Reserve : H.v.Niel. 

Lens 5J F · ·t ·J. 1 b . A G . H d .. . r1J ers, .v. uxem urg, .v. ein, .- e 
Bákker, J.Boortman, J.Brochard, J.Joririk, G.La:m,P.Bergenhene
gouwen, 1.Bom, J .Kuijpers. Reserves: J .Alsemgeest ,A. Tap. ·. 



' , 

' 
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'·Lens 6 . · .. · 

==-...c.,J.v.Geest, J.Beckers, W.Klunnen, J .. Veenman, M. 
Hollander, C.Nieuwenhuizen, M.Semeijn,G.v.Agthoven, H.Mulo.er, 
.G.v.Gein, G.Hendriks. Reserves: E.Löwensteijn, ·H.Molenkamp. 

Lens 7:A.Blok, F.v.Mourik, A.Krol, L.de Weert, H.v.Rijn, 
J.Bontje, E.Sarole.a, W.Verheggen, H.Janssen,. J .Bom, L.Niessen. 
Reserves : S.Kroo_n, P.Onna. 

AJJeen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk Zaterdag
morgen. Adres: Dhr.P.de Leeuw, Vlierboomstr.596". 

-:-:-:-
PROGRAMMA" JUNIOREN ZATERDAG, 11 SEPTEMBER 1955. 
- 3.30 uur Lens A - V.C.S. Terrein l Lokaal 1. 

3.15 " Lens E Verburch " 2 " 2 
3.45 ~ 11 DHL Lens F ;rerrein Laan .v.Vollering-Delft· 
3.45 " GDA Lens G Terrein Ockenburgh 
3.45 " TIHL Lens H Terrein Laari v. Vollering-Delft 
2 .- 11 

• Pupillen-GDA Terrein 2 Lokaal 2 

PROGRAMl.iA JUNIOREN 

,- 3 .- uur Lens J3 
- 1~45 '' · Lens D 

OP~TELLINGEN. 

:-=-:-:-
ZOlU::AG,12 September 1955 

- DHL Ter.rein 3 Lokaal ·5 
V.V.P. 11 .3 11 5 

-:-:'"'.":-

Lens A · · 
==-"';R.v.Westing, P.Ja,;s,. J.v.d.'Mcer, C.Veldink, 

H.Pröpper, C.Meershoek, B.Plat, A.Burghouv1t, J .v.Bussel,G.Ver
haar, C.Fortman, Resèrves: P.Si~onis, H.Lancée. Leider: Dhr. 
J. Willems. ~ · ,. .. 

Lens B ls vorige week tegen Quick Steps. Reserves: 
G.Jehee I C.v,d.Breugel. Leider: Dhr.C.Bierhuizen. 

LenS DD.Taat, G.v.d.Waart, H.Pennings, H.Pel~ter, 
J.Tak, C.Arkesteijn, F.Burghouwt, G.Kemperma, G.llooyesteijn, 
P.Mee:r:shoek, H.Rooduijn, Reserves_, A.Poels, R. Groothuis, Vi, 
Boogaard. 

Lens EG.de Haas, c .. v.d.Zijden, J .Hoefnagels, 
R.Blok, G.de Roos, W.Stoové, H.Polman, J.de Heer, A.Lutterman" 
F.de Groot, P.Davis, Reserves: .,J.de Gruijter, A.v.Zeeland. 
Leider ; Dhr/ E.Sarolea. 

' . 
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LÈms Ff"Ha~tma~, D.v.Amersfoort, N·.osse, L.v.d.-Meer, 

P.Klink, 1';.Dral:ibe, G.v.Doorn, P.kemper;J.1iiddendorp, K.Ad
miraal, W.1'/iegerink. ResPrves: ·J.Mol, G.v.Beek. Leider: Dhr. 
H.Molenkamp; Samenkor.ist: 2.45uur Lijnkamp=hoek de la Reyweg. 

· · Lens Gdezelfde spelers als_ vorige· week tegen KRVC, 
dus ook C.Nuytens. Reserves: N.de Boer', J .Schuttenhelm. Lei
der : · Dhr. H. Lam. · 

Lens H ==:.._=::,,dezelfde spelers als vorige week tegen Wit Blauw,· 
dus ook M.Zmlfhout, Reserves: A.Thomas, L.ter Meer, J.Nuy, 

· Leider : Dhr.A.v.Çlastel. Samenkomst: 2.45 uur Lijnkamp -
hoek de la Reyweg, 

Pupillende opstelling geschiedt op het terrein. Bene
vens L.Thomas. Leider : Dhr.E.Sarolea. 

Aahvoerders van' juniores:J d M (A) N d G '. ·t .v . . eer · , . e ruiJ er 
(B), A.v.d.Laan (c), F.Burghouwt (D), J.Hoefnagels (E), N. 
Lrabbe (F), P.Haket (G) , R.Roodbol (H), A.v.Zeeland (I), 
H.Megens (Pup.) 

Parade van de elftallen: G.de Roos in Lens E, N.de 
Boer en R.Straathof in Lens I. . . 

Keuring: N.de Boer, 1:ter Mee~ en H.Pennings 
]'.oto 1 s : H.Lancée, P.v,Osch, ·J.Stoltenberg. 
!9uring en Foto's:A. Eckhardt, J.de Gruijter, P.3chul,-

' ten en J.Tak. 

Niet te vermijden afschri.jvingen schriftelijk aan Dhr. 
F .Meershoek, Lunterenstraa t 123, vooral schrifteli.jk. 

-:-:-:-
Resultaten van 10 en 11 September.1955: 
Senioren 
Lens 1 - VVSB 2-5 
Lens 2 Vqorburg 2~1. 
Flarn.3 - Lens 3 1-2 
Lens 4 - te Werve 0-5 
Maasstr.4-Lens 5 2-5 
Lens 6 - VVP 7 4-0 
RKAVV 7- Lens 7 2-3 

Junioren 
DHC - Lens A 
Quick St.-Lens B 
Lens C~ Quick St. 

· Lens G- KRVC 
Lens H -l"/i t Bl. 
Pupillen 

Juventas-Lens 

1.3-0 
6-2 
4-3 
9-0 
0.5 
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Competitie-indeling, . , , c 

· Ingedeeld bij: Lens B : Westlandia ; Lens C : Moa en West

landia. Lens D: Westlandia en 'D.W.O.; Lens G; Westlandia. 

· Teruggetrokken bij: Lens 'D: Moa en GDA; Lens H : S.V.T. 

Ingedeeld bi.i : Lens H.Oosterboys; Lens·I : Westlandia • 

. -:-:-:-

De puntenpot 
De strijd is begonnên en de eerste r'onde' zit er 

alweer op.· 7 Seniorenelftallen schopten 10 punten bij elkaar, 

hetgeen een goed begin is. Jamrrier,, dat het 3e klas-debuut van 

Lens l niet meeviel.' De 5 jun.iorenelftallen zorgden voor pun

ten, waarbij G danig op schot was • 

De stand na 
Senioren 
Junioren 
Pupi1Jen 

Totaal 

dele ronde: 
7 5 0 2 10 18-16 1:43 
5, 2 O 3 4 i5-2~ 0.80 
1 0 0 - 1 0 0- 4 0. 00 

13 7 O 6 14 3 3-4 7 1. 08 
=--===-=-===-==-==-====-===--==== 

· HET ZOE'JCLICHT OP LENS A. 

Pottenkijker. 

De eerste. wedstrijd waar wij het gerepareerde zoek

licht op richtten was die in Delft tussen DHC en Lens A. Na 

onder dreigende wolkertgevaarten te zijn doorgereden, arri

veerden wïj juist op tijd in Delft om de entr{e van de 2 elf-· 

·tallen op het zonovergoten veld te kunnen gadeslaan. Deze en-

trée werd. door Lens glansrijk gewon:'len. , 

V,V·r de wedstrijd werd l minuut stil te in acht 

genomen i.v.m. het overlijden van :c&rdinaal de Jong. Di!t DHC 

hiertoe het initiatief had genomen deed, prettig ai:n. · 
De eerste a&.nval.was voor Lens, de meeste volgen

.de attaques voor DHC en bij deze groen-zwarte stormlopen vie

len de doelpunten als overrijpe appelen van een welbeladen 

boom. Na 2 minuten was het 2-0, na 8 minuten 4-0 en.na 45 m • 

• • 10-0. Gelukkig hadden onze spelers van deze eerste helft, ·· 

t•>ch wel wat geleerd, want na de rust kwamen daar nog "slechts" 

3 goals bij, zodat met 13-0 het einde kwam; 
DHC bleek een elftal van goed op elkaar ingespeel

de voetballers, dié stuk. voor stuk technisch goed uit de voe

ten konden.' Lens A stak daarbij nogal povertjes af. Vooral in 

de eerste helft was er van ploegverband geen sprake enrorden 

·onze spelers ·van het kaatje naar de muur gestuurd. He.t midden

veld was voortdurend Delfts bezit en. d\' dekking werd schrome-

' 
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lijk verwaasloo.sd. .,. 

· · Toch had de.uitslag wat gunstiger kunnen ~ijn als 
enige spelers zich geen prima-donna allures hadden àangemeten. Als een speler van+ 17 jaar geen voet uitsteekt om een 
bal, die hem op 1 meter passert te bemachtigen, is dat géén gezisht en als een andere speler er de brui aangeeft, omdat zijn plaats hem niet bevalt, klopt er iets niet met zijn mentaliteit. De ijver van verschillende anderen deed gelukkig de hoop np Lens toekomst niet geheel verflauwen. 

· Wij' willen overigens deze zware ne_derlaag tegen de 
toekomstige semi-profs niet al te tragisch nemen, want Lens A heeft veel kunnen leren. E~ dat ;ijs winst. 

Keeper van Westing dient zich vooral te trainen op 
het ver en geplaatst uittrappen van de bal; doch deed ook heel aardige dingen. , · 

Voor de over.ige spelers gelden om te beginnen: 
betere dekking, beter ploegverband, beter.plaatsen en ••• ,,qo:;- sommigen veel minder pingelen. 

Dat een van onze SJÈ-ers niet•.da. voorgeschreven kleuren voetbalkousen droeg, zullen we maar als een debuut-fout 
aanmerken. 

L.de Vl. 
Nogmaals : de Clubavond. 

Ons artikeltje van de vorige week over de plannen die wij voor.de clubavond hebben, is helaas wat slecht lees·baar uitgevallen. En daar niet. ieder een puzzle-liefhebber is, zullen i,e de hoofdzaken nog even herhalen. 
Dat we iets ,gaan doen zult U in ieder geval begrepen hebben. Dat het goed wordt, kunnen wij garanderen, maar slechts onder één voo:rlw!3,arde : dat U van de partij bent. An,aers ·gaat het niet.· 

· En nu ons plan : Wij organiseren v,eds'trijden tussen de verschillende seniorenelftallen p,n wel in tafeltennis, biljarten, klaverjassen en bridgen. Het worden geen II free die-
keetjes " maar een echte competitie. • 

lfet is hierbij ni~ t de b\)doeling, dat wekelijks al:le spelers van-alle elftallen acte de présence geven, maar dàt steeds ieder elftal door 2 of 3 spelers vertegenwoordigd wordt, die de Zondag tevoren in onderling overleg worden aangewezen. Zo .zullen bv. de .ene week 2 ·bri_dgers en een tafeltennisser, de 

- --..-·~ 
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andere wee.k 1 biljarter en 2 klaverjassers. de eer va·n hun elf

tal op dit - nog ongewone - gebied proberen hoog te houden.• 

Wekelijks zullen de uitslagen en het algemeen klas

sement weiden gepubliceerd, alsook het programma voor de vol

gende week. 
Het eerste programma zµlt U in de-volgende Lensrevue 

aantreffen, samen met nadere details en 11 spelregels ·"pé Pé 

VAN DOEL TOT DOEL: 
De competitie 1955/1956 ·is begonnen en onder mooi 

.nazomerweer werd· de eerste vredstrijdserie gèspeeld. 

Van Lens 1, dat met 5-2 van VVSB verloor ontvingen 

wij.geen verslag. Wij zouden het echter toch wel op prijs 

stellen voortàan ook van het eerste een paar gegevens,te ont-

vangen. Lens B opende de competitie met een 6-2 nederlaag. 

Een verslág ontvingen ive nog niet·. · 

Het tvieede behaalde een. kleine 'zege op Voorburg 2, 

\vaarvoor Rob.Mahieu in de eerste helft de grondslag legde 

met het eerste doelpunt, R.Wüstbfeld zorgde na de rust voor 

. een 2-0 voorsprong, maar het strijdlustige Voorburg-tiental. 

wist toch nog voor een 2-1 eindstand te z;n:gen. 

Lens 3 uas in het begin van de wedstrijd tegen Fla

mingo's oppermachtig, maar tot doelpunten kwam het niet. Toen. 

later de strijd wat meer gelijk opging werd een goEede combi

natie tussen v.d.Lans-Luijckx-de Leeuw door J.Jager met eèn 

doelpunt bekroond. Op gelukkige wijze wisten de Flamingo's 

nog voCJr rust de stand te nivelleren. De gelijkopgaande strijd 

in de tweede helft leverde Lens door J .Jager nog een tweede 

doelpunt .op. De gastheren zetten nog alles op al_les., maar on

~e verdediging hiE,ld stand, zodat ook deze wedstrijd een 2-1 · 

zege opleverde. 
Het C-elftal deed het op beide gebieden beter. Tegen 

Quick Steps werd een 4-3 overwinning behaald in een prettige 

wedstrijd. Onze spelers lieten zich door enkele teleuz:s.t'cll_en

de beslissingen niet deprimeren en deden behoorlijk hun ·bè.si. 

Het score-verloop zorgde voor de nodige spanning. De·· dóelpun-

ten werden gefabriceerd door A.Loykens en G.Jehee (3x). • 

Het vierde leed een verdiende nederlaag tegen te Werve 

De achterstand bij de rust was misschien wat zwaar, maar in de 

tv1eede helft gaven het hogere tempo van de B.P.M.-meneem, 

-enige fouten in. -onze defensie en te ~,einig geestdrift van ons 
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vierde de doorslag. De eindstand ua.s 0-5 voor te Werve 2. 

Lens 5 speelde een pittige.wedstrijd tegen Maasstr.4 
· en was vooral voor rust. de sterkste-. Door v.Bergenhenegouwen 

ên Kuijpers kon met een 2-0 voorsprong gerust worden. Na de 
thee reduccerdèMàasstr. spoedig de achterstand, doch' Lens nam 

·spoedig het heft weer in handen en v .Bergenhenègouwe_n zorgde 
door 3 goals voor een 5-1 voorsprong. Uit een vrije.trap kon~ 

•··den de gastheren nog voor oen 2-5 eindstand zo"rgen._ 
· , Lens G begon met een 9-0 zege op KRVC, dat echter 

slechts met 9 man verscheen. Ons elftal speelde een goede 
partij, maar zal uiteraard in de komende wedstrijden op gro
trre tegenstand moeten rekenen. Opmerkelijk v;as, dat invaller 
C.lluijtens, 2 treffers wist te plaatsen. De andere doelpunten 
k·.,élmcn van Goemans (2), -v.Duurcn (2), v.d.Spek, v,Do:hmelen en 
Harders. 

Het zesde nam tegen VVP 7 spoedig het initiatièf, maar 
eerst n,:; 25 minuten ope:nde G.v.Gein de score na een solorush. 

·In de tweede helft raakto Lens boter ingespeeld h,:;tgeen 3 goals 
tot gevolg had, H.Muldcr nam n°2 (uit etm cibrnor) en n°4 (een 
ouderwetse kogel) voor zijn rekening en l,i.Semeijn zorgde voor 
n°3. V.V.P, liet ons net onberoerd, zodat een stevige 4-0 ze
ge genoteerd kon worden.· 

Lens 7 was tegen gastherr RKAVV·7 spoedig in de meer
derheid. Doorzj;ten van E.Sarolea zorgde voor het eerste, een 
onnavolgbare manoeuvre van Il.Janssen voor het t,1eede doelpunt, 
In de tweede helft ging de.strijd gelijk op. R.K.A.V.V, ver
kleinde de achterstand, maar. toen een der Leids,mdamse backs 
hevig door E.Sarolea wer·d belaagd wist hij niet beter te doen 
dan zijn eigen doelman te passeren. Het roodwitte slotoffen
·sief bracht tenslotte de eindstand op 2-3. 

Lëns H had een betere start.· De hard werkende, doch 
slecht plaatsende achterhoede en de zeer zwakke halflinie ga
ven de voorhoede. geen gelegenheid tot goed aar;valsspel te ko
men. De '5-0 nederlaág was dan ook valcomen verdiend. L.d.W, 

- ·.VARIA · 
Gevonden voorwerpen. 

Bij de wedstrijden tegen VCS (4 Sep 55) in het Zui
derpark vrerqen gevonden : 1, paar schrnndekkers (rood) en 
1 11 losse 11 scheenbeschermer.' · - · 

Zaterdag (3 Sep 55 ) op Ockenburgh·werd aangetroffen 
l jas (!), 1 paar .sokken, 1 handdoek en 1 zeepdoos. 
= == ====Terug=tc=bekomen·bij ·Dhr.A.v.Gastcl~Tomatenstr.166.= 
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Redactie: L,de Weert ,en· A.v.Gastel 
Gironummer: Penn. L.en S. 33,67.11 

Secr,H.Houkes, 2e Schuytstr.60-tél.324721 ·' 

Terrei.nen Ockenburgh, einde Laan v:Meerdervoort 

-------=--=---=====--===-= ·-============.===== ·============= 
• ,.i , JAARGANG 1955-1956 ;:1°4 2? September 55 

' t: . , . LENS I ZAKAGENDA ~ 
Za terdeig, 24 Sept. ' : Lel).s A - E - F - G - H - Pupillen 

Zondag 25 11 : Lens 2 ~·3 - 4 ~~5 - 6 - 7 - B - C - D-I 

Ma~ndag 26 11 Clubavond ! Start 'Van de vierkamp-compe.-
,. ·-1 ~,._ · J~ ti tie. 

Woentd.ag 28 11 De Woensdagmiddagclub. 

,. 

7.3ou. Vèrgadering Juniorencommissie bij 
Pater A,y.d.Bosch, Fred. Hendrikpiein 25 

• Vrijdag 30 · " .. 8 uur : Bestuursvergadering t.h.v. de , 

.~ , . =======' ============ VoOrzi tter .i.= Regentes se laan =30 ==Rijswijk. 

'-'"."'-

WAAROM BENT U NOOIT OP·DE CLUBAVOND ?, . 

·••============= ======= ====== ===== ======================= 

·Het doelpuntenfonds. 
' Ook deze week· werden er weer a[,rdig wat doelpunten , 

gemaakt. Wat zou U denken van 11 goals bij Lens 3? Jammer, 

dat de ve_rdeling in ons nadeel uitviel. De opbrengst" was 'de

ze week 

,, 
Lens 1 

" 2 
f. 2.20 

1.45 ' leJ1s 3 
11 4 

. ' . ,-: 
De stand per 12 Sept.55 

. Deze week ontvangen -
Saldo. pe·r ).9 Sépt~55 

f.1.40 
0.73 

Lens 5 · 
" 

f .123.59 
6.85 

130.44 f. 
====== 

I.v.m. veranderingen;in de elftallen.verzoeken Wl.J 

de volgende heren voor de inning van·de gelden te zorgen: 

Lens 3 : J.Jager Lens 4 : J.Frijters. Voor de overige elf-

tallen: ongewijzigd, · ' 

. , 
In ballotage: 
n°30 P.F.de Groot 

31 P.và,n .Pelt 

OFFICIEEL . 

17. 9 ;12 · ·Thorbeckelaan 195 - ·P. Juffernians 
en J.Willems 

25.10.42 v.Mussenbroekstr.247 - G.Lam en 
H.de Bakker. 

' .. 

' 

1 . 
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n°32 Harry Dietz 25.12.41_ 

33 A.Versteeg H 24.9.45 
Cede:rstr. Pater v.d.Bösch-Houl<:es 
Bevelandsestr.?l A.Hoefnagel

H.Houkes 
34 G. Olyhoek 5.9.4-3,Lovesteynstr.377) 
35 J. Olyhoek 29. 5. 42 " · , 

H.de Bakker en 
H.Houkes 

-:-,:-:-
Nieuwe donateur 
_Dhr. W.v.Dommelen, Laan van Méerdervoort 869 (W.v.Dommelen Sr). 

1 Ondánks de geleden nederlaag van Zaterdagmiddag heeft 
Wim de moed niet opgegeven. Dat bleek wel uit het feit dat 
hij, pas thuis gekomen, zijn 'vader als donateur op de lijst 
liet inschrijven. Bedankt Wim en goed gedaan ! 

PROGRAMMA 
-2.30 uur 
-2.- ~,-11 

-12.- Il 

-l.45 Il 

-12.- Il 

-12.- Il 

-:-:-:-
SENIOREN ZONDAG-25 SEPTEMBER 1955-

Lens 2 - D.H.L.3 Terrein l lokaal l 
VIOS 4 Lens 3 Zuiderpark, 2de gedeelte. 
Lens 4 Or.Blauw 2 Terrein l Lokaal l 

· ·wilh.4 Lens_ 5 Oosteinde 283- Voorburg 
Lens 6 VCS_ 6 Terrein 2 Lokaal 2 
Archipel 7-Lens 7 Buurt11eg, Wassenaár, einde 

. . : WaalsdÓrperlaan. -~.-.- .. -
OPSTELLD/GEN 

Lens 2 =='--"~A.ten Dam, H.Helmich~ E.v.Laarhoven, J. 
Ro9zenburg, A.Hoefnagel,W.Hegge,A.Hoppenbrouwers,C.Hillehaar, 
Rob.-Mahieu, P.Oranje, F.v.Niel.. ,~eserve: H.Naastepad. · 

Lens 3:A. v .Gas·tel, J. Lelieveld, C .Hoogeveen, J .Jager 
H.1CEmper', B.v.Vclzen,P.de Leeuw,B.Luijckx, F.v.Luxemburg, 
A.v.d.Lans, J.Linneweever. Reserves:V.v.Laarhoven, S.Vloemans 
Leider: Dhr.T.Eisenberger. . 

T ' ' 

·-· ~ens ·4J.Fri.jters, P.Krol,Ph:de Heer-,A.Linnewoever, 
____ L .de_ Boer, J. v. V/esting, H.v .Niel ,F .Schippers, L.Knyff, H. v. 

\Vesting, A.Ruijgrok. Reserve: A.Zuidwijk. 

' Lens SH.Eisenburger, J.v.Lu~emburg, A.v.Gein, 
J.Boortman, B.Vink, J.Kuypers,J.Jorink, G.Lam,P.BergenhEme
gouwen, L.Bom, c:v.Gein. Reserves·, H.de Bakk_er, J .Veen-man. 

Lens 6B.Borsboom, E.Löwenstcijn,W.Klünnen,J.Al
sen.gesest_, M.HÓllander, R.Becker,M .• fü,meyn, P.v.Onna,H.Mulder, 
C.Nieummhu~zen, G.1lcndriks. Reserves:J.Beckers, J.Mcycr. 
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Lens 7 ·· · · . · , 
. i.Blok,J.Bontje,A.Krol,K.Wallaart, H.v.d.Bo-

gaard, A.Tap, E.Sar~lea, J.Bom, H.Janssen, H.v.Rijn,L.Niessen. 
Reserve: J. Ballering. 

Alleen noodzakelijke afschrijvïngen, uiterlijk Zater
dagmorgèn. Adres: Dhr.P.de Leeuw Sr. Vlierboomstr.596. 

-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN ZATF;RDAG, 24 SEPTEMBER 1955 
-3.30 uur Naaldwijk - Lens A Terrein Geestweg, Naaldwijk· 
-3-4.5 " Quick Steps-Lens E.. " Nykerklaan 
-2. 30 " Lens F Rava Terrein 2 Lokaal 1 
-3-45 " Lens G · Quick Steps " 1. " 1 
-3-45 " Lens H Quick. Steps " • 2 " 2 
-2.- "· Rava Pupilien " ZuiderparR:. ' 

-:-:-:-
' ·PROGRAMMA JUNIOREN ZONDAG, 25 September 1955 

-1.15 uur • Lens B - Westlandia Terrein 3 ,Lokaal 5 
-2 .30 " Lens C - KRVC " 3 " 5 
-1.15 " Vita Nostra-Lens D " · Laan van Vol lering-Delft 
-1.45 " Ylestlandia- Lens I- " Langobroekweg bij Burg, 

Elsenweg te Naaldwijk. 
-:-::.-:-

OPSTELLINGEN 
Lens A als de vorige week, benevens P.Simonis.Re-

. serves B.Plàt,H.Lanvée. Leider•Dhr.J.Wil~ems. Samenkomst 
2,30uur Haagweg, hoek Thorbeckelaan. 

. Lens B als de vorige week, benevens P. v. Osch in 
;plaats van C.v.Breugel. Reserve: A.Loykens. Leider: Dhr.C. 
Bierhuizen. · 

, Lens c,\.Lunet,' H.Witters, J.Stoltenberg,M.Frankerr 
C.v.Breugel,C.Herold, A.Loykens,A.v.d.Laan, G.Jehee, S.Dijk

:,:,tra, J •. flrussel, Reserves:' T.Knijff, H.Brockhaus. Leider: , 
Dhr.Houkes. 

Lens D als de vorige week is gepubliceerg. Reser
ves: A.Poels, R.Groothuis, W.Boogaard. Leider: Dhr P.:l4eershoek. 
Samenkomst: 12.15u Lijnkamp de la Reyweg. 

Lens E als de vorige week, benevens C.v.d,Zijden 
H,Poiman, Reserves: A.v.Zeelànd, Leider: Dhr.E.Sarolea. 
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Lens F als de ·vorige week, benevens J.Mol, Reserve: 

D.v.Amersfoort. Leider : .Dhr.Houkes. 
' ' Lens G 

ve C.Nuytens. 
als de vorige week; benevens P.Schulten. Reser-
Leider: Dhr.G.Lam. 

, , : Lens H als de vorige week. Reserve: A.Thomas, J,Nuy. 
L1ëider: Dhr,A.v.Gastel. 

Lens I Dit elftal speelt deze keer op Zondag (zie pro
gr~mma): P.Schulten, C?Nuytons, F.Blom, G.v.Bcck, M.Zilfhout, 
J::foy, Schuttenhelm J, A,Thomas, ·A,v.Zeelaµd, L.ter Meer, 
R.Straathof. Reserve: U.de '.Boer·. Leider:· Dhr.P.Juffermans 
Si.menkomst : 12 .45 u~ Hsagweg, hoek Thorbcckolaan. 

Pupillen: om k\!art voor t·,vce samenkomen in het Zuider-
p:rk voor de ingang van ADO,ter:i:.cin; Leider: Dhr.E.Sarolea. · 

Prettige· wedstrijden, jongens ! Succes ! . 
' !îict te vermi.jdon &fschrijvingcn schriftcli,ik m.n 

Dhr.P.Mcurshoek, Luntcrenstraat 123. 
-:-:-:-

Kr uring 
Fcto's 

N.dc Boer, H.Pennings, C.Fortman. 
P.v.0sch 

/ 

Keuring & foto's : A,Eckhardt, J.de ·GruytE:r, J.Tak. 
-:-:-:-

R· suJtatcn van 17 en 18 SeEtember 1955. 
Sr.nioren Junioren 

H.P.s.v. 1 - Lens 1 2-3 Lens A - VCS 3-5 
·s.H.S. 4 - Lens 2 , 3-1 Lens B - DHL 3-0 
Lens 3 { Rijswijk 5-6 Lens D VVP 0-4 
GDS 2 - Lens 4 
Lens 5 - .vvp 4 
Flam.6 . - Lens 6 
Lens 7 - Wass,7 
Pupillon:Lens-GDA 

Competitie-indeling: 

• Ingedeeld bij Lens D 

3-1 Lens E Verb. 4-0 
4.:2 DHL' - Lens F 2.,-4 
2-0 GDA Lens G 9-1 
W.n.ó. :DHL - Lüns H 3-0 
0-3 

0ostcrboys; bij Lens I V.V.P. 
1 

. ' 
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De Zaal komt vol ! 

Het voornaamste "gedeelte van het' werk van· de Jubileum-' 

commissie .is achter de rug. De geheel vernieuwde zaal van Ami
citia is besproken.' Ieder v,indt onze keus van het gezelschap 
van Gerard Walder en Berry Kievits erg gelukkig. "Uitverkoop" 
zal het programma heten. Het bal zal worden verzorgd door " 
Het jongste dansorkest van Nederland" "The Sunny Boys 11 

amusements-en Dixièlandstijl. We hebben ze gE:zien en gehoord 
onder leiding van Koos Wessels èn het belooft geweldig te wor
den 1 

.Vlij zijn'nu z9 ver, dat wij enige punten moeten gaán 
zetten 

1° achter de deelneming aan het, ontbijt. Vanaf 25 Sep
tember kunnen r.ij geen nieuwè deelnemers maer opschri;jven; 

2° achter·de spaaractie. Ook deze actie is na 25 Sep-· 
tembe1' gesloten. 

Midden October 'kom,;n de toegangsbewijzen gereed. De 
toegangsprijs voor de feestavond mc:t bal bedraagt f .• 2. 75 incl. 
bol. Alleen voor de junioren zijn er kaarten van f.1,50 incl. 
bel. • 

Wij stelden ons eerst voor om aan ieder spaarder bv. 
5 kaarten toe te IBnden, dia door hem gemakkelijk.verkocht 
konden r.orden, maar dat gaat niet, want zoveel kaarten zijri 

.er niet. Gemiddeld zijn er voor één spaarder nog geen 2 kaar-
ten extra-beschikbaar. Hoe deze kaarten ,aan wie verkocht 
zullen ,mrden, daar hoort U nog van. Hot is in ieder geval 
zaak zo vlug mogelijk extra kaarten aan te vragen. U verze
kert' U dan voor 'Uw fa.milie en. kennissen van een plaats. 

A2n de ·leden 'van de spaaractie worden de toegangs • 
bewijzen voor de fe,stavond en het ontbijt tÖegezonden na 

' 1 i, 

voldoening van het spaarbedrag. , , 
De plaatsen bE:spr0ken kan gebeuren in'de, week voor 

het feest. Plaats eri uur vior4en nog nader bekend gemaakt. 
Wij zijn ·ervan ovortuigd, dat alles vlot zal verlo

pen e·n wij allen een, prachtig jubileumfeest gaan vieren. 
W.Verheggen 

Nodig óf niet ? ,i' 

Wonderlijk vreemde mensen tref je aan onder de voet
ballers. 

, Als in de zomermaanden de bal enige tijd rust wordt 

.. 
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gegund, beginnen de bedrijvers van,deesioft weldra met.ver-
langen uit te·zien naar de indeling van de competities en 
naar hun eigen plaats in de elftallen. Nog, 0ven, en .zij sid
deren van ongeduld om van· de partij te kunnen zijn. 

Maar zie, .nauwelijks zijn de poor,ten van Voetballand 
geopend, of het regent ••• ja, wat regent het? ••• Het re
gent afschrijvingen ! , ! . 

Niet één of twee, maar tien en meer 11 vrienden van de 
voetbal. " vindeh · zich opeens op allerlei wijzen verhinderd 
om zich bij hun clftalgenotEm te voegen. 

Voor hen, die vele jaren lang bijna nooit ( of hele
~aal nooit ) op hot appel ontbroken hebben, kan het wel eens 
moeilijk ztjn om in de noodzaak van de afschrijvingen te ge
loven. Zij moeten zich wel eens afvragen, of de afschrijver 
oprecht ·was bij 'hGt nocmsn van de reden ( indien dit al ge
schiedde). 

Eigenlijk moest men de afschrijven kunnen belasten 
· met de; zorgen on mooi ton, die hij de elftalcommissiosocre
taris op de hals schuift. Veelal zou hij dan ineens niet 

. verhinderd blijken. 
Vrienden, Zaterdag 1.1. had de heer de Leeuw lO(tien) · 

afschri,jvingen ( en het_ is wel c.ens erger geweest ! ) • Dur-

ven al die tien mensen met de hand op het hart te verklaren 
dat zij werkelijk niüt in staat ,,wre.n hèln vereniging te 
dienen? Hot is mogelijk, maar ik gelorf or niet vc,el va.'l. 
Dit ongeloof steunt o.a. op de hartroerende verhalen, die 
mij in het verloden wel eens op de mouw gespeld z1Jn. 

Afschrijven betekent vc.rzwakking voor je e::gen elf•• 
tallen ep. voor de an de.re, waaruit do vcrvmi.gers moo·Len ko
men. Het is verzwakking van de club, drukt de re sul ta.ten,. 
doodt de goede geest in hüt elftal en breekt de werklust van 
de commissies en bestuur af. 

Dus : niGt lichtvaardig afschrijven ! Schrijft alleen 
af, als het niet anders kan! 

' 
P.Juffärmans. 

De puntenjiot. 
Aangezien Lens 7 srechts 7 Wassenaarspclcrs zag ver

schijnen, gingen er maar 6 seniorenwedstrijden door. 4 Pun
ten was het resultaat. Lens 1 behaalde zijn c:erste ze,ge in 
de 3o klas. . 

7 Junioremmdstrijden verrijkten de pot mèt ·zès pun-



, 

. /. 

· · ~31-
--- . . - -------------- ~ ------------------------ -

. - ' . 

ten. Dat gaat niet goed, want zo komen we niet aan een geln:i,d-

delde van 1:-. 
De .pupillen verloren ook hun 2e wedstrijd. 

' De stand na 2 ronden: 

,, . . 

Senioren 
Junioren 
Pupillen 

Totaal 

13 7 O 6 14 . 32-34 · 1.08 
12 5 0 7 10 30-50 0.83 

2 0 0 2 o, 0- 7 o.oo 

De Clubavond ••• ~.. · Wij starten.· .•. 

Pottenkijker 

1!anndag a.s. maken wij een begin met onze vierkampcompeti

tie. Wij hebben het volgende programma opgestt'.ld : , 
Tafeltennis Bridgen 

Lens 2 - Lons 5 Lens 7 Lens 3 
Lens 3 -·Lens 6 Leris 4 Lcn"" 2 
Lel)._S 4 -· Lens 7 L12ns 5 Lens 6_ 

, De wedstrijdcm beginnen om 9 uur. Het is de bedoeling, dat· 

ieder elftal 2 bridgers en 1 tafeltennisser afvaardigt. Dt;ze , 

afveardiging dient Zondag bij de wedstrijden in onderling over

lc,g aengewczen te ;10rden. Om dit overlog te leiden en cven

tucl<> " problunon " te· helP,en wegwerken hebben wi_J in ü,der. 

elftal c;en II contactman II eangezocht. Bij hem kunt U alle 

gcmenste inlichtingen krijgen. Het zijn : 

·. In Lens ,2 
Il 

" 
Il 

VARIA · 

3 
4 
5 • 

A. Hoefnagel'. 
J\,.v.Gastel 
Ph.de Heer 
L.Bom 

in Lens"6 E.Löw~nsteijn 
" 7 : H. Janssen. 

. Contactcommissie. 

.. 

, - Jan· Brochard kwam· Zondag op de terugweg van Ockc,nburgh -

met zijn bre,mfiets in botsing met e,en auto. Met een hersen

schudding en snijwonden werd hij in het ziekenhuis aan het 

Westeinde ·opgéno)Ilen~ Van harte wensen wij hem spoedig bGtcr-
schap toe • · 

- Zondag j.l. was het feést in ~uize Helleen, daar de 

. dag herdacht werd, waarop voor 25 jaar he;t huv,elijksbootjc te 

water werd, gelaten; Onze hartelijke gelukwensen. , · · 

",c, 1 ' 

,;, 
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- Ton Luttermán biedt een paar voetbalschoenen ter over

name aan, maat 36. Adres : Pippelingstraat 91. 
- Zaterdag bleven op Ockenburgh achter : l,paar kousen 

(g0loend van ,.en onbckq1de pupil ) en l zwarte voetbalbroek, 
terug tu bekomen bij Dhr.G.Lam, Wilgstraat 71, alsmede l paar_ 

.scheendekkers mot schuimrubber , gemerkt A.L. terug te halen 
bij Dhr.A.v.Gastol, Tomatenstraat 166. ., 

Het Zoeklicht op Lens B. . 
Lons B h~rstolde zich van de vorige week geleden neder

laag. Met- groot enthousiasme en vol ijver werd D.H.L. bestre-
' den en aan'de zegekar gebonden. Na enig verkennen werd er al 

gauw aardig op los gecombineerd; men durfde. Het plaatsen was 
nog onzuiver en· er werd soms ook to kort gespeeld, vooral 
door het binnen trio. De vh ugelspelcrs wercl,en te w,.inig in 
het spel betrokken. Hut spel door.het midden, vooral de velo 
hoge ballen uit het middenveld, uas niet de aangewezen weg 
om de prima kopponde Delftse achterhoede in moeilijkhoden te 
brengen. Het samenspel werd echter steeds beter, vooral na 
de door Lancée-zwaar gehinderd en balaagd - in het hok ge
deponeerde treffer. BijzondGr viGl ons· het spel van -t inval
ler - C.v.d.Breugel mee. Nog nooit zagen ,iij hem zo weinig 
pingelen en zo goed voetballen. · 

Bijzonder productief was Smabers met zijn corners. Een 
ervan werd zo maar ineens in h0t doel· g0plaatst, een andere• 
werd door Beijersbergen va:n Henegouwen fraai in een doelpunt 
omgezet. 

Deze overwinning was verdiend en ge.eft ongetwijfeld ver
trouwen voor de toekomst. Dit elftal zal er wel komen. Dat 
e~ nog veel geberd moet worden is logisch. 

Van Doel tot Doel. 

Deze weèk is het totaal resultaat niet om over te jube
len, maar :i,n içder geval heeft Lens 1 zijn c;erste zego binnen, 
want door heel hard werken werd HPSV 1 in h0t.Zuiderpark met 
}-2 geklopt. Hoewel met drie, invallers spelend,' nam Lens· 
spoedig het heftîn handon, maar pas na een half uur leidden 
de· vele goede aanvallen• tot het e.erste geldig0 doelpunt van 
.R.Wüst<.f'eld: Broer Joop zorgde mèt hJn " bekeken bal " voor 
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,·een 2-0 ruststand. Keeper Kochi.voorkwam in deze periode ·eni

ge.zeker schijnende goals, In de tw0ede helft ble0k HPSV meer 

uithoudingsv8rmogen te hebben en spoedig was het 1-2, doch door 

oen kopbal 'van_ W .Hegge uit een 9orner van A.v. Luxemburg ver

grootte Lens de voorsprong weer. Kort voor tijd leidde de meer

derheid, die de poli tiomannen 'zich verworven hadden te. t 2- 3, • 
maar verder kwq,m het ni0t en de,eerste puntjes waren binnen, 

Lens A kon ook tegen VCS niet tot Len overwinning ko

men. Er nerd echter veel beter 0n met meer. overleg gewerkt. 

Keeper Rudi v.Wcsting was er boter in en had aan de doelpun

yen weinig schuld. Enkele ervan waren het gevolg van fouten 

in do verdediging, die door de Zuiderparkers prompt werden 

afgestraft. Jan v·.d.Meer speeldi een zeer verdienstelijke wed

strijd.· Spe•ciaal vermeld mag nog- het prachtige ee.rste doelpunt, 

gescqord door.Adri Burghouwt en'door Gerard Verhaar, die dit-
t . • 

maal hard werkte, prima aangegeven. 
Het D-ticntal ging tegen VVP roc:.lloos met 4-Q ten on

der. na een slechte wedstrijd. Er zal in 'dit elftal heel wat· 

harder gc,w,crkt en· moer mot hersens gespeold moeten worden. 

Techniek heb bon verschillende s~ders wel, maar deze wordt 

voel te voE.l g"bruikt voor onpróductieve solo-acties. Tempo 

'ontbrak bij Lens -D volko~on. 1 · 

Het tueede loiêd tc'gen cón technisch '1cter, doch rij-• 

kolijk fors spelena.S.H.S,4 E.cn verdiLnde ned<c:rlaag. De gast

huren hadden in d'" c.erste helft CE:n mGerderhcid en bewezen dit 

door. 2 goals. Onze voorhoede spèelde in deze periode niet- best. 

· Na de rust ,,as e·J:' meer ev0màioht in de strijd en uit een scrim

mage· verkleinde Lens de ·achterstand door A.Hoppûnbrouwers: Ve

le kansen werden daarna·door traag reageren .om zeep geholpen 

en toen S·.H,S. 5 minuten voo.r tijd een juweel. van een doelpunt 

maakte (1-3), was het pleit beslecht. · 
Lens 3 speelde o·en rommelige wedstrijd tegen Rij,,wijk 4 

en had bij rust een 3-1 acherstand 'o.m. als ·gevolg van een Z!7ak.:. 

ke ·verdediging. De eerste 10 minuten van de 2e helft v,arcm ., 

voor onze blauwwi ttcm die in deze periode de achterstand om-· 

zetten in con 4-3,voorsprong. Een penalty bracht de gelijkma

ker en vlak voor tijd was hot 5-6. In de laatste minuut slecp

'te Rijswijk do zege en de pu~tcn uit het vuur ( 5-6) 
Lens E boekte een 4-0 overwinning mp Vorburch. De Poel

dijkse achterhoede verleende bij het tot stand komen_ van dit 

-resultaat wel erg veel medewerking; .maar liefst 3 doelpunten 

' 
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werden door zwart-witte verdedigers gescoord ! 
G .D .s. 2 haçl ond;mks een veldmeerderheid van Lens 4 

bij rust een 3-0 voorsprong, omdat de oranje-zwarten de kan-
sen benutten.en onze voorhoede meer voelden voor kwaliteits
ond<:,rzoek van lat en palen. In de tweede holft was: het veld
spel bctcr verzorgd maar verder dan één goal ( van J,v.Wosting)· 
Jcmm LLns niet, zodat deze wedstrijd met 3-1 verJ.oricn ging. 

Het vi,ifde behaalde zijn 2e zege in successie. De wed
strijd ticgen VVP'4 werd met 4-2 gewonnen, maar hoe dat in zijn 
work ging blijkt uit het ( zoer. summiere ) verslag niet. We 
weten alleen dat P.Bergenhcnegouwen 3 goals miakto en dat· 
G.Lam één ( zeer fraai ) doel11unt liet notoren. 

Lens Fen H trokken gezamenlijk naar Delft. Nadat één 
van onze jongens oen a11Lszins geslaagde duikstunt ten.beste 
had gegeven en van modder en kroos ontdaan was, kon. met hot 
bestrijden van" Do Hollandse Leeuw" begonnen >1orden. Ons 
F-elftal_doed dit met succes. P.Kemper opende de score on de 
voorsprong we:i;d zelfs tot 3-0 opgevoerd voor Dl!L tcgenscoordo. 
In do 2e helft kwamen do Delftenaren fel opzetten, maar Admi-" ... 
raal en Kempcr zorgden.ervoor, dat zij niet tot doelpunten 
krmmcn. J .Middondorp bracht do stand zelfs op 4-1, waarop 
óc ~ DHL nog c.cnmaal raak schoot. · Bij Lbns H was het rcsul-
taa t minder goed. In de eerste helft bleef onze verdediging 
meester van het terrein; in de,' tweede werd ·de druk op ons 
,doel stc.eeds sterker. Na ongGvoer een kwartier resulteerde dit 
in een doelpunt voor de gastheren, spoodig gevolgd door nog 
2 treffors. Onze voórhoede kwam p.iet tot scoren, zodat 3-0 
de èindstand was. Eon speciaal compliment verdient K.v.d.Laan, 
di0 in zijn nieuwè, creatie als stopper bergen __ wc:ik verzette. 
Maar ook de andcro verdedigers el!.,_ )s;rw:pnr. Halleen ·,werden zich 
f!~• 

Lens 6 speelde een prettige ,mdstrijd te'gen Flamingo's. 
In d,e uel'.'ste helft woge!ï de partijen goed tegen elkaar op; maar· 
na de rust krc;gen de gastheren een ovE:rwicht. De tot+ 10 mi
nuten voor tijd doelpuntlóze ,;edst,;:ijd werd toen door-2 goals 
snel in der Flamingo's 6 voord~el b~slist. 

Een zeer sterk spelend GDA was de tegenstander van 
Lens G. De Loosduiners die met ·veel grote.re spelers ui tkv,amen 
dan wij, gc:von ons gc,en schijn van kans ( 9 - 1 ) . Desondanks 
heeft Lens tot het bi ttLro einde t.:ie dapper partij g8gevcn. 
Gcrri~ VP!! 1::uurcn re ddc vOc:r 1n8 de C:.:Lr. 
=========;;;========================:~========--=-============c::===:;;; 

; 

-
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Tei::reinen Ockenburgh, ein1e Laan van Meerdervoort 

===========~A~;~~;~=Î955:1956=1;:;==;9=;e;;::~~;=7;;======== 
====;===:===.======:'= ~~;;7=~~tGiN;~===~=~====~ ====== ====, 
Vrijdag; 30 ·sept. 8 uur - Beituursvergadering t.b.v. DJ:\r. 

W.Praalder,\_Regentesselaan 30, Rijswijk. 
Zé\ter'dag, l _ Oct~ Lens A - E ,_ Y:: G -I - Pupillen · ,. 
Zondag 2 Oct. · : . Lens l - 2 '.. 3 - 4 - · 5 - 6 - 7 - B - C - D 
l'1&andag 3 Oct. : Clubavond m'et dè tweede wedstrijdronde .. , 
Woensdag 5 Oct. : lle WoensdagÎniddagclub • 

. . - . · --- · ... niET-OPKOMERS -ZIJN nt ·noon~1üv1Rs -VAN-DE----- ~ --- · 
_Ji. ,, 

. . , CLUBGELi:3T ! ! ! . 

------. ------------~-----------------------=-----=-------- -
Het doelpuntenfogds. : ; 

Ons fonds groeit g:estfioJg. ~eze we~}<: kwam binnen 
Lens 2, f. 1.05·- Lens 4 f.0.8'.) • Lens 6 . f.-0:,50 
Lei,s' 3 f. 2.50 Lens 5 f.0.-4' Lens 7 f. 0.25 

Het saldo pèr 19 Sept. 1::i5 was : f. 130.44 
Deze week ontvingen· wij} • 5,15 
Stand per 26 September ,:i-955 1~~,;,~~ 'f • 

We zijn er nog hiet, kab we komen er zeker. 
J• 
il, 

_ OFFICI$EL 

va_n: 

Aangenomen als lid: . ·' · ·· · · . f· 
N° 25 D.J .A. van Amersfoort -l\l;',,12.41 A. 11einsiusstr. _ 96. 

26 W. ,Venderbos 29 .8.42 · Copernicusstr. 20 . ~ . 
28 I.G. Jehee ,_8.8,45 fon. Emmakade,,50 
29 P.C.G.M. Mol 20.6.43 )l.'çmatenstr.67. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONiiAG"~"ÖCTOBER 1955. 

- 2 uur 
4 . 

Lens l - GDA l 'Terrein l Lokaal l • Rijswijk 3~Lens ·3 JuH.alaantje te Rijswijk' -12 11 

-12 Il 

- 2 ·n 

-12 " 
- 1.15 " 

Lens 3 - Delfia 2 Terrêîn 1 Lokaal l 
Delfia 3- Lens 4.L.v.V?lléring; acl:ieràan rechts-Delft 
Lens 5. - Archipel -5 Terrein· 2 - Lokaal 2 . 
R.K;D,E,0.--Lens 6 Sportpark, Nootdorp - PrinstBern-flaro.s r. 

, 

, 

'-. ' 
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-1.45 uur Lens 7 - G.D.A. 6 Terrein 2 - Lokaal 2 

OPSTÈLLINGEN 
-:-:-:-:-:-:-:--r-

Lens l . ==-G.Kochi, ·H.Kortekaas, H.Kemper, H.Haket, 
J/Admiraal, J.Ras, A.v.Luxemburg, F.de Jong, R.Wüstefeld, 
W.Hegge, J.Wüstefeld. Resèrves: J;v.d.Meer, G.Verhaar, 
A,v.Gastel. Leider: Dhr.J. Willems.· 

Lens 2A.ten Dam, H.Helmich, E.v.Laarhoven, C.Hil
lenaar, A.Hoefnagel, J.Roozel)burg, A.Hoppenbrouwers, P.Oranje, 
Rob.Mahieu, B.Luijckx - F.v.Niel. Reserve: V.v.Laarhoven. 
Leider: Dhr.A.de 7eert. 

Lens 3. G t 1 J L 1· ld' AB . 1 . S v·1 .l::..v. as e , • e ieve r, . og1sc~1, . oe-
mans, J.Beijcrsberge1:, J.Linnewecver, J.Jager, A.Zuidwijk, 
P.de Leeuw, H.Naastopad, A.v.d.Lans. Reserve: J. Mc,yer 
Leider: Dhr· ,Jj"h.Eisenberger. 

- T 4 . . 
~ens J .Frijters, Ph.de Heer, P.Krol, I-I.v.Hiel, 

L.de Boer, J.v.\"fosting, F.Schipr;ers, H.á.e Bakker, L.Knijff, 
ll.v.Vlesting, A.Ruijgrok. Reserve': E.Sarolea: Samen.1<:omst: 
12.45 uur Hollcndse Spoor - vc3-.trek' trein l.03uu:,,per rij-
wiel of per trein. · 

Lens 5n .E · . · , J L b A G . ;:. isi:.nourger, .v. uxem urg, .v. ein, 
J.Boortfuan,B.Vink, G.v.Gein, J,Jorink, G.Lam, P.Bcrgenhene-
gom,en, L.Bom, J.Kuypers. Reserve : K.Wallaart. •. · 

- Lens 6J.v.Geest, J.Beckers, W.K1ünnen, J .. Veenman, 
l.1.Hollarider, J .Alsemgeest, M.Sám.eijn, G.v.Agthovcn, n'.Mulder, 
C.Nïeuuenhuizen, R.Beckere Reserve: E.Löwensteijn. Samenkomst: 
12, uur, voor, per rijwiel of per lms, KGlvermarkt (Citosa) 
Vertrek bus : 12.30 uur. 

Lens 7 · · . · :A..Blok, H.v.d.Bogaard., J.llallering, J.Bontje, 
F.!,!0117-'ik, A.Krol, L.de Weert,· ,J:'.Bom, H.Janssen, H.v.Rijn,L. 
Niessen. R€serve :. P.Dnna. 

-:-:-:-:-:-:-:-:- .. 
Alleen noodzukelijke afschrijvingen, uiterlijk 

Zaterdagmorgen, Adres: Dhr.P.de Leeuw, Vlierboomstr.596. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-

• 1 

•. 

, -

. , 
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PROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG, 1 OCTOBER 19.55- . 

- 3.35 uur ·Lens A - Quick Terrein 1 Lokaal 1 b-~ 
3. 4 5 ,; Lens E - Rava Terrein 2 Lokaal 2 .3 • ~ 
3.45 " Quick. St.-Lens<lr_.Tc:rrein Nykerklaan 

- 3 .15 " Verbm ch- Lens G Tó·rein Wateringseweg, .!'ml.dijk 1 -· Î 
2.30 " Lens I - VVP T0irrein 2 Lokaal 2 7·s- 0 

- · 2. ~ • " Pup.illen- S.V. T. T1"l2rein 1. Lokaal 2 1 - :t,; 

PROGRA.Ml1!A 

3--
1.15 
1.15 

uur 
Il 

" 

-:-:-:-:-:--
JUNIOREN ZONDAG 2 OCT,OBER 1955 

Gr.W.Vac ;_ Len~ B itrre.in Roggewoning _ 
Dl!L .Lens C 'Iierrein' Laan v. Vol lering-Delft 
Lens D - Westland:ï'a, Terrein 3 Lokaai 5. 

-:- :-: - :- :,-·.,· 
OPSTELLINGEN 

Lens 1 · ' • ==~1'-RR.v.Vll'Jsting, !?.Jans, J .v.d.Meer, C.1!ccirs-
hoek, l!.Pröpper, C.Fortman, H.I,ancée, A •. BurgLouwt, l!.v.d.. · 
Toorn, ei.Verhaar, J.v.Busiïel. Reserve: 13,Elat, P.Simonis. 
Leider: Dhr. J. Willems. · ·· . ' .~ 

Lcn·0 B.• :- _ : -~· , - , ... 
• ; _ 

1 
... :.~ .'_ ~ _~";. _ a:l.~_ ~,...;~~~~~~~~~: .. •· ~_ns·~1v~·; .. R"f:oo~huis·: . 

. en_.J. de .Ho.,r, ,·l:e>ii:er:: 'Dhr .t .B1c'rhu1zen. •·Sa1:.entoP..et:·• 2 •. 15u 
• 1 t Wachtje- Malîeveld-. ···· • · · ··· ' - · 

' · Lens C .· ·, • ' · 
~--.als de vorige week. Reserve: H.Brockhaus, 

T .Knijff. Samenkomst: 12 .15 um;"Lijnkamp-fü, la Reyweg. 
Leider: Dhr.P.Juffermans. - ·i · 

A.Poels. 

Lens D · als de vori~e week. Reserves:, W,-Boogaard, 
,. 

·' . 

Lens E · 1 
als de vorige week, benevens W.Venderbos, 

Reserves: K.v·.d.Laan, M.Heerschop. 

' ' 

Lens F · l -
als bekend:. hieserves: D.v.Amesfoort; R.Rood-

bol. Leider Dhr. G.Kemperman.~ ·. - . . - -_ 
Lens ·G ' ' 

als· beken_d, ·.b-eriGveris P.dG Haas. Reserves: 
J".Jos, G,HallBen, Leider: Dhr.G,Lam. SamcnkoIT's\: 2,15uur 
Haagweg, hoek Thorbeckelaan. · · 

Lens 1 • • . 
==:.....::'PP.Schulten, C.Nuytens, M.v.Zilfhout, G • .v.· 

BEJek,. A.Thomas, J .Nuy, N.de Boer, L.ter Meer; T.v.Zeeland, 
?.Mol, R.Straathof. Rese;rve:J .Schuttenhelm. Leider: Dhr,.Houlèes. 

,. 

I 
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' Lenspupillen ·· . · A' ' ======-=,,als bekend. :Leider: Dhr. • v. Gastel. 

Niet te vermijden afschrijvingen schriftelijk' 
aan Dhr.P. Mcershoek, Lunterenstraat 123. 

-:-:-:-:-
Resultaten van 24 en 25 
Senioren 

Lens 2 
Vios 4 
Lens 4 
Wilh.4 
Lens 6 
Arch.7 

Pupillen 
Rava 

- DHL 3 4~4 
Lens 3 5-6 

- Or.Bl.2 2-4 
- Lens 5 1-7 
- vcs 6 2-3 
- Lens 7 1-0 

- Lens 0-0 · 

September 1955 
~- Junioren 

· ' ·, N;ialdwi jk - Lens 2 
Lens B - \Vestlandia 

· Léns C - KRVC 
Vita Nost.-Leps D 
Q.St. - Lens E 
Lens F - Rava 
Lens G - Q.Steps 
Lbns H - Q.Steps 
Westl. Lens I 

3-10 
0- 6 
0- 3 
0-13 
1- 5 
0-2 
4-1 
1-3 
1-2 

Competitie-indeling: Eventuele wijzigingen zullen wij vol
gende week vermelden. 

De puntenpot. 
. . . De vw,ergs,den ,bl:Ljvcn ons gunstig, gezind on van 

enige stagnatie in de compsati ~:i;e .is. nog geen sprake, al viel 
er Zondag; nogal' wat regen.. i · '·· .. N,, •• ,, • 

· De senioren behaalden in dGze 3e ronde met 6 elf-
tallén· 5 punten. De volledige juniorenbezetting (9 elftallcm) 
oogstte 10 punten en de pupil~en behaalden hun eerste punt. 

De stand na 3 voetbalweken: 1 
Senioren 19 ·9 1 9 · 19 53-52 
Junioren 21 10 0 11 20' 6'5-70 
Pupillen 3 0 1 2 · 1 ·,0- 7 

l.-
0.95 
c.33 

Totaal 43 19 2 22 40 118-129 0.93 

' Onze Clubavondv,edstrijdcen, ., 

Pottenkijker 

zijn Maandag jl. gestart. Een klein beetje stroef 
ging de organisatie nog deze eerste keer, maar om half tien 
was men toch volop aan de gang·. · In verband met het geringe 
aantal Lensers dat de bridge kunst machtig blijkt ta zijn moest 
het programma hier en daar g~wijzigd wo1den. De uitslagen zijn: 
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Bridgen .Tafeltennis 
Lens 2 - Lens 6 0-2 · Lens 2 - Lens 5 0-2 

Klavér.iassen 

Lens 3-Lens 7 2628-2750' 

"Lèns 2 LE:ns 4 2-1 
Lens 5 Lens 6 1-2 

,: 
En het programma voof · de volgende w0ek 

Bil.jarten 
Lens 1 - Lens 7 
Lens 2 Lens 6 
Lens 4 - Lens 5 

' .~aver,jassen . 
L1ms 2 - Lens 1 
Lo/ns 4 Lens .5 , 
Lens 6 - Lens 7 

' . 

•· Contactcómmissie. 

-VARIA 
Zaterdag werd op Ockenb~gh· gevonden eon knsshirt en 

een witte handdoek. Terug te ~ekomen bij Dhr.A.v.Gastel, To-
matenstraat 166. l 

Het Zoeklicht op Lens 2. · 

· Van de wedstrijd Le:ns 2·).:· DHL 2 riàs de eerste hélft on
gitwi,jfeld de '1i.antrekkelijkstJ ... De aanvallen v(!n beide par
tijen werden dikwijls handig Ópgebouwd·en boden aan à.è verde- · 
digers de keepers inbegrepen, tveelvuldig~ de mogelijkheid hun. 
capaciteiten ten toon te spreiden. · · 

. .· . -~ 
Lens had over het algcm<-en een lichte meerderheid door 

een betere bezetting van het middenveld. Speciaal Jan Roozen-· 
burg verrichtte hier degelijk ,werk, vooral ook in opbouwende 
zin. In de voorhoede, waarin Robert Mahieu zeer actief was,· 

, ' , 
werd de fout gemaakt, dat de rechts bui ten te weinig in het · 
spel werd betrokken. In de achterho0de kr;amen de spelers tot 
behoorlijke prc'statics, vooral: individueel be.zien, Wel viel 
het ons op, dat bij EOen aanval, v,m do tegenpartij _de aandacht 
te; zc;cr gteoncentreEOrd r.as ·op'lèfo man, die· de bal had, waardoor 
de dekking van zijn plo0ggenot(m -irer1marloosd werd: Dit :nas 
zol:er é~n keer de directe· aa:iiiêi'ding tot ;,en Delfts doelpunt. 

. ' . 
De, tweede. helft 11as mindJ3r van kvmli teit. Lange tijd ont-

brak er opbouw in de aanvallen, en toen DHL op vrij gelukkige 
wijze van de ruststand_2-2. op een 4-2 voorsprong kwam, meenden 
,,ie dat. de punten voor ons verloren waren. Gelûkkig k•:,am or nog 
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bijtijds herstel, zodat Lens toch nog •tot een verdiende pun
tenverdeling kwam. Van de vier doelpunten nae het eerste 
vrij gelukkig, het tweede. zeer goed ( beide van R.Mahieu ) , 
het d0rde handig (A.Hoppenbrouwers) en het vierde bijzonder 
fraai (J. Roozenburg). · v.v. 

,. 
Van Doel tot Doel ••• 

· Lens 3 stond teg,:m VIOS al heel' gauw met 1-0 
achter. De gaten achter -grotendeels gedicht zijnde trok Lens 
echter ten aanval. J. Jager ( 2x ) en P.de Leouw zetten deze 

. stand toen om in een 3-1 voorsprong, maar VIOS bracht de.ach
hrs:tand nog voor rust tot 3-2 terug. 

Na rust werd er om beurten gescoord. Vios 
maakte 3 maal gelijk, maar Lens hernam 3 maal de leiding ( ' 
de.làatstc en ):,8slissendc maal door een Vios-voet),zodat 
Lens met 6I.5 won. . . · . 

Ook de derde competitie-wE:dstrijd van het 
vi,jfdc we,rd volledig verdiend gewonnen. Blaur,-wit opende de 
score, maar Wilhelmus :aag kans -gelijk te ma.kE-n. Hier bleef, 
het •7at de Voorburgers betrEJft echter bij.· Lehs I tref.fors- · 
voorraad was nog lang nic;t uitgeput. Bij de rust was onze; 
voorsprong 3-1; in d~ 2de helfi; v;crd hij tot 7-1 opgc,voerd. 
De productiviteitsprijs gaat naar P.Be,rgenh(.negouwen (4xrr.ak), 
maar ook L.Bom moet voor zijn prima spel v0rmeld worden. 

, Lens A behaalde een monsterzege ( 10-3 )op 
Naaldwijk. Toch hadden de'onzen de overwinning niet zomaar 
voor heb grijpen. Pas eem k;,arti(;r voor het einde ( de, stand 
uas toen 5-3 ) gingen de Naaldwijkers door de knieën. In dat 
laatste k•.··artier vlotte het bij ons .goed. Verder vas h1c:t c,ch
ter een slechte weds:trijd tegen E.Cl'J, zwa.1{ke tegenstander. 

De drievoudige ontmoeting Lens - Quick Steps 
is. door· Lens gewonnen met 2 tq(E.n l· • De overwinning(m k.:ar;en 
van Lens Een Len; G. , 

Het E-elftal ·stond na een snelle rush van de 
Quick Steps r, chtsbinnen el na één minuut· mf:t 1-0 achter. !fa 
oen kwartier wist P.Lutt rman een van de velo goede aanvallen · 
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af te werke·n. Met gelijke stand rre.rd gedraaid. Direct na •fü, • 
hervatting draaide de Lcnsmáchi!le op volle toeren en geleide
lijk weid do stand door T.Lutterman (2 x) , R.Blok en P.Davis 
tot 5-1 opgevoerd. Een.groot aandeel in· de overwinning hadden 
C.v.d.Zijd&n, die de· snélle rechtsbinnen weinig kans gaf, •en 
de binnenspelers Stoové on .Davis, die prima Vtórbindingswcrk .. 
_verrichtten. 1 

Ook bij het G-elftal 'opende Quick Steps de .. score. 
Twee goals van J.Middondorp zorgden echter voor,ec.n voàdèlige 
ruststand.· In de 2de helft waren de gasten sterker, maar onze 
backs hielden ui i;stek,md stand·, :Bij de schaarse doch gi::vaar-

· lijke Le.ns-aanvallen wisten Middendorp en v.Gein ieder nog 
eenmaal te doelpunten, zod1;tt het-einde met een 4-1 ovenvinning 
kwam. 

Lens 4 kwam bij Oranje Blauw al gauw ond0r grote 
druk te staan. Na een halfuur sp0'Len had dit de g~stheren ec.n 
2-0 voorsprong opgeleverd. Vlak voor rust kon 'L.Knijff te.gen~ 
scoren. In de tweede speéltijd is. hot spel van veel beter ge
halte. De Schimmclwegb0woncrs sdqorden een dc,rde doelpunt, 
waarop Knijff -.xfor het Oranje Bl'àuw doel wu t te vinden. Lt:ns · 
ovcrlu.fde oen· strafschop maar ~och 1-ierd het nog 4-2. 

De m:dstrijd van Lens' .D tegen Vita Nostra was c.en 
sp,ülctje van kat en muis. kns rwas de kat. Belangrijker dan 
de grote ( 13-0 ) ov0rwinning id wel, dat er im t overleg i;n 
mot weinig II gepingel II gcspeuld werd. Het gaat de goede kant 

i op. -

' Lens I speelde tegen Westlandia een prettige wed-
strijd met ve"l spannende momCJ:iten. 'lla "'"n foutieve inworp · 
konden de fü:.iild·;lijkers tot scoren komen. Nog voor rust diende, 
KE:mpervan rtpliek (1-1). Na de,_ hcrvatting moest onze verdedi
ging alle zeilen bijzetten.' Aanioorder van Zeeland smaakte 
het· genoeg8n de winnende goäl tJ produceren. · . · · 

Uit esn(opnieu\'/ gcnofucn) strafschop gaf Hollander 
Lens 6 de leiding. tegen VCS. Semeijn bracht de stand zelfs op 
2-0. Daarmee was voor Lens ccht0r de koek op. Nog in de écrstc 
helft verkleinde de Zuiderpàrkcrs de achterstand. 10 Minuten 
na de hervatting maakten zij gelijk en zelfs werd he.t door een 
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ongelukkig moment van een Lensspeler 3-2. Men poogde nog 
ijverig or iets aan to veranderen, maar het mocht niet baten. 

Het F-elftal kon tegen Rava niet tot een ov&rwinning 
. ·komen. De OrqnjE;-zwarte voorhoede kw3ll) soms 'met gevitarlijko 

aanvallen voor ons' doel. Vooral in de tweede helft kwamen zij 
fel opzetten en hot äuur~e tot'n niet lang of hun eerste doel
punt lag in hot Lcnsnot en kort daarop was het 2-0. LtnS zette • -
toen alle zeilen bij om e,m beter resultaat te bereiken, maar 
succes 'leverden deze pogi~gon niet op. 

A.v.G. 
1 -

In con zeer rommelige eerste helft had Lens C tegen 
KRVC een 2-0 achterstand opgelopen tGngcvolgo van enige dek
jdngsfoutc.n on een misvLrstand in de achterhoede. In de twee

. fü, helft y;as het plaatsen iGts bct8r, maar er kwam allûen nog 
con_ doèlpunt voor d8 tegenpa?tij. 

"'-:-:-• 

I A.v.d.Laan 

----=======-==--=========================--========--=======--
MAANDAG, . 3 OCTOBER : . CLUBAVOND MET DE T'i'fEEDE WEDSTRIJDRONDE 

•~++~+•+•~·~~~~¼~+~~··~••*~~~··~•****+i++~+~*++tt*¼**~•*+~~~~ 
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=-=- ... JAARGANG 1955-19~6 N°6 6 October 1955-- -="
=~=-====--=============~;:N;7=~:~;;;;;z===~==========-====-===. 

Zaterdag 
Zor:dag 

. t. . 
8 October 1955 : Len9 E - G - H - I - Pupillen 
9 October " : R.K;A.V.V.4-Lens 5 ! ! Verder Lens l 

Maandag 10 October 11 

Woensdag 12 October 11 , 

, 3-4"6-7-B-C-D-F · 
: Clu~avond -
: De 11öensdagmiddagcl ub. 

' 
WIJ BREIDEN DE DOELPUNT.ENACTIE UIT ! ! DOET U MEE ? 

HET DOELPUN'._ênlFONDS. 
Cp de laatste be~tuursvergadering werd de o;_Jmer

king gemàakt, dat de groei van ons fonds weliswaar gesiadig, f 

doch niet snel is. U kent. he:t!fdoel.: Het f,onds moet de. gelde!l ~
bij elkaar brengen voor de ( "rêeds, aangescha:fte ) nieuwe sten-. 
eilmachine. Er zijn 3Upporter$~- d'.fe aangeboden hebben eens per 
kwarta,:l'l alle door Lens in daif kwartaal gemaakte goals inet 

. . , 
1 et per doelpunt te honoreren. Een voorbeeld, dat navolging ,, . 

verdient. :r:r zijn o, k andere mogelijkheden. B.v. alleen de 
door de senioren ( of junioren) gemaakte doelpunten met 1 et·' 
te betalen.· Het voornaamste Ü, dat' wij het benodigde bedrag 
zo spoedig mogelijk bïjeen hebben. De spelers gaan natuurlijk 
op de oude voet verder, al zijn zij zeker niet aan 1 et per 
doelpunt gebonden. Het mogen er ook méer zijn. · 

Deze week v1as 'de ,opbrengst. : -
Lens 1 

" 2 

r.2.50 Lens 3 f.1.10 · Lens 5 f.1.50 Lens 7 f.0.25 
1.60 11 4 ---1 " 6 f.0.95 

Saldo per 26 September 1955 f. 
Deze week ontvané,n 

135-5\;) 
7.90 

143.49 Stand per 2 October 1955 · f. ====== . . t . ' ' . 
Wie doet mee- é'-an •de uitbreiding van deze actie? 

De bestuursleden nemen hun aan;melding ~aarne ~n ontvangst;. 
=-============-======= ==~=================================== 

' . . . 
. , . ..,. 

,, 
., ,.., 

>' ":!j,,(' . ' . 
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OFFICIEEL. 

In· ballotage . 
n°30 P.F.de Groot 17.9.42 Thorbeckélaan 195 Dhr.Juffermans-

. · · Wil 1erns 
n°31 P.v. Pelt 25.10.42 v.Mussenbroekstr.247 Dhr.Lam-ue ~akker 

32 H.Dietz 25.12.41 Lederstr.72 Pater v.d.Bosch-Houkes 
33 A,Versteegh, 24.9.45 Bevelandsestr.21-Dhr.Hoefnagel-Houkes· 
34 G.Olyhoek 29.5.42 Loevesteynlaan 21 Dhr.H.de Bakker 
35 J.Olyhoek 29.5.42 id. 377 " H.Houkes 

-36 J.Brugmans-v.Oort-17.2.43 Elsstr.3 Dhr.v.Gastel-Houkes 
37 R.Straathof 30.12.42 PoplÎl.lierstr.83" de Bakker-Haukes 
38 B.Hendrichs 27,6.41 Thorbeckelaan 415 Dhr.Juffermans-

39 J.A.M. Ausems 9.1.41-Tomatenstraa! 31 "· Saru.~!!ê;ll,1/!iel 

•:oewi,jzing kaarten Holland-België 
De toewijzing zal in de volgendé Lensrevue worden be-

'.:end gema;,kt. , 
0 ··.Y.B.B.l - Lens 1 

De tocht naar Haarlem wordt per bus gemaakt. Vertrek om 
.L uur vanaf café Hierck. Apeldoorn--selaan, Voorzover plaats ' 
·cunnen ook supporters meerefzen, De prijs i-s- f.L 75 p.p. Het 
.Ls voor de goede gang van zakqn nodig, dat liefhebbers zich 
uiterlijk Vrijdagavond opgeven bij de secretaris, 2e Schuyt-
straat 60. · 

Kortvcrslag Bestuursvergadering 30 September 1955-
In deze vergadering vonci de_ ins tal la tie plaats van het 

nieuwe bestuurslid de heer S.A".v.d,Laan. 
Enkele br.ieven van leden welke het lidmaatschap tuasen

•tijds wensten te beëindigen werden besprol<:én. De afdoening 
hiervan zal geschieden overeenkomstig de bepalingen van het 
H.R •• Uit de van de diverse commissies ontvangen rapporten· 

_kon een volledig overzicht van de ·werkzaamheden warde~ ver-
.kregen. . · 

Tevens is gebleken da.t.:.het aantal afschrijvingen te 
groot is. Het bestuur wenstde leden er nadrukkelijk op te 
wijzen, dat afschrijven.stechts in uiterste noodzaak mEgge
schieden.·Hierdoo(wordt resp. aan Eco en Juco veel werk be
spaard. Tegen e.v. ni.:lt opkomen zal streng worden opgetreden. 

Goedkeuring werd verstrekt voor de door de contactcom
missie ontwor::,.en programma '•s _voor de festi vi tei tel). vun 18 Dec 

' . a.s. , 

, 
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Uitvoerig werd van'gedachten·gewisseld over een in de 

"Sportparade " opgenomen artikel- bétreffende ae selectie van 
junior leden. ·'· 

De toewijzing van de plaatskaarten voor de interland 
wedstrijd Holland-België op 16 October a.s .. vierd geregeld. 

Op voordracht van deJJuco werde~ enkele juniorenlie-
den aan het-_ corps toegevoegd; H.Houkes (Secretaris) 

-:-:-:-
RKAVV 4 - Lens 5 

Zijn we goed ingelicht dan moet ons vijfde elftal 
thans dè eerste plaats bezetten, en als enigste' elftal j_n 

·haar afdeling ongcsi'agen zijn. 
Zondag a.s. gaat dit elftal op bezoek bij RKAVV 4, 

V!elk elftal slechts l verlies]Junt heeft. Eén zware opgave ! 
We verv,achten dat allen, die .. hiertoe in de gelegenheid zijn; 
de jongens van Lens 5 op deze reis z_ullen verge·zellen. Succes 
lui ! Aanvang van de wedstr:j_jd 15.30 uur, Plaats van hande•• · 
ling- : Lc,idsendam. 

', -:-:-:-~ 
PROGRAMMA SENIOREN OP 9 OCTOBER 1955. ------ T.Y.B,B.1,- Lens 1 Sc!Ïäiirnijkcrweg-Haarlem o. -2-30 uur 
-12.-- · Il ·Lens 3 - Gr.W.Vac 2 Ockenb'urgh 
-12 .- Il Lens 4 •· Velo 2 Il 

- 3.30 Il R.K.A. V "V -4--Lens 5 v ,-Ruijsdaellaan 15-Leidscndam 
-12 .- Il Westerkw. 7- Lens 6 Duinlgan 

- 2 .30 Il Voorburg 6- Lens t Prinses Mariannelaan-Voorburg. 
- : - : ~: - : ., 

OPSTELLINGEN 
Lens 1 · ==--=<G.Kochi, H.Kortekaas, H.Kemper, H.Haket, 

J.Admiraal, J,.Ras,A.v.Luxemburg, F.de Jong; Rob.Mahièu, ·R.'ilus-
.. ' tefcld, J.Wustefeld •. Reserves .: A.ten Dam, A.Hoefnagei,VI.Hegge, 

. A.Hoppenbrouwers. Leider: Dhr,J.Willems. Samenkomst: 12.30u 
Hie-rck, Apel'doorn -selaan- Vertrek Bus 1 uur. 

Lens 3 ~ · · . A.v,Gastel, J.Lelieveld, C.Hoogeveen,S.Vloe-
mans, J.Beijersbergen, A.Bogisch, J.Jager, B.Luijckx, P.de 
Leeuw, J.Linneweever, A.v.d.L!jnS. Reserves: H.v,Nieli., • 
Leider : Dhr. Th.Eisenbèrger. 

Lens _4J .• Frijters
1
' .Ph.de Heer, P.Krol, A.Linne-. 

weevcr,, t.de Boer, A.Zuidwijk, F,Schippers, H.dè Bakker, 

, .. 
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L.Knijff, H.NaastepiJ.d, H.v.Westing. Reserve:J.v.Westing 

Lens 5n.Eis~nburger, J.v.Luxemburg, A.v.Gein, J. 
, . Boortman, B.Vink, G.v.Gein; J.Jorink, G.Lam, P.Bergenhene

gouwen, L.Bom, J .Kuypers. Reserves :· J .Bom, F. de Jongh. 
Samenkomst : 2.15 uur·Het Vlachtje ·- Malieveld. 

Lens 6J G ' t E 1·· t . . . ·w Kl"" ' J V . v. ees , . o.-:ens e1.Jn, . unnen., . een-
man, R.Becker, C.Niemwenhuize, S.Semeijn, G.v.Agthoven, A. 
Onderwater, ii.Hollander, G.Hendriks. Reserves: J.Bcckers, 
J .Alsungeest. 

Le~s · 7A.Blok, 'J.Ballering, A.Krol, L.de Weert, 
F.v.Mourik, H.Molenkamp, E.Sarolea, K.Wallaart, J.Janssen, 
H.v.Rijn, L.Niessen. Reserve : J. Bontje. · 

- : - : -)- :-
PROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG, 8 Oct,55 •. 
- 3.45 uur VVP - Lens E Terrein Zuiderpark. 
- 3.15 Il Lens G-Westlandia. Terrein 2 Lokaal 1 
- 2.30 Il VVP - Lens H Terrein Zuiderpark · 

3.15 11 RKAVV - Lens I II v.Ruijsdaallaan 15:. 
Leidsend,;m 

2. '.. " Velo - Pupillen Terrein Harry Hoekstr:iiatcringcn . 
..::-:-:-:-

PROGRAMMA JUNIOREN ZONDAG 9 OCT.55 
- 3 uur 
-1.45 Il 

-1.45 Il ._ 

-1.45 Il 

Lens 
Lens 
DWO, 
Lens 

B - GDA Terrein 3 Lokaal 5 
C Westlandia Terrein 2 Lokaal 5 

Lens D Terrein Voorweg 37, Zoeterm~er. 
F - Vli t Blam7 R.K. Terrein 3 Lokaal 5 

-:-:-:-:-
OPSTELLINGEN 

Lens Bals .de vorige week benevens R.Groothuijs. 
Reserve: C.v.Breugel. Leider: Dhr. C,Bierhuizon. 

Lens C als de vorige week, benevens H.Brockhaus. 
Reserve: C.Herold. Leider: Dhr. P.Juffermans. 

· Lens D als de vorige week, benevens C,Arksteijn. 
Reserve : A,Poels. Samenkomst : 12,15 uur hoek Spui-Kalver'
markt. Leider: Dhr. P,Meershoek Sr" 

Lens E als. de vorige vree){ benevens W. Venderbos. 
Reserve uit H. Leider : Dhr.E.,Sarolea.-

. Lens F ( sp,eel t op Zondag ) , als de vorige. m~ek, 
benevens Bn· v ,Amesj;oort .kRc se·rve : J ,Mol, J ,Go~ma'ns ,H.de Haas. 
Leict.cr .: r. A.li ... 1Jgro • 
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Lens G als·de vorige ,week, benevens W.v.Dommelen en 

P.Kemper. 
~ 

Lens H · 
G.Hallcen, R.Röodbol, M.Hcerschnp, F:Hoefnagel,,' 

K.v.d.Laan, J.Jos, ;v.Nc11ee, R.Kuijpers, J.Middendorp, M:Kriek, 
P.de Haas. Leidèr : Jfär. A.v.Gastel. _ 

, Lens I als de vorige week, bénevens · J .Schuttenhelm: 
Reserve : L.ter Meer •. ~eider : Jlhr.A.Ruijgrok. Samenkomst: .. 
2 .15 uur I t Wachtje, Malieveld· (- waar de kermis is geweest), 

Pupillen: als bekend. Samenkomst : 1.30 uur, hoek 
Ley,Teg, Vreeswijkstr. Leider : Dhr.P.Juffermans. 

. Niet te.vermijden afschrijvingen schr~ftelijk aan 
Dhr:P.Meershoek., Luntcrenstraa:t 123/. ' 

. -:-:-:-:-
. ' 

Resultaten van l en 2 October 1955. 
SENIORENLens 1-GDA l 1-1 

, .Tl,V'lioren 

Rijswijk 3-Lens 2 2~2 Lens A - Quick 5-3 
Lens 3 -Delfia 2 4-5 Gr. VI. Vac-Lens B 4-1 
Delfia }-Lens 4 1-4 DHL Lens C 3-1 
Lens 5 -Archipel 7-4 Lens DJ W.estl. 3-2 
RKDEO 6 -Lens 6 4-3 Lens E :.. Rava · 3-1 
Lens 7_ -GDA 6 0-1 Q.Steps- Lens F 2-6 
Pupillen-SVT 1-2 Verb. - Lens G 1-8 .. Lens I VVP 7-0 . -

CC"!)etitie-indeling: 
ing!')deeld hij' : Lens F 

Lens I : 
Westlandia; Lens G : Valkeniers 
RKAVV 

-·DE -PUNTENPOT 
Door een narë saf!!eµloop van'omstandighedèn is 

Lens C op 18 Sept. j.l. als niet-opgekomen gonoteerd. Dat be-
tekent 2 punten in minde:dng. : . 

D0ze week bohaalden 7seniorenelftallen 6 pun.ten. 
Let op Lens 5 ! De junioren d(ideih het goed,. door in 8 1vedstrij
den 12 punten te verzamelen. ijet 5e juniorenelftal ( Lens E) -
schijnt évencens grote plannen te hebben. De pupillen verloren, 
maar scoorden- toch hun eersteidoelp1JJ1t 
De stand na de 4e rondo · 

... 

/ 

--
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Senioren 
Junioren 
Pupillen 

· To:taal 
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26 11 3 12 25 74-70 0.96 
29. 16 O .13 30 99-86 1.03 
4 0 1· 3 1 1~ 9 0.25 

29==27==4==2s·=56=114-165=0.92 Pottenkijker 

VARIA 
-Wij vernamen, dat Jan Brochard vermoedelijk deze week 

uit h.:t zickEmhuis ontslagen z_al worden en hopen, dat hij spoe-- · 
dig _geheel hersteld zal zijn. 

:;:, CLUBAVONDWEDSTRI,JDF.N .. 
···--····-- --··-, .... - ··· --··-,;ingon deze weck de tweede ronde in . 

. Hst g&at goed I M&ar Lens 4 liet vc:r;-stek gaan. De uitslagen: 

B"i L:i3.rtc.n l<Ja~A_~j~.PJ..§1?-~ - , 
.r,,ms 2 .. ï,cnn 6 è.00-· 84 Lens 1 •·. Lens 2 1986-3Q40 
Lcno l - Lens 7 100.:LJO Lens 5 " Lens 7 2220-3124 .. • 

Het programma voor do 
l:àfel tcnni R 

Lens 3 Lens 4 
Lens 5 • Lens 7 
Lens 1 - Lens 6 

Lens 2 " Lens 6 3175-2727 •. , 
volgende week : . 

iClave !:_jgs sen 
Lens~- - Lens 3 
Lcns 4 Lens 5 

. Lens 6 - Lens 7 
Onze " TRIBUNES 11 • • 
---------·--··-ZJ.Jn wel erg bGperkt van omvang en verdienen 
nauwelijks deze bEnaming. Eigenl.ijk hebben ze weinig andere 
allure dan het " bankje voor de officials ". Het is jammer, . 
maar er is niets aan te doen. Wij moc,ten er dan ook ,,pwijzen, 
dat het nodi,g is, ze pok als zodànig te bcschouwGn : als zit
plaatsen voor" officiële "personen van de eigen, maar voor-
al ook voor de bozoeketide v1"runiging. En ook wel voor leden, 
donateurs en andere b0langstellenden. Maar niet op de eerste 

·plaats voor-onze junioren. · 

HET ZOEKLICHT OP LEUS 7 
Het is gE.en beste wedst1ijd geweest, waarop deze week 

het zoeklicht gericht was. Lcns·was sterker, vc,el sterker 
zelfs, dan t,genstander GDA, maar verloor met 1-0, 

. Onze achterhoede kreeg .nie:t élrg veel werk en deed dat 
over het algemeen naar behoren. Buiten het G:DA-doclpunt is· 
het heiligdom van ~eopor Blok namrclijks in gevasr geweest. 

---
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------------------------------------------------------------- Een algemene Lens-fout was .oök •hier : Onvoldoende 

) . ~ ' 

dekking van de tegenstanders. Voorel wannee-r ons -doel benadert 

wordt ziet men herhaaldelijk 2, 3 verdedigerardiè niemand dek-'. 

ken, ~egen èen rustig combinerende voorhoede, die de Loosduiners 

geenszins bezaten, moet dit doelpunten tot gevolg hebben. -
In de voÓrhoede zagen we, vooral op de linkervleugel, 

wel verschillende goede, lage combinaties. Tempo ontbrak echter, 
Goede kansen ontstonden er echter nog heel wat, maar het schot 

was allerbedroevendst. Het zat Lens niet mee ook. G.Lam raakte 

de paal, H.Janssen scoorde èen doelpunt, dat o.i. ten onrechte 

werd afgekeurd. Bovendien deed de doelman :van de róod-witten · 

prima werk. 
Heel .-,at Lens-_combinaties vonden_ een ontijdig einde door 

de neiging van enkele blauw-witten om het zo heel erg mooi te 

doen. Hakballetjes e.d: zijn erg aardig, maar zolang zij bij 

de tegenpartij belanden waardeloos. Enkele s;lmpele passe_s 
i.1,';rr de veel te weinig in het spel betrokken vleugels zouden 

,' -'.cvéel dool treffender gewr,est zijn. , · 
'i,_ Doeltreffendheid was ook de verdienste van het spel 

van de bezoekers. En iets 4iervan mag Lens gerust overnemén, 

_____________ ' ·--·······-·A,v.G ..... __ 

VAN DOEL TOT DOEL 
In ëen, vooral na de ~ust,•nogal hevig voetbalgevecht 

wist Leüs 1 het Loosduinse GDA een punt te ontfutselen. De 
zeer talrijke toeschouwers zagen in de eerste helft €.On wed-

strijd, waarin_de partîjen ;goed tegen elkaar opwogen en_het 
tempo hoog was. Een -mislukte uittrap stelde GDA in de gGlt,gcn-, 

heid de score te openen maar door een prachtig schot van· 
H.Haket ~on met 1-1 gerust worden: Na de pauze werd ,het spel 

steeds harder en hoewel zich ,aan béide zijden nog godlc kan
:sen voordeden,- kwam in de stand· g2en verandering meer; 

Van Lens 2 ontbrak ieder .spoor van een verslag. 
Het derde spoel do· een aardige wedstrijd tegen- Delf ia 2. 

!Iet duurde lang voor Lens middelsA.Zuidwijk de leiding nam, 

maar kort daarna vms het al 1-1. Door een be-heerst do(lpunt ' 

van A.v.d.Lans kwam Lens opnieuw aan de leiding, maar bij de 

pauze_ was 'd( stand weer gelijk. In de tweede helft zorgden 

A .Burghouwt ( prachtgoal ) en P. de ,Leeuw vo9r 4-2, maar di't 

was voor de Delftenàren aanleiding de- zaken sfoviger aan te 
pa!fken. Onze- achterhoede lie.t meerdere stcken,vallen en door 

3 ·goals ·gingen de punten toch nog naar de b0zoekers (4-5). 

-
- .• , "ll'\ •. 
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Het vijfde stond tegen Árchipel 5 al spoedig met 2-0 . 

achter, maar P,Bergenhenegouwèn sorgde voor een 2-2 ruststand. 
In de tweede hèlft had ,Lens een meerderheid, P.Bergenhènegouwen 
en G.v.Gein (prachtgoal ) zorgden voor 4-2. Door een penalty 
werd het 4-3, maar L.Bom en G.Lam vergrootten de voorsprong 
weer tot 6-3. 1'adat de bezoekers opnieuw een doelpunt ~mren 
ingelopen zorgde, (weer) P.Bergenhenc.,gouwen voor een-7-4 
eindstand_. 

Lens A boekte tegen Q,uick um 5-3 ovorwinning, eer{ 
fraai-rosultaat. Met Hanen-assistentie werd het 1-0, maar de 
gasten wisten gelijk te maken. Hannie v.d.Toorn zorgde echter 
voor· een voordelige ruststand, Na de hervatting bracht hij de· 
score zelfs op 4-1. Jan v.d.Mcc-r, overigens prima op •dreef, 

·~-gaf keeper v.Westing hut nakijken, maar uit 8en scrimmage 
vergrootte Adri Burghouwt de voorsprong tot 5-·2, Een wel wat 
royaal toegekende penalty gaf de Hant.nburgers gelegenheid 
5-3 te maken, hotgcên do eindstand v,erd. Lens speelde een 
felle, maar z, ker niE;t te forse wGdstrijd, 

Het E-elftal startte in hoog tunpo kgGn fü,va en zette 
het doel van de gastheren onder mn:re druk. Twee go,;dc aanval
len werden mt.t doelpunten ( van Ton Lutt,srman) bekroond. Een 
fout in orlze achtcrho1cde liet Rava de acht,.,rstand verkleinen. 

• T De tweede hc,lft v:c.s c,cn stuk minder. ~e.ns schoot nogmaals 
raak, maar hoc mècr het einde naderde,, hoe •slechter het spel, 
wt,·rd. 

In do c,i:,rst6 helft van de wedstrijd Luns F - Q,uick St. 
was Lens steeds in het offensief, waartegen over de 'gasthi:,ren 

. gevaarlijke ·uitvallen' stelden. 1'a de rust, ·waarbij de stand 
2-1 in ons voordàel was,, was ons overwicht nog groter. Regel
matig werd de voorsprong vergroot ·en ook Q,uick Steps doel
puntte nog eenmaal, zodat het een grote 6-2 óver,;inning werd, 
,Kemper en Roodbol zorgden voor de. Lens..:goals. 
· Lens 4 behaalde zijn eerste zege. Delfia 3 vms het 
slachtoffer. H,de Bakker was goed op dreef en steld.e L.Knijff 
in staat ·de sccre te openen. Lens bleef in de meerderheid en 
bij rust vms de voorsprong door 3 goals· van F.Schipp'e.i::s ·ge
groeid tot 4-0. In de twéede helft probeerden de gastheren 
de achterstand te verkleinen, maar verder dan 1 doelpunt 
brachten zij het niet, zodat.de zege met 4-1 aan Lens kTiam. 

-------- . --------------------------- .-----------------------
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Rerlactie: L.de Wee:z:t en A.v.Gastel 

. Gironummer: Penn.: L.en S. 33.67.11 • 
Secr.H.Houkes, 2e Schllytstraat 60-tél.324721 

Terreinen Ock.enburgh, einde Laan van Meerdervoort 
----------------- .-------------------------------------------

JAARGANG 1955-1956, N°7 13 October 1955 
, ==-----=-=======-=====---=-=-====-==-====--=-======-==-====== 

DE FEESTVIERING NADERT. HEBT U AL KAARTEN GERESERVEERD? 
----------------- ---=----------------------------------------
Zaterdag 15 October 
Zondag 16 October 

Maandag 17 Octobèr 
• Woensdag 19 October 

Donderdag 20 October 

LENS' ZAKAGENDÀ 
Lens A - E - F - G - H - Pupillen 
H;~!~:!~!:rgië · ! 36 Lensers naar 

Clubavóhd zonder wedstrijden 
De Woensdagmiddagclub 
7. 3011. )rergadering van Juco met leiders 
in Café. Hierck. · 

------------------------------------------~----------------.-
.HET DOELPUNTENFONDS. 

Van aànmeldingen voor onze uitgebreide actie is•ons nog 
niets bekend, maar de opbrengsi; va?). deze week mag er zijn : 

Lens 1 · .f • .4. 75 
Il 3 1.-

Lens 4 f.2.~ 
Il - 5 Q • 8Q 

De stand per 2 October wa~ 
Deze week ontvangen 

Saldo per 9" October 1955 

Lens 6 
7 

f.0.10 
f.4,25 

..... f. 143.49 ..... 11.90 

155.39 f. ======== 
Nog eventjes en de helft van het benodigde bedrag. is 

· binnen. 1 

\ 

OFFICIEEL 
Aangenomen als lid: 
n°30 P.de Groot 17.9.1942 

. 31 P. v.Pelt 25.10;1942 
32 H. Dietz : 25.12.1941 
33 G. Olyhoek 5.9.1943. 
34 J. Olyhoek 29.5.1942 

In ballotage: 

T!iorbeckelaan 195 . 
v.Mussenbroekstraat 
Ced.erstraat 72 
Loevêsteynlaap 377 

idem 

247 

·36 J.Brugmans-v.Oort 17.2.43 Elsstr,Dhr.A.v.Gastel-Houkes 



--
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no1/7 R.Straathof 30.12.42 Populierstr.83 Dhr.de Bakker-

38 

39 
40 

B .Hend:t:ick 

J.A.M.Ansem 
P.de Koning 

. Houkes 
27 .6.41 •· Thorpeckelaan · 415 P.Juffermans

J.Willems 
Tomatenstr.31 E.Sarolea-v.Gastèl 
D.Hoogenraadstr.147 Dhr.de Bakker-· 

Houkes · 
41 A.H.J,v.d.Boogaerdt J.Luykenstr.63 Dhr.Juffermans-

.. Houkes 
42 W.v.d.Ruytenbeek ·21.5.43 Tomatenstr.181-Dhr.v".Gastel-

- Sarolea. 
To1,vIJZING PLAATSKAARTEN NEDERLAND-BELGIE (16 October 1955) 

Eretribune 2e Ring f.6.-: J:l!ierck,P.Knijff,,J.Kramps,VI.Wes
terhout; 

Maastribune le Ring,f.6.-: L.Janssen, A.Kr9l, C.Röttgering, 
W.Verheggen; l'l.v.Westing; 

Zi.jvakken le -Ring f.4.50, A.J.v.Heck, G.Praalder, L.de 
Weert, J.Willems; 

Zi,ivakken 2e Ring f.3.- : A.Hoppenvrouwers, H.Janssen; 
H.Molenkamp, H.Naastepad, J.Vester; 

Staanplaatsen lam;e, zi.jde f .2.25: J .Brochard, J .J .Brochard, 
J.v.Grieken, l!.Jacobie, J.J.Jacobs, A.Loykens Sr. 

Staanulaatsem korte zi,ide f.1.50: L.Bom, L.de Boer, F.Frij
ters,.11.de Gruyter; G.Jehee, G.Lam,A.v.d.Laan (Bussumsestr.) 
R.Rooduyn, A.Ruigrok, H.v.d.Toorn, A.Vester, N.Wagemans. 

Afhalen: Vrijdag a.s. tussen 20 en 21 uur aan net adres: 
2e Schuytstraat 60. Per kaart wordt f ., 0.±0 administratie
kosten- berekend. , 

-:-:-:-
NEDERLAND-NOORWEGEN: 6 November 1955 - Olympisch Sta,èion 

Amsterdam. Voor deze wedstrijd zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar. Aanvragen kunnen wordên gedaan bij l!r.Houkes, 
2e Schuytstr.60, zolang de voorraad strekt. 

-:-:-:-:-
COMl\USSIE VOOR TERREIN EN lViATERIAAL.' 

Voor de goede orde vestigen we de aandacht van de leden 
erop dat deze commissie voor het lopende verenigingsjaar 
bestaat uit de heren: E.Sarolea, J.Willems en J.Wüstefeld. 
Verzoeken en wensen deze commissie betreffende kunnen.bij 
een der genoemde heren worden ingediend. 

-·-··-·-·-
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H.H. Aanvoerders en Leiders, attentie ! 

Dringend verzoekt de voorzitter 1 s Zondags de uit
slagen der gespeelde wedstrijden telefonisch op te geven tus
sen 5 en 6 uur. Dit geldt zowel voor senioren-als voor junio-, 
renelftallen. Het telefoonnummer is.: 119509. 

-:-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG 15 OCTOBER 1955. 

3.30 uur• Lens A - HBS . terrein l lokaal· 1 
3.15 " El.Zwart-Lens' E Terrein Katwijkseweg, Wassenaar 

..: 3.15 " Den Hoorn-Lens F Terrein Woudseweg 106 - Den Hàorn 
,- 3 .45 " DHL - Lens G ,Terrein Laan,. van Vollering-"Delft 
- 3.15 11 Lens H - · oosterboys Terrein 2 Lokaal 2 
- 2. - 11 Pupillen-VVP " · 2 " 2 

-:-:-:-:-
OPSTELLINGEN 

Lens A ---- R.v.Westing, P.Jans, J .v.d.Meer, C.Meers-
hoek, H.Pröpper, C.Forman, B.Plat,· A.Burghouwt, H.v.d.Toorn, 
G.Verhaar, J.v.Bussel, Reserves: I'l.de Gruyter, H.Lancée. · 
Leider: Dhr.J.Willems. ' 

Lens E als bekend, benevens J.de Gruyter. Reserve: 
P.Schulten. Leider : Dhr.E.Sarolea. Samenkomst 2.15 uur 
1 t Wacht je, Malieveld. -, 

Lens F als de vorige week, benevens J.Mol en D.v; 
Amefoort. Reserve : C.Nuytens. Leiders de heren G.Kemperman 
en A.Ruij~ok. Samenkomst : 2.15uur Lijnkamp, de la Reyweg. 

Lens G . . . H ' " H' R D kk J.Goemans, H.de aas, 1'1. arders, • e er 
Kleijn, P.Haket, A.Nowee, W .• v.Do• melen, H.v.d.Spek, P.Kemper, 
G.v.Duuren, C.v.Geir. Reserve.s: R.Kuypers en N.de Boer. Lei
der : Dhr: G.Lam. Samenkomst : 2.45 uur Lijnkamp, de _la Rey-
.weg, 

LensH · 
----<G.Halleen, W.Venderbos,·M.Heerschop, J.Jos, 

K.v.d.Laan, M.Zilfhout, A.Thomas,R.Roodbol, A.v.Eeeland, M. 
Kriek, P.de Haas, Reserves: P.de Groot, .?.v.Pelt, V.Uowee • 

. Leider : Dhr.A.v.Gastel · · 

Lenspupillen als bekend. Leider : Dhr.A.v.Gastel 
Niet te vermijden afschrijvingen, tijdig schrif

telijk aan Dhr.P.Meershoek, Lunterenstráat 123. 
,-:-:-:-:-:-:-
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Correct a.u.b. 

'Bij de ,contFêle van de competitiekaarten door 
. de scheidsrechter is het e·eir goede gewoonte,. dat de spiers 

zich present melden; De Juco·verwacht, dat dit geschiedt met 
een eenvoudig en beleefd n Ja,· meneer ", zonder verdere onno
dige bizonderbeden. Juco 

-:-:-::-.:-
Bi.jeenkomst Juniorenleiders. 

Op Donderdag, 20 October a;s. worden alle lei
ders van de junioren verwacht op dé vergadering van junio
rencommissie en leiders in Café Hierck, Apeldoorneselaan.· 
Aanvang half acht. 

-:-:-:-:-
Iiesul tatert van s~en 9 October 1955: 
Senioren 

TYBB l - Lens l 1-1 
Lens 3 - Gr.W.Vac 2 1-7 
Lens 4 - Velo 2 3-6 
Rl~WV 4 - Lens 5 1-1 
Westerkw .• 7-Lens 6 1-0 
Voorb.6 - Lena 7 2-4 

Pupillen 
Velo - Lens 4-0 

f~~m2~tifu?-indeling: 

Junioren 
Lens B - GDA 
Lens ,, - Westl. V 

DWO - Lens D 
VVP - Lens E 
Lens F W.Bl. 
Lens G - Westl. 
VVP - Lens lI 
fü·:.AVV - Lens I 

Juco 

0-2 
C-3 
1-4 
2-2 
3-3 
5-0 
1-4 
5-0 

J·e rug:geti. okket È.U : Lens 7 RKAVV 7; .Lens __ A : S.H,S, 

DE PUNT}~Nfû~( . ----·-------~·----------
-·--------Door )1.et Lerugtrekken van f'J{AVV · 7 raal~t Lens 7 een 

3-2 zege ,kwijt, 6 Seniorenelftallen braohten maa:,:- 4 punten in 
de pot. De bigma tch .tussen RKJ..VV 4 en Lens 5 eindigde onbe- . 

,slist, De gezamenlijke seniorenprestaties zijn nog niet om 
over te roepen. 1)é 8 juniorenwedstrijden leverden• 8 punten 
op. Over Ollze jonge garde mogen we toch niet mopperen. De . 
pupillen verloren van Velo • 

. DE STAND NA 2. VOETBALViEKEN , 
Sènioren 31 11 5 15 
Junioren · 37 19 2 16 
!'µpillen 5 0 l 4 

Totaal 73 30 8 35 

27 81- 86 
38 · 117-103 

l 1- 13 
66 199-202 

0.87 
1.03 
0.20 
0.90 

======== = .-=.=========.============Pottenkijker 
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---~------ --------------------------------------------------HET ZOEKLICHT 'OP·LENS.H . 

Als een, van onze juni9renelftallen ( behalve A) in 
het Zuiderpark een wedstrijd moet spelen, is de tegen~Jander 
steevast RAVA of VVP. liet is nu eenmaal niet anders. Op deze 
sombere, maar niettemin droge_ Zatèrdagmiddag zagen wij Lens H , , 
op het V. V .P. terrein zijn ·eerste zege_ behalen. In het begin • 
wogen de partijen wel tegen.elkaar op, maar spoedig werd Lens 
toch sterker. Een fout in onze verdediging gaf de Zutderparkers 
echter· de gelegenheid de- score te openen, maar spoedig daarna 
benutte P.de Haas een keurige voorzet van·J.Middendorp, waar
door met 1-1 gèrust kon worden. In de tweede helft hadden on-• 
ze jongens 0ijna voortdurend een flink overwicht, maar vele 
kansen gingen verloren door pingelen en ook de uitstekende 
VVP-doelman stond succes in de weg. P.de Haas zorgde voor 
1-2, J.Middendorp voor 1-3, waarna.dezelfde speler uit een 
mooie voorzet van 'P.de Haas ( spd.egelbeeld van het eerste 
doelpunt ) dP- P; ndstand op 1-4 bracht. n·e zege had groter kun-, 
nen zijn als er door söm!higen niet zo ,rg veel gepingeld was. 
Wij geloven echter dat de heterogr-ne samenstelling van het elf
tal dit euvel nogal in de hand werkt. Sommige plaatsen zijn 
n.l. vrij sterk, enkele andere nogal zwak bezet. Het is b.v. 
opvallend, dat er in dit elftal spelers zijn, die ( nu al ) 
een behoorlijke techniek en een redelijk spelinzicht bezitten. 

, Weliswaar zag men ook in deze wedstrijd i,og te dikwijls r ,t 
typische .4o-klas-ju:iiorenverochijnsel, waarbij de bal als een 
magr.,:;,:,; een groot aantal spelers near zich .toetrek':; (kli t--sys
teem), r.;aar toch • ; • er zijn jongens die wat belovpn voor de 
toekomst .•IÇ§)~e! _H~l i~e.n...~:r:e<::~ ~•E:_i!:li~ _!<:a,n'." . 1!-~ t_ ~~ )i;Li!"~ei,,. . 
Zj jn rondsrnndelingen in het doelgebied konden wij echter niet 

............. - -- .. ~ • - - - .... ---· --- .,.,, - .... - - t• - ~ ,. - - ... - .. - ... • ~- •' bewonderen•l.1.Kriek is een vinnig spëlêr'tJe, dat echter do 
bal-we1~èens vergeet. In de voorhoede vonden wij hem beter op 
zijn plaats dan .als back. Wij willen het hierbij laten. Al
leen geloven wij, dat de Juco· _er goed aan zou doen te probe
ren 'de samenstelling van dit elftal wat ·minder heterogeen te 
maken., Zo dik in talentvolle spelers zitten· wei nu ook weer 

. niet. En juist in de junioren1;ijd kan er zo ontzettend veel 
verknoeid worden. 1.d.W. 

DE CLUBAVONDWEDSTRIJDEN.: . ' . , · . ='-'======-====,,·inden regelmatig voortgang. ,Over h.e t 
algemeen kunnen we tevreden zijn. Waar blijft echter de af-
vaardiging van Lens 4? · 

• 

• 
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J),ze week werd gespeeld 

Tafel tennis Klaver.jassen 
Lens 3 Lens 4 1-2· Lens 5 Lens 6 2732-2626 
Lens 1 - Lens 7 2-0 Lens 1 - ·Lens .3 2954-2598 
L3ns 1 - Lens 5 2-0 

De volgende week ligt de voetbalcompetitie stil en 
du:;,' noodgedwongen, ook onze clubavondwedstrijden. Maar daar-
nc, gaan wij weer verder, . . 
f Contactcommissie 

V.i,RIA 
-Rob.Mahieu werd tijdens de wedstrijd TYBB 1- Lens 1 

'g,·blesseerd. Wij hopen, dat hij spoedig geheel hersteld zal 
zijn, . · 
1 -R.Dekkerkl~yn biedt ter overname aan een paa:i; voetbal
s~hoenen, maat 41, Hij zoekt een paar ruimere stiefels, maat 
4~- Adres : Pippelingstraat 69. · l . -Zondag bleef op 0ckenburgh in lokaal 5 een riem achter. 
?<crug te bekomE:m bij Dh~.A.v.Gastcl, Tomatenstraat 166 •. 

U:'.:TBm;IDING VAN DE W0ENSDAGMIDDAGCLUB. 
! Vele jaren lang is het bij Lens al zo geweest, dat er 
iop Wocn sd egmiddag voor alle junioren en pupillen gelegenheid 
ivn,s een onderling oefenwedstr;i.jd.je te spelen, zoals dat ook 
itogenwoordig gebeurt: (heel) groot en (heel)klein, alles bij 
!en door elkaar. · · · '' · 
\ Die oefenpartijtjes zijn, behalve erg gezellig, ook nut-
;tig: doordat ze langer duren dan een gewone 'i!ecl.strijd is het 
·prima conditietraining en bovendien zijn ze ook heel geschikt 
om techniek aan te leren en te verbeteren. Dat blijkt wel uit 
de_ voortui tgang die in het spel van de meeste " vaste klanten" 
;is te bespeuren.· 

L'n er bestaat ook heel ,1at belangstelling voor. De laat
ste weken zelfs zoveel, dat we niet langer met één veld kunnen 
volstaan. Daarom kun~en we voortaan, als er voldoende jongens 
zijn om 2 velden" .te vullen", er een tweede terrein bijhuren, 
zodat we dan een splitsing kunnen maken naar leeftijd_en naar 
capaciteiten. En dat maakt het spel nog heel wat prettiger. 

Voor onze junioren nu de taak er voor .te zorgen, dat we 
iedere week onze 2 veldçn vol krijgen ! 
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Voor wie het nog niet wist : We ,beginnen iedei- Wbens- , 
dagmiddag om half drie. Iedereen is welkom. · 

Vooral de nieuwelingen zouden we willen aanraden: 
zorg_ dat je er bij komt • · ·· 

E.S. en A.v.G~ 
JAMMER, PUPILLEN ! 

Het was verstandig, dat Zaterdag na afloop vaµ hun 
wedstrijd een troepje pupillen naar Ockenburgh fietste om- nog 
wat te voetballen. Het was jammer, dat hun ritje tevergeefs 
was,· omdat er geeh bal beschikbaar was, iets wat niet vaak 
voorkomt. Maar was dat eer reden om het plezier van andere jon
gens, die met hun wedstrijd bezig waren, te bederven? Want 
het is niet leuk, als er, terwijl je aan het voetballen bel].t, 
een stelletje clubgenoten bezîg is in de doellat te kliinmen en 
de keeper te hinderen. Dat juÎlie bij het doel wèrden wegge
stuurd, spreekt van zelf; Dat jullie daarna ergens langs de 
lijn gingen staan joelen en opmerkingen maken spreekt niet van-

1 zelf. Want dat is ·zonder meer onbeschoft en onsportief. En dat 
zijn twee eigenschappen, die wc slecht kunnen gobru;i.ken. 

Het was erg jammer, l'!ant zo iets bederft de goede 
: naam van een ver_cniging èn di,e van ·de pupillen. A G t 1 • v. as e . 

VAN DOEL TOT TIOEL. ! 
De belangrijke wedstrijd tussen RKAVV 4 en Lens 5 

begon goed voor onze blauw-witten; want reeds na korte tijd 
bezorgde G.Lam ons met- een schot op verre afstand een voor
sprong. De Leidsendanm1ers zagen evem,el kans te stand te ni
velleren. Ook in de tweede helft kregen beide partijen nog 
kansen om de wedstrijd.te beslissen, maar.tot doelpunten kwam 
het niet. ,Het rood-v1i-tte slotoffensief werd door onze defensie 
met glans doórstaan, r:aarbij keeper Eisenburger goed werk deed. 

,De 1-1 eindstand gaf de verhouding goed weei. 
Hoev:el Lens 1. togen het einde van de wedstrijd tegen 

TYBB nog goede kansen kreeg, gaf het gelijke spel de verhou
ding toch wel weer. De.Haarlemse· gastheren hadden na ee11 kwar
tier het eerst succes, toen hun rechtsbinnen d'e bal uit een 
·afgeslagen aanval voor zijn voeten k:reeg en doelpuntte. In de 
tr,eede helft speelde Léns pittiger en kreeg dan ook een meer-

' ' der heid. Toch duurde het tot 10 min; voor tijd voor R. Wüste
feld uit een scrimmage de gelijkmaker kon scoren (1-1). . ' 

Het E-elftal leverde tegen VVP af en. toe aardïge staal
tjes voetbal, maar bli,ef als geheel toch nog beneden zijn k\m-'- ' 
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ren, waarbij de Zuiderparkers steeds het eerst het doel vonden. , Het doelpunt waarmee Lens voor de 2e keer gelijk maakte, was het result_aat van een zeer.goede combinatie, die door J.de Heer goed werd afgewerkt.Helaas was er iets met de scheids-'rechter ••• ; · • 

Op een hobbelig weitje speelde Lens'D (met 10 man) tegen D.W.O •• ·Lens·was stukken sterker en de 4-1· overwinning 
was zeker niet te ruim. F .Burghouv1t vond 3x het Zoetermeerse doel en G.Looyesteyn produceerde eveneens een treffer, 3 van 'de doelpunten ontstonden uit behoorlijk samenspel, maar verder werd-er ( nog steeds ) vaak te veel gepingeld. 

Het vierde begon hoopvol tegen Velo 2, 1Iant nog voor E:>r een bal·· in Lc,ns'doelgebied was geweest, had H.v.Westing reeds voor een 1-0 voorsprr,ng gezorgd. Met twee mooie kopballen nam Velo echter de leiding over, maar L.Knijff bracht de partijen weQr op gelijke voet. Bij het rustsignaal had het sterke Velo echter toch een 4-2, voorsproJ:}g. Na de pauze vergrootten de Wateringers de voorsprong tot 6-2, maar dan ja het afgelopen. Lans komt in de aanval en belaagt het Velo-doel.·' Verder dan een treffer van F.Schippers komt het echter niet, zodat ee)1 6-3 nederlaag g,enotcerd moest worden. · 
. De wc,dstrijd van Lens G tegen Wrntlandia was een slappe vertoning met.Lens als overwegend sterkere. De Westlanders brachten er wel zeer weinig van terecht. Naast legio gemiste kansen noteûrdcm wij 3 .goals van P.Kempcr en 2 van P.Haket, zodat het einde met een 5-0.·zege kwam. Zaterdag gaan we op bezoek bij het sterke DHL. Wo~den het 2 punten? 

Voorburg 6 was tegen Lens 7 korte tijd in d~ meerderheid en slaagde er met medewerking van onze keeper in een·2-9 voorspr01;,g te némcîn. Toen Lens wat beter ing,,speGld 
raakte m,rd Voorburg teruggedrongen, maar alleen H.Janssen. zag kans te doelpunten (2-1). Na de rus.t kwamen de gastheren er niet meer aan te pas; Gezien Lens' maerde1rheid waren doel
punten echter vecü te duur. H.v.R~jn, zeer actief, zorgde voor 2-2 en 2-3, door het scoren van t,;ee mooie goals. Nadat vele kansen r,aren gemist bracht L.de Wec.rt de stand tenslotte op 2-4• 

Het zesde tiental speelde een gelijkopgaande wedstrijd tegen Westerkw.7.Beide teams krc.gen doelrijpe kansen, die echter niet benut worden. Naarmate, do tijd verstreek werd 
iMid~l;J~ •w2j teiRé5ï1tieiif a~e1ie é"lh@Rt~):-:1ïna~ull11~\iigiö gfHUft'è:. s;=~===========·================g ;====~======·==-~============ 
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J;AAftGANG 1955-1.956 'N°8 20 Octóber 1955 
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=============-============·====·. ====:::====================== 
. . . ... . LENS 1 ~]{AGENDA , .. , 

.,. . ., 
Donderdag 20 October : 7. 30 uu'f·: ·vergadering Juc~ nte,if lei-

' (lers in café Hierck, Apeldoortiï!~;laan 46. 
Zaterdag 22 October Lens A ·.i..,_E - G -, H - Pupillen ·",. 

Zondag ·23 October: tens r"t,;,3-4-5-:6-7-B-C:.D-F-I 
Maandag 24 October: ClubavqÎ?.jmet'de ife wëàstrijdronde, 
==::.=====:;:;. ========== ·= -· ;::: . =~= ~.:, ·~-=======:::;;. =' = - ======:::;;;::;::;:;:;::::;:;::;:; 

1 ,, - ,_, ' .... , 

SPELERS,' DE GEMIDDELDEl'I MOETEN OMHOOG ! 

============== ,== ==== ==== .. = l ···=: == ·======. ===· ==- ======== .. • 
Het doelpuiiteh:fóriá.'S•·:··,..~~~-· · .. ~- ,,~- ·_!!··. _ .. · , ~"'--~-

Enkele gevers. , .. ç.ie .. ,or,~èkend weµsen -te blij,ren,, zorg-: ;• 
den ·er voor dat het doelpuntenf{Jncys een kleine vere,terlcing .: • 

kre~g. Mgg~ dit he~. s"ign_a~Î'1~FJn voor vele. suptortèrs. Óm ,-

ook !')en steentje (· i.c..schroefj):! ) te gaan· bijdragen. 1-. 

vangst. D? b~st1'urûeden nrm.,~ Uw bi.j~rage gaar~é in ont-

Stand per'lO Oct.55 •,: ••.• :, t. 155.39 
Deze week ontvangen ,; .• ,'· .• , 1.30 

Saldo per 17 Octqt~;r:,,: .. '. . • • · f • =1~g~~~ 

Volg•nde week weer:'i'Ph flinke sprong? Incasseerders, 

.doet=j~ b_est.===== = =.= ""opi<•~b:EEL= ==== .== .== _. ===, ===--•= . 

'-----·Aangenomen als lid. ., ·,t 
n ° 27 F. Hir.f,elaar. - 2. 7·. 1940 , Kokosnoots tr .. 58 

l:)3 A. Versteegh ·24;9;;1.~45' 'Bevelnadsestr,21. 
36, J,v.Qort . , 17,2.1943 i Blsstr.3 
37 R.Straathof, ;50.12·.42, , Populierstr.83. 

In. ballotage . - ·.,. •· ~ 

n°40 P.d,e Konii:ig 25.5,·.4·6 .:.. D:Hob_genraadst~ .. 147-Dhr.de .Bakker-. 
4

·- · , ,
0 

Houk€S . 

41 A. v .d.Bogaard t ·J .,Luij)cenlaan. 63 Dhr .Juffermans-l!ouke-s 
::, 

,· 

' ·, 

~·-~-- ·-
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n°42 Vl.v.d.Ruytenbeek 21.5.4j,Tom.atenst.r.l8l-1Dh S · 1 43 N.v.Adrichem 12.3.44 Nieboerweg 17 rd a~ok~a-

44 f .Paillet · 17 .1.46 Hortensiastr.135 • en ~o;es e:r, 
45 H.J.J.v.Oostveen· 10.12.41-Druivenstr.83 Dhr.A.v.Gastel 

Juffermans. 
Nieuwe donateur 

P.L.A. v. Pelt van),lussenbroekstr.247, 
-:-':-:-:-

· TVlEE BEKERS • 
Deze week werden bij het secretariaat 2 prachtige 

bekers bezorgd. Twee derde pr'ijzen voor prestatie en sporti
vi ~ei t beschikbaar gesteld door de directie van "Het Binnen
hof "· · Tot het bereiken'van deze resultaten hebben in de af
gelopen competitie al onze seniorenelftallen ~un steèntje bij
gedragen. Resulta"ten waar-op we trots kunnen zijn. Aan de Di
rectie van" Het Binnenhof" onze hartelijke dank. Voor onze 
seniorev een stimulans om ook ïn het lopendè seizoen hun ui-, 
ters.te best te doen. 

-:-:-:-:-~ 
PROGRA:,i!.IA SENIOREN VOOR ZONIJ"}G 23 OCTOBER ·1955. 

- 2 uur Lens 1 - Hillegom 1 Terrein 1 · 
2 " ADS 2. Lens 2 Mon,sterseweg t/o n°10-Loosduinen 

- 3 " GDA 3 -· Lens- :5 Emc astraat Loosduinen · 
- 12.45u.Postduiven 4- Lens 4 Monstérseweg t/o n°10 Loosduinen. 
- 12 uur Lens 5 - Wassenaar 5 Têrrein 1 

1.15" Lens 6 RKAVV 6 " 2 
- 12.- 11 Lens 7 Blauvi Zwä.rt 6 · 11 2 

OPSTELLINGEN 
Lens 1 

G.Kochi, H.Kortekaas, H.Kemper, H.Haket, 
J:.Admiraal, J .Ras, A.v.Luxemburg,F.de Jong, R.':iüstefeld, 
IV.Hegge, J.Wüstefeld. Reserves: H,Eisenburger, J.v.d.Meer, 
G.Verhaar. Leider: Dhr. J.Willems, · 

Lens 2 ' 
· A,ten Dam, H.Hèlmich, E':v.Laarhoven," V.v. 

Laarhoven,A.Hoefnagel, J.Roozenburg, A.Hoppenbrouwers, P. 
Branje, L:Knijff, B.Luijckx, F.v.Niel. Reservé: F.Schippers. 
Leider : Dhr.A.de Weert •. 

' 
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Lenê 3· ~ .. 

A.v.Gastel, J.Jleijersbergen, J.Lelieveld,. · 
S. Vloel!'.ans, B. Vink,, B .• v. Velzen,,P .de_ Leeuw;, J .Jager ,F .v .Luxem
burg, c:Hoogeveen, A.v.d.Lans, Reserves: 1&.Semeijn,J .v.Geest. 
Leider : Dhr.Eisenberger. 

1ens 4 · . 
. J .Frijters., Ph'.de Heer, P.Krol, A.Lirmèwêe;er, 

L.de Boer, J .v.Westing, R.v.Niel, H.de Bakker, A .. Zuicl.wijk, 
H.Ifaastepad, H.v.Westing.· Resêrve: IJ.Hollander. . · ', , 

Lens 5 ' 
H.Eisenburger,. J .v.Luxemburg, A.v.Geiff;J.Boort

man, A.Bogisch, G.v·.Gein, J .Jorink, ·G.Lam, P.Bergenhenegouwen, 
L.Bom, J .Kuijper:r .. Reserves :., E.Löwensteijn, J .Alsemgeest. 

Lens 6 
. B.Borsboom, VI.Klünnen, C.Bogisch, J.Veenman, 

, R.Be,:ker, C.Nieuwenhuijs, :ij'.de' Jongh, G.v.Agthoven, H.Mulder, · 
A.Onderwater, G.Hendriks. Reserves: L.Niessen, J.Becker:L ,,. ,.., :::, ·.·• .. -,_~,· 

Lens 7 
A.Blok, J .Bal}.ering, A.Krol, F.v.1!ourmk, H.v. 

d.Jlogaa:rdt, J .Bontje, .H.!1lolenl(Alllp, J .Bom, H.Janssen, H.v.Rijn, 
•P.v.Onna. Re.serves : E.Saroièà, k".Vlallaart. • · . , 

-:-:-:-:-
Allee·n noodzakelijke -afschrijvingen uiterlijk Zater

dagmorgen, adres: Dhr.P.de Leeuw Sr. Vlierbóomstraat 596., 
, . 

. . -=-=~-:-,:_-
PROGRAMMA JUNIOF.EN ZATERDAG, 22 October 1955. 

- _2. 30 uur VCS - Lens A Terrein 1 - Zuiderpark 2e gedeelte 
3.15, " Lens ·E-Gr.W.Vac " 1 - 'Lokaal 1 
3.45 11 Velo - Leris G II Harry Hoekstr.Wateringeh 
3.15 11 Wilhlm.-Lens H " • · Oosteinde, ·Voorburg.' 

-· 2.- 11 SVT -·Pupillen ' 11 Buurtweg, ·Wassenaar. 
-1! 

PROGRAf,lMA JUNIOREN ZONDAG 23 OCTOBER 1955 .. ,. 
3 uur 

- l.45uur 
1.15 Il 

12.- Il 

2.30" 

VVP - Lens J3 Terrein Zuiderpark 
Gr.W.Vac~ Lèns C " de Roggewoning 
Lens D - Oosterboys " 3 lokaal 5 · 
Lens F - • Juventus - " 3 " 5 
Lens I ~· Vlestlandia " 3 " · 5 

-:-:-:-:-. 

' , 

•' 
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OPSTELLINGEN 
Lens A ::· ·, 
----HR.v.Westing, P.Jans_, J.v.d.Meer, C.Meers-

hoek, H.Pröpper, C.Veldink,· J.v.Bussel, A.Burghouwt, H.v.d. 
Toorn, G.Verhaar, C.Fortman. Reserves: B.Plat, N.de Gruijter 
Leider: dhr. J.Willems. 

1 Lens B-als bekend, benevens C.v.Breugel. Reserve: 
R.Groothuis. Leider : Dhr. C. Bierhuizen. Samenkomst op VVP-
terrein. , 

Lens C als tegen Westlandia, benevens C.Herold 
en Brockhaus,H. Leider: Dhr.P.Juffermans - Reserves: J:de Heer 
P.Ilavis. Samenkomst 1 uur s~·•t Wachtje Malieveld. 

Lens D als bekend be;:,evens ·A. Poels.- Reserves 
C.Arkesteij~, W.Boogaard. Leider : Dhr.P.Meershoek Sr. 

Lens E als de vorige week, benevens H.Dietz. 
Reserves: J.de Gruijter. Leider: Dhr.E.Sarolea. 

Lens F ( speelt op ZondaK) als de vorige week, 
benevens P .Klink. Reserves:' P .Keinper, H. de Haas, Leider : 
Dhr. E. ~arolea. -

. . '~· . - . . '' , ~ . 
Lens G als de vorige week. Reserves:C.Nuijtens, 

R.Kuijpers. Leider : Dhr.G.Lam. Samenkomst : 3 uur -Leyweg 
hoek•Vreeswijkstraat. 

Lens Hals de vorige week, benevens G.Halleen 
in plaats van P.Schulte_n. Reserves: V.Nowee, F.Hoèfnagel. 
~eider :Dhr;A.v.Gastel. Samenkomst 2~15 uur •t Wachtje-
Malieveld. · · · 

Lens I ( speelt op Zondag) P.Schulten, è.Nuy
tens, P,v.Pelt, P.de Groot, N.de Boer, ():.v.Beek, J.Nuy, 
A,v.Zeeland, J.Schuj;tenl\elm, R.Straathof,P.Mol. Reserve: 
L'.ter Meer, J.v.Oort. Leider: Dhr.G.Lam. 

Lenspupillen 
_ B. Thoma·s, J. v .Knaap, N. Pannekee t, 

J.Boin; H.Nïeuwenhoven,F.Duijm, P.Nieuwenhuizen, H.Meegens, 
S .Douw, ·B.Megens, W .Burghouwt; De andere niet opgestelde 
:pupillen spelenna deze officiële wedstrijd ook een match 
tegen andere S.V.T.ers op hetzelfde veld. Samenkomst:l.15u. 
voor alle pupillem voor het Metropole theater, Laan van 
!,!eerdavoort, hoek Carneg;l\1.•àan .Leider :Dhr .P. Juffermans. 
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Niet te vermijden afschrijvingen·, 'tijdig_ 

schriftelijk aan Dhr.P.MeershQek Sr. Lunterenstraat 123 • 
. ~-:-:-:-:-

Resultaten van 15 October.1955. 

JuniÇ>ren 

Lens A - HBS 2-4 
El.Zwart-Lens E 0-0 
Den Hoorn.'.Lens Fl0-1 

DHL - Lens· G 2~1 
,, , Lens H-Oosterboys 4-1 

. Pupillen 
Lens - VVP G-1 

Competi tie~indeling :. terugget~o]j:ken bij : Lens 6: ODB '5 
LPns D: V.Nostra. 

ingedeeJ'.id bij: Lens D + GDA. 
•· 

De puntenpot 
I.v.m. Holland-BeJ;gië waren er Zondag g,en wed

strijden,, zodat· alleen Zaterdág Lens-kleuren te aanschouwen 
waren. 5 JuniorenwedsiirfJêfëno Iêverden 3 .punten op. De pupil
len verloren weer. Door het terugtrekken van Vita ~ostra 
raakt Lens D een 13-0 oveniinning kwijt. 

. , . • . ·,\r 

De stand na de 6e ronde. · 

-.Senioren 31 11 5 15. 27 81-86 . 0.87. 
- Junioren 41 19 3 19 39 112-121 0.95 
- Pupillen 6 0 1 5 •l 

; 
·1- 14 0.17 

78 30 9 39 67 194-221 0.86 
================~================= Pottenkijker. 

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

,-Naar wij vernemen v,ordt .Gerard·Vreeswijk, die i.v.m. 
een knie-operatie -geruime ti_j.!).. .in het ziekenhuis heeft ver
toefd,,. een dezer dagen weer tli\tis verwacht. Wij wensen hem 
een spoedig ~lgeheel herstel toe. 

Gehele of gedeeltelijke overname van onderstaam artikel, 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie is verboden. 

·JEUGDPROBLEMEN ? ; ? · .. 
In de twee laÛtste• afle·veringen van Sportpa

rade n °16 en 1 T van de4de jrg,:. komt een ontwerp?ter sprake, 

-

.•. 

' 

• 1 
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dat in meer verenigingen leeft;. d&n -uit de critiek blijkt. 

Het probleem over de plaats- van· onze jeugd in het 
nieuwe voetbal is niet enkel een vraagstuk in liet zogenaamde 
beta~lde voetbal. Jlaar zal het proble.em zich vanwege de nieu
we situatie sci;erper opdringen,maar het stelt zich bij iede-

, re vereniging, ook bij de ama:t:"euristische. . · 
In het artikel word,t,uiti,engezèt, dat Willem II bij 

de jun_ioren tweemaal eeri" siectie naar de voetbalcapaciteiten' 
gaàt toepassen. De eerste heeft plaats op 15-jarige leeftijd 
en dé.tweede bij' de overgang van junior-r.aar seniorspeler. 

· · · Na,_ deze selécfuie zu].J;en· jongens, die volgens de me,
Ûing van trainer en junioren-:::ommissie geen aanleg voor het 
voetballen hf!bben, niet mei;,r .. in enig elftal worden opgesteld. 
De vereniging blijft echter de mogelijkheden tot karakter,-. 
vorming, welke de sport biedt, aangrijpen; Zij selecteert 
niejl naar voetbalca·paci tei ten bij de aannening tot lid, maar 
eerst later. Zij meent op deze ·manier'vo°idoende 0 rekening te 
houden met de belangen ,cvan,haar lid en·met die van de vereni
ging,. 
-- IE1dere. jongen van 10:.tot 15 jaar kan lid wor·den. 

Vóetbalaanleg of-kunde spelen hier geen rol. De jongen moet 
echter wel aan anderè eisen voldoen • " Jeder, die zich ;eer,=, 
soonlLik weet te gedragen en_ dus past in on,ze veren1ging 11 

kan lid v1orden. - - -
Ik meen het standpunt van Willem )I i.n het kort en op 

de juiste wijze te hebben weergegeven, Gaarne grijp.ik de 
gelegenheid aán om aan de hand van de hierop verschenen cri-
tiek ènige opmerkingez, neer te schrijven, , 

Ik geloof hierbij de zienswijze, welke sterk in onze 
vereniging leeft, weer te geven, 

Een jongen kan lid worden van een verenig:,,n'g, maar 
niet zonder meer. 11 Iederrr- -jongeri van 10 tot 15 jaar, die 
zich behoorlijk weet j;e gedragen en dus pást in onze vereni
ging zal •.• als lid worden geacce;pteerd ". He-t is juist, 
dat de vereniging de voorwaarden bepaalt omtrent de toela-
ting tot·lid. De vereli'5g-ing is zelfstandig en onafhankelijk 
van de wens of wil van de càndidaten, die zich aanmelden. 
Door deze voorwaarden beschermt en respecteèrt een vereni-

, ging zichzelf. 
Het spreekt dan o'ok 'vanzelf, dat het " zich behoor-

lijk weten té gedragen •11 _c;fhqnkelijk is van het " pas::ien in,, •' 

' '' L 
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ge -vereniging "· Tieze afhankelijkheid is zelfs zodanig, dat 
bij de ene vereniging de eisen voor het behoorlijk gedrag 
strenger en anders kunnen zijn dan bij een andere verenigin,g. 
Hierin bepaalt iedere, vereni,gi':'g zichzelf. Hier zal iedere 
vereniging haar eigen aard vblgen, welke uit omstandigheden 
en milieu als 'vanzèlf gêvormd wordt. · 

Hiermede wordt d'erhà'lve niet ontkend, dat iedere jon
gen recht op ontspanning heeft. Maar heeft een jongen het recht 
op de ontspanning, welke hij ,het liefst heeft ? Zeer zeker 
heeft hij niet het afdwingbt;:çe recht op de vereniging om als 
lid van deze vereniging te \vorden aanvaard. Het aannemings-

. recht heef_t de vereniging en: deze kan de _candidaat weigeren-
66k op'grond van zijn·aanleg voor voetballen. 

Is een jongen eenmaal' aangenomen als lid,, dan is zijn 
eerste verplichting het welzijn va:ii zijn vereniging te beharti
gen. Voor dit welzijn dragen het bestuur en de commissies echter 
de grootste verantwoordelijkheid. Ieder moet echter medewerken · 
om de eigen en goede, geest, als ook de goede naam van de vereni-
ging te bevfüre_n en te, verbe:t~ren; ieder zal de- honde:i:-d-en-een · 
technische aangdegenhedó.n op zijn ibanïer ter harte dienen te 
nemen ; ieder ~al ïn het spel zijn beste krachten moeten geven 
voor het behoud. van de plaats, d~e h~t e.l fta_l. inneémt in de 
competitie -:;il:vàeJ-i.ug-~•;~.•-s. l 

Het is voor' de vorming van de jeugdigen van groot'be
lang, dat hun aandacht door bestuur en ieiders naar die vereni
gingsbelangen wordt gericht. Zij komen dan gemakkelijker uît 
hun eenzelvigheid en worden meer op het welzijn van het geheel 
en van anderen ingesteld. · .,,, · · · 

. Bovendien is het II winnen _in de sport niet zo belan[. -
rijk als het tonen van kunde i'en vastbera-denheid ". De voetbal
vereniging heeft als eigen middel tot jeugdvoribing de voetbal
sport en de bijhorende trai,ning. De kunde in het· spel is voor
naam en de technische perfectie staat de' jeugdvorming gee,szi&s 
in de weg. Zij zijn zelfs de eigen weg waarlangs de vorming tot . ' . stand moet komen. Ook hier wordt dus het standpunt gehuldigd, · 
dat" techniek alleen geen bevrediging schenkt; noch aan de spe
lers, noch aan de toes·chouwers " 

, 
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De sportvereniging ke·nt derliäl vé twee middélen om 

jeugdvorming in practijk te ~rengcn: ., , 
} • de piaats en taak' in het geheel van de vereniging en 

. . 
2. de tech_niek in _h§,t_spell door gestad~ge. training verworven. 

Enkel door deze middelen.en niet buiten deze midde
len .. om.heeft de sportvereniging. een vormingstaak. 

~ · Hiermee is eun &lectie niet in strijd. De eigen plaats 
en omstandigheden van 0en ver0ninging kunnen op goede gronden 
een sélectie naar capac:iteiten verantwoord maken of zelfs ver
plicht doen zijn. Het vcreni;tingsbelang zal bij de ene vereni
ging zich weer anders Èm sterker aandienen dan bij ·een andere 
vereniging: compe:t;i tie-indeling, voorui.t willen, amateur-of 
b0ta_ald v.9etbal zijn alle factoren, die meespreken. · ·· 

Het lijkt mij Óok .niet tegen debelangen van cm lid 
in to gaan, als dit om· zijn onvoldocndo capaciteiten of abso
luut gomis van aanleg voor het voetbalspel in iscn bepaal de· 
vereniging op non-actief wordt gezet. 
' 

.fü;n kan oen artikel- in de " Jeugd -Willem II-er 11 , dat 
op w&.ardigG ;oijze is gest,üd en in zijn gehet,1 goed ·werd door
dacht, niet vordacht maken door er eoen eigGn uitleg aan te ge
ven. Dit kan gcbeur<m in do zin van : nat gr,schreven ,rordt, 
wordt niet bedoeld. \'7ij wetGn l'!el betor .. \'iij.,nemen deze houding 
"'.iet aan ; . wij bl±jve,n graag prinçipîë:el in deze. 

Een dergelijke wijze van reageren is zelfs mensen-· 
waardig en staat ver af van élk katholiek principe. foaar het 

.. teeft ook niets.uitstaande met amate'urprincipes, daar de vere
niging zelf tot betaald voetbal is overgegaan. . . 

Het heeft enkel te maken met de eigengemaakte princi
pes, waar de vereniging het recht toe heeft. Zij kan er anderen 
echter niet naar beoordelen. Niet Wl.J zelf.zijn een norm voor 
anderen. Ook een ander kan zich zijn principes. stellen, heeft 
het recht zijn eigen standpunt te bepalen en, daaraan vasthou
den, dus principieel te handelen: 

lfatyurlijk heeft de vereniging tegenover haar-'leden 
ook verplichtigen. · De rechten van cen lid strekken zich eèhte,r 
nooit zover uit, dat deze het geheel zouden mogen schaden. De 



,. 
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véreriiging is een voetbalvèreriiging en zal altijd haar d~él 
moeten nastréven in verband met het voe'tbalspel. Het jeugdige 
lid zal derhalve hiertoe iets moeten bijdragen, anders heeft 
de vèreniging voor hem geen reden vàn bestaan. 

,Ik meen, dat in een sportvereniging geen plaats is 
voor een algemene jeugdvorming, als men hieronder nie.t wil 
rekenen, het werk van 'een vereniging, die zich uitsluitend. 
op een bepaalde sportbeoefening heE1ft gericht • 

. Mis'schie•n is onder algemene jeugdvorming evenwel nog 
. -. iets ander·s te verstaan. ·Doet het· middel - de bepaalde sport

er zoveei toe ? Via de juiste àn goede'beoefening van de 
voetbalsport, die zijn teéhnisbhe eisen stelt, waar heel de· 
persoon bi.j betrokken is, kan een lichamelijke en geestelijke 
vorming tot stand komen. In hun sport zullen zij moeten na
streven: een eerlijkheid , die uitvluchten versmaadt; volg
zaàmheid •en gehoorzaamheid aan dEc wijze vo·orschriften van 
degenen, die de oefeningen vanieen ploeg leidèn; zelfverlooche
ning, als het belang van dè eigen kleuren meebrengt, dat men 
op de·;achtergrond bl:i.'.j'ft; troûw aan gemaakte afspraken; be-· 
~cheidenheid in het •winnen; gróÓtmoeèigheid jegens de overwon
nenen; gelijltmoedigheid in tcgçnspoed; geduld jegens het pu
bliek, dat niet al tijd gemakkeiijk is in zijn vcrlangen·s; 
rech.tvaar.digheid als de wedstrijdsport gebonden is aán finan
ciële overeenkomsten, die·· uit vrije wil zijn onder·tckend; en 
in het algemeen eerbaarheid en· matigheid wélke reeds door de 
Ouden ( de heidenen ) . werden aanbevolen ". Zo moet h·et zijn 
in de sport volgens dé Paus. Als een sport dit kan tot stand 
brengen, dan heeft ook een vereniging, die enkel voetbailers 
rril1 alle reden van bestaan en ':"'n algemene jeugèivorping tot 
taa'k:. ; ·· : 

"!ilcn kweekt door het.niet mEer. opstellen van een jon
gen, die 15 jaar en ouder is, een minderwaardigheidscomplex'!,. 
wat een 5root woord - ·zegt de opvoeder, .Is dat jeugdvorming ? 

~ . . . ' 

Of zou men een zodanig.complex kweken, wanneer een be
paalde jongen zonder voetbalcapaciteiten regelmatig moet erva
ren, dat hij met zijn'lceftijdsgenoten niet·meekan? Bovendien 
is de jeugd zonder enig medelijden. 11 Breekt men zo'n jongen 
niet ?"vraagt een ,;.nder·. Niet al te zachtaardig en zeker niet 
te broos opvoeden ! . Een i5-tot 18 jarige jongen is hous gau-

' '' 

. ' 
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. ' - - ' en goed aan zijn verstand te brengen, dat hij mogelijk met 
Z\Veminen of hardlopen, hoogspringen of discuswerpen beter zal 
ueekunnen, Dit lijkt mij vorming, want in de sport·, we.lke .de 
rn,ms goed beoefent, hervindt hij zichzelf en dus· zijn p"rsoon. 
lijkheid. ·' . . 

Het warst,slechts losse geda:htcn als kanttekeningen 
bedoeld bij een artikel, dat -mij onder de aandacht werd ge
bracht. Ik v,il.de. hier nog een opmerking aan toevoegen, welke 
als conclusie ·uit het voorgaande, naar ik hûop, kan gelezen 
worden. . . 

Het gaat hier'niet om een standpunt van 'de NKS. Bei
de opvattingen kunnen gewaardeerd worden. Het is daarom te 
hopen, dat elke v0roniging de handelwijze van zij'n zuster
vureniging respecteert en dat zij daarom d& vrijhéid en Z8li- ;_ 

standigheid der.anderen crk&nt. 

Maar het is daarom ook te hopen, ,dat de NKS deze 
·v<êelheid van goede standpunten zal weten te' waarderen en te 
overkoepelen. ~ 

p. A.v.d,Bosch scj 

DE CLUBAVOND-.VEDS'iRIJDEU. 
Maandag is er niet gE.speeld voor onze clubavondcom

petitie. l\Iaar de volgende week gaan we wcor volop verder. Voor
opgesteld, dat er Zondag gc,en afkeuringen zijn. Want in dat 
geval on~staan er moeilijkheden. Immers, als er niet gevoet
bald wordt, kan men niet afspreken, wie de .clubavond zal be
zoeken. Daarom zullen we 'de volgende regel invoeren. Als een 

- elftal Zondag niet behoeft aan tE: treden,_ omdat het veld afge
keurd is, gaat ook de clubav~ndwcdstrijd van dat e,lftaJ niE:t 
dooi. En dus kan d,_ J,!aandagavondtc.gemstandcr dan ook nie't in 
actie komen. De cant ctmanncrr willén dus misschien voortaan 
bij het raadplegen van de afkeuringslijsten ook n~zien, of 
hun clubavorrpartner zal moeten.spelen. 

En het programma voor a.s. Maandag 
Bil.jartcn Klavcr,iassen 

Lens l Lens 2 Lens 1 L;:;ns 4 
Lens 3 - tens 4 Lens 2 - Lèns 3 
L&ns 6 - Lens 7 Lens 6 - Lens 7 
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Rêa.àctié: L.de Wéert e~ A.v.Gastel 

Giromunmer: Pen~-:L.en s: ~33.67 .11 / · 

_-Secr .H.Houkes, 2e Schuytstr .60-t~l. 324 721 

Terreinen Ockenburgh, einde Laan van Me_erdervoort-

JAARGANG_l955-1956. N°9 27 October 1955 

' 

--------------=--==--==---=-· ===--====--==-==---=- --==------, 

Vrijdag 28 October 

Zaterdag 29 
Zond~g 30 
Maandag 31 

Il 

Il 

Il 

Dinsdag 1 November 

LENSi.ZAKAGENDA 

8 uur: Bè~tuursvergadering t.h.v. ·Dhr. 

A.Hoefnagel, Tomatenstraat 243. 
Len~A-E-G-H-I-Pupillen 
Lens 1:2-3-4-5-7-B-C-D-F 
Clubavond met wedstrijden · 
Allerheiligen 

Woensdag 2 Il Allerzielen. 1 s Middags de Woensdagmid
, dagcl;_,b. 

-==:::: ·=. ====-' =====;:;== . ===;:;:=====-===-==;;;======:;;;-==-==--=---=-

VAN DE BAL IN DE SLOOT ( Lens-sprookje) 

HET DOELPUUTENFONDS • ' 
Heel wat elftal;I.en lieten deze week verstek gaan. 

Dat zat 1m zeker in de regen. Volgende week halen we dat wel 

in" r, - :-,.. 
l , . 

. 
De opbrengst was : 

Lens 2 f.1.05 . . ·Lens 3 f. 1.35 

. -•Saldo per 17 October 1955 
Deze week ontvangen 
Stand per 24 October 1955 

Volhouden VolhÓuden ! 

OFFICIEEL 

f. 156.69 
2.40 

f. 159.09 
====== .. 

Aangenomen als lid: 
n°38 B. Hendricks 27.6.41 · Thorbeckelaan 415 '-~' 

39 J. Ansems. · :. 9,1.41 • Tomatenstraat 31 · 

·41 A.H.J.v.d·.Boogaerat· Jan' Luykenstraat 63 .. ,, . 
42 'il.v.d.Ruytenbeek 21.5.43 Tomatenstraat 181 

In ballotage , · 

43 N.v.Adrichem 1_2.3.44 Nieboerweg 17-Dhr.de Bakker-Haukes 

44 P.Poillot· 17 .1.46 Hortensiastr.135. " " " " 

J' 

45 H.v.Oostveen 10.12.41 J)ruiv(',nstr.83 " v'.Gastel-Juffermans 
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n°46 E.Hilkhuizen 26.3,43 

47 FT.Wamsteeker 2.1.43 

Niéuwe donateur 

W~p_serveenstr .1 72-Dhr .Hoefnll§füeës 

Den Helderstr.51-· "Juffermans-k . - Meershoe 

Dhr. J.W.v.d.Ruytenbeek Tomatenstraat 181 . 
-:-:-:-:-

Met het oog op de ev. bestuursvergadering van 
Vrijdag a.s. worden de H.H. funètionarissen uitgenodigd hun 
maandrapport uiterlijk Vrijdagmorgen in te zenden aan het se
cretariaat, 2e Schuytstr.60. 

-:-:-:.:.:-
H.H. Besttiimleden, attentie ! 

Bestuursvergadering Vrijdag, 28 October 
huize van de Heer A. Hoefnagel, Tomatenstraat 243. 
8 uur. 

-:-:-:++-
Spaarders, attentie ! 

1955 ten 
Aanvai:i,g 

Aangezien de yiering van het 35-jarig bestaan 
plaatsvindt op 18 December en de spaaractie v66r die datum 
voltooid moet ·zijn, zullen bij de 'inning van contributies. en 
donaties over November de twee laatste kwitantie-strookjes 
van het spaarfonds aan onze spaarders worden aangeboden. Wij 
verzoeken alle spaarders mede te vierken de voltooiing van d!e 
actie vlot te' doen verlopen, L. de Vieert 

2e penningmeester 
-:-:-:-:-

PROGRAMMA SENIO~EN )0 OCTOBER 1955, 

- 2.30uur Roodenburg 1 - Lens 1 · Leidse Hoµt-Leiden bij de 
Houtlaan 

-12.- " Lens 2 ADO 8 Terrein 1 
-12.- " Lens 3 - KRVC 2 Il 2 

1.45 Il Lens 4 Hoek v.Holland 3 Terrein 1 
- 1.45 Il Lens 5 
- 1.15 Il KRVC 6 

S.0.A.4 11 2 
- Le~s 7 . Vredenburghweg Rijswijk. 

-:-.:-:-:-
OPSTELLINGEN 

Lens 1 · ==c...:::,G.Kochi,P.v.Elferen,H.Kemper,H.H2ket,J.Ad-
. miraal,J.Ras,A.v.Luxemburg,F,de Jong,. H.Kortekaas, N.:-r. , 
J.Wüstefeld. Reserves:R.Mahieu, J.v.d,Meer,A.Hoppenbrouwers. 
Leider: Dhr.J~Willems.Sarnenkomst: Hollandse Spoor 1.15 uur. 

' 
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Lens 2 

_ A.ten Dam, H.Helmiêh,'E.v".Laarhoven,J .Roozenburg, 
A.Hoefnagel,P.Oranje,V.v.Laarhoven,B.Luijckx, R.WUstefeld, 

. W.Hegge, 'F'.Niel, Reserves: H.de Bakker, J.Veenman,Leider: 
Dhr.A. de Weert. 

Lens 3 _ 
J.v.Geest, J.Lelieveld,A.Bogisch,S.Vloemans, 

H.v.Niel,B.v.Velzen,J.Jager,J.Beijersbergen,P,de Leeuw,C.Hage
v·een, Ä.v.d.Lans, Reserves: M.Semeijn,C.Bogisch. Leider 
Dhr. Th .Eisenbarger. · 

Lens 4 _ 
J,Frijters, Ph.de Heer, P.Krol,A.v.Gastel,L.de 

Boer, J.v.Westing, A.Zuidwijk,.F.v.Luxemburg, L.Knijff, H.v. 
_Westing, A.Ruijgrok. Reserves: G.v.Agthoven, C.Nieuwenhuizen. 

Lc•ns 5 
H.Eisenburger, J.v.Luxemburg, A.v.Gein, J.Boort

man, B.Vink, G.v.Gein, H.Jorink, G,Lam, P.Bergenhenegouwen, 
L.Bom, J.Kuypers. Reserves: G,Hendriks,· E.Löwensteijn. 

Lens 7 
A.Blok, J.Ballering, A.Krol, F.Mourik, H?v.d.Bo

gaardt, J.Bontje, Il.Mulder, M.Hollander, II.Janssen, H.v.Rijn, 
J.Bom, Reserves: L.Niessen; P.v.Onna. 

Alleen noodzakelijke afschrijvingen, ui:erlijk Zaterdag
morgen, adres , Dhr.P.de Leeuw, Vlierboomstr.596. 

-:-:-:-:-
PROGRAMMA' JUNIOREN ZATERDAG, 29· OCTOBER 1955_ 

- 3.- uur 
-_ 3.30 11 

3.30 Il 

- 2.15 11 

2.15 -" 
2 • - Il 

PROGRAM1iA 

.- 12.- Il 

1.15" 
2.30 11

-

3. 30" 

Wilhelmus 
GDA 
Lens G 
Lens H 
VVP 
Pupillen 

- Lens A 
Lens E, 
VVP 
GDA- .. 
L'ens 1 
Rava 

Terrein Oostai~da Voorburg 
11 Ockenburgh 
11 1 Lokaal 1 
Il 2 ft 1 
" 1 Zuiderpark -
" 1 Lokaal 2 

-:'!"":-: :-:-
JUNIOREN ZONDAG 30 OCTOBER 1955 

Lens B KRVC .Terrein 3 Lokaal 5 
Lens C - GDA "' 3 11 5 I 

Lens D - Velo 11 3 Il 5 
Lens F - Velo - ,_ 

Il 3 11 5 
-:-:-:~:-
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OPSTELLINGEN 

• Lens A 
R.v.Westing, P.Jan·s, L.v.d.-Meer, C.Meers

hoek, A .Burghouwt, C. VeldiJ:Ll<:, J. v.Bussel ,Pröpper ,H, H. v.d. Toorn; 
G.Verhaar, B.Plat. Reserves: H.Lancée, N.de Gruijter, Leider: 
]hr.J.Willems. Samenkomst: 2 uur 1 t Wachtje~Malieveld. 

·Lens B 
als de vorige week. Reserve: A.v.d.Laan. 

Lei•der : Dhr. C. Bierhuizen. 
Lens C · -

als vorige week, benevens R.Groothuijs, 
Reserves: R',Blok en J.de Heer. Leider:Dhr.P.Juffermans. 

Lens D ls vorige week. Leider:Dhr.P • .Meershoek. 
Lens E ==:...::::,,1s vórige week, benevens J.de Gruijter, 

·Reserve: G,de Roos. Leider: Dhr. E.Sarolea. 
Lens F (speelt op Zondag) 

J.Ansems, L,v.d.Meer, A,Hartman,W.Boogaard, 
N.Osse, P,Klink, G.~.Doorn, N.Drabbe, K.Admiraal,B.Hendrickx, 
11.Wiegerink. Reserves: D.v.Amcsfoort, J.Mol. Leider: Dhr.E. 
Sarc>lea. 

LensGl d . - k b JM'd''d s e vorige wee , enevens . 1 uen orp. 
Reserve: R.Decker Kleijn. Leider:Dhr.G.Lam. 

Lens H . G.Halleen, 11.Venderbos, M.Heerschop, J.Jos, 
N.N., M.v.Zilfhoit, R.Roodbol, A.Thomas, A.v.Zeeland, M.Kriek, 
P.de Haas , Reserves: V.Nowee, ill'.Hoefnagel. Leider: Dhr.A. 
v.Gastel. · · 

Lens I · · -P.Schulten, C.Nuytens, R.Straathof, P.de 
Groot, N.de Boer, J.v.Oort, G.v.Beek, P.Mol, P.v.Pelt, J. 
Schuttenhelm, J.Nuy, Reserve: L.ter Meer. Leider: Dhr.A. 
Ruijg;1'.'ok. 

Pupillen als_ de vorige week. Leider: Dhr.G.Lam. 

Niet te'vermijden afschrijvingen, ti,idig schrifte
lijk aan Dhr.P.Meershoek Sr.Lunt renstraat 123. 

-:-:-::-
Resultaten van 22 en 23 

Senioren 
Lens l 
ADS 2 

Hillegom 1 
Lens 2 

October 1955 

0-1 vcs 
3-2 VVP 

Junioren 
- Lens A 2-1 
- Lens B 0-0 (gestaakt) 



·, 
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GDA 3 - Lens 3 7-1 Gr.W.Vac - Lens C 4-2 
Postduiven-Lens 4 1-6 . Lens D - Oosterb .4-1 
Lens 5 - Wass.5 3-1 Lens E - Gr.W.V. 4-0_ 
Lens 6 - RKAVV6 3-1 Lens F - Juventas 5-1 
Lens -,7 - Bl.Zw.6 2-3 Velo - Lens G 0-3' 

Pupillen Vlilh. Lens H afg. 
SVT Lens 0-0 Lens I - Wee tl. 1-0 

Competitie-indeling 
ingedeeld bij Lens I : Rava en Verburch 

DE"PUNTENPOT. 
·op deze trieste Octoberzondag brachten 7 senio

renwedstrijden 6 punten in de pot. Het gaat nog niet, zoals 
het moet. Van de 9 juniorenelftallen, die in h8t veld kwamen, 
moest er 1 na 10 min. spelen weeî inrukken: De andere zorgden 
voor 10 punten. De pupillen speelden doelpuntloos gelijk. 

De stand na 7 voe.tbalweken · 
.Senioren 
Junioren 
Pupillen 

38 14 5 19 33 _98 - 103 . 0.87 
48 24 3 21 .49 13'2 - 129 1.02 

7 0 2 5 2 1 - 14 O. 29 

93 38 10 45 84 231 246 0.90 
'-:--.------'------------------------------:--Pottenkijker 

. ' 
DE KAARTENVERKOOP IS BEGONNEN· · d · t f t d z oor e gro e ees avon oy on-
dag 18 December in de grote zaal van Amicitia. 

- • Deer de welwillende medewerk.ing van à.e adver-
teerders, 11 die wij warm in Uw qelangstelling aanbevelen{'., 
hebben wij op de toegangskaarten het programma en de mede
werkers kunnen afdrukken. Leest U maar eens wat U geboden 
wordt : De Muzikale Show en Revue : 11 Uitverkoop 11

• Met mede
werking van Berry Kievi ts, Gerard Walden en Harry Boda-, Fran
ces en Capy, Coby Beek en Harry Woodson, Nick Godart; John 
v,Heumen, Mitsy Thieland, de Vlembley Sisters en Tip Wills. 
Het orkest staat onder leiding van A~dré v.Wattingen. Aan het 
electronisch_concertorgel zit Nick Godart, Alle namen die een 
gezellige, _prettige avond ga renderen. 

Wacht nu niet tot de laatste week, maar verze
kert U spoedig van een plaats • De prijzen zijn: f.2.75 en 
(alleen voor •juniorleden ) r.1. 50. Verkoop een paar kaarten 
aan Uw huisgenoten, vrienden en familie en laat hen kennis
maken met feestvieren Lenig en Snel. 

' 
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Aan•deze actie is nog een aardigheidje verbon

·-den. •Ieder die 15 kaarten verkoopt, ontvangt een kaart gratis. 
Hiet ieder kan dit aantal bereiken, zoveel.kaarten zijn er 
niet eens, maar deze prestatie willen wij dan ook honoreren. 

De leden van de·spaaractie ontvangen hun kaart 
gelijk met de.deelnemerskaart voor het ontbijt. 

De toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar aan de 
__ •rolgende adressen : 

Suezkade .55 
Tomatenstraat 166 

- Appelstraat 90 

VARIA 

W<,imarstr. 67 
~ Maart<,nsdijklaan 559 
- 2<, Schuytstraat 60 

. · -Th.Knijff heeft enige tijd in het ziekenhuis doorge
bracht en is daaruit thans weer ontslagEm. Wij hopen hem spoe

.': dig weer g·eheel hersteld op het veld té zien. 
-Zondag werd OIJ Ockenburgh gevo1,den : . 1 paar voetbal-

' schoemm,.kleine maat.· '.i\,rug te bekomen bij Dhr.G.Lam, Wilg
straat 71., één mos af te halen bij Dhr.Sarolea,Tomatenstr.50. .. . 

HET ZOEKLICHT OP LBNS 1. 
Deze naargE.cstige Zondag - er was rr.oed voor nodig om 

Ockenburghwaarts te trGkken - had de redactie uitgekozen om 
het zoeklicht op Lens 1 te richten en terwijl onze kleren te 
drogen hangen zien wij terug OIJ de wedstrijd Lens 1-Hillegom 1. 

Wij ho}len echter binnenkort opnfouw - het zoeklicht op 
het oerste te richten, want de omstandigheden van_ vandaag ma
ken Jen objectieve beoordeling niet goed mogelijk. 

De wedstrijd, gespeeld in een s~ms drenzende, soms plen
sende regen, was weinig interessant. Lens vias in de eerste 
helft wat sterker, maar het waren de bezoekers, die in deze 
periode het enige doel}lunt van de wedstrijd maakten. Na de 
rust ging de strijd gelijk OIJ maar tot goals ·kwam het niet 
meer. De punten gingèn dus-naar de bollenstreek. 

Zou een wedstrijd beslist v10rden door het aantal kansen, 
ongetwij:feld had-Lens •met flinke.cijfers gewonnen. Aángezien 
~chter niet de verkregen, doch de benutte kansen tellen, bleef 
ons eerste met ·lege handen._En qaarmede hebben wij meteen het 
probleem in Lens 1 aangestipt. Er is een·voorhoede-probleem, 
nader gepreciseerd een binnen-trio-probleem. Onze keeper is 
goed. Dat hij een foutje maakte, 1~aardoor het enigè doelpunt 
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doelpunt ontstond, zij hem ga~rne vergeven. Onze verdediging 
werkt goed en enige mistrappen, die wij vanmiddag.zagen, kun
nen rustig op rekening va.n het gladde veld en dito bal geschre
ven worden. Ook de kanthalves zijn goed voor hun taak berekend. 
Do voorhoede- is echter een probleem en dat deze wedstrijd ver
loren ·werd is voornamelijk, de schuld van het domme spel -van 

·onze aanvalslinie. 
De scheidsr.echter floot veel te veel en musiceerde 

in de tweede helft de wedsttijd volkomen dood. ~e waarschuwing 
die hiJ een van onze spelers gaf was echter zeer térecht en 
wij zouden deze speler willen adviseren deze waarschuwing ter 
harte té nemen. De naam van Lens als R.K. vereniging is er n.l. 
mee. gemoo_id. L d w • e • 

DE CLUBAVONDWEDSTRIJDEN. 
, Het ongezellige weer Zondag j .1. îs kennelijk niet 

stimulerend geweest voor diverse activiteiten. Het doelpunten
fonds werd bij de meeste <?lftallen " uitgestéld 11 èn ook de 
clubavondwedstrijden waren erg II rustig"· Er werd ·gespoeld: 

Biljarten: Klaverjassen 
Lens l - Lens 2 .' 42-100 L 6 ._ Lens 7 2693-3036 
Lens 6 - Lens 7 59-lOQ ens 
Lens 5 - Lens 6 84-100 

De stand in het algemeen klassement 
Lens 2 6 gesp. 10 pt. 

Il 7 6 9 
Il l 6 • 7 
Il 5 6 4 

En het progr:amma voor de 
Tafeltennis 

Lens 1 - Lens 2 
Lens 3 - Lens 5 
Lens 4 - Lens 7 

Lens 
Il 

' Il 

6 7 
4 2 
3 3 

volgende week 

gesp~ 

Klaver.jassen 
Lens l - Lens 7 · 
Lens 2 - Lens 5 
Lens· 3..: Lens 4 

4 pnt. 
2 
0 

Wil•J.Jager als contactpersoon in Lens 3 fungeren? 
Contactcommissie, 

VAN DOEL TOT DOEL. 
Lens 5 begon royàal met het missen van een strafschop, 

Een slippertje V/3,n de Wassenaardoelman werd door J.Kuypers 
afgestraft. In de tweede helft maakte G.Lam er 2-0 van. Do be
zoekers hadden hierop het antwoord echter klaar en verkleinden 
met een snelle aanval de achterstand, Met medewerking van de · 

• 
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1"~per - z~;gde - P .Eergenhenegouwen - ervoor, _dat - er - opl uch;;!~ -
twam (3-1). Het·,ms een _moeil;i.jke wedstrijd, met een goed re-

ful te.at.Na .±. 20 minuten bracht P.Haket· met een goe·d schot het 
bverwicht tot uiting, dat Lens G van het begin afaan in de wed
hrijd tegen Velo had ontplooid. Lons bleef sterker, maar door 
t,.et slechte veld en slecht schieten bleef de stand voorlopig 
t-O. 'P,Kemper nam. tenslotte nog t1,ee goals voor zijn rekening, 
waarvan de laatste na goed werk vart-W.v.Dommelon ontstond. 
·. Het zesde s;,eelde een niet grootse wedstrijd tegen 
RKAVV. De Leidsendammers gingen snel van start en hadden al 
.spoedig succes. H.Mulder profiteerde van een slecht.e uittrap 
en· maakte gelijk. "Daarna kwam Lens steeds meer in de meerder
heid, welke in de tweede helft in 2 treffers van v.Agthoven 
yierd uitgedrukt. . 
1 De wedstrijd van Lens 7 tegen het hoog genoteerde. El. 
twart 6 was e:r: eeri tussen gelmjkwaardige ploegen. De Wassenaar
ders namen na 20 min. de leiding, maar H.Janssen maakte uit 
èen pass vap H.v.Rijn gelijk. Zelfs scoorde hij nog eenmaal, 
fuaar de scheidsrechter had raadselachtige bezwaren tegen dit 
doelpunt. De 2e helft werd nat scoreverloop betreft een reprise 
van de eerste: El.Zwart hernam de leiding, doch v/Mourik 
maakté (uit een strafschop) weer gélijk. Ook de bezoekers 
kregen echter eon penalty toegeviezen,. welk8 eveneens ro,d be
nut. Zodat de punten, op het laatste nippertje, nog naar Was-
senaar gingen. · 

De wedstrijd Lens I - \kstlandia ,,as namrnlijks be
gonnen toen J.Nuy een corner nam.'Een back miste en P.Mol kon 

· van dichtbij scoren. Lens I juichte ! Hierna kwamen de gasten 
zeer sterk opzetten en bleven practisch de hele wedutrijd in 
het offensiGf. !fa + 10 min. kregen we Ben pcnal ty tegen. Deie 
werd naastgeschoten en Lens juichte weer ! De druk van West-
landia werd steeds sterker, maar er werden veel kansen ver
knoeid". EovGndie:n. stonden onze backs Nuytens en Straathof als 
±otsen in de branding. Ook spil de Boer verzette v<-el werk en 
in de laatste instantie was daar keeper Schulten" die-geen par-
don kende en ( met ruime assistEmtie van· de---bovenlat ) zijn 
qoel.schoon hield; In de laatste minuten steeg de spanning 
ten to.p; maar toen het laatste fluitsignaal klonk, had Lens I 
een zwaar· bevochten zege behaald op c..en veel sterkere tegen
stander. Alle hulde.voor het cnormo enthousiasme; rmarmóe ge-

,\l!?celd=\";rd. =========, ==============· ======= · · = · = _.· ==== .. === 

·' 
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DE LENS REVUE 

R·edac.tie: L.de We·e"~t en A.v.,Gastel .. ~ 
Gironummer: ,Penn .. I/.en s.· 33.67.11 

Secr. H.HoUkes,· 2e sd11J.ytstr.60.· Tel.324721 .. · 

.Terreinen Ockenburgh, einde· Laan van Meerderv0ort. 

JAARGANG 1955-1956. lfo. 10 3 November 195;5 . 
. ,;.. 

LEllS' ·' Z A K~.G E ~ ]).A: 

Donderdag 3 Nov. : 
.. 

Zaterdag 
Zondag · 
r1Iaandag 
~~7oec.d.ag -

5 Hov. : 
6.Hov.: 
7 Hov.: 
9 "ov· .l..J • " 

~ . . 
20.-..: uur: Juniorenleidersvergade- · 
ring. , 
Lens E-F.,.G-ll-I-Pupillen .. 
lfoderland - Noorwegen. · · 
Clubavond zonder v1edstri j den. 
De Vloensa.agmiddagclub. · 

. \''IE VERDI':lJT DE EERSTE GRATIS-KAART VOOR DE FEEST
AVOlrn ? 

,. •l:, . . 
· . .,,., 

•-~ .. ,-

Het doelpuntenfonds ! •· 
was ook al slachtoffer van het ·slechte w.eer, want 

..... geen wedstrijden, 8een centen. Ook a.s. Zondag .4 

valt er niets tfl verdienen, naar •volgende ·week gaan. 'i) 
we m(;it frislle moed verder .en halen we de achterstand 
in. 

Het Gáldo blijft: 

Aangenomen als lid: 
·no.43 N.v.Adrichen 
no.44 P.Poillot 

In ballotage: • 
no.46 E.Hilkhuyzen 

no.47 Fr.V/ar.isteeker 

,no.4s·P.Wisse 

no.49 J.Suijlrnrbuijk 

0 F F I C I E E L 

12-3-'1944 
1?,-1-1946 

Nieboerweg 17 
Hortensiastraat 135 

26-3-1943 Wapserveenstr, 172 
. · .. A.Hoefnagel, H.Houkcs .-
2-1-1943 Den Helderstraat 51 

· P. Jufferr,,ans, P .Meershoek 
10-6-1943 Hengelolaan 69 

P. Jufférmans, VI. Verhq;gen 
16..:6-1933 Druivenstraat 99 

F'.de Jong, H,Houkes;. · 

• 

,. 
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TOE1.'TIJZING KAARTEH IIBDERLAHD - NOORV/EGEN: 
Marathontribune f 6,-: J.Frijters 2x,J.11,.,cfnagel, 
Mevr.Hoefnagel-v.d.Ven,A.Krol sr.,P.v.d.Geest. 
Zijvakken I .f 4,50: J.Admiraal jr,.,J.Admiraal sr., 
L .Bom, C. Bontje, 11evr. Bontje-Visser, J. L ._Hoppêc::;:;::.·c·:.
wers ,D. Hugens ,Hevr. Hugens-Hierck,J.Jager,A;A.v.d. 
Laan,K. v. d .Laan,B. Splinter, VI. Vlesterhout ,r.levr. Wes~ 
terhout - v.d,Ler.i. · 
Zijvakken II f 3,-: J.Doortman jr.,J.Boortman sr., 
W.Boortr.ian,J.v.Grieken,H.Jacobi,J.Jacobi,G.v.d. 
Yiaart. 
Staanplaatsen .f 1,50: P.Bergenhenegouwen7C.Bogis0h_ 
H.Brussel,B.Lucas-Luyckx 2x,A.lioyken,s,C.K.Loykens, 
E .. Polman,G.de Roos 2x,J.Stoltenboi·g,B,Witters, · 

-~ . Guikers • 
Afhalen van de kaarten Vrijdag 4 ifovember 1955, 
tussen 20 en 21 uur bij H.Houkes, 2e Gd1:;;·tstraat 
60, 
Per plaats wordt f O, 10 ac1ministratiès1rnsten bere~ 
kend. x-x-x--x-x-x-x-x 
Bestuursvergadering 28 o,:-~r~·-- 1955.,. 

In deze V8rgadering werd de toelating •·~n 14 
nieuwe leden bekrachtigd .. 

Aan de hand van de ingekomen .r·e..,.1.:.~·J . .:.;~ ·::-011 ,.,::. ~~ -

verse cor.imissJes werd de gar.g van zaken in de ver
eniging diepgaand besproken. Ondermeer zal op korte. 
termijn worden or.derltocht, of het .n:ogelijk is de 
training uit·te breiden en event, ook de Zondag 
jmüorenelftallen in te schakelen. 
. Goe.él.keuring vrnrd i:;ehecht aan het verzoek van de 

technische cm:iraissie het s. s. sycteen ook voo1 ,::_.__ 
juniorenelftallen voor te schrijven. Als gevolg· 
hiervan zullen met de juniorenleiders enkele be
sprekingen worden gevoerq. 

Het voorstel van de juniorencommi::;sie om in '' 
Woensdagmiddagclub meer aandacht aan de ople"u~ng 
te besteden werd gaarne aanvaard. Een tv•c.:.ue veld 
komt beschikbaar. . . 

Op ve-rzoek van de elftalcommissie werd aar. een 
junior toestemming verleend in een seniorenelftal . . 

• 
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te spelen. • . . 

De plannen voor het op 18 Dec. a.s.. te servere;n 
ontbijt in Amicitia en de daarna te vertonen Lensfilm 
hadden instemming vah het Bestuur. · 

De toewijzing van plaatskaarten ·voor llederland 
li"oorwegen werd geregeld. 

H.Houkes, secretaris. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 5 UOVEtIDER 1955. 
2, 15 uur LenS' E - Quick Steps Terrein 1 lokaal· 1 · · 
2.15 uur K.R.V.C. - Lens F Terrein v.Vreden-

3---
3---
3-35 
2.--

uur 
uur 
uur 
~Jur 

Lens G - Valkeniers 
Bl. Zwart- Lens II 
Lens I - Verburch 
Fupillen - Valkeniers 

OPSTELLII: GEIT: 

burchv1eg 74, •Rijswijk 
Terrein 2 lokaal 1 
Kitwijkseweg, Wass. 
Terrein 1 lokaal 2 
Terrein 2 lokaal 2 

Lens E: G.de Haas; R.Blok,J.de lleer,J.Hoefnagels; 
H.Dietz,C .v .d.Zijden; J .de Gruijter,F.de Groot ,J,. .. Lut
terman,W .Stoové,P.Davis. Res.: G.de Roos. Leider 
Dhr. E.Sarolea. , -- · 
Lens F: J .Ansems; L. v. d .ileer ,H. Osse ,A .Hartman;P ,.Klink, 
D. v .Anesfoort; G. v .Doorn, IJ .Drabbe, IÇ.Admiraal ,3 .Hen
drichs, V/. Vliegerink. Res.: J.i!:Iol. Leider Dhr. G. Kem
perman. S=enko~st 1 .30 uur Lijnkamp., de la Reijvrng. 
Lens G·: J.Goemans; H.de Haas,P.Haket,V/.Venderbos; e.v. 
G;ein,A .nowee; Vl. v .Dommelen, J .Middendorp, P .Kemper, 
H.v.d.S;ek,G.v.Duuren. Res.:P.v.Pelt,J.Olijhoek. 
Leider Dhr. G.Lam. -- · , · 
Lens H: G.Halleen, M.Harilers,n.H.,!!.Heerschop; ·J.ilos, 
To.Zilfhout; A.Thomas,M.Kriek,R.Roodbol,G.Olijhcck, 
P.de Haas.. :Res._: J.Nuy,F.Hoefnagel. :J:,eider Dhr. A.v. 
Gastel: Samenkomst 2 uur voor het Metropole theater. 
Lens I: .P.Schulten; C.Huytens,R.Dekkerkleijn,R.Straat
hof;P.de Groot,V.Nowee·, H.de Boer,J.v.Oort,A.v.Zeeland 
G.v.Beek, P.l\fol. Res.: L:ter i'leer,J .. Schuttenhelm. 
"Leider Dhr. A.R~ijgrok. 
Pupillen: W.Burghouwt; J.v.d.Kn(l.ap,H.Nieuwenhoven, 
N .Pannekeet; P .{iieuvienhuizen, J. IIeijer, B .IIegens, 
S.Douw,B.Thomas,J.Hegens,J.Veldink. Res.; F.Duijm, 
J.Boin,A.Versteegh,A.Selens. Leider Dhr. G. Lam. 

, 
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Niet te vermijdqn afschrijvingen tijdig schrif

telijk aan Dhr. lileershoek, Lunterenstraat 123. 
x-x-x-x-x-x-x 

BIJEEiTKOMST JUITIOREITLEIDERS. 

Alle.leiders van de juniorenelftallen worden 
hedenavond, Donderàag 3 lfovember, om 8 uur ver
wacht t.h.v. Dhr. J. Willems, Velpsestraat 81. 

· Juco. · 

· RESULI'ATEN VAN 29 Ei'T 30 0CT0BER 1955. 
In verband met de slechte toestand der terreinen 

werden alle vwdstrijden van onze elftallen Zaterdag 
· en Zondag afgelast. 
pomnetitie-indclingi . 
Ingedeeld bij: Lens 6: V.D.S. 5; Lens E: Valkeniers 
Lens I: D.H.B.R.K. . 

V A R I A. 
-- na een -langdurige ziekte is overleden de echtge
note van de Heer Doon, de tcrrein.~eester·van 
spo'rtpark Oekenburgh. Wij willen niet nalaten hem 
langs deze weg onze oprechte deelr:eming te betui-

· gen. 

De puntenpot". 

De aanhoudende regen .van•vorige week had vele 
terreinen zodanig doorweekt, dat de afd. den Haag 
zowel voor Zaterdag.als voor Zondag het gehele 
programca afgelastte. Het Roodenburgterrein bleek 
evenmin bespeelb::iar, zodat ook het qerste ge.dwongen 
.vrijaf kreeg. Wij nocten dus het eerste voetballo
ze wee~end van de competitie 1955/1956 noteren. 
De stand blijft onveranderd. Van d8. gelegenheid 
willen wij echter gebruik.maken-om de standen in 
de afdelingen van Lens 1 t/m 4'te spuie~. · 



-. 
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W .II 3e kl. B Je klas G 
R.V.C.1 7· 1 1 17- 8 ·, A.D.0.8 5· 9 119- 9 
V.V.P.1 6 10 14- 8 · Voórb. 2 6 9· 21.!.12 
Roodenb.1 6 9 18- 8 Quick 5 5 6 18-13 
Laakkw. 1 7 7. 14-14 S.H.S. 4 5 6 11- 9 
Hillegom1 7 7 13-16 A,D.S. 2 4 4 8- 8 

-. Ripperda 1 7 ~ 11-14 Lens 2 5 ·4 11-13 
G.D.A. 1 • 6 10- 9 D.H.L. 3 5· ·3 10-12 
V.V.S.B.1 6 5 15-15 iJaaldw. 2 4 2 , 9-14 
Lens 1 5 4 . 7-10 Rij SVlijk 3 5 1 . 9--26 
H.P.S.V.1 " 5 . l~=f~ • · T·. Y, B . B0

• 1 15· 
~phCFl 1 . 6 .2 12--19 

klas C 2e klas ]) 
-Delfia 2 6 9 23-14. ~e Vierve é. 6 12 39- 6 
G.D-.A. 3 6 7 19-14 Rava 3 6 9 · 21-10 
K.R:V.C.2 6 7 14-16 G.D.S. 2 5 7 15- Q 

~ 

Gr.W.Vac2 6 6 28-25 · Velo 2 5 7 18-12 
B.E.C. 3 6 6 16-16 D.H.C. 5 6 7 16-17 

·vios 4 6 . 6 20-20 Or.Bl. 2 5 5 10-10 
Rijsw. 4 6 6 1 9-21 . Lens 4 6 4 . 16-20 
Duno 2 6 5· 13-13 Postd. 4 6 3 13-27 
Flam. 3 6 4 13-14 Delfia 3 5 2 . 10-24 
Lens 3 6 4 H.v.Holl. 6 0 8-31 19:-31 

Pottenkijker. 

V A R I A 

Junioren, oefening baart kunst; 
oefent op Woensdagmiddag!! 

-- Lensers die Zondag de verrichtingen van het Neder-
, - · ." ~ elftal op het televisiescherm v1ilJ'.on volgen, 
kunnen daarvourterecht in èafó Hierck, Apeldoornse~ 
laan. Zoals bekend zàl zijn, wordt alleen de tweede 

· holft ui tgezortden. Deze begint om half vier. Junioren 
zonder geleide geen toegang. 
- H;v.Niel liet vorige 0eek een linke~ voetbalschoen 
r.chter. V!ie stak deze in z'n zak? Het adres van de 
schoenloze voetballer is Helmerstraat 130. 
- Zaterdag werd op de ijsbaan gevonden een windjack. 
Terug te ~ekomen bij Dhr. A.v.Gastel, Tomatenstr. 166 
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OVER TWEE MAANDEN 

Is _het Lenig en·Snel Jubileumfeest alweer voor

bi·j .- Vergeten zal het dan nog niet sijn, want het 

belooft onvergetelijk. te worden. 14 l\ledewerlrnrs aan 

_ de revue en een heel orkest onder leiding van André 

van Wattingen plus nog een elcctronisch orgel! 

Daarna een gezellig b"il met een dansje waarbij ge

legenheid te ove"r zal zijn om oude vrienden en be-

·kenden te ontmoeten. Dit alles tezamen voor de · 

somma van f 2,75. 't Is eigenlijk te gek, maar aJ

lah, Lenig en Snel bestaat maar ééms 35 jaar. 
De eerste weck van de kaartverkoop is vlot ver- · 

lopen, maar het moet nog beter '-Narden, willen wij 

. bereiken wat wij ons voorgesteld hebben: eind no

vember de zaal vol! Laten wij allen ons best doen 

om gezamenlijk dit doel te bereiken. 
Willen de leden·s~$arders die toegezegd hebben 

het bedrag ineens te voldoen dit·zo spoedig moge~ 

lijk betalen.of gireren? 
Nog even de ndresseni 
P.Krol Suezkade 55, 
-A.v.Gastel Tomatenstrao,t 166, 
P.v.Elferen Appelstraat 90, 
J. Jager V/eitnarstraat 67, 
W. Verheggen r.!aartensdijklàan 559, 
H.Houkes 2e Sohuij~straat 60. 

JUNIOREN EN" FIETSE!î. 
Als de geruchten waar zijn, verschijnen sommige 

junioren bij verre uitwedstrijden OIJ de plaats van 

samenkomst met iets, dat niet meer is clan een · 

(zwak) frame met (slechte) wielen, waaromheen veel

veelvuldig klappende banden, het geheel in beweging 

gebracht _door trappers die zo nu en dan afbreken en 

een ketting, die minstens 10 cm. te wijd is. _ 

_ Waarschijnlijk is dit wel een be6tje 6verdreven, 

maar toch zou het prettig zijn, als ervoor gezorgd 

werd, dat de kans op peèh vÎat verkleind wonlt. Ten

slotte 1s een kapotte fiets niet alleen een last 

voor jezelf, maar ook voor de anderen. En met wei

nig moeite zouden de meeste mankementen voorkomen 

kunnen worden. 

' , . 

\ 
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Redactie: L,de Weert en A.v.Gastel 
Gi:t01ummer: Penn. L.en 'S. :33.67.11 

j .• 

· ~ecr.H.Houkes, 2e, Schuyts:t,r.60-téi.324721· 
T_erreineri Ockenburgh, einàe Laan van·Meerdervoort · 

============================================================= 
JAARGANG 1955-1956 . N°11 10" November 55 . 

LENS I ZAKAGEND.P. 

Zaterdag 12 
Zondag 13 
Maandag 14 

November 
11 

'11 

Lens A, E - F - G - Pupillen 
Lens l '- 2 - 3 - 4 - 5· - 6 - 7-B:.c-D 
Clubavond. De wedstrijden gaap weer 

- verder ! 
Woensdag 16 11 De Woensdag.;,iddagclub. 

_A.S. ZONDAG WEER: HET DOELPUNTENFONDS. 
==========================================·=================· . . . 
HET DDELPUNTENFONDS. . 

. bleer" ook de.ze 11eek met _legé handen. Het 
wÓrdt tijd dat we weer eens flink de hoogte ingaan. A.s. zo·n
dag is daarvoor ee_n goede gelegenheid. Mogen 'we op alle ,incas-. 
seerders rekenen? Wil O.Nieuwenhuizen in Lens 6 de geiden 
ophalen ? ,,, 

HET ZOEKLICHT, ,· 1 

zouden·we j.l. Za;terdag richten op KRVC-Lens F •.. 
Toen wij- echter bij hèt KRVC-tè'i·rein arriveerden j'las de mist 
zo dicht, dat de wedstrijd bij gebrek aan volQ.oende zicht niet 
kcin doorgaan. Daarom deze week __ -~-_een zoek_licht. · il 1. de W. 

' . -OFFièIEEL 
Aangenomen als lid. 1, 
lt- 0 40 P.de Koning 25-5-46.D. Ho-~henraadstr.147 

45 · H.v.Oostveen 10.12.41 Dr~ivenstraat 83 
' 46 E. Hilkhuizen 26.3.43 Wapserveenstr.172 

47 Fr.V/amsteeker 2.1.43 Den Hélderstr. · 51 .• 

. , . 

In ball etage: . J· _ _ 
n°4$ · N.V/isse 10.6,43 Hengelostr.69 Bhr.P.Juffermans,Verheggen 

49- J.Suijkerbuijk ;...10.6.33 Druivenstr.99-F.de Jong-Houkes 
50 G.Scipio· 21.1.44 He1'schel$tr.32 Dhr.Juffermans-Sarolea. 

Nieuwe donateur _ 
Dhr. J. Schaareman· Rembràndtk~de, 90 Rijswijk, 

.,· 

.. 

, 
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PROGRAMI\IA SENIOREN VOOR ZONDAG 13 NOVE1IBER 1955. 
- 2 uur Lehs 1 - R.V.C.l Terrein l 
-2 .30" Lens 2 Naaldwijk 2 " 2· 
-2.- " BEC 3 - Lens 3 Buitenwa:terslo t - Delft 
-12.-" DHC 5 - Lens 4 Laan v.Vollering - Delft 
,.,12.- 11 Westerkw.5- Lens 5 Duinlaan. 
-1.15" Lens 6 - Wilhelm-. 7 ~errein 2 
-12.-H Lens 7 - VCS 7 11 1 

-:-:-:-:-
OPSTELLINGEN 

Lens 1 
==---=,c.Kochi, P.v.Elferen, H.Kemper, H.Haket, 

J.Adniiraal, J.Ras, A.v.Luxemburg, F.de Jong, H.Kortekaas, 
G.Verhaar, J.Wustefeld. Reserves: J.v.d.Meer, P.Oranje, 
R.Mahieu Sr. Leider: J. Willems. 

· Lens 2A.ten Dam, H.Helmich, E.v.Laarhoven, J.Roo-. 
z·unburg, A .Hoefnagel ,A .Hoppenbrouwers, V.v. Laar hoven, B. Luijckx 
R.Wl'stefeld, W.Hcgge,F.v.Niel. Reserves:L.de Boer-H.de Bakker. 
Leider.: Dhr.A.de Weert 

Lens 3 J .• v .Gee,st, J. Lelieveld,A. Bogisch, S. Vloemans, 
H. v 5iel ,B.v. Velzen, J .Jager ,J. Beijersbergen, P. de Leem;, C .Hoo
g.::veen,A. v. d" Lans. Reserve~: L._NicsSen. Leider:Dhr.I<:isenbergcr 
S«menkomst: 12.45tiur Hollands Spoor. 

Lens 4J.Frijters,P~.dc Heer, P.Krol,A.Linneweever, 
A·. v .Gastel, J .v. Westing,A ,Zuidwijk ,F. v .Luxemburg, L.Knijff, 
H. v. Viesting,A .Ruijgrok. Reserves: E. Löwensteijn,A. Onderwater 
Samenkomst: 10,.45uur Hollandse Spoor, , 

Lens· 5H,EisE1_nburger,J.v.Luxemburg,A.v.Gein,J.Boort
man,B.Vink,G.v.Gein,J.Jorink,G,Lam,P.Bergenhenegouwen,L.Bom, 
H.Kuijpers. Reserves : E.Sarolea-F.de Jongh. 

Lens 6B.Borsboom,W .Kl ünne11, C .Bogisch, J. Veenman,. 
R.Becker, C ,lfieu.rnnhuizen,M. Semeijn,G. v .Agthoven,H.Mulder, · 
J.Alsemgcest,G.Hend+iks. Reserve·: H.Molenkamp •. 

Lens 7A.Blok,J.Ballering,A.Krol,F.Mourik;H.v.d. 
Boogaardt, J .Bontje.;K. Wallàart ,M.Hollander ,H. Janssen,H. v. 
Rijn,J:Bom. Reserve:" P.v.Onna. 

, -:-:-:-::-
, . Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 

Zaterdagmo;rgen, adre~: _D!j.r,P:J.de Leeuw, Vlierboomstr.596 -.-.-.-.-.-
.. 
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' PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG, 12 November 1955. 

-2.45 uur Lens A - D.H;C. Terrein 1·Lokaal 1 
-2.45 11 D.H.L. - Lens E ·Terrein 1- Laan van Vollnf;tilè 
~2.45 11 Lens F V.V.P. Terrein 2 Lokaal 1 
-2.45 11

• 'KRVC - Lens G v.Vredenburchweg 74 Rijswijk 
-2 .- " Pupillen-Valkente:rs. Tçrrein 2 Lokaal 2 -~---.-.-
PROGRAM!l'lA JUNIOREN VOOR ZONDAfl 13 November 1955. 
-1.15 uur Bl,Zwart-Lens B Terrein Katwijkseweg-Wassenaar. 
-3.- il Velo Lens C "Harry Hoekstr.Wateringen 
-3.- . Il Rava :.. Lens· D " Zuiderpark. 

-.:- :-: - :-
SAMENSTELLINGEN 

Lens A · .· · · · · 
==-=:'flR.v .Wes·ting,P .Jans ,J .v .d.Meer ,C.Meers'." 

· hoek ,A. Burghou11t, C. Vel dink ,J. v. Bussel ,H.Prçippe)'.',H ;;, .d. Toorn, 
C.Fortman,B.Plat.Reserves:U.de Gruijter,H.Lancée. Leider: 
Dhr.J.Willems. L B 

. . ens R.de Waart,P.v.d.Geest,N.de Gruijter, 
R.Suijkerbuij'ck,F.Heerens,J.Groothuis,C.v.d.Boagert,H.Lancée, 
A.Smabe:i;s,H.Beijersbergen, C.v,d.Breugel, Reserves:F.de,Groot 
J.Hoefnagels. Leider: Dhr.C.Bierhuizen. Samenkomst: 12.15uur 
1 t Wachtje-lfalieveld. • 

.• 

. Lens C. · ~=----,_.,.. Lunet ,A .v.d. Laan,M.Franken, J .Stol tenberg . 
II. Brockhans, C .Herold ,R. Groorhuis ,H .Witters, G. Jehee ,s .Dijkstra, .·· 
J.Brussel, Reserves: c';v.d.Zijden, R.Blok. Leider: Dhr.P.Juf-· 
fermans, Samenkomst : 2 uur Haagweg -hoek Thorbeckelaan. 

Lens D · ·· ; ' · · ' . · · ~ ' . , · ==--=n. Taat,G.v .d.Waart,H.Pennings ,II.Pels "er,,. 
J. Tak,A ,Poels ,F .Burghom7t ,G .Kemperman ,G. Looyesteijrt, H .Roo::·!t 
duijn, P.Meershoek. Reserves: W.Boogaard en G.de Haas. Samèn-· 
,komst : 2.30uur v66r hoofdingang ADO-terrein. 

Lens E als de vorige week, benevens K.Admiraal ' . en H.Dietz. fü·serves :K.v.d.Laan en J .de Gruijte,r. Leider:Dhr., 
E.Salrilea. Samenkomst: 2 uur Ljj1kamp, de la Reyweg. 

'Lens F 1s de vorige .week, benevens G. de Roos. 
Reserve: R.Roodbol,M.Heerschop. Leider: Dhr.G.Kemperman. 

Lens G 1 d . ,_ b . C G . s e vorige weer., eneveps . v. ein, 
Reserves:M.Hardcrs, P.de Haas, Leider: Dhr.G.Lam.Samenkomst: 
2 uur Lijnkamp, de la Reyweg. . . . 

Pupillen als dé vorige week, beneve,ns A.Sel,e1,~. 
Reserves: j .Meyer, J .Boin,A.V?rstcegh,F.Duijm;Leider:Dbr,A ·l . .Gas~e . 

. - /. 
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l;lutatüs: K.Admiraal van F naar E 

•--· G •. de Roos van E naar F. 
!üsschien speelt a.s. Zi:sterdag nog een 2e- pupillenelftal 

.~en -.!edstrijd. D1;ln volgen nog aanschrtjvingen. Ni-et te ver

hijden afschrijvingen tijdig schriftelijk aan Dhr.P~Meershoek, 

- 'Lunt- renstraat 123. \ i. ' -:-:-:-:-
_llcsul taten van 5 November 1955. 
: Junior on 

Lens E - Q,uick Stc,ps · 0-0 
KRVC Lens F 
Ltms G Valkeniers 

DE PUNTLNPOT 

afg. 
8-0 

)Jl. Zwart - Lens H 1-3 
L0ns I - Vcrb=ch 7_0 
Pupillen 
Lens - Valkeniers 6-0 

-, 

I.v.m. Nederland-Noorwegen was e,r alleen voor Za

terdag een programma vastgesteld. De mist, dié' 0cht8r om k\/art 

voor twee kPam opzetten mur.ktc hGt -doorgaan van dè ,;cdstrijdc:ri 

bijna or:moe-dijk. 'i'och viCJl de buit nogal mee. 4 Juniorcmucd-

9trijden levorden 7 punten op. Vooral Lens G cm I schoten uit 

hun slof. En wat zegt U van dc,pupillcn, die hun eerste over

rdnnin-g maar meteen mt•t grote cijfers behaalden ? 

• , De stand ria d6 80 rondt:: 
Senioren 38 14 5 19 33 98 - 103 
Junioren 53 27 4 2'1 56 150 -' 130 
Pupillen 8 l 2 5 4 7 - 14 

99 42 11 45 93 255 - 247 

0.87 
1.06 
0.50 
0.94 

-----==-=---=----====-.--------=---=---
en_ hier volgondan de standen bij ' Lens 5 

2e klas H. · ~e klas -N 
Lens 2· 6 11 27-11 Flilmingo's 4 7 13 - 4 
Y/csterk,5 9 20- 7 VGS 6 5 7 12 - 5 
RKAVV 4 6 - 6 26-11 Wilhelrn.7, 5 6' 12 - 6 
Wass.5 6 7 2e-19 Rijsw.7 5 6 12 -11 
VVP4 5 6 28-13 VVP 7 4 4 9 -13 
SOA4 5 4 11-30 - RKDEO 6 4 4 6 -10 
Arch,5 5 1 11-22 W.'kw.7 4 4 3 - 8 

- Maas 4 4 0 6-27 L,ms 6 6 4 12 -11 

-~· Wilh. 4,x 4 -2 7-24 VDS 5 0 0 0 - 0 
x 2 pnt.in mind.w.n,o. RKAVV6 X 5 -2 ·e -19 

x) 2 pnt in mind.v,.n.o. 
Pot ten.lci,iker. 

-, 

en 6 
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VARIA 
Op Woensdag 2 Nov. bh:ef op Ockenburgh een Lensshirt. Te

rug te bekomen bij Dhr.A.v.Gastel, Tomatenstraat 166. Hier be

vindt zich eveneens een windjack, dat een van de Lens junioren 

Zaterdag 29 Oct op de ijsbaan achterliet. En natuurlijk nog 
veel moer .·. -~. · ).. 

DE CLUBAVONDWEDSTRIJDEN 
_ hebben nogal veel staenatie ondervon

den: 2 weken geen vöetbal voor de Lenssenioren, dus ook 2 x 

·_ een sti_llo clubavond. Maar _a.s. Maandag gaan we r1elr door. Het 
' . ' 

programma : 
Tafeltennis 

Lèns l - Lens 2 
Luns 3 :- Lens 5 

· Lens 4 - Lens 7 

Klaverjassen 
Lens 1 - Lens 7 
Lens·2 - Lens 5 
Lens 3 - Lens 4 

' 
llu er al heel wat r:edstrijden gespeeld zijn, vmrdt het 

erg _moc,ilijk nog op Muai~daeavond hGt programmri te 1'/J.Jz1gen, 
zoals _in het verleden enkele malen nodig is ·géweest door het 

~ niet verschijnen van d0 afvaardiging van bv. LE.ns -4. Wij vcr

wachtE,n daarom, dat dit verder_ achterwege kan blijven. 
Wil J.Jagcr als contactpersoon in Lens 3 fungeren? En 

C .Nieur:cnhuizen in Luns 6 ? Cont~ctcmmmissie. 

Deze vloek· 
zijn er he ll "'.at belangrijke ontmoetingen van Lens-· 

elftallen met prominente tégenstand0rs. · • 
All0rcerst 1,illen wij noemen de wedstrijd van Lens 5 

dat d0 grootst0 concurrent, Westerk11artior 5·( zie competie

stand) aan d!è Duiniaan gaat bestrijden. Als deze wedstrijd 

gewonnen v;o:;dt, zitten er moo~e perspectieven in voor het 

vijfde ! · 
Precies dezelfde situatie is er bij Lens E, dat TIHL 

bezoekt. In het hol van .de Leeuw dus. Ook hier ziet het er 

bij een overwinning goed uit. • 
Voor het eerste on het A-8lftal staan er ook zware 

wedstrijden voor de d<èu.r : b9ide krijgen de koploper op be

zoek, resp. RVC en·DHL. Zal het _eerste weer eans " ksmpioencm

doder II zijn ? En 'zal het A zich voor de smadelijkè nederlaág 

kunnen.rc:vanchcren? Het zijn heel moeilijke opgaven. En ze 

eisen - wil men ze redelijk oplossen - dat de sp€.lers zich 

volledig geven. De steun van supporters is heel ,iellêom ! 

. -~: ' 
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VAN DOEL TOT DOEL. 

In de Yre,-strijd Lens E-Quick Stops ,risten do 
voorhoeden zich zeer weinig kansen te scheppen. Beide verde
digingen stónden hun mannetje. 

De eerste helft gaf een gelijk opgaande strijd 
te zien. Door ·de hinderlijke -mist werd het spelen zeer bemoei
lijkt. Toch kregen de om,en enkele scoringskansen, maar het 
schot was slecht. 

' Na de rust hetzelfde spelbeeld. En wat beter 
spèlond LEms,, dat niGt tot doelpunten kon komen. Tegen hot 

,einde probeerde onze achterhoede door sterk opdringen de bei
de punten nog in ·de nacht te slepen. Hierdoor kregen de Quick 
StGps voorwaSttsen twc,cmaal gelegEmhcid door te breken. Snel 
uitlopen van keeper de Haas voorkv,am 0rger. Twee ·minuten voor 
tijd kroeg spil de Hèer· de kans van de dag. Zijn'te.zachte 
schot w,nd echter gestopt. 

Tegen DHL zal uit een ander vaatje getapt 
moeten v,orden, jongens ! 

Tegen een zwak Blauv;-Zwart spoel de ons H-
elftal een sl0chte wedstrijd, die t~nslotto in u.n 3-1 over
winning eindigde. Aanvoerder Roodbal opende·· voor Lens do sco
re. Verschillende kansen werden vervolgens om zeep gcho,lpon 

_en kort voor rust scoorden de blmm-zwarten tegen. Onze 'spil· 
!JJ::takte de grote, maar door het tc,vc,el achterblijven· van de 
beide halfs wel enigszins vcrklaarba:rn ,fout tever naar voren 
_te trekken. Dit leverde ons hi:,t t,reede doelpunt op, toen zijn 
harde schot door de Wassenaarse doelman niet voldoende ge
stopt werd en 1!.Kriek er als de kippen bij was om de bal hoog 
in de touwen te jagen, maar daartegenover stond een groot aan
tal uitc,rmate griezelige situaties op de Lcnshelft, die alleen 
door het buitengewoon zuakke s.oel van de blaur, zwarte voor
hoede guen goals tot gevolg hadden. De stand v,erd zelfs 3-1, 
doordat A.Thomas na een· corner zijn c.erste Lens-doelpunt wist 
te-scoren. De overwinning was verdiend, maa:i:, niet vèrdienste-

' ', lijk. 
In de eerste helft van Lens G-Valkeniers 

was L€ns wel iets sterker, doch de gasten boden goede tegen
stand. Hierdoor en mede door enkele gemiste kansen onzerzijds 
ging de rust slE,chts met een 1-0 voorspJ;"ong in. Dit doelpunt 
werd gescoord doór P.Kemper als besluit van een goede combi:-

' 
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na.tie. Na· de ri,st werd het spoedig 2-0 door Middemdorp ·en even 
later verraste eert geelblauwe v.erdediger zijn eigen doelman. 
Hierdoor was de weerstand à.er Valkeniers gebroken en kon Lens 
nog 5 keer de roos.raken •. Middendorp, Vendcrbos, Kemper, v. 
Dommelen en v.d.Spek waren de m.akers •. 

Ons elftal speelde een vrij goede wedstrijd, speciaal 
Loek Nowee stak in goede vorm ( méér doen ! ). Peter Kcmper 
wilde. het te veel alleen doen en vergat soms zijn medespelers 
in het spel te betrekken ( niet meer doen ! ). 

Van aanvoerder van het I-elftal vernemen wij : 
In de mist wist Lens I een overwinning te behalen op 

Verburch en mll met 7-0. De wedstrijd was nog niet zo lang 
aan de gang of de· midvocr strafte een fout van de kc;eper, die 
de bal liet vallen, of P.Mol màakte het 2e, N.de Boer het 3e 
en midvoor van Zeeland het 4e doelpunt •. 'Met deze 4-0 stand 
ging dG rust in. Na de hervatting trok Lens, gesteund door de 
aanmoedigingen langs de kcnt, W8ür tert aanval en wist nog 3x 
tot scoren tu komen. Als er· iedere wedstrijd zo met volledige 
overgave guspceld wordt, eindigt het I beslist op een van de 
bovenste plaatsen. 

. De pupillen hadden hot. tegen Velkéniers, dat met 10 · 
man spe;elde, niet e;rg moeilijk. Toch hc.eft Lens er hard voor 
gewerkt - spuciaal H. lîil uv:cnhoven r:as Zû&r actief - zodat ,•te 

· met hun eerste ovc·rwi·nning ( 6-0 maar li.efst ) erg blij kunnen 
zijn. Rtohtsbui ten Hans lvfogcns, moet niet te lang wachten mot 
het afspelen van de; bal; midvoor B. Thomas moot bedonkèri, dat 
een voetbalploeg niet uit 0en, maar uit elf spelers bestaat en 
dat met samenspel meE:r bcrdkt wordt dan mot gerege1d pinge-
len· · · · 

. A.v.G;·:. 

· EEN WEDS'i'RIJD IS NOOIT Vl.RLOREN 
• voordat het laa-t:,te flui tsig

naal klinkt. :Cit is misschien wat sterk gezegd, maar or zijn 
sterke staaltjes op dit gebied. Ook dm de Lens-historie.· Zo.· 
stond een juniorenelfta,l tegen Wilhelmus eens een. kwartier 
voor het einde met 5-1 achter •. Hopoloos nietwaar. Maar het 
werd een 6.:.o overwinni~g. En Lens. l stond eens tegen Rouw-
koop met 5-2 voor. En het vcrioor mot 7-5. ' 

Bijzondere prestaties ! Dacht U, dat het alleen maar 
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delingen in de vorige Lensrevue ge-· il 
lezen. De namen van do medewerkers il 
zijn U eveneens bekend. -En als U in il 
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naar de KRO hebt geluisterd, zal hot ll ,; 
U opgevallen zijn, dat do nnmon van il :,,. . l 
onze medewerkers ook in de KRO- ll ü, : 
tournee voorkomen. Hot programma van 11 · , 
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Redactie: 't,de Weért en A.v.Gastel 
Gironummer : Penn. L. en· S. 33;67.11. 

Secr: H. Haukes, 2e Schuytstraat 60, tél.324721 
Terreinen : Ockenburgh, ein_de· Làan van Mèerdervoort. 

~------------------------ ===------·-====----==-========~~---=-
JAARGANG 1955 -1956 N°i3 24 November 1955 

. - , ------ --- ; ------ --- --------=---,,.-- ·-

Vrijdag 25 November 

Zat"erdag 26 November 
Zondag 27 November 
}ilaandag 28 November 
'.VOensC:ag 30 1-Iovenber . ' 

' . LENS 1 . ZAK.AGENDA-

8 uur -Bestuur'svergadering t·.h.v. dhr. 
H.Houkes. 
Lens A-E-G-Pupillen 
Lens 1-2-3-4-5~6-7-B-C~D-F. 

•. Clubavond met wedstrijden·-:
• De Wocnsdagmidd9-gclub. 

--- " ---------------------,----------------------------------------
. OVER 3 1/2 WEEK , LÉIS ' ZEVENDE LUSTRL'M ! 

. . 
=-=--;::;::.:::::======::-====-=======---:::::::=. ==- =- ===;;;::;::;;;::;::;::;::::;::;::;::;:::;:;::;::...!:;::;::===========:;:;==- ' 
XIEr_ DCELPUNTENFO:ms . -~ ' ,; 

Deze week haalden ·enige elftallen hun achterstand in,: 
.r.:aar ~cns 7 laat regelmatig verstek 'gaàn. Al 'hebben enkele spe-• 
lerc van dit elft,ü reeds vooruit bei'taald, ·wij geloven toch· ·· · 
1.1iet, tla,.t á.it. voor allen geldt; .. • Zpu !L J·allssen er weer eén? aan 
rlilJe!l denken ? . 

. De opbrergst was 
Lens l •• f .4,40 Lens 3' ' f. _l .-' Lens 6 f .1.19 

" 2 •• · 1. 41 " 4 ·. .• • • -il. .. · " 7 -·. -
Het sald~ per J4 1;ovembe.r wàs f. lC,'., 78 
Deze week ontvangen • • • • • • 9 ... 
Stand per 21 Nov.55 1 f. ·173-·7e 

====== 
----- ~-·-·- ---~====,---~-·--···--~----··---'-· OFFICIEEL --~•-.•·-·· In bp ·aotàge: . _ . . . , .. 

n°51 A. Be~k v.bstadestr.272 ;·geb.:20.3.32 H~.Houkes-Hoefnagel 
52 H. Raayrnakers Kri tzingerstr. 87 22. 7 .42 " 1,!ourik-Houkes. 

. . . . .,' .. 
·•· I' -1; 

Bestuursvergaàering , · 25 lfov.55 
Schuy'tstr.60-. Aanvang 8 uur .. _ 
a:eren Lè:î.á.ers en Aarivtièrde'rs· ! !, 

ten huize van dhr.Houkes, 2r, 

.Onze voorzitter verzoekt 

./7'· 
-.: ./ 

.. ; 
,· 

U:nogmaals 
. .. -. · . 

. '<-: ·_·; 

.- ' : r---.....·' .. :-
, --/ . . .,i:. 

- • ;.ii ........ 

/ 

dringend hem zo 

' ' 
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s;:ioedig mogelijk de uitslagen van de wedstrijden op te geven. 
Het telefoonnurmner is 119509. · · 

-:-:-:-:-:-
NOODKREET. 

De competitie is nauwelijks 2 maanden oud en er z1.Jn 
reeds 4 ballen verl.>ren geraakt. ·Misschien zegt het U meer als 
dit in ge~d wordt uitgedrukt? Nu dan, dit is gelijk aan een 
verlies van f.100.-. U begrijpt even goed als ik dat dergelij
ke ve~liezen'voor onze verenig~ng gevoelige aderlatingen zijn 
en daarom JÇ_AN en MAG dit zo. niet langer doorgaan en ik roep 
dan ook de medewerking in van AL~ leden, jong en oud, om te 
trachten het zoekraken van de ballen te voorkomen, Mag ik 
hierbij op speciale medevierking rekenen van de aanvoerders 
(ook van de junioren-elftallen), leiders en keepers? Bij voor~ 
baat dank. ' 

,., J. Wüste:feld 
vomm. ,van -cerrernen en- mat. 

-:-:-:-:-:-
PROGRAl.'.MA é:ENIORJ,,N ZONDAG· 27 NOVE!rnEF. 1955 .

- 2 uur Lens 1 - VVP 1 ~errein 1 
• 12 " Lens 2 - ADO 8 • Terrein 1 

12 " Lens ·3 - kRVC 2 Terrein 2 
2. 30" · .Hoek v .Holland2Lens 4 Zek':enweg Hoek v .Holland 
1.45" Lens 5 - S.O.A,4 Terrein 2 . 

12 .• 30" VDS 5 - Lens 6 .Benoordenhoutseweg/Waalsdorperlaan 
1,15" KRVC 6 - Lens'{ v.Vredenburchweg Rijswijk. 

OPSTBLLINGENL ,. ns 1 
G.Kochi, A.v. Luxemburg,P. v .Elfe'ren,H,Haket, 

J.Admiraal,J.Ras,H.Kortekaas,F.de ITong, H.v.d.Toorn,G.Verhaar, 
J.Wüstefeld. Reserves:H.Kenper,J.v,d.Meer,A.ten Dam. Leider: 
Dhr.J.Willems. 

Lens 2, t ' H ---,,, en Dam, H. eli!Jich,E.v.Laarhoven,J.Roo-
zenburg ,A .Hoefnagel ,A.Bogisch, V .v, L:,arhoven,A .Hoppenbroüwers 
R.Wüstefeld,W.Hegge,P.Oranje, Reserve: L.de Boer Lr-ider: 
Hr/A.de Vleert. 

Lens 3;.v,Geest,J.Lelieveld,B.v.Velzen,S.Vloemans, 
C.Hoogeveen,H.v.Niel,J.Jager,L.Knijff,P.de Leeuw,B.Luijckx, 
A.v.d.Lans. Reserve : F.v.Luxemburg. Leider:Dhr.H,Houkes. 

' 

, 
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,Lens 4J .Frijt·e~s,Ph.de He.er:,. P.Krol, J.Veenman,' . 

J. v. Westing,A. v .Gastel ,F. Schipperii;J .Beijersbergen,A. Zuidwijk, 
H.de Bakker,H.v.Westing. Reserve : E.Löwenste;Ljn. Leider: 
Dhr.Eisenbèrger. Samenkomst: 12.45 uur Loosduinseweg hoek 
Regentesselaan. Ver.trek W.S.M.bus : 1.05 uur of ander,e reis
gelegenheid, 

Lens· 5 · .. . · . · · 
H.Eisenburger, J.v.Luxemburg,A.v.Gein,J.Boort-

man, ~.Vink, G.v.Gein,J.Jorink,G.Lam,P.Bergenhenegouwen,L.Bom, 
J .'Kuypers. Reserve.: F. de J ongh. , · 

Lens 6B.Borsboom,'il.Klünnen,P.v.Onna,J.Al;emgeest, . 
R.Becker, C .Nieuwenhuizen ,K. Semeijn, G. v .Agthoven,l,l .Hollander, 
A.Onderwater,L.Niessen. Reserve: K.Wallaart. , 

Lens ·7 :P •• Blok, J.B;l1ering,A .Krol ,F .Mouri~ ,H. v. tl.Bo
gaard t, J. Bontje ,E .Sarolea ,H. l,,uldèr ,H. Janssen,H. v .Rijn, J ;Bom, 
Reserve: H .Molenkamp •. 

Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk Zater
dagmorgen, adres : P.de Leeuw, Vlièrbooinstraat 596. 

-:---:-:-:-:-
PROGRAMll,A JUNIOREN VOOR ZATERDAG 126 Nov.55. 
-2.45 uur Lens A Gr.W.Vac Terrein 1 Lokaa:I. 1 

2.45 Il GDA - Lens E ,. Il Ockenburgh , 
2.45 Il Lens G - DHL Il 2 Lokaal 2 
2.- Il Pupillen-Ra va Il 2 Il 2 

PROGRA!,iMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 27 NOV. 52, 
-12.- uur Lens B KRVC Terrein 3 Lokaal 5 
1.15 Il Lens C Gr.YI.Vac Il 3 Il 5 
2. ;50 Il Lens D Velo Il 3 Il 5 
1.15 Il Velo ·Lens F 11 Harry Hocikstraat Wateringen. - : -:-- : - : - ' ' . 

OPSTELLINGEN 
Lens· A . . · · =='--"""R.v. West.1.ng, P .Jans ,.J. v. d.Meer, C .Meers hoek, 

C.Ve_ldink, C.Fortman, J.v.Bussel,A.:Surghouwt, N.N.·, ff.Pröpper, 
B,Plat. Reserve : N.de Gruijter en J.Groothuijs. Le'ider :Dhr. 
J. Willems. 

Lens B als bèkend; reserve J.de Heer 
Lens C als bekend, benevens Th.Knijff. Reserve: 

C.Herold. 
' \ 

Lens D als bekend; reserve P.Straver,F.Hingelaar· 

- ' 
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Lens E : als bekend, benevens J.Ansems. Reserve: 

J .de Gruijter, H.v.Oostveen. · 

Lens F ( speelt op Zondag) 
J.Ansems,L.v.d.Meer,N.Osse,A.Hartman, 

P.Klink,W.Wiegerink,G.v.Doorn,G.de Roos,B.Hendr:idcs , N.Drabbe, 
W.Boogaard. Reserve: J.Mol, D.v.Amesfoort. Leider: Dhr.P. 
Juffermans. Semenkomst: 12.15 u. Haagweg-Thorbeckelaan. 

Lens G: als bekend, benevens W.Venderbos. Re
serve: R.Roodool, P.de Haas. 

Lenspupillen .' als. de vorige 1~eek, benevens 
F.Duijm en N.v.Adrichem. Reserve :A. Selens en H.Meijer. 
Indüm nog een extra wedstrijd komt, krijgen de betreffende 
sp:ilers nog een- aan.schrijving. Leider: Dhr .• A .v .Gastel. 

Uiet te vermijden afschrijvingen tijdig uiter
lijk aan Dhr.P.Muershoek, Lunterenstraat 123. 

•-:·-:-:-:-:-
·Result1?.ten van 19 en 20 November 1955, 

Senioren 
Laakkwartier -'Lens 1 
Quick 5 Lens 2 
Lens. 3 - Duno 2 
Lens 4 - Rava 3 
Rijsw,7 Lens 6 
Duno 6 Lens 7 
Pupiller,, 

Lens RKAVV 

3-2 
5-1 
2-6 

.4-0 
2-3 
0-4 

2-0 

Junioren 
Quick Lens A 
Lens B- .vel,; 
Lens C- GDA 
Velo - Lens D 
Lens E- Kj<VC 
Gr. Vac- Lens H 
Lens I- Rava 

3-1 
1:..2 
0-1 
3-0 

. 4-1 
1-3 

-, 0-1 

Competitieindeling:ingedeeld bij Lens I Wit Blauw R.K. 

DE PUNTENPOT 
De senioren hersteiden zich gedeeltelijk van de 

slechte resuliaten van vorige week. 6 Elftallen zorgden voor 
6 punten. Voor Lens 1, 2 en 3 staat het séin echter op. ro.od. 
Tanden 9p elkaar · ! 

, De junioren bleven d&zè· keer eens beneden pari, 
want de 7 wedstrijd.en leverden slechts 4 punten op. Opmerke
lijk is, na het slechte begin, het herstel van Lens H. De 
pupillen wonnen voor de· 2e achtereenvolgende keer 
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De stand na de lOe ronde 

Senioren 51 17 ~ 29 39 122-147. 0.76 
Junioren 66 33 5· 28 69 178-153 1.05 
Pupillen 9 2 2 5 6 9.: 14 ·0:67 
Totaal' 126 52 12 62 114 309-314 0.90 

-===================================== 
Aangezim de Sportk;roniek niet tijdig arriveerde, moe

ten de standen van Ben C tot volgende week wachten 

-----------------·~·- Pottenkijker. 
HET ZOEKLICHT OP LENS C. 

Wat 178 bij de wedstrijd van I ns C tegen GDA te zien 
kregen, was zo erbarm<Jlijk slecht e·, had zo weinig met voet-·, . 
bal te ,maken, dat we er niet veel J laa ts aan zullen verknoeüm. · 

In de :eerste helft was GDA Jeste'und door de wind sterk 
in de meerderheid, hetgeen in eer, enkel doelpunt niet vol
doende tot uitdrukking kwam. LE s had ook enkele kansen gehad; 
maar op wonderbaarlijke wijze l dandde de 'bal tweemaal niet 
in het Loosduinse doel. Na de 1ust v:as Lens meestentijds in··, 
de aanval, maar tot doelpunten kvam men niet, zo'dat het een 
verdiende 1-0 nederlaag werd .• Ve·diend, ·jQ.. Wat er werd .in de 
tweede helft, hoewel- er kansen' bij de vleet ,Jaren (G.Jehc,e 
al'.loen hie'ip er zeker een half dozijn om zeep ) niet één "enigs-

. zins gevaarlijk; schot. op hut GDA-docl gelost. · · 
. Het enige goede, wat er van L0ns-zijdo vertoond werd, 

was de ;prïma spilpartij van S.Dijkstra, terwijl ook het doel
verdedigen van A.Lunet en het spel yan M,Frank~~,zeker vol
doe9de waren. De anderen brachten er weinig, enkelen zelfs 
niets van terecht: En daar bij'velcn ook .de ~il om er iets van 
te maken ontbreekt ( op Wocnsdágmiddag zie jé ze nooit, hun 
zeer slechte co9ditie' wordt alleen met cigaretten opgevoerd 

· en ze blijken niet van plan zièh tijdens de wedstrijd in te. 
spannen), kan mên wel zeggen; dat ze niet binnen de lijnen 
yan een voetbalveld thuishoren. 

A. v .Gastel·. 

'VARIA 
-Nico de Gruyter raakte bij de training op Vloensdagavond, 

een shirt kwijt. En dat had hij. graag terug. Zijn adres is 
Loc,sduinsekade, i).8. 

-In de tweede ,handszaak Tomatenstraat,166 bevinden zich: 
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l p,rnr handschoenen ( kleiné'• maa,t, van _q;µiI)e .w.o),_) gn een 
paar sokjes, Zaterdag op 0ckenburgh achtergebleven; 2 zeep
dozen en een paar'sokkén, Zondagmiddag in ons lokaal gevonden. 
,Verder shirts, zeepdozen, handdoeken etc ••... . . ... ., 

: 
I:e Clubavond·,vedstri,iden, 
i gaan onverstoorbaar voort. 0r:verstoor;. 
baar, muar met vertraging. Zo bE,gon ,:,en klaverjaswedstrijd om 
..• half elf, or.ià.at iemand die had toegezegd te komen v6rstek 
liet gaan. Dat is niet prettig voor de a_nderen ... De.arom_:. kom 
en kom- op tijd. , 

De uitslagen van deze week : 
BHjarten 

Lens J - Lens 3 100-84 

Volgende week 
Tafeltennis 

Lens 1 - L8ns 2 
Lens 4 - Lens 7 
Lens 3 - Lens 5 

Klaver,ja.ssen 
Lens 4 - Lens 7 2468-3264 
Lens 1 - Lens 6 2210-2942 
Lens 2 - Lens 3 2912-2670 

wordt gespeeld , 
Klaver.Jassen 

Lens 1 - Lens ·5 
Lens 2 - Lons 3 
Lens 4 - Lens 7 

Contactc6mmissic. 

DE ZAAL IS UITVERKOCHT,cind November h8bben wiJ afgesproken. 
Zo ver zijn ,,ij nog. niet mnar de m,innd is oók nog nie't om. 

De volgende week gaan de eerste spaaractiekaarten 
de deur uit en daar vervrnchten wij nog heel wat bestellingen 
op. De ouders van onze junioren willen hun zoon vergezellen 
en' met Lens kennismaken of d<? kennismaking vernieuwen; 

Fnmilie....,eden en b8kE:nden willen zll 1n avond ook 
wel meemaken, zlJ 'n programma met een leuk bal _in Amicitia. 

Vlij hoorden leden zeggen, 18 December dat duurt 
nog zo lang, ik moet wel kaarten hebben maar ik wacht er nog 
even mee. Waarou~ toch ? 

Goedkoper worden de karirten toch niet alleen maar 
zeldzamer? \/acht niet langer •màar koop ze nu, het geeft U 
(en ook ons ) 0en Yeilig gevoEsl. U, kan niets meer gebeuren 
U heeft de kaarten in Uw zak en flij, ach W1J zijn de kaar

. ten maar ·, t liefst kwijt er •is nog zo veel te doen. 
, Zo dan afgesproken. Deze week en, de volgende ~laan 

U en wij onze slag. 
De JubilcUir.-Commissic. 

, 
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VAN DOEL TOT DOEL,E fl" k t l t h · h t . , en in aan a oesc ouwers was er op e 
Laakk\7artierterrein getuige van, hoe Lens 1 i-n de eerste helft 
wat minder vast c",p de benen stond tlan de thuisclub. Enkele mis
sers tengevolge van de gladheid leverden de gàstheren dan ook 
kort na elkaar 2 doûlpunten op. Langznam kwamen onze voortrek
kçrs er beter _in, maar.pils 2 minuten voor rust zag F.de Jong 
kans de achterstand te. vc.rkleinen. In de tweede helft ver
gr:iotten de geblokten al na i minuut hun voorsprong, maar,toen 
was het voorlopig r.:et hen gedaan. Lens verwiérf zich een grote 
meerderheid en het aantal Le:nsdorncrs stGeg snel. Op de moest 
onbegrijpelijke wijzen i,erd het thuisdoel voÓr doorboring bE.hoed 
en dat in dGze periode slechts een doelpunt (door J .ViüstLfeld) 
werd g8scoord vms zeker niet aan het werk van de Laakkr,o.rtier
verdediging, doch voor:.amelijk aan de hulp ven minstens zes 
gezusters Fortuna te danken. In de slotfase zagen wq weer mm 
gelijk-opgaande strijd, maar doelpunten kwc:mcn q:- ni~t me!élr 
zodat facns oen onverdiende 3-2 nèderlaag te slikken k';'eeg. 

, Lsns A, dat met 3-r van Quick verloor, kreeg 
wd iets minder den hem to&k:1am. De Haantj-cs k,mmen direct met 
g9eè.e aanvallen opzetten'. Een mis trap van C. Vüè.ink gaf de 

• Quick-midvoor een schietkans; de bal werd door onzo keeper ge
. keerd, maar stuitte t_erug, om' vervolgens hard in de· to-µwen _g0-

jc,r.gd te, worè.c,n. Het tweed~ Quick-doelpun_t was een herhaling 
van het c ers te.. Uit een vrije _trap scoorde Lens tegen en kwr.m 
nu fel opzetten. De iprima Qui_ck doelman wist &chter van geen 
wijken.· Succes kwam juist ann de andC?rè kant, 11aar de gasthe-
ren nog eenm~.a 'I ra"k schoten. · · . 

· , fü,t vi<Jrde kwam .verrassend voor de dag, want 
met de rust had het door goals van A.Zuidwijk en P.Bergenhenc
gouwen (2x) tegen het st-erke Rava 3. een 3-0 voorsprong veroverd. 
Na de rust moe~t onze ve;rdediging cerot een hevig Rava-offcnsief' 
d_oorstaan, voordat in de dan -volgende gelijk opgaande strijd 
F.Schippers voor éen 4-0 eindstand zorgde. · 

... .. '-__: · Het B-elftal hc:d bij de rust; die. met ec,n 1-1 
stand ingj:ng, uitgesproken goi:;dc k:mscn. Lens was de betere -
ploeg geweest en zou nu met wind mee wel moer doepunten maken, 
Er kwamen inderdaad aardige açJ.nvallei;,.; vooral over de linker
vleugel, maar de afwerking was slecht. Bovendien zat het erg 
tegen. Het houtwerk stond een, paar maal in de weg en eén volko
men geldig doelpll!+t werd. afgekeurd. Vlak voor tijd was het zelfs 
Velo, dat met een uitval succ~s had. . 
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-- Lens lf speelde - een -Ui t-e,;st ·span~~~de .~n i~ de t;;ede 
helft bovendien goede wedstrijd tegen Graaf Willem.· In· liet · 
Ócrste kwartier hadden.de gcel-groçnen een duidelijk over
wicht, msar onze verdediging liet zich niet verschalken. Toen 
du druk op ons doel echter afnam·en enkole'verdedigers veel 
t,. ·ver naar voren trokken, scoorden de gnsthteren met een 
snelle aanval een onhoudb&sr doelpunt. Lens liet het hiet 

., niet bij en kwam sterk, opzetten; hotge,m .nc. korte tijd midfü,ls 
Jlt.Krick de gelijkmaker oplé. verde. In de .tweede helft kwam 
e,n sterk gewijzigd elftal in het veld, dat het' spel vrijwel 
g~heel naar de Gr.W.Vnc helft verplaatste. G.Olyhoek maakte 
lG, min. voor het einde e,en goed doelpunt. De; gastheren pro~ 
beerden riog 6cn gelijk sppl uit het vuur te slc.pen, maar _suc
C~'$ kt:a!I\ aan de andere kant_, wts.r midvoor Roodbol in de lo.at-
ste seconden dec stand op· 3-1 bracht. • "·. · · 

l?llu.n sp,nnendi; ,1cdstrijd opecndc L.Nicsseh dü score 
·voor kns 6 tegen Rijs'.'lijk 7. Ondanks ucn toegekende pcnal ty 
bÏecf'- r:Cz'c-1--0 ntand tot d'f rust gehandhaafd •. In de tweede 
h'flft gcbourde· er l&ngc tiJd' niets, m,,ar 10. minuten voor het 
ei.ndc bracht Rijs·.vijk de stand op 1-1. Hoewel do tijd nog 
kort w,:s i;crd de,. t.indst,and 3-2 1.n ons voord,.r,1 door doelpun-
ten v&a L<~Ji"sse:1 en 1~.Scmcijn, . 

Eet •~i.J','End:~ è-. }J<;êlè..e ou Duno 6 0c11 "".rlctto 4--0 ever~ 
winniIJ[;., H:.d ·o:1ze- •1t_; E.-.ns ;_.p 'h(;t in 9--1 EJGrstc helft nog vrc-1 ocns 
d--:uk. nc::. de r,:is-:.. l:on de "",l;;.I"d.l;diging gaan luieren~ De zege kwam· 
in hut gceheel n"'.et in gevaa~·, De goalgettm·,: warén H.Molcnkamp 
H v"d~B~ognardt 1 F"M0urik' en-...E"So.ràlea; be.rwij~. ·uacks en kE.C-· 
por ons do,:,l maagdelijk--Îlicldbn . · 

· :I!~n_,"l__I_ sps.cYde een rr/at~g,: wedst:,ijd tegen Rava; En.--
kd.e spchrs di.cncn zic,1 terdege tic oe;f011cn, Nico de, Bo0r • 
toonde zich c9ff.--ijvcrig pingecl~n1, maar liep zich daardoo1; . 
telkens vast< Kccpe:· Schu:J.tcn 'jas deze middag de beste man 
van ons 'c;lftal. De wedstrijd ging voort. durend geli_Ak · op met 
JïssEJlonde kahscn, die ·met e;rotE:' ngelmcat verknovd werden. 
Vijf'. min. voo~ tijd b6nuttG Ravh e:p r,chtf.r één, daarme~ 
VE:rdiende o1'd:-~inning in ·de •:m9ht slepend. · y· 

· · Het D-c-1.:f.ta),_ kreeg tCgcm koploper ,Velo op een moei-
lijk bespcelbaar veld"'-fen 3-à\;;cd8rlc.ag te slikken. Voor rust 
proi!.uceerden de Watceringers. ms,~ind mee 2 doelpunten, wàar-
aan zij or na de hervat1~ing nog é{n toe,voegdon. · 

. ==-=====~==;~:!::~: Jwo7n:n. V."'.~~=~-;:~-:~:~========= ·== 
9 . . , . ·: . <---"\..~ --

'. 
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LENS , 1 ZAKAGENI'A , 

Zaterdag, 3 
Zo1"dag 4 

. Maandag 5 

December 
Il 

Il 

Lens·.N -·E - G - H - Pupiileri 
. Le'ns 1-2-3-4-5-6-B-C-D-I 
Strooi.avond. Géén club!-

Woensdag 7 Il De Woensdagmiddagclub. 
Zo_ndag_ 18 " _Lens 1;7e Lustrum, 

. ' - - ---- --- ----.-- - --- . ------- - .------.... . 
_WAS JGUW "AFSCHRIJV1NG YiEL NOODZAKELIJK ? . 

------=-----=-==================·-=-==========================::::;:= 
HET IlOSLPUNTENFONDS. 

Deze week zorgden 
.. volgende op'.llrerigst: 

onze ijverige· incasseerders voor de 

Lens 2 .,-.f .1.40 
Il 4 1. 75 

A,-
Lehs 5 

Il 6 
_De stand per 21 November was 
Deze week kwam binnen . ,J 

Saldo per 28 N'.ovemçrer 1955 

f. 1.30 
. O. 15 • 

.. •. . . . . . . f. 

. . . . . . . . . f. 

173-78, 
5.20 

178-98 
======= 

n·e helft van de benodigde r.350 • .: is 'binnen. Zou_St.Ni.: 
co laas· a; s. Zondag voor- een verrassing zorgên ? · 

, . . 
' ---------------- -------------------------------------------

OF]'ICIEEL 
In ballotage . 
n°51 A. Beek v.Ost§.destr.27i _geb.20._3.23 H.Houkes-Hoefnagel 

5'2 H.Raaymakers, Kritzingerstr.07 22.7.42' F.Mourik-H.Houkes 
-· .-:-:- .,. 

Volgens dp Spoz:tkroniek ê(;an 28 nov:. 55 spelen de kampipenen 
vç:n qe 3è klas KNVB A,B,C en D _iq .éé-n' groep _ee_n gehele competi
ti"e o:n twee plaatseiïin de 2e klr;s. De nummers laatst va:-i de 3e, 
klas _fl, B C en, D _d12graderen aut'omatisch naar _de, 4e klas. · 

.:..:-i:-:-:-
·- ~ . 

,, 
:.. 
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PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 4 DECEMBER 1955, 

- 2,30 uur Alphen 1 - Lens 1 Sporttenein Boschpark Alphen 
. a/d Rijn 

-12.- " Voorburg 
-12.- " . Lens 3 
-12·. -· " Te Werve2 
-12.- " Lens 5 
-12.- " VVP 7 

2-Lens 2 Prinses Mariannelaan Voorburg 
-flamingo 1 s3 Terrein 1 - Lokaal 1 
-Lens 4 Vredenburchweg Rijswijk 
-Maasstr.4 Terrein 2 Lokaal 2 
-Lens 6 Zuiderpark bij Rava, 

-:-:-:-:-
OPSTELLINGEN 

1 Lensl · · " ~~"- G.Kochi, A.v.Luxemburg,H.Kortekaas,-H.Ifaket, 
J .Ad.rniraal, J .Ras ,J. Wüstefeld ,F. de Jong,H. v.d. Toorn,G. Verhaar, 
A.v.d.Lans. R,serves: H.Kempér,H.Eisenburger. Leider: Dhr.J. 
Willems. Samenkomst: 12.30 U"!lr Hierck-Apeldoorneselaan" 
Ver±rek bus : l uur. " 

Lens 2, t .D H H 1 . h E L h - 0 n. en• am, . e mie , .v. aar,oven,~,.i,oo-
zenburg,A "'Hoefnagel ,A .Bogisch, V.v. Lar,rhoven ,A .lloppenb:r·oU\•,;ers, 

,,R.Wüstefeld,L.de :Soer,P.Oranje. Reserve: F.v.Mourik. Leid.er: 
n!:r, ;, • de Weert , . 

Lens' · . 'J. Jager, J. Lelieveld, C. Eoogeveen, S. Vlo,:m,ms, 
li.Houkes,A.v.Gastel,P.de Leeuw,H.Naastepad,L.Knijff,B.1uijc:kx, 
H"v •. \'les1;ing. Reserve: G.v.Agttioven • LEeider: Dhr.H.Houkes. 

Lens 4J ·,. . -~ Ph d H p K 1 J V . ..t1rl.J ,.,ers, • e eer,' . ~ro , . eenman, 
J. v. \Vesting ,H .v .Niel, F •. Schippers ,A. Linneweever,A.Zuidwijk, 
Il.de Bakker, F.v.Luxemburg, Reserve: A.Krol Leider:Dhr.Th. _ -
Eisenberg'er, • 

Lens 5 . ---=<G.Lam, J.v.Luxemburg, A.v.Gein,J.Boortman, 
, B,Vink,G,v.Gein,M.§emeij:r,., J.Kuypers, H.Mulder,L.Bom,J,Bro

chard. Reserve: J.Bontje, 
Lemî 6 

J.v.Geest,W.Klünnen,E.Löwen3teij'n,J.Alsem
geest, R,Becker, O.Nieuwenhuizen·,F.de Jongh, K.Wallaart, 
M.Hollander,A.Onderwater,L.Niessen. Reserve: P.v.Onna. 

. Alleen noodzakelijke ~fschrijvingen, uiterlijk 
Zaterdag morgen, adres: Dhr.P.d.e_Leeuw, _Ylierboomstraat 596, 

-:-:-:-:-
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"Pii.OGRA!ilMÄ JUNIÖIÏE1firpon·zATiii:(ïiid~3:bëë·ss·: · _,_ -
-2 ,45 uur HBS ,. LensT-·-,,: Terrein 2HoÏ1trust 
--2. 45 11 

• Verburch-Lens E -• Tq:çr(rin ·wateringseweg Poeldi.jk 
--2-45 11 Lens G -- VVP . :- . ':rerrèin ' Lokaal l 
,-2 .45 " Lens H - GDA :·· · ~ Terl·ein 2 r; ·:: 

•-.2 • .:. " Pupillen-Veio·: ·· · 11 ;, 11 • ·2 " . . -
PROGRAMMA JUNIOREN V:OOR~~-q1_gl!Q

0 
4 DEC ë.~.2 _ 

-3,- · uur Lens B - Quick St. Terrein 2 Lokaal 5 
c-L 45 11 

· Lemr C"- VVP " ·2 . 11 5 
-,-3;_ " GDA - Lens D II Emmastraat 

~1.45 " Lens I ·· DHBRK .j. " 3 Lokaal 5 

OPSTELLINGEH 
- : - : 1; - : ~ 

te~s A · · · 
, , · R.v.Westing,P.Jans,J .v.d.Meer,C.Veldirik, 

N.de' Gruyter,C.Meershoek, ~.>:Bussel, H:Pröpper,C.Fortman, 
A.Burghom;,t,Plat B,,Reserve: H.kmcée, H.Beijersbergen v.Henc-
gouwen. ·Le-ide:r : Dhr.J.Willems~ Samenkomst· 2.15u~ bij d.e R.K. -.' 

· _~Kerk, Sport:(.aan, r 

Lems B , a],s be-1<-,end 
~- .. · - Lens C : als bef.end, benevens G. v.d. Wa~rt. Reserve 

{C~He'rold''ert H.Brockhaus. 
"'. . Lens D : . als ,bekead, benevens P. Strc.ver en F .Hinge-

•. p ,, 
laar., reserves, : .A . ..,,9els. 

Lens E: als bekend, benevens J.Ansoms. Reserve: 
F:de Groot, A.Hartman. Samen)comst : 2 uur Haag"lleg hoek 'i'hor
beckclaan •. 

Lens G < als de ;,.orige week. 
Lens H : .als ·tegen _-Gr.W.Vac benevens M.Zilfhout. 

Reserves: P.Schulten, C.Nuy'tens,P.Mol (ook voor G ) ' 
Lens r:( speelt :'op·Zondag ): P. Schulten;C.Nuy

tens, R.Straathof, E.Hilkhuijsen,R.Decker Kleijn, J.v.Oort, 
lLde Boer, P.Wisse~ A.v.Zeeland,R.Kµijpers,.P.Mol. Resèrve: 
J .Schuttenhelm, P"de G;ro,ot, ... 
' Pupill'eh als de 'vorige week,· benèvens ll., Thomäs. 
Leider: Dhr.C.Bogisch · •. 't' .· • , · · _ ·, · · · 

- De pupillen die ~en foto best()ld hebben worden 
· · vèrzochi; hier·-:toör g'eld"mede ·!te-brengeh •. :·· · .-.. -- ·· · · 

- Niet te vermijden'. îi:fschri·jvihgen tijdig. schrifte-
lijk aan P.Me'èrsh'oek , v.Lunte"rei-istraai; J.""23.· . -... -·- .. -. 

· - ·Dat de_.laatste ,n'eken v'rij ,regelmatig een: of meer 



• 

........ 
• 1 

-110-
. ~;;. ______ ~--------------. --- _, ~-----· --------· ---- -- ---- .. ----

e\ftallen vrij zijn, vindt·zïjn oorzaak in het vroeg invallen 
\',,n de duisternis. 

Binnenkort komt Lens met een nieuw elftal in de 
4, klas, wat voor de re serven een blijde, tijding is, 1·mnt dan 
k,men zij ook regelmatig àan- bod. . ' . 

-:-:-:-:-:-
F .SULTATEN VAN 26 en 27 NOVEl:iBER 1955. 

S1~nioren Junioren 
Lens 1 - VVP 1 0-1 · Lens }l. - Gr.W.Vac 3-1 
Lens '2 - ADO 8 3-3 Lens B - KRVC 1-3 
Lens 3 ~ KRVC2 · 0-2 J:,ens C - Gr.W.Vac 2-6 
H.v.H.3- Lens 4 2-5 · Lens D - Velo .2~.o 
Lens 5 ,SOA 4 4-1 GDA Lens E 1-3 
V:DS- 5 Lens 6 3"1 Velo - Lens F 1-0 
KRVC6 Len ... .. 1-2 Lens G - D!IL 1-1 ~ 

?upillen: Lens - Rava 2-2 

J..E PU!!TENPOT 
Het was &fgelopen Zond.ag echt van ds1t_ruige Ocken

l urgh-weer: droog maar vlindeT±g. · De regen van .• de .afgelopen 
.... 1eek had voor Lens gelukkig geen invloed op het wedstri;jdpro-

• • T •' • •,, ;u,, • • 0, 

ram1r.a. 
De 7 seniorenwedstrijden leverden 7·punten op, 

1marbi;Î ·de prestatie v,m Lens 2, een gelijk spel ·tegen de 
!:oploper, aanducht verdient. ' 

De junioren beginnen wat terug te vallen. 7 elf
tallen brachten 7 punten binnen. Lens D bestond het hier 
lijstaanvoerder Ve).o te verslaan. De pupillen behaalden 1 punt 

·uit de wedstrijd tégen RAVA. 
De stand' n2 11 voetbalweken,: 
Senioren 58 20 6 32 46 
Junioren 73 36 6 31 76 
Pupillen 10 2 3 , 5·. 7 

141 58 15 68 129 

137 - 160 
190- 166 , 
· B. -· 16 

338 - 342 

.0.79 
1.04. 
0.70 

0.91 
- =-- --- - --= ---- __ . ___ -=-Potte.nkijker 

WIJ HEBBEN GEEN PLAATS -MEER 
---· · · ---; --------· --------- zei de redaCtie-commissie- toen 
wij onz~ tekst brachten voÓ;.'de Lens-Revue. \'Ie hebben dus nu 
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geen gelege,:iheid om U te ve:tellen hoe geweldig de avond wordt 
en geen plaats om nog.verder veel te zeggen. Dus in· 't kort 
even 't belangrijkste : De Hoogmis is om kwart·voor 10 in de 
kapel van Groenesteijn,' Loosduinseweg. Het_ "Matrozen Koor " 
zal daar· voor ons zingen. Een;m·ooi begin van ons feest. De 
kaarten gaan vlug de deur uit en de spaark,.arten worden thuis
gebracht, Hoever we or mee staan weten ivij nog niet maar 't 
verwonderd arts niet als er de volgende week''haast geeh kaar
ten meer zi_jn. :Uus · tot zover dan maar we.er. 

· De Jubileum-Commissie. 

VARIA 
·, -Het echtpaar Mahieu-De Smet wei-d vorige week verblijd 

met de geboorte van een dochter, die onder de'naàm Vera door 
hej; leven z·al ,gaan. Onze harte:\.ijke · gelukwensen aan de g::mse 
familie ! · 

.-Zaterdag werd op Ockenburgh achtergelaten 
en een paar scheendekkers. ·Als gewoonlijk terug 
bij Dhr.A,v,Gastel, Tpmatenstraat 166. 

· HET' ZOEKLICHT OP Ll.NS D 

ee-n· Lèns.das 
te bflkömbn 

In de bolderende Ockènburgse wind poog- , .. ,~ 
den Lens D en Velo,· twee vooraanstaande elft:::llen in de 2e klc.s ·· 
Il van de juniorencor,peti tie, zo goed mogelîjk voetbal te spe-

· 1en. Voor de meestè spelers v.:in beide elftallen bleef, het in-. -
· derdaad bij pogen, maar in d·e~ gegeven orr~standigheden kon dit 
· r€eds onpe · v;aardèring .verwervçn .. . ,, 

De, eerste helft was erg matigjes. Ge
steund door de wind wc.s · Lens ,;y'eeil:::l ilî de .aanval, m,;-c,i ·het 
duurde dikv;ijls te lang voor er geschoten,'vrnrd.en al$ er dcm 
een schot kwam, bleek, dat de .. voorhoede .de schiettechniek· 
lang niet voldoende behe.erste •. Bovendien werden de gasten 
teveel ingeslo.ten, wa&rdoor er dikwijls eei;i volksoploop voor 
het doel was.· Rust 0-0: Nc. ae rû~t, toen Velo wind mee"had, 
werd langzaam duidelijk, dat Lens D toch hoger mocht worden 
aangeslagen, .. ,,ant ondr.nks de· tegenwind lieten onze jongens 
zich niet in fl.e. verdediging drukken. Béide elftallen -~régen 
kansen en tenslot.te was het Lens, dat de score opende. G. Looy
steyn werkt"e een goède voorzet vah H.Pèlst:e:i; 6p ui tstekënde 
wijze af en het vias 1-0. Daà:i;na beging Lens de domheid zich 
op eigen doel terug te trekkën, waardoor de Velo-aanvallen 

. ' 
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g,:vaarlijker konden worden.· Gelukkig liepen er mensen langs 
d,. lijn, die ecn'beter voetbalinzicht hadden· en evenzo geluk-
klg bleken de spelers niet eigem7ijs, want nauw,'1ijks was de 
·0;1c.énhoping voor ons .goal opgcheyen of LEOns .ging .vlot in de 
ar"rivnl, v;aardo0T 'T "Bnrghouwt u~ t een goed D.éingeg8v8n bul vr.n 
G.Looycsteijn de voorsprong tot 2-0 kon verhogen. !.!et deze 
s èand kwam het einde" .,. · · , · 

In dit verslag hebbE:n we al verschillen
d:, fouten opgesomd, zoè.at wiJ verder kort kunnen· zijr, Het 
lijkt ons nuttig, dat Lens D zich in het vervolg,wat meer om 
d:, be~etting van het middenveld gaat bekommerqn, :VE)lo_had 
d ·.ar nog te di)cwijls vrij spel. Ve:rier hebben wij niet veel 
ormerkingen. De keeper wàs goed, backs en miqdenliniespelers 

·speelden ook behoorlij~ al moeten zij zich hoeden niet teveel 
02 de gonl te blijven hangen. De ·voo:rhoede moet trachten meer 
v~art in _het S!)el te br6ngcrn. Er zitten daÎ::r aardige speler -
ij·.:s tussen, die echter niet te handig moeten spelen. G.Looye
steiJ:, zou zich met nat minè.er pingclE:n nog nut·t;iger kunnen· 
m·,ken,. Het is evEnweJ: al stukken bctr,r dan vroeger, · 

Tot slot" -nog dit : v~or één speler zij 
medegedJé)eld, d'.l t Ltms in witte. broc,k speelt en n_iej; in zwarte • 

• • , • ,1 

Enkele s;:,ortievelingen liepen met een dus onder hun shirt. 
k:ssen horen op het voE>tbalveld niet binnen de lijnen thuis. 

Al met al blijkt Lens D een elftcl met 
goede mogdijkheden, mits het nog meer tot een uenheid kan. 
worden gevormd.-

L.il.V/, 

' GEEN CLUJl.AVOND, GEEH CLUB.AVONDWEDSTRIJDEN. 
Volgende vieek is het heerlijk avondje 

d'.lar. Le Clubavond vervalt dus. En.onze onderlinge competi
tie lig{ stil. 

Klaver jassen Lens 
Lens 

' 

De uitslagen _van dezp week 
1 - Lens 4 . 2294 -·2584 
2 - Lens 5 2784 - 2918 

Dat was dus heel ,rnt minder dan er op 
het programma stond. Maar na Sinti,rklaas gaan we weer full 
speed verlilèr. 

Contactcommissie. 

' 
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-------------------------------------------------------------TIPS. voor Uw verlanglijstje '.,. 

. ' 
- Voor een spil uit zeker elftal : een onbreekbaar gebit. 

Voor. een heleboel junioren: éen handdoek en een zeepdoos. 
Voor een zekere acjlterspeler uit Lens D: een pear LEmskousen. 
Voor enkele juniorenleiders : een heel grote doos met rij~ 

wielreparatie-artikelen. 
Voor een speler inet een blam, broekje : een wit. 

- Voor he.el ,,at ·Lensers : een beetje vechtlust. 
- Voor de speler met de grote mond_: een" Lips "-slot. 
- Voor de spelers zonder uithoudingsvermogen : vepl cigeretten • 

. , - Voor ~en _zekere keeper K: een zonneklep. · 

' . 

- Voor de ,uwige kankE:raar: een overschrijvingsformulier. 
- Voor Pietje Pingel : een voetbal voor hem alleen .• 
- Voor de mooi-weer-voetballer: een suikerbeest. 
- Voor. alle Lensors : een· kaart voor de' feestavond, 

VAN DOEL TOT DOEL ••• 
,. Van Lens 1 g('E:n- verslàg ontv·a,"gen. 

Wel van Lens· 2, dnt met een ,,an tal invallers 
togun koploper ADO é een fraai resul t::at bch~.alde. Lans begon 
mtit , en 2-0 voorsprong te non:en door doel})unten w.n L.dc JloGr 
·en A'.Bogisch. Bij dit lr,atste doelpunt rolden mE:d~spele;rs en 
tcecnstend&rs als kegels in hot ADO-docL Een dckkiries:fi'.out 
in ,onze achterhoede en een stráfschop stolden ADO in de gele
g,mheid gdijk te riiaki.n. Iloor' Bogisch werd hot 3-2, d1'nkzij 
enig " doordru.1<ken ". J~,mmcr genoeg wisten de Zuiderparkers 
kort voor _l)et einde nog i'H'J:ijk te maken. · ' 

, . Lens 4 een comfortablc 3-0 ruststand. Do 
voorsproljlg blijkt echter hard nodig, want gesteund door het 
" koeltje 11 k':mmen de Hoekenezen heel heftig opze.~ten. Vooral 
,üs Hoek van Hollimd uit een vrije tr:1p heel fraa~

0
~cgenscoren. 

Ile z·imk' leidende scheidsrechter moet he.t spèl enkele malen · 
onderbreken om op rust en kalmte aan te dringen. Een doelpunt 

. van Beijersbergen brengt de drihgend. gammste opluchting. Zelfs' 
wordt het 5-1 door Schippers die uit een pracht pass van Il.de 
Bakker scoort. Vlak voor ·tijd verkleinde -:l.e Hoek de achterstand 
nog tot 5-2~ ·1 

Ile 1-0 achttrstand ·van het.derde bij de rust 
tegen KRVC was niet ongunstig, want de.tweede helft zou wind
voordeel, hetgeen nogal wat betekende, brengen. Het doelpunt 

' 
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van do Rijswijka:rs was ontstaan uit een penol ty, .msiar ons 
doel was vele malen met veel ge],uk ·,,an· ·doorboring ontsnapt. 
In het tweede bs:-drijf bleek ·men ochte·r niet in stnc.t doel-

. punten -te maken, Een misser in onze achterhoE:dE: betekende· 
z'elfs 2-0, hetgeen de eindstand werd. 

liet Ê-Glftal stelde ondr.nks de 3-1 zpge op GDA 
toch teleur .• liet spel was niet best, te traag en het ging." 
te hoog"· Dit was een kolfje n;:,nr de hnnè. van de soliede 
Loosduinse achterhoede, liet begin, met enkele goede combi~a
tics was nog het best. Ton Lutterman' benutte ,keurig een do_or

.loopbal. Ylim Stcoré, die nnders " iüleen maar " voorzètten 
geeft, proefde nu ook eans het zoet. ei.er afr:erking (2-0). Een 
fout vnn de GDA-doelman WE:rd door Ton Luttermari snel àfge
strnft. 'Deze 3-0 stand -c:erd de ruststond. In de tweede helft 
vias het enige ,mpenfei t een doelpunt, ge:.scoord door de neus 
van onze nanvocrder .. Geef dat ding µe volgende k<:er &t:n• de 
leid0r, Jan. 

Bij Lens~- SOA 4 zag men mëde·ols gevolg van 
de· hard!' wind, c;einig goed spel. VoÖr rust · ·aren de partijen 
beurtelings in de aanval. lig + 20 min. werè- ,ns o_p fortuin-
li jkc:, wijzE'! een strnfschop toegewezen, welke door P.JkrgE:n
henE:gouwen ,-,c::lisvmar slecht werd ingeschoten, doch desondanks 
in do SOA-touwen verdwten. Ih een goed8 aanval wist KuijpEÏrs 
de voorspr,-ng te vergroten. Bij de SOA-att,:qucs hield onze 
verdE:diging ,de zaak dicht, al werden zoals gewmonlijk mE:t 
gulle hand corners weggegeven •. In de 2c- helft hield men zich · 
in- hoofdzal:!k bezig met het halen en inwerpen van op het .no
burig terrein verzeild germ,kte ba1lch. Nadat SOA met een 
effectvol schot had tegengescoord, vers·ch,:;lktè keeper Eisen.
burger zijn goed werkende kollega met e<:n keiharde penalty. 
Nog een doelp1mt rierd aan de score toegE:vocgd cm zo uon Lens· 5 
met 4-1, 

Lens. G bereikte een 1-1 drnw t1:g,m DHL. De gro
tere en meer agressieve Delftenaren gc,ven ons hs:nden vol YICrk. 
HE:t spel van Lens bleef rlel. iets~ bE.:l'lüdcn '<; mnc.t" Na de rust 
sloot onze stoppcrende defensie als een bu.s, mrr&r in de voor
hoede verkno,:,ide J .Middendorp veel door zijn ·vH'it,,ig -actief en 
zeer egoïctisch spel. De w,:,dstrijd ging goed gulijk op en de 
1-1 cindst,md gaf de vc ·1dverhouding w81 behoorlijk weer .. :Óe 
ks:ns op de- zege is echter volop aanwezig gcwecs·t. Als ill: ,il
leen i::l denk' nan de ?' geinü,tc. ~<-n,ltiês .. ·• Brrr! , ========•-==='="================ :-:::::===========================·----
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. , LENS ' ZAKAGEÛDA • ., , 
10 December Lens A -1~ -: F - P1,1pi;l;J.en 
11 December Lens l-2~3-~4-5-6~7-B-C-D. 

Zaterdag 
Zondag 
Ma2J1 dug 12 December Clubavori4 met 'Cle - voorlopig._ laats.te 

wêdstrijÛ'ronde. . . . 
Woensdag 14 Dece·mber De Waen_s~ll.agmid.~agclub speelt : ' 
Donderdag 15 December Bijeenkö~st juco èr:i juniorenleiders. 
Zondag 18 December : Lens' 35e vei jaardag ! . . 
~===================== ·===" ==== .~ ================= == = •·, = 

KOCHT U AL EEN KAART- VOOR DE FEEST11VOND ? 
ZÖ Nr:E, . HAÀST U . ! ! ! ::-~" 

--------------- ' .. -- • -- ._ -----.':,, ~- - ' - . , . ----- .. --- -------- «:•: :· 
·. . . • OFFICH.Eîr' · · · :';' · ·•. ·. - • \ ,\ 
Aangenomen als iid: 
i:o 50 G.Scipio 21.1'.44 · ·' 

51 A.Beek 20.3.23 v.os·tadestraat 272 : .·· 
52 A.Raaymake:rs 22. 7 .42 Kri,tzingerstr. 87 

Nieuwe donateurs. I: · 
Dhr. G. L. Gregori Keppl,~rs fr .i40 ~ . · . · · 

11 !! J o H · d' t. 1·10 - Jac.v.Westing., . . senga on -iuss r.. . 4 •. 

PROGRAMMA ~ENIOREN vooR zömiÁG'h DECEMBER 1955. 

- 2 uur 
-12 Il . 

-12.30". 
- 1.15'" 

Lens l 
Lens 2 
Rijswijk4-
Lens 4 

'1 •. 

' Ripperda l ,_ Terrein l 
Schev.H.S. 11 ·1 
Lens 3 j Julfah:antje Rijswijk 
GDS 2 Terrein 2 ·, 

' . 

- 2-45" VVP 4 - Lens 5 ·i Zuiderpark, 2e ged. terrein VCS 
-12.-" Lens 6 
-12.15" Was>i. 7 

Flamingo' s6. Terrein 2 ... • ; . · · , 
Lens 7 · 'Î";Mariastr.Kerkehoµt-,Wass.ern"ai.' 

-:-:-:~:- . / .. 
~ i . 

OPSTELLINGENLens l - · 1 , · · - · · · , 
G .Ko chi ,A. v·. IT,uxemburg ,H.Ketilper ,H .Kort~k~a;., 

J.Admiraal,J.Ras,F.dé Jong,H.H1~et,H.v.d.Toorn,G.Verhaar,J. · 
Wüstefeld. Resèrves: P.Oranje,',,R.Mahieu Sr. Leider:Dhr.Willems. 

~ . 

J 
,;,· .. 
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Lens 2 • _,ten Dam, H.Helmich,E.v.I!aarhoven,j .Roo·zenburg, 

A.Hoefnag~l ,A .• Bogisch, V.v. Laarhoven,A :Hoppen brouwers ,R. Wüste
_feld, L. de Boer,A.v.d.Láns. Reserves:H.v.Westing-}!.de BE,kker. 
Leider: Dhr .A: de Weert.. . . · · · · · 

Lens 31L.Eisenburger, J. Lelieveld, C .Hoogeveen, L.Knijff, 
H.Houkes ,B. v .Vel zen ,J. Jager., S. Vloemans ,P. de Leeuw ,B. Luijckx, 
A.v.G::,stel. ReS\Orve: M.Semeyn Leider : Dhr. !!.Haukes. 

Lens 4J.:B'rijters,Ph.de Heer, P.Krol,J.Veenman,J .v. 
Westing ,H. v .Niel.,ll. Schippers ,H.ifaastepad ,A. Zuidwijk, J .Béijers
bergen ,A. Linneweever. Reserv!J: J .Alse,ngeest. Leider·:Dhr .Eisen-
berger. Lens 5 . . . . 

--~J. v. Geest, J. Luxemburg,A. v. Gein, J .Boortman,B. v,.nk; 
G.v:Gein,J.Jorink,G.Lam,P.Bergenhenegouwen,L.Bom,H.Kuypers. 
Reserve: C. Nieuwenhuizen. , · 

Lens 6 
H.Molenkamp,W.Klünnen,E.Löwensteijn,fl.Bogi$ch, 

R.Becker, C .Niemvehuizen, F .de. Jongh, G. v .Agthoven,11:Hollander; 
A.Onderwater,J.Brochard. Reserve : P.v.Onna.· 

Lens 7 " · · 
A. Blok, J .B::llering ,A .Krol ,F .Maurik ,H. v.d. Bogaardt 

-' J.Bontje,E.Sarole,,,H.Mulder,H.Jancsen,H.v.Rijn,J.Bom. 
Reserve: K.Wallnart. 

-:-:-:-:-:-

Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk. 
Zaterdagmorgen, adres : P.J.de Leeuw, Vlierboomstraat 596. 

· PROGRAMMA JUHIORElf VOOR 

2.45 
,- 2.45 

uur 
Il 

Lens A 

-:-:-:-:-:-
ZATERDAG,·10 DEC.1955 

A:D.O. Terrein 1 Lokaal 1 
Dl!L " 2 " 2 

- 2.45 Il 

Lens E 
KRVC - Lens F Terrein van Vredenburchweg

Rijswijk 
2. - ' " Pupillen- Dl!BPJC Terrein 2 "Lokaal 2 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 11 DEC 1955, 
- 1.45 uur RKAVV - Lens B Terrein van Ruijsdaallaan 15 

' . Leidschendam 
1.15 " MOA , - Lens p Terrein uc1eenourgn 

, 

- 1.15 11 Lens D- Dï/0 Terrein 3 Lo.kaal 5 
- :.- : - :.- : - : -
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OPSTELLIUGl!:N Î i,. , . . 

. . · L·ens Ar; ,,, t . ;.,; .. J J.. d !' . · C V .. ·,_ · · ... v.nes ing;.u: ans, .v . . ,.eer, .• eldim<, 
·N. de Gru:ijter, C .Meershoek, J. v)Bussel ,H. Pröpper, C .Fortman, 
A.Burghouwt,B.Plat, ,Reserves :. jl.Lanéée,P.v.d.Geest. Leider:'. 
Dhr.J.Willems. ·. .,: · · 
. Lens B· als bekend;'Jr,eserve' C.v.d. Zijden, H.Dietz,. 
Leider: Dhr.C .• Bierhuizen. S:ur.enkomst: .12.45 uur 't Wachtje · · 
!.blieveld. . , · f .. . . 

Lens C als bekend, ;benevens G. v.d. Waart. Reserve: 
C.Herold en R.Grobthuis: · , ·t 

.. Lens D als bekend. 'f ·:, 
, Lens E als bekend; ,benevens J .d.GruJter- Reserve: 

" H k t •g V d . b ... . D 1 "'" ' .... _a e , ~.. en er o~, n. v. ornme etl. _ • . • · ·. 
. L • , . ens F T A. ' . L ~i· · lil . . A H t . . ,. 0 . · ·H· ··d· ' ,. .., . nsems., .v.~. ·eer, . ar man,.~. sse; . e ·· 

fürns., J .lfol, G .'de Roos ,N .])rabbe, J .Midderidorp, B.H,mdriks, W. Wie
.· gerink. lieserve: !Lv:d.Spek _en t.v.Gein. Leider: Dhr.G.K~m-

Ji<;>rman. Samenkomst 2 uur. Lijnhimp-de ln Reypeg, . . ,·· 
" Pupillen als gepUbl%"ceeJ:-d in de vorige Lensrevue 

( breng het geld rilèe voor·de îd;:t"o 1 s ! ).:.-Leî'dèr: rhr.-c .. ,Bo~ 
,.gisch. "t:. · ,_. · · 

. De· 4 sp&lers, die o:t Zondag. 27.'November zonder . 
bericht van verhindering hun eltftal F•in de steek hebben ge..:. 
J.nten,. zijn in verb;md met hun !rinsporti1'vEca houding érne weèk 
niet opgesteld. Het betreft G.v'.Do.orn, P.Klir\k,D.v,Amesfoort 
en, ,i. Boo'gaard: _ . • 

1 
.· J 

Niet te vermijden ,;'fschrijvingen tijdig schrifte-
lijk aan Dhr.P.Meershoek Sr. Lu,hterenstraat 123. • · 

., ,; ' . 

. Samenkomst· v,;~ Juc~~en elfta,Üéïders 

• Op D'onderdag 15 ntq,inber komen om half acht de . , 
Juco en à.e elftalleiders _))ij een} il} "Hiercj<:, Apeldoornselaan. 

RESULTA'J'EN VAN 4 D1CE1IB;~~{9;;·r ·· , · · 
Senioren • · . .. ·. Î · Junioren 

Alphen l - Lens l. 2.:.1 · ~ens }3 - Quick .,Steps · 1-1 
Voorb.2 ·Lens 2 3-1 fens. C -. VVP : 2-2 
Lens 3 - Fl,•m.3 1-.2 • ,GDA - Lens D 1-3 
Te Werve2- Lens 4 ·• · 8-0 ,Lens. I - DHBRK • · 2-lE G H 
Lens 5 _ M::.tasstr. 2-o ·De .w9:'!s10r1Jden van Zaterdag~A- - --

en pupillep.) gingen wegens terreinaf
VVP 7 - Lens 6 2 2 - keuring nïet door. ,, 
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DE PUNTENPOT 

Vrienden, het gaat 11lecl_it,'het ga~t zeer slecht. 
Sedert Zondag j .1. s.taan 5 elftallen op de laatste plaats 
n .·1. Lens 1, 3 en C, terwijl Lens ·2 ·en 1l er ook allesbehalve · 
florissant voorstaan: 6 Seniorenwedstrijden 'brachten 3 pun
ten binnen en 4 juniorenelftallen zorgden voor 6 'punten. De 
gelijke spelen van Ben C waren boven verwachting. Zaterdag 
middag werd het gehele programma afgelc,st. 
De stand na 12 ronden: 
Senioren 64 21 7 36 49 144-177 0.77 
Junioren 77 38 8 31 82 , 198-171 1.06 
Pupillen 10 2 3 5 7 . . 11- 6 0. 70 

l2l==61=r8===72=138~==352-354====o·~!ttenk1.jker. 

Hier volgen de standen van~ en Q 

, le klas.G le',klas :r .. ' 

Gr .W. Vac· 10 20 56- 6 lvI0A 7 14 50- 7 
GI,A 9 13 32-18 Gr.W.Vac8 11 30-18 
West_l. 7 10 28-11 ··westl. 8 11:'(, • '20-14 
KRVC 8 8· 16-17 . PDA 9 10 22-23 

.DHL 8 8 12-13 DHL 6 8 17-17 
Velo 8 8 13-17 ·~vvp, 9 8 18-26 
Q.Step~ 8 7 22-24 . KRVC 8 6 15-22 
VVP 8 ·{ 10-18 Velo 6 4 11-21 
Lens B 9. 13-26 .Q.Steps 8 3 8-29 
BI.Zwart 9 5 16-40 Lens C 9 1 13-28 RKAVV 6 1 3-31 

X 

·. Xx) 2 pnt in mind.w .. n. o. 

VJ.RIA 
!.!on en Fred Naastepad kr~gen er een zusje bij, dàt de 

· verheugde ouders de naam Astrid,gaven. Van harte onze geluk-
wensen ! . 

- Paul Schul ten biedt ter overname aan een paar voetbal ... 
'"i'Ïénoenen, maat 39. Mal?COJ1istraat 42, 

-. Zondag werd op Ockenburgh - 'zoals gewoonlijk - een 
,zeepdoos achtergelaten. Hij werd bijgezet in de algemene be
waarplaats, Tomatenstraat 166. 
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CLUBAVONDWEDSTRIJDEN \ .. 
··stonden in verband met ·de pakjesavond stil. We mak:en hier~ 

van gebruik om de standen in de diverse afdelingen te-geven: 
Klaver ,jassen Bil.jarte'n Trlfeltennis Alg.Klassement: Lens 7 5 8- Lens 2 2 4 
Lens 2 4,6 Lens 7 2 3 

Lens l · ·2. 4 Lens 7 10 15 
Lens 6 4 4 Lens 1 3 3 

. Lens 7 .) 4 Lens 2 8 12 
Lens 1 5 4 Lens 6 3 2 Lens 6 1, 2 Lens 1 .10 11 

.Lens 4 2 2 Lens 6 8 e· Lens 4 3 2 Lens 4 0 0 Lens Lens 4 ·4 Lens 5 3 .2 Lens 3 1 0 2 2 2 5 
Lens 3 4 2 Lens 5 .1 0 Lens 5 4 2 Lens 5 8 ' 4 . 

.Lens 3 2 o, Lens 3 7 2 

Op Zondag 18 December ziJn er,i.v.m. het 7e lustrum geen 
wedstrijden, evenmin als op de beide volgende Zondagen (Kerst
mis en Nieuwjaar). Ook de clubavondcompetitie komt dan dus 
stil te liggen. . _ 

Daarom hebben wij voor a.s. Maandag een inhaalprogramma 
vastgesteld, zodat wij met een· enigszins gelijR:matig afgewerkt' 
competitierooster aan de winterqla_ap kunnen beginnen. 

Het luidt als ':0lgt · • 
Klaver.jassen :· 
Lens 4 - Lens 5 
Lens 6 :.. Lens 3 

HET ZOEKLICHT OP LENS 6 

•, 

Biljarten 
Lens ·2 - Lens 3 
Lens 4· Lens 5 
Lens 2 - Lens 4 
Lens 3 Lens 5 

Contactcommissie, 

Onder- goede weersom$tandigbeden ( er was alleen vmt 
veel wind) begon Lens 6 de 2e competitie helft niet een be-
zoek arm VVP 7. .. · · 

Hoewel Lens al spoedig de. betere ploeg bleek, duurde 
het, door·onsamenhangend spel,.lang voordat de leiding werd 
genomen. A.Onderwater nam een corner '116 scherp, dat deze recht-

-streeks in het doel verdween. Kort .dw1rna resulteerde een goe
de combin::tie tussen H.Janssen en F.de Jongh in een mooie voor
zet van laatstgenoemde, die .door é'erstgenoemde prima werd inge
kopt ( 0-2). Een prachtig doelp1µ1t. Vlak voor rust werd het 
1-2 door een mis.verstand tussen onze keeper en een der verde- . 
digers. Na de rust bleef Lens het beste van het spel behouden, 
mqar in d,;',voorhoede vlotte het toch niet. Zelfs werd het 2-2· 

' 

.. 
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,toen een onzer backs bij een VVP-aanval te lang aarzelde met 
.ingrijpen en kreper v,Geest blunderde, Zo .eindigde een wed
etrijd, die,, gezien het spelbeeld gewonnen had moeten worden,• ' . . . 
in een gelijk spel. . ' · . . · -: · · · 

O:(lbouwcnd ontbrnk er heel wat aan het spel', Het plaEtt-
1:en was dikwijls zeer slécht, de middenlinie bleef tc,veel . 
,:chter ( vooral in de eerste- helft ) en in de voorhoede klópte 
het ni&t helemnal. De 2 VVP-goals waren cadeautje,s v,:n onze 
verdediging, m~ar afbrPkend deed dit deel ver1er wel goed 
werk al was het soms ,,el E-rg het weg-is-weg-systeem'. De mid
denlinie deed verdedigend wel goed werk, mrrnr dc·stuviende t:rnk 
,:erd wel eens vergeten .• +n deze linie hebben vrij me't intel':s 
pkzier C.Niem,enhuizen aan het werk gezien. Vinnig vlrog hij 
elke k€er óp de b_nl af en bleek dn::rbij meestr,l sneller dfm 

·, zijn 1 1/2 m::al zo grote tegenstander. In fü, .. voorhoede vn,s · 
-i!.knss,m goed, Hcl2.cs moest hij h,t te dikwijls ::llcèn op
•':n:,ppcn., doordat de. binrnmspeJ:ers i;crveel nchtcrblevcn. Ook 
F .de Jongh speel"de verdiensteli,ik, doch v:erd te v,c:inig in-··
het spel betrokken "en •.. betrok ook zichzeif te 1vcinig er_:. 
in. De links bui ten wc.s z<1er zwak. Rechtsbini101 M.llolltmdcr 
Loe ijverig ook, zien· ,1ij tpch liever in de midd(,nl:i,nie. 
A .Or,derwater tf'nslottE, viel 'erg tegen. Hij wild,; het te m-Joi 
doen, probeerde t<1 pingelen; terwijl medcsp,lers bereikÓ!lGr 
vrij .stond.en en wc.s dikv.rijls de baL kwijt i:..2n CE~n tr:Gcns-ê~nder. 

Rest ons nog te vertellen, d:1 t wij ons bij deze wed
strijd toch best hebben g9nmuseerd en dat, nls op enige pun

•ten verbeteringen in het spel worden gebracht, Lens. 6 zeker 
nog wel succossqn zal boeken, L.de Weert 

LENS JUBILEill,IJ,'EEST. 
A.s. Zonda&' kunnen op _de Suezknde 55. tussen 11 en 1 u. 

voor 10. c. plaatsen besproken ,,orden voor de· fcwstavond .. 
Wij verzoeken de leden die nog k,:arten in hun bczi t' 

hebben deze voor Zondag mm dit adres af te g·even zodat deze 
lb:iartGn eventueel nog verkocht kunnen worden. . 
· · Zoals U, v,eet begint de dag met de Hoogmis. om kwart 
voor tien in Grornestei;ijn waarbij allo leden en belangstel
lenden natuurlijk aanwezig willen ?,ijn. Het be:,k,:nde m·:trozen
koor onder leiding van Theo v. Elforen hee:ft zijn medc,:,trking 
toegezegd waarvoor wij zeer erkemtdijll, · zijn., het zal r.im de· 
kerkelijke viering nog mc,er luister èijzetten.· 



' 
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Na afloop is het ontbijt in Amicitia vermoedelijk 

niet in de foyer, want die is inmiddels - te klein gowor,den, 
m&ar in de schouwburg_zaal. Deelneming aan het ontbijt is nu 
nog alleen mogelijk als U zich opgeeft 'voor 11 December, 
Maartensdijklaan 559, tel.361635 tegen betaling van 3 gulden. 

· Na het ontbiJ.t zai een Lensfilm vertoond worden die 
in-de loop van •t jaar door onze' Geest.Adv. Rector Çrent is 
opgenomen. 

_ Een· intc:rressrmte documentairs_ waarin alle nspecten 
van· het-verenigingsleven worden ·1:elicht. · · 

1 s AvoljldS gaat om half, acht de zaal open. Wij hopen, 
da~ i.eder op 'tijd aanwezig zal z'ijn omdat. wij hebben moeten 
beloven ons precies aan het tijdschema te houden. 

Wij zij,n er van overttiigd dat eenieder zal me·dewer~ 
ken o::i ons 35 jaer jubileumfeest te doem slagen waardoor een 

· ieder me_t genoegen aan dit feest_ zal terug donken. 
De Jubileumcommissie. 

VAN DOEL TOT DOEL. 
Het begifi' van do wedstrijd Alphen - Lens 1 was erg 

mt,tig. Daarna begon het echter steeds beter te vlotten. Een 
> • -

ogenblik van talmen lov0rde Alphen het eerste doelpunt op. 
Voor rus.t werd onze j:lch:t;cerstand 'zelfs nog tot- 2-0 ver:groot, 
eveneens door een fout in de 'vérdediging. In do tvmede· helft 
was Lens voortdurend in de meord(,rhoid •. Verder dan één -
prachtig - doelpunt ven A.v.d.ktns kwnm8n de onzc·n echter niet_, 
zodat de, punten in Alphen, blE:ven. -;rammer, wnnt z·ouls do situa
tie thans ligt, tellen de· punten- tegen de clubs die la1:g op 
de ranglijst staan dubbel. Reden tot wanhoop. is ér echter 
nog niet. De competitie duurt nog lang genoeg on er is niet 
voel voor nodig om kleine nóderlagcn (1-0,- 2- J.\ in overwinnin
gen t.r.i te zetten. Maar dat moet 'dan ook gebeuren ! 

Het B-elftal beh,1alde tegen Quick 'Steps e:en 1-1-
gelijkspel. Een mooi re sul tnat, dacr à!/ bezoekers toch· '::el. 
duidelijk sterker waren. Al gauw hadden zij de leiding genomer, 
en do hele eerste helft bleven zij overwegènd in de aanval. 
Onze verdediging hield echter goed stand en het houtwerk be
wees goede diensten, zodat met. een 1-0 c,c_hterstand de rust 
inging. fü1 de hervatting ging dè strijd gelijk op. Lens kvmcy 
- gesteund door de wind - mee_rmalon voor het Quick Stepsdoel, 
maar de afw(!rking li~t nog wel :i.e_ts · to wensen over. Herman; 

, .,.:_ ; 
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Lancée wist echter na goed doorzetten de uitgelopen doelman 
te passeren. Hierna vochten beide elftal1en voor het winnende 
doelpunt, waarbij de aanvallen van Quick Steps wel gevaarlij
ker waren. Doelpunten vielen er echter niet meer. Een speciale 
vermelding verdif:nt wel Frans Heerens, die een prima hfll-ptrtij 
speelde. 

Lèns C zor.gçle voor een' aangename verrassing door. een 
we'.Lvordirnd gelijk. spelletje te verwezenlijken. Het was tegen 
VVP een bijzondere prettige wedstrijd, sportief en lov,:ndig 
vcm aard. fü;nnie Vii ttcrs strafte een fout van de doelman af 
(1 .. 0) en Si,. tse Dijks.tra wist even later nuiliiller twee op zijn 
naam te brengen. !.let 2-0 ging de rust in. Nu kreeg VVP de 
wind· s:ls bondgenoot en zag 09k tweemnal een goede kans benut. 
In deze periode deden A •. Lunet en George v.d.W3art heel vc:el 
goed v;erk. Zouden na het eerste schc:ap nog c:ndere over de dam 
komen ? • 

Het· vi.if'de bleef op he,t go<,dc, pad door Me.asstraat 
met 2-·Ü te kloppen. Ons elftal, dct met 4 invallers speelde, 
kon in de eerste helft 'nog n:i;et goed op to,erean komen. Door 
hE:t windvo,ordeel hadden wij echter ( en overwight, daf re sul-, 
t;;erde in 2 gonls, resp. van Il.Mulder en L.Bom. Na de puuze 

·k,{~men wij er beter in. Onze verdediging wist alle r:anvals
pogingen des .gesten te paréore:n en ons doel kwam fü,n ook 
slechts éénm~Hl werkelijk in •gevc.nr, toen Mansstrnat een pe
ne+ t;i, mocht nemen. Deze werd echter gekeerd. Aan de &ndere 

~ kimt kregen onze voorwaartsen ·nog enkele goede kansen, doch 
.. de stand .bleef ongevrijzigd.'. · 

· · Lens D behaalde een verdiende overwinning op GDA. , 
Lens'-1:i,chte overwicht werd a;i spoedig tot uitdrukking go
brrccht door een mpoi doelpunt. van H.Pdster. Bij een corner 
op ons doel v8rzuimd6 de keeper echter tijdig in ·.e grijpen 
en het vms 1-1. In de twèede helft \vas Lens voortdurend in 
de aanval. Te 1,-.ng wachten met schieten y,.m onze Y.1:>rhoede 
en prima werk.van de.Loosduinse doelman ntonden een hoge 
score echter in de weg. Het werd nu 3-1, daar P.Meershoek 
nog, 2 maal het m:t'wist te vinden. Het was een prettige wed-
strijd onder goede leiding. . · .. , in 

0
1

8 Lens 3 verloor tegen de verwachtingen van Flam.~ De
ze bleken e.en veel sterkeere ploeg te hebben dan hun stond op 
de ranglijst zou doen vermoe.den. Toch heeft Lens k,msen ge
h::id om. de .wedstrijd in hr:~.r voordeel te beslisten. · 

-====-=============-==============================-=-====-=== 

, 
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DE GROTE DAG NADERT ! 
1 , 

l 
Naast. de beschouwingen, die onze Redactie, 

in dit nlllilffier mm de viering ván ons 7 e Lustrum wijdt, fuoge ·. 

ik een kleine aansporing schrijven, te·n einde U allen op te 

wekken, dit feest zo luisterripk mogel.ijk mee te vieren. , · 
Slechts w~inigen onder ons hebben de 

eerste jnren ven Lens'. bestaanlmeegemaakt. Dit komt in elke 

· vereniging vo'or. Een voetbal bére'-niging drijft in noo:fdza'lk 

op de jeugd. Wij, de· leden vr:n dit moment gedenken met d\lnk

b::c:rheid de pioniers en taaie µoorzetters, die Lens madcten, 

_ tot wat het nu is, Met onze dankbac:rheid mengt zich onze 

•:;feestvreugde. Wij allen zïjn dm de standing van onze yereni-

ging ver:ilicht, het onze tot 'welslagen van dit feest bij te 

drt-~gen. En dut zij!! we zeker v5.n plnn ! - De contactcommissie 
hee-ft reeds· rn'\anden lang gezwo'egd en alles tot in de perfec

tie geregeld. Dit verdient ons aller medeleven. Groenesteijn 

n;oet Zondagmorgen t:,t in alle hoeken .gevuld zijn. 1/li,7 ver- ,' 

wachten om 9,45u ook allen, die om een of.andere reden niet 

::ian het ontbîjt deefnemen. De première van de Lens--i'ilm, diG 

onze :Adviseur o'pnam, v,ordt mét ;;panning verbeid. De feest

avm:d is de klap op de vuurpijJ,. 't Programna en de s:edewer-

kers behoe-rnn geen uanbevelinl}. 1 t Zal zoals van ouds een 

prettig en beschc:afd feest wotlden. Zor'gt ervoor, da·t U zich 

l»ter niet behoefG tG beklage~ dit ook maar gedeeltelijk ge

mist te hebben. Lui, we hebbe,j; bij de .vele zorgen een pret-

tige "fleiding hnrd nodig. Aan allen, tot ,Zondag /l.s·. 
· ·- · · J · .' W. Praal der 

· . ; Voorzitter, 

=== =========== ==============r·========= =================-
! ·-

BIJ LENS 1 7 e LUSTR1Thf. ! . . 
De herdenking van het 35-jnrig b~staun 

van onze vereniging ro~pt een veelheid van.gevoelens op. · 
Allereerst is er het gevgel.van.dank

baarhei.g. j,egens Ren:, die !llle dingen leidt. Zoals Lens nu, 
't'· 
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als princii;iële R.K. vereniging stctat in de rij van grote 
clubs, zou het zonder zijn •hul,p. :nooït··tot stand ;zijn gekomen. 
~n hoeveel goeds zal door Lens niet in "de· loop van die 35 ja
ren in h.et innerlijk vc.n onze lellen zijn ·bereikt,· 111 w11s het 
alleen 111 door het R.K. milieu ? !Iet is d&arom· ooi, de enig 

· juiste· manier om de feestviering -te begim1en met een H.11is, 
waardoor onze dankbaarheid wordt getoond. Vlij willen ds.arbij 
spe:ci::al onze vrienden, die ons in de tijd. ·nm Lens 'besk,an 
c1oor de dood zijn ontvallen, in U•,r gelelen a·anbevelen-. • 

Dankbèwrheid verd'ienen ook al degenen,. die in 
de loop van 7 x 5 jaar hun tijd en energie ter oeschikking 
hebben gesteld en nog stellen om Lens in de goede richting 
te leiden. Mede door hun arbeid is Lens groot geworde'n. · 

Ons 35-j::rig bestaan leent zich niet zo goed 
tot het schrijven v.an een historisch overzicht. Het 40-j:-:rig 
jubileum ïs dr:artoe veel beter ·geëigend. · 

,Iri het gedenkboek ter gelegenheid v:m ons zil
veren feest is de levensgang v:m Lens tot 1945 nauwkeurig 
0pgetekend. Men ken dc.,,rin lezen,. hoe Lens·, nr, de kinder
ziekten te boven ·gekomen· te zijn, nc verloop v-.n jeren · doos·
rJrong in de hoogste R.K. voettalregionen (le klr:s H.K.}'.), 
doch dnr,rnc, \':egzakte in het moeras van W2t~rloo r:tm de Ley-• 
r:eg" 

Toen echt,,r de nood het hoog0t ·,;rcs, en élechts 
een kleine sch'.lre getrouwen onder de vlag v,n onze doodzieke 
verèn1.g1.ng stcnd hield, kwam de redding. Het driemt:nschnp 
Lubois-J.v.d.Kley-W.v,Boheemen ( met op de achtergrond P. 

· Juf.ferm,ms ) slangde er in,. geholpen door de 'kleine_ schc:,re 
getroul"en, Lens te r,.dden uit de versti.kkende modder •nm 
<'loterloo. 

Naast de oprichters·( J.l!nket-W.Hi:.1rnt-J.Boone-. 
J.l,kyer ) dié in de tijd van patron,rntsvocetbnl de moed hcdden 
een R •. K. interpnrochiële vereniging te stichten, heeft dit 

. driemcmsohap zich in de Lens-historie onsterfelijk gema,:J<:t. 
De verlossing van Wcterloo beteker.de ee_n ople

ving·, die in de sombere oorlogsjaren. doorzette en ons in 1944 
in de K.N.V.B. brr,cht. De na-oorlogse periode kan precies 
doormidden gedeeld geworden. Vnn 1945 tot 1950, een lnngzcme 
neer:;cng, dié hcar beklemmende,, laagtepunt vond in de degrada
tie-,,edst:,ijden van Lens 1 in de zomer van 1950. Gelukkig 
doorstonJ. onze club deze b~proeving r-ri 'l!~ngznam mr ... ~r zeker 
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ging de blauw-witte ster weer, stijgen. De bekroning kwa,m dit 
jaar (1955) met het bereik.en van het ideaal, dat in 1945 al 
in het zilveren gedenkboek was gesteld: Lens in de '3e klas 
K.N.V.B.. , 

Op leger n:\-venu we'rden in de laatste 10 jaar ver
schillende successen geboekt, terwijl de tegenslagen vrijviel 
te verwcQrloz'en zijn. Lens 2 en 5 stegén,elk een klas in de 
afdeling Den He.eg en het 4e kwe1m in 1946 welis•:;aar reeds in 
de 2e klas uit, doch zakte terug naar de 3e om juist dit jaar, 
de verloren posi tle t,:s heroveren. De _;,,,,; oren zorgden vrijwel 
elk ju:r voor een of meer ,k:;mpiosnsc ha~'l;:c.:. 

Een vergelijking v::n hot aanto.l 2an de c,ompcti tie;; 
d·eclne1~enclc elft.1.llen ir.. ï,946 _e~ 1955 gee:ft n&n, de:~ onze · 
vereniging in de loop v.'.ln d.:~ )..::;o.tstc 10 J:::ur ook geg:l'.:'8eid is~ 
'.,at de kwenti tei t bstreft. lbm_en in 1946 6 sèn±ören--en 5 _j:,
ni•_~rencli't~llen-- deel~. bij het 35•-j8rjg jubileu~ zijn d(:Ze r-;a
tall,2r: :;_·esp. 7 en 9 ( binnenkort 10 ) . !Iet acntal fupilîen
elftcllen bleef onveranderd. 

Een bekngrijk fe:i,t, vmi de ln& tste '10 jc,rcn is de 
in 1954 -,erkngon koninklijke goedkeuring op de statuten VLCn 
Lens~ , 

, Hierbij v,illen ,1ij het lnten. · · 
Dnt 'juist in deze compdi tie de znken niet zo goed 

gnnn uls v,el ·:,enselijk is, h;;t10eft geen :?:eden te zijn om niet 
met vnrngde 'fe,es~ te vier'en, 

V.:n Let moerns van, Wc.tcrloo ,tot het· soliede gebou\7 
Vt!11 nu;, het YlC.8 ee-n lnng\:l Y{eg·~ 

· \fat met zoveel cnGrgie, opofferingen en vriendscl-1cop 
· is bereikt,, · mn·g nj.&t -ver1 o~rc"n ge.an~ . 

, Wij 'hopen~ dat. a1le ~spelers:. mncr vooral die v~n de' 
in gevaar verkerende elftallen în de viering vpn dit,7e,luutrum 
de :i_nspirntie mo_gE.n vinden om. de mooi.z~nrrr verworven posi tits 
te behouden, 

Re; d.n ó t~ie 
=============================~=======~===========-===~=-~=-----

,, ·LENS' ZAKAGE;NDA 
Donderdag 15 December- , 7 .30ti: Bijc,:snkomst Juco ·met junioren-

Zaterdag 
.Zondc:g 

meiders. _Cufé Hierck. , , 
1 7 Deèembcr . : ,Lens A - F - G - H - I. 

Lens' 35c'ver.iaardag ! ' 18:December 
' 1 s,Morgens 9.45u.: Gezongen H.Mis in 
Groenosteijn met aanslui\end ontbijt 

, 
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in Amicitia. Nc het ontbijt vertoning ven 

de Lensfilm. 

1 s Avonds 8 uur:Grote feestavond met bal in 

, Amicitia; 
Ifa,.ndag 19 DecembE:r: Club&.vohd. 
Noensdag 21 . " : .De Woonsds.gmiddcgcl ub. 

-=--,----=-=========;::;=========-=========·---;;===== ·====-=;:;:.=:.==-=== 

ACHTER DE WOLKEN SCHIJNT DE ZON ! VIERT FEES~ ! ! 

_;;:z; ___ =-----===---==----===------------·- - ---------------------. 

HET D(1ELPUNTENFONDS. 
Deze week speelde alleen het eerste, maar 

van nndBre clft2.llen kwam de nr.-nfrekening vnn vorige weck" 
De opbrengst is 

Lens 2 f.l.40; Lens_3 f.l.~; Lens 41'.0.70; Lens5 f.l.20; 

Lens 6 f .l.10. 
• Zoals U ziet ontbreekt hd eerF-t8. Zou de 

inc~sst:erder voor rii t elftal er voor kunnen Zorgen, dct v.ro 

volgende week de opbrengst v,.:,.n de li,n-l;ste ',,eken pntv1,ngen ? 

H,_ t saldo per 28 ,fovembcr 1955 
Deze week kwam binnen 

f. 178-98 
5.40 

f ,-184. 38 St,md per 12 De:·cmber 1955 ======== 
m·FICIEEL 

In bal 1 oto.ge 
N° 53 A.L.1!arseli,s 5.10.1941 Boeboomstr.8A Pater A.v.d.Boscb, 

en Dhr.Houkes • 
-:-:-:-

PROGRAMMA JUNIOREN ZAT];RDAG, l 7 DEC .195~_. 

. -2 ,45uur 
-2.45" 
-2,45 " 
-2,45" 
-2-45" 

A,D.O. - Lens A Térrein Zuid,,rp"rk • 
V'fostlé:ndio.-Lehs F " Lcmg()broekweg-Naaldwijk 
Quick St: -Lens G 11 Ni jkerklnnn . 
Lens H -V.V.Po 11 1 lokt:!bl 1 
Lehs I -Wit Bl"uw. R.K,T"rrein l - Lokaal ,2 

-;..."":":-:-:-

OPSTELLINGEH 
, Lens A 

==~~u,v :westing,I'.J"ns',J .v .d.I.!eer,C .Meershock, 

A. Burghouwt, C .Vel dink, J. v .Bussel-,H~Prlipper, Il .v.d. Tor:rn, 

G. Y er;h~:,::r,, B. l;'l ~. t; Ro serves: R. de W::1;rt, N. de Gruyter, H. Lr:ncée. 
Le1.dere Dnr . ...,!:1'111~:lllS. __ ' -,... . 
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• -12/ , 

---------~------------------------~~------------------------
Lens F · .. · ' · 

.J.Ansems,H.v.Oostveen,A.H~rtman,N.Osse,J.Mol, 

D.v.Amesfoort,G.v.Doorn,B.Hendricks,G.de Roos,N.Drabbe, 

W.i'lieger<imk. Reserves: P.Klink,L.-ri-.d.Meer, F.de Groot. Leider: 

. Dhr.G.Kemperman. Sc,mcnkomst ;_: 2 uur hoek Haagweg-Th~rbecke-

lnan. 
Lens G nls bekend.· Reserve : W.v.Ruyt.enbeek. 

Lens H als bekend 
Lens I P.Schulten, C.Nuytens, R.Stracthof, F.Wam-

steker,R.Kuypers,V.Nowee,G.v.Beek,N.de Boer,A.v.Zeeland, 

P.Wisse, P.Mol. Reserves voor H en I: J .Schuttenhelm,P.de 

Groot, P.v.Pelt,R.Decker Kleijn. Leider: Dhr.C.Bogisch. 
,<... . • " :,,- . 

Of a.s .•Zaterd_ag de :terreinen bospeelqrwr zijn, kun

nen l"ij nu• - M:irmdagavond - ·nog piet beoordelen. Bij doorgcng 

van de v1edstrijden : prettige strijd en succes ! 

· Niet te vermijden afschrijvingen tijdig ,:,,1m ·Dhr.P. 

l,!eershoek, Lunterenstraa t 123. 
-. - . -:- ··-

Ter attentie :wn H.H .. Junio:renleiders Donderdag-· 

om 7.30 uur bijeenkomst in Café Hiorck, Apeldoornsela~n. 

-:-:-:-:-
Resultaten vcm 11 Dec.1955 

Senioren: Lens 1 - Rippord,;, 1 3-4 
De 0ve1·ig6 wedstrijq.en ( Lens 2 t/m 7: A .t/m F en Pu

pillen ) gingen· v1egens terreinafkeuring niet dooi·. 

DE PUN'rENPOT. 
De vele regen van afgolopen week had het grqotste 

deel der terreind1 doorweekt; zodat de afd. 1 s Grc.venhc:ge zov:el 

Zo:to:-do.g 
hcilen. 

als Zondug besloot tien· streep, do orde progrumm~' s te 

' 
Lens 1 spce).de wol, Het werd weer een nederlu1g, 

verdiend, mnc.r onnodig •. Dit be:tekende ·O punten voor do ·senio

ren en behoud van de rode lc.ntc.nrn :•"ór Lens 1 

De stand na de 12e ( ! ) voetbalweek: 
·senioren 65 21 7 37 49 147-181 0.75 

Junioren 77 38 8 31 82 198-171 1 ;06 , , 
Pupillen 10 2. 3 5 ·7 J.).- 6 .o. 70 

totaal 152 61 18 73 138' ·356-358 0.91 

--===-===·-------=-------==---. ------- Potit.enki ,jker •. 
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DE ZAAL .KOMT VOL al ·zijn wÈe z·o ver nog niet ... In het eenvou
dige rekensommetje·" als 24a s·paarders· ïeder 2 mensen mee
brengen bet°eke.nt dit ·72·0 °plnntsön ·en· moeten ·dus 14 rnense;., 
st::211 en hebben wij geen stoel müer over voor de gonodigderl', 
zit e.en fout. Mn'.lr nic,t in de rekensom; rekent Uzelf m2nr 
uit. 

Kom sportvrie1:dcn els Zondag, 18 Docernbcr 
om 8 uur het doek opengnÛt den moeten Gerard 1faldP n en zijn 
mascn in een ui tvcrlcochte zafll kijken, dat zijn Zè ·::ok gewe_r..d. 

Vee], k22rten.zijn er heus niet rr.eer over. 
A-J .J U mee,,eI"kt zijn_ wij -ze in tuf~e de.gen 'krrijt. Vtij willen oen 
L1::s tt·wnfe,:st L::m:s-v:u,rd:ó.g, en dit .te tekent: een moolo z2.ecl een 
priw:: progr1=c c,:~ een gezGllig b:11 met goede muziek, nllo 
rij6r! ":Je:~(;t met bliJclo VE;1J>jc.nrdag vicrdE::rs.. ~ 

k . d ,,, ~ .Er zr..l lntcr nc.CT ove:r ons 7de: +ustrw;i gosrr0~-cn i;;cr en'# L.iOl g':ï ,, _ .. 
de: i; U kunt zog,;en " .Lk vu:s er zelf biJ " 

Hn l;o:rvcrdcling zijn er weer k::r::rten v,rkrijgk,nr bij , 
Dhr. H.Hou..1<:cs · ie Schuytstr,::i:t 60 

11 P .Krol Suczkà.do, 55 
" A.v,Gnstcl Tomr0 t~nstrc,.t 166 
11 P.v.Elfcrcn .A!)pelstrD.&t 90 
H J "Jc-.g~r Wcims.rstrc..nt 67 
" W. Vc,o•hcggcn J,k.~.rtcnsdijkl,::,:m 559. 

Ten overvleodo nog even 

- kw2.rt" voor tie:.1 de Hoogmis in Grocnestcijn gczongtn doe:.:.· 
het l\btrazenkoor . . dctnt'nG ontbijt in Amici tin. 

·· 8 uur. precies bq;int. de grote fcc~t'lVORd Gerard 1/ddm 
vmcht niet tot h'llf negen ! Zaal· open h,.:lf ê. 

De Jubileumco1~issieo 

VARIA , 
-Het e; chtpnnr C .!.'!il tcnburg-Dirkscn ,.,.erd de vorige week

verblijd met de geboorte vnn con zoon, Albert geheten. Ven· 
hérte onze gelukwensen mot spruit nummer 4. 

-P .Bergenhcnegouwen verzuimde na· afloop vnn de' wed-
strijd Lens 5· - S.O.A. zijn voetbalkousen mee te rn,men. Wie 
deed dnt in.zijn pl,::ets? Adres: Kokosnootstr.62 



-----------· ------------------ -_ ·------- -12°. ---------------------HET ZOEKLICHT OP LENS 1. . , 

, Or,~· eerste elftal wist in de eerste 
h\)lft '"on voldmeerderheid te verwerven,, die n1 gauw in een 
doelpunt, v,m Ras werd uitgedrukt. Een mis trap. ven _onze doel
man leverde Rippercfo: c,chter een goedkmpe golijkmnkèr ,op. Lons 
bleef in de nanvctl, v.d.Toorn kre:eg op de linkorvl.eugel een 
gbcde kr:ns, dio gemist \'!Crd. Even later r10.s het toch rc~::2k, 
toon uit ·oen, corner onze naar yoren g;ekomen spil Admirnr:l de 
bc,l op zijn hoofd liet stuiten. Met ·een merkwaardig boogje 
be).r,nddc liet leer precies onder de lat_ in het Rippe,rdq-,doel :· 
Met deze 2-1 stanq. kwam cîe rust. 

Na ·de hervstting kwamen de gc.:sten het 
' eerst mm bod. Vfoer nam Lens echter d_e leiding. Wer:r mochten 

w1J een corner nc..mcn, weer kopte Admir2nl, mncr tegen.dë lat. 
Opnieuw ,rnrd de bal in het' doel g0pl:,ctst ,-m,,er ,een 1:,l'!ck . 
bracht koppend rèdding. lfa bcw.chtigcl,e F:de Jong ochtcr'dE, , · 
·bel en zijn sch,ot r:c,s onhoudbaar (3-2). 

. , De bczo<ökers lieten zich ûchter niet 
d<öprimferen en door 2 fouten in· onze i:;chterho&de konden- ziJ 
do b,l::ns in hun voordeel doé,n omslrc::m 011 dl' pun~cn mee.nemen.' 

'!fBER EEN NED: RLAAG ( voor ozize eerste elftall0rs ) . 
Onze sport; hoü gr ~rn.c wij die bC;ocfcn0ni 

is 'ge,m hoofdz,ink in het leven. Een ovcrv1inning z1.ü ,ons het 
hoofd niet op hol doen sl:;.ei.n &n cerl nc.derlang is niet in str..o.t 

· ons de volgc.nde z, s ,rnrkdngen te vergGl le11- llnt is normnnl. 

geboekt; hebben 
dragen ? 

Mcar . . . ::tls er teveel ovcrwinningf.m. worden 
wij d~.n de sterke benen die de ,.;.:,olde kunnen 

. 
En ••••. nls er t,•vcel nederlcgen moeten 

worden gesli_kt, blijven vrij dc:li. toch stnnd houd,m en kunnen 
wij toch elke wcc.k uuc.r: voldoende energie opbrengen om weder-• 
om tu trl'!chten do kunsen te doen keren ? • 

D€oze ge,dnchte kwé!ll1 in mij op, toen wij
bijna zeker vnn de overwinning - , op hc:,t la!l tste · nippcrtj<, 
ons tooh nog de punten zr,gen on,tglippen. HGt was triGs t ! 
Hot oerharde sChot vnn Koos Res, fortuinl'ijk met een boofd, 
gekeerd, hnd 4-2 lqinnc,n betekenen ; nu werd het even lo. ter 
3.,.4. Jn, het, is wel oen l)eetje, om moedeloos to worfü:n ... 

En toch mag dit niet zijn. Het verloop ven 
de mees te wedstrijden in deze competitie en de ui tslngen 

.1 
,. 
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(0-1 2-3 1-2 3-4 1-1 0-1 ) g,:,ven du:i,delijk,ann, dat ons 
eerste telkens tegen een overwinning nnn ligt. Er moet naar
stig gezooh worden nnnr \nit ontbreekt, n-anr 1rnt onvoldo,mde 
is , en dan ernstig wordpn ·g,. streefd naar verbetering in het 
elftal. Dit is 

0

Een tank -voor de leiding en vooral voor de spe
lcrs zelf. 

Nu kom ik op gevnnrlij~ terrein, ;•ant ..• de beste 
stuurlui st::,,m al!n wal. En nog al tijd is het zo, dut h,.t met 
)-,cmdcn moeilijk ijzer brek,m is. Ilt ,1il daarom geen 'andacht 
·besteden uun wat 11 •mE:n " hier en daar - hoc goed bedoeld -
n~ar voren brengt. Toch meen ik goed te doen een paar punten 
te moeten aanstippen; 

l_. l,~,a t alle spelers zoveel mogelijk de 
gc,ltgcnheid benutten met de bql te oofcmon. Knn ic.dere spe
ler bc,wercn, dat hij dit rscds'doet? 

~- Vuurpijlen passen niet in een voet
k,lwedstrijd. Toch heb ik er hc,el wat gezien. 

_l. Bij een tc,~_mspcl hoort samcmspel. ; 
Dit eist hc,t Zder Il'Oeilijke - ma:,r noodz'.lkelijke - nfgepnst 
~

0 ng·ve-n V"n dn b 0 l ""Il• ''k" 0 r l·'--n m00l•t d 0 n het ··1--,1 v··n C.,t.. - L ~ ,;.,;- ,,. ._.c, • '- J.:. t.<ü • l,l<;,.; .__ ... ,., ,._ h L - ._, j~ c.., 

elklrnr uonvoudiger 0n voor de puntenoogst doel treffender. 
· ±· Ov0r incidentdo fouten en bl,mdc.rs 

spreek ik nic t, be trü= zo ,olle-en hevig. Zij zullc:n vr.ko:r 
voorkomen nar.rma te dv oefening ontbr"GEkt. Oefening k11c ckt 
feeling. 

Een pu:ir punt.jes sl"chts. Eigcnlij~ w0et i,Acreen 
ze. En toch, het kan go8d z;.j1; ze tG overdenken en te besp:.e-
kl'n; rn::or voorC:l ~ ~. er nnnr te doen. ' 

Tot slot ! Nummer 1 is : moed Gn vertrout;ren ! 
Je, ·zult hot zien': lwt kan ! Dus het moo:t ! 

P.Jufferl'lans 
-==---=================================== -================-= 

18 DECEMBER : LENS• ZEVENDE LUSTRUM 
------====================================================== 
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~ 
KERSTl!IS 

Engelenstemmen zuiver.zongen 
boven de barre beestehstal, 
waarmee hoedende herders in het dal 
zij tot overijld ontwàkeri dwongen·. 

. • 1 . 
Kerstmis I klokkenklan)<en klinken 
door de klare,~koude pacht . 
Boven winter' s witte ;prra.cht 
stille sterren sta,m "te blin.¼:en. 

. . 
-:-:-:-

1 
ïfo wij he~ groots ge beuren v:j. eren, 
vergetèn wij wat ons benart. 
Moge op Kerstmis zich ons hart 
met ware vreugde en vi-ede sier.en: 

, 
-:-:-:!"' I'-" 

1 
. 1 

; 
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te grote dag is voorbi,i en · ••• 

als we oris -anri een nebeschouwing zetten kunnen 
we niet 'anders zeggen dan ': , 

~ geslaagd feest. 

De plechtigheid in Groenesteijn wrrs sticht,md. 
het d&arop volgend ontbijt gezellig, hoewel aan de service 
nog wel het een en: ander ontbrak. Bijzonder r.ttra.ctief was· 
de aanwezigheid van een drietal oprichters, die iP 1920 het 
jnitiatief namen tot oprichting van Lens. Ook oud adviseur 
]Iector Stolwijk en oud-voorzitter Dubois vmren gr 1g geziene 
gasten. I'e première vnn de Lens-film was ook voor ie insiders 
een grote verrassing. Hartelijk dank aan onze Eer, .• Adviseur, 
die zich veel opoffering en moeite getroostte, om dit resul
~·.:at te bereiken. Eveneens aan dE! fo.r.dlie H.v.d~Boognt:!.rdt, 
die •bel~ngloos de projectie verzorgde en drrardoor eeµ zeer 
groot aandeel in h€;t succes hc,d. 

· -Het avondfestijn: was groots, fü,verend in één 
woord àf. het gebode112 zal nog lang in de Lens-gelederen be-
sproken worden. . 

Jmmcer, dat ook h:i,er door onvoldoende e>ccomoda
tie de overgang van voorstelling 1,aar bc:tl enigszins stag
neerde en de bezoekers koude voeten bezorgde. 

De onderscheiding, si:n vriend Juf:fermans verleend, 
VISS dubbel en dwars verdiend en werd door allen met api:laus 
begroet. 

Ten sldte: onze hartelijke dan1';,6ok aan de orga
nisatoren van de feestviering. Van hoog tot laag; bekend en 
minder bekend, in het openbaar of t:chter de schermen werkend, 
,illeh verdienen onze lof en: .maken aanspraak op onze wc.arde
ring en dankbt:mrheid. De, contact-commissie maakte ,üs vrm 
ouds een beste beurt ! 

De competitie gaat verder en zo staan,rr'e 2e Kerst
dag weer voor ·een zware opg2ve. Mogen de nieuwe vlaggen alle 
spelers inspireren en aenzetten tot grote daden.' 1 t Gaat erop 
of eronder ! Het 7'f lustrum luidde een nieuwe glorieuse pe
riode voor Lens in.· 

Zalig Kersfeest , 
. Zalig Uiteinde en Nieuwjc::r W.Prealder{Voorz.) 

----====-==:::::=::;:====::::=========-==========-· ======-===--==--===-~"'-

, ' 

' 
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-- - . . . . .. . . . - LENS ï - zÄKAGËNÏik . · ' 
Zaterdag 
Zondag 
Maandag 

Wo~nsdag 
Vrijdag 

24 December·: ··Geen wedstrijd-err,·· Oékenburgh -geopend. 
25 Decemb8r ~alig Kerstfeesi. ·• 
26 •Deceriber : · Roodenburg 1 - Lens 1 

28 
39 

Geen clubavond. 
JuniOrE)n op Ock"enburgh December.: 

December: . Èestuursvèrgi:idering t·.h·;,;.; 
0

dhr.J •. 
\Îiüstefeld, · Middachtenweg 191. . . . . . : . -

=. ---=---=--=---- -----------------------------------=-------
• EN NU ••• '. •. l;UNTEN VERZAMELEW ! · . 

. ~ . . 

===================================================~ ~-=-=--= 

• 

HET DOELPU:-ITENFONDS ; . 
· De late áfr<;ikening van Len; i .·hee_ft het voordeel ,·'··dat 

we ineens een sprong maken. De opbrengst wils_ n.L f.:J.-.· 
De stand ( vorige ,veek f.184 .. 38), wordt daardo'or 

f. 193-38.- . . 
--------------~---------'--~-

OFFICIEEL 
In bnllotage 

r 

~ . 

n°53 A,L~ Mnrselis · 5. 1-0 .1941 Bor;s bobrns tr. Ba- Pa ter A.v. è.. Br,s ch -
dhr.H.Houkes, 

Len·s 3_5ste ver;iQ.t1_J,:dag: 
He't èest1r:-1.~-~ wil gns.rne 'hg,cr r~c.!rtel.ijke --a::n~/betuiging 

.,..,,n· -1 :J.·,gp!JAn -·-i·n Q"'> .. ,,•··n hc-.hhe..,.,' ,....1-,..:lç,r•eT--a..,_-,t .. + ,de•·n d:...,.. +ot nen c... .. -.... .i. r.;. -..,·,n.;:- u.,.; ..... t.u ... ..,.., ... .1..1. ••• .:~~-~ "" _,..,. #LJ,.-,; -''"Û u <.: 

onva::rgcJ.;clt,jké' te ~-~:ken. In het 1.J'i'jzont!e:r:· woi~dt l1it .i:bi,Îer~A\ihfe 
C '~t-=·r·' ~nm -is ·c --~_,11,_., r· ·.-. a·..., h .-.-ic:.}r.. ~; --1-:;; ~ no ,. /' <..- ... 1 .1.~ i.,_cu ... m .. , si_: ~. ~- _1c, onue.,. ~ç: .... e.:. .... v .... nt"û __ t,;!_c"1n1...~ v~ .... n f 

h """' ..... ·,· 1 · ,rP_.·n~~~e" ~-,~0~··1 ..,.,...,,eJ 1'•~r1 - -,.___,..,_,...,ft v".l ..... .,,..:! ...,.1-..,.. T\iJ'' ••cie- g'· .._,,..-.1,. 1 ~ 1 --'- •#LE,-·•~·.._.., •<; · .,,_ ·.h" l~<-•·• -...i..1..•. 1.-J.lv<. •~.~-'-' ..1. ,;;;·-

ç:Ü!agÖ.G ::ees-~11ier:t.:.1.e,· ;;nl o~:get·.yj ,-;ifeLd tgt genoegd.o.:1ni?1:~ .st~:ek;
kcn~L,::i ... 1k .... Eve:::·~e8n.s ;~&al; de btj~'JndG~~i d: ... nk -v~:::.n 11c-~ èSE'i.alir ·~ 
:n.-L :.1c.ar ·dege1:eJ:1~ d.ie di; ini tit:t;-:_zfnri!""')rs wc.rc:1 vcor- het schen-
1:G:n vl!n dd pl:acir;;iGè Lcn.svlag ·èu· d.P dric!~Ieu:r::. 

De .aanbJ..8è.ing V(~r.. ,.d·e. pr;.usc:.:ijk:.~ Vlimp91 ~· nor.~ens de ju~
niorennfè.eling beeft het bestuur· bijzondér ge~;ro:ffen~ 

· Gaarne tied:ë· h$t 'bcstu:ir, c1e hó'3:r P~Jufferr.:n:ps, h,::.ar 
hf1rtelijke gelukwensen aan voor de n&n hem v~rlGende -onder
scheiding. door de àfd. den fürng van de K,N. V ._B,,. Een onder- ·. 
scheicl,ing welke hem toekomt. Hr< _Jufferm11ns ook langs deze we_g 
onze hartelijke dank. , · ·· - •· ·· 

-:-:-:-:-:-
• 
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PROGRAMMA SENIOREN MAANDAG 2e· KERSTDAG 1955, 

- 2.30 uur 

OPSTELLING 

.. 
Roodenburg l - Lens l Leidse Hout 

Houtlaan, Leiden. 

Lens l G.Kochi, A.v.Luxemburg, l!.Kortekaas, H.l!aket, 
J .Admiraal, J .Ras·,Rob .lllahieu,F. de Jor,g ,H. v.d. Toorn,G. Verhoar, 
J.Wüstefeld. Reserves: H.Eiscnberger, H.Kemper,A.Hoppenbrourrers. 
Leider : Dhr .J. Willems. · fü.,menkomst: l.15uur Holl,mdse Spoor, 
Vertrek trein: 1.30 uur. 

N .B.,De Heren Haukes .en Sarolea zullen om 1 uur p.er fiets ver
· trekken. Liefhebbers voor deze tocht ,kunnen zich hierbij aan-, 
sluiten. We verwachten vooral veel junioren ( r.mar zorg, dat 
je karretje goed " lóopt " ) • Plaats van bi,jeenkomst: Loos-, 
duirrsekcde hoek de la Reyweg, bij Lijnkamp. 

, -:-:-:-:-
Roodenburg l - Lens 1 op 2e Kerstdag. 

De ,enige Lens-wedstrijd in het a :-s. Kerstweekend is die 
van Lens l tegen lijstaanvoerder Roodenburg. Een zwc,re op
gave dus, maar . ~ .. Lens is wel eens meer als 

011 
kc.mpioenen-. 

doder" opgetreden. En al eens eerder in de Lensgeschiedenis 
is er op de 1:anbieding van een Lensvh,g iets bijzonders ge
beurd met de resultaten van een in nood verkerend eerste. 

Het zou mooi zijn als de geschiedenis zich herhaalde, 
Wij kunnen gerust optimistisch zijn en vertrouwen in ons 

eerste hebben. Om een moeilijke wedstrijd als die tegen Roo
denburg tot een goed einde te brengen kan Lens 1 echter wel 
een extra stimulans gebruiken. En die kunt U geveri ! ! 

. Om 1.15 uur is de samenkomst bij het Holl'.Spoorstation. 
De reis naar Leiden gaat per trein; Kosten f,1.-p.p.(retour). 
Met de fiets, zie mededeling hierboven. Het terrein van 
Roodenburg is vlak bij het station in Leiden. 

De stemming op onze feestavond was geweldig. Na afloop, 
llan deze wedstrijd kan er weer vreugde heersen. Ouderen en· 
,junioren, weest van de parti,j. ! ' 

-.:-:-:-:-

, 
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VOETBAL IN LE KERSTVACANTIE. 

IJs en ,ieder dienende gd~ t ons juni Órert,>oé tbel ïn de 

komende vacantiè ge_woon door, d.w.z. in onderlinge v1edstrijden. 

· Op woensdag 28 Dec •. spelen c.ombinaties van 3e en 4e · 

klassers en pupillen. 
· De wedstrijden van de·, andere kla'ssen word~n de volgende 

week aangekondigd. 
, Het programma van 28 December 

- 2 u. Beren - Buffels Le;ider: 
2 u. Kamelen- Nijlpaarden 
3 u. Kangoeroes-Olifanten 

Ziehier de opstellingen: 

. 11 . 

Il 

luidj; ·: 
Dhr. P. Jufferqwns • 
Dhr. A.v.Gastel 
Dhr. I!..Sarolea. 

' 

Beren - · 
W. Burghouwt', J. v. d,Knaap,ïî.Nieuwenhovi;m, N ,Pannekeet, 

P .Nieuwcnhuizen ,J .Boin ,N. de. Bc-er.,G. v .Beek,A .v. Zeeland, P. Wisse, 
?.Mol. . ,,. • '. 

Buffels p. S · W · . . ' · 
• chulten,F. amstecker,C:Nuytens·;R.Straethof, R. 

Decker Kleijrt, R.Kuijper.:3,B.Me/gáns, J.Megens,B.Thomas,A.Se-

lens,J .Veldink. · ' ' · 

., Kemelen J ,., . . H d H . p K ' . "I V d b . C A • 

. \l"oemnns, . e nus; . emper, 1, • en er os, . v" u-e1.n, 

A:Nowee,A.Thon'lé:s,K.v.d.Lnan,P.de Haas,G.Olyhoek;R.Roodbol. 

Ni,ilpaardenG H ll J J · ,; cc d. ,1 H h " K · ~-
.• 4 een, . os,,.u.1..nc.r ers, .. ~. eersc op,~ii. rie·.K., 

. M. Zilfhout, W. v .Dorr.r.1clen, J .Middendorp ,P .Hek et ,H. v .d .Spek ,G. v. 

'Duuren. · · 

,Kangoeroes" H' -· . 
u.de acs,K.Admiraal,J.de Heer,J.Hoefnagels, 

H.Dietz,C.v,d,Zijden,J.Mol,11.Drabbe,B.Hendricks,G.de Roos, 

W.Wiegerirtk. 
Olifanten · · · 

. J .Ansems,L.v.d':Meer,N.Osse ,A.fücrtman,H.v.Oost-

veen,D.v.Amesfoort,J .de Gru.,vter,F.de Gróot,A.Lutterman,W.Stoo

vé, M.]avis. 
Reserves voor alle elftallen: ·P.Klink,P.de Groot,V.Nowee, 

F.Ho~fnr.gel,L.ter Meer,J.l'luy,J.Sohuttenhelm,J,Olyhoek,P.v,Pelt, 

E.Hilk;huizen,H.Ranymakers ,;,n de niet'opgestelde pupillen. Voor 

d0ze groep vnl t in ieder geval te voetballen·. 

Bericht van verhindering: Lunterenstrnpt 123 (schriftelijk) 

Bi.i 0ventuele afkeuring van het terrein· is dit te lezen 

voor h,:t raam van Tomatenstraat '166, Apeldoornselaan 46 tm 

Wilgstr.71. Staat er geen bericht, dan gann de wedstrijden 

door. Juco 

, . 
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Resultaten van 17 Leç.55. . ·.- ... -.·· · ..... · ... : 
Junioren : Lens. I - Wît.Blauw R.K. 9-0 

De. overige wea·strijden- (A-F-G-ll) gingen 1cegens 
terreinafkeuring en regen niet door.· · 

De'puntenpot: 
··- Het i.v .. m .• ons 7e lustrum toch a:l. kleine pro-

gramma werd door de weersomstandigheden tot 1 vrndstrijd in
gekrompen. 

Len·s I z·orgde in dit 
een grote 'zege, zodat· de junioren 
ten rijker werden. 

feestelijke ï,eckend voor 
door dezEf wedstrijd 2 -pu.n-

,Na 14 rondèn .is. de stand .: . 
Senioren 65 21. 7 · 37 
J1.u1ioren 
Pupillen 

78 39 8 31 
10 2, .3 5 

49 147. - 181 0.75 
84. 2oi·- 171 1.08 

7 11 - 6 c. 70 ----~ 
·· Tr:1tn:ol 15 3 .6 2 18 73 140 ,365 - 358, 0.92 

Pottenkijker • 

. SA!füN VLF.DIEND ;. ---------- Natuurli,jk heb ik Zondagavond - onthutst als 
i!l:\·r•::; ao·o::::: dé cè:r'vol1G onderschEfj_din5·,- ·d1e de K,.N"V"B .. ~- Afd. 
1 s-G:t:,:i'Vcnh:1gc ·mij ·heeft ·wïlier. verlerter.: - nie·t. de Juiste 
v;co::·den wcte:1 te ".rin.dc:i., 0:-:-~ mi~n ge70E:lens 011 E:el., _i;.:18sendc wj j-· 
~!.") tQ v-c-r tolkc21" Ik >'ïerd ap ,het• u.l]-?ronv('.rY.:nchtst voo:r hc.t .. 
fci t .gcs L0J.è . . an k,;,r2~ to-... .. cnJ.'.!Gn iri. tt·jdJ~o:)d_., doord<1.·G ~et :·0vut.:-
güzcltch:1~ v;;_;_n ongedulè, sto:i.1d te :20peler.... . . 

Geflc.n~•::u:rt'd docr tvleu g1·0~e • anncn-• in dubb:/'...e 
zill. van "h8"i., \vo'o;d· ··· 2Is ik 'dd;:::- vöor. hc-b. "?Ot·tlich t ·stOhd, - . 
~-acht ik !!1c v:el E.:ên d-v,rcrg i . .r:.. ·.rcuzénlc.-:-1cl. [;.chtcn 1 g ... d-;-;ec in_·r:..f--
Ytr!Chtint; van i'.:at mij te we.chtcn viel. , 

lbar nû rustig en ongestoord. ·voor. mijn Bchrijf-
. papier; Överzie ik· in èen flits dé lartgê rij v"n ruim clrie en 
dertig jaren l:idmm;tsch2.p, 1warin 11lles-zoals ik·evcn 'vertelde
eigenlijk vanzelf.gegaan is • 

. Ik. ben mij er _eèhter --terdeZe. van .bewust, _da.t 
het niet zo gi:,ri"kkelijk zou zijn gogc,1'.n,. indien er .. in Lens . 
niet meéstal een werkelijk.vriendschappelijke sfeer was ge
weest, steuner1d op het devies. van De Tirie Musketiers : ·."Eén 
vo_C>_:r_allen, allen- voor één __ ", zoals ·.,! j die vro<'ger _in dc·kop 

·1 
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van de Lensrevue lazen •. :Cie sfee·;· moet worden Ï,ehandhaafd, .iri 

het bestuur, in de commissies, in de kring van de leden, in 

de hele Lensfamilie. Hiervoor me.de te zorgen is de taak van 

allen, die v~n hun club houden: Zij zijn dit verplicht aan de 

vdorvechtc,rs van nu en 'uit het Verleden, ,et wie ik van gans('r 

· harte - en dit is het eigenlijke doel van mijn ,.)raatje- de 

eer van mijn onderscheiding deel. Want zonder ·hen zou het met 

Lens ni_et goed zijn gego.an. P.Juffe:rmans 

De viering van ons 7e lustrum.· 
Na· hetgeen onze voorzi tte1:' reE.ds over de viering' van 

Lens• 35e verjaardag heeft geschreven, menen wï'j te mogen vol

st2.,m met een kort vorslag van deze grootse feestdag. Reeds 

toen 's morgens om kwart voor tien de plechtige H.Mis in Groc,

nesteijn begon; bleek het een echte LensdP.g te. \'lorden. In de 

volle- knpel wis· ,üleen het Matrozenkoor niet m:-uw · met Lens ver

bonden. Colebrcnten, misdiene:crs en kerkgr:ngers ::llen behoorden 

tot de L(,nsÎc,milie. 1 

Na de H ,!@ begc.ven de feestviere:rig.en zich naar Amici ti:;i, 

waar het (L,te) ontbijt ;•mchtte. De stemming ·,ms nl direct uit

stekend en nr:fü,t de hongér gestild wns, h,:,dden de sprekers ec;,, 

,-,,:mdnchtig gehoor. De ,'.:nnbieding vnn de g<ischenken bracht de._,· 

,:,nmwzigen tot enthousiasme. Gaf de r:wnbieding vo.n de Lcnsvlng 

eri onze nn tiomtle drièkleur door oude-, oudere-en· oud-leden 

mmleiding tot üen g~wel1ig applaus, de overhr:ndiging v~n ht,t 

geschenk v,m· onze junioren, de ·pauselijke wimpel, door een vc:n 

de kleinsten, bracht ovaties teweeg. De Lens-film, die hiernc, 

vertoond werd, bleek oen goede documentaire· en komt beslist 

voor hervertoningen in no.nmerking. 
". 's Avonas om acht. uur ·stroomde de zaal vnn .Amici tin. 

' vol om te .genieten vnn de feestavond. Als er ooit spr:,ke v,:;n 

is geweest, dnt er geen k;ip meer bij kon,_dan was het wel in 

Amicitia op, Zondag 18 Dec.55. Alvorens het programffi'l echter 

kon bGginncn kreeg op zijn dringen~ V8rzoek de heer,v.Vlijk, 

voorzitter van de ,:,fd. 1 s-Grav'~1nhcge, het .woort. Al' spoedig . _ 

bleek de bedoeling; vmnt na enige ogonblikken word dhr.Juffer

m,::.ns ui tgcnodigd evem:ens het podium te beklimmen ·en st2,mde 

tussen de 2 reuzen uit hèt afdelingsbestuur. (Mr .D,mkelnan was 

als· 2e · nfgevc,:;rdigde nr.nwezig ) kreeg dE.gene, die in 33 Lens

jaren a.c· grote mnn op de achtergrond is geworden" de verdien

de officiële erkenning va·n zijn _verdiensten. Onder gm'/'eldige 

/,· 
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ovaties W8rd hem dè zilveren erespeld ven de afd<èling op.de 
revers gcs'token. !fa een geestig denkspeechje vnn éil1r.Juffer-
mans kon het progrnmmn èeginmm. . . 

Het gezelscb:p vsin. Berry Kievi ts en Gc,r\irJ W2.ldcm 
hc:d n,l spoedig het èontrict mEet de znc,l te; pnkken. M0t soms 
verbijsterende snelhc id spr cl den de, s)s:ctches, ti:ferelen, 
dr,r:s-t:n zangnummers zich voor de ogen (&n ore:• n) vc.n_ de Lcns
f.cmilie r.f en ven ti~id tot tijd zou Lens 87 weinig moei te , 
tcb1;en gE,hnd !-.et tc,gcn de, ·gehele zenl op te nemen. Tcngc,volgc ·_
veen het l::ichen zou c,r n.l. v18inig'kgenst•1nd. gebofüm zijn. 
îiij kunnen Ilntuurli jk niet het progrtlr:1mn g,.:.c.n bc,sprE..ken .· "Ge-" 

-,noeg zij het, nls wij zegg(m, dd het L,ntnstisch was. 
! · Een bal besloot de feestvi01·ing, wanrbij de d~ns-
)ustig2n (t.n dat· wc::rcn er heel 1.yei.t ) , zich best umusccrd.~n. 

· Elders in _clGze r•:ivue worden ::..1 de nodige bcd':)1kjes 
, ui tgc:,decld en d"c:rom riillLn r:ij bcslui ten m,t 

het W'.>S ·oen _g,r.s_ndioos feest .. L.d..Yv". 

V,.RIA_Jit het klooster der Kruisheren, St.Ag:,tha te Cuyk,ont
vingen •:,ij het. volgende schrijven v1°n ons oud-lid Henri Duymel, 
die onlcmgs de H.Prir ster01ijding ontving: 

Iierbc,re Lcns-lcden'Ho<.,wcl h.et mijn persoonlijke over-. 
tuiging is, d{'~t t:&n :_i.lgc..r.1ecn schr.ijven niet zo sym.p::thiek ao.n
dor.,t, zi<c ik rr:ij genoodzuo.kt toch mijn toevlucht hiertoe te 
n81r.on, gezien 'G ov0n:üldigrmde belcngstell'ing <:,n hs.rtclijk
hoid welke ik oQ]c vr:n verschillenden van U mocht ontvccngen bij 
gc.,legenhEéid vnn mijn H.Prhsterwi;ding en mijn plechtige her-
nieuwing v,:n het H.Kruisoffer·. : . d · 

1
· 

. . - Niae1e n~~mens miJn ou 81".S, roers on 
zust<-rs betuig ik U ('.ll(n d,:n ook mijn oprechte dank. 

' Ik ben U dnnkb,:nr voor Uw medeleven 
en hr,rtelijkheid, mc:,Jr meer nog voor de bd.1,ngeloze liefde 

'wa,:rmec U dit voor mij hübt ovu· chnd. In mijn E.Kraisoffer 
z,.l ik U nllcn bijzonder gedenken. Blijft voor mij bidden op
dn t mijn prieskrleven ·,rnrkelijk een heilig lev~n moge· zijn 
en opdat de mensen in mij c.ldtijd en ovc,ral Christus mogcm 
hcrkcnnün, l\log,, God U ullen rijkelijk zegenen 
en moge· ook voor U büwc:arhoid worden hetgoen ik zelf. ])lag er
va:ron: "De liLfde tot het H.Kruis .is ·de'vreugde van het leven". 

B
. t .. -OI! 2c ku::s:tdne: .. ,wnt Koos Fri.iters zich verl§Yfin

1
me;1; fü.j, 

C -r,y J .... nst;n D rtCCüp't1E" ven (;'.-) 0 ;,uunro .tS1nnenpoort 'uU emuorg. 

:::~~~ =~~::~~!~ ~~:: =9=~~~~~~§~.:::::::· _ _:==:;::======·-:: ;================·==, 

,' 
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JAARGANG 1955 - 1956 ,11-01.s 29 Dec.· 1955 . . 
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i HET LENSBESTUUR WE'.!ST G .A, Ï . . 
: LEDEN, DONATEURS EN DO!JATRICLS. : 

! ZALIG EN VOORSPOEDIG.NIEUWJAAR. : 
: : 
: ' : 
•~•••••••-••••••••• .. •••••o••••••••••• 
························ .. "·······••! 

---~---====-=-~=:;:::=~==========-== ·======· == _:;::::;::::;::::;::::;::: --==-=--=-==-

· Vrijdag 30 llec.55 

Zaterdag 31 " , 

Zondag 1 Jan 56 

Maandag 2 Jan 56 
Woeru;dag '4 Jan 56 

' 
LENS' ZAKAG!NDA 

8 uur : ·Bestuur·svergadering t.h.v. dhr, 

J. Wüstefeld, Middachtenweg ;1.91. 

Zalig uïteinde. 4 x Lens -VVP om de 
11 Lustrtün1._,okaal v. ... 

Zalig•Eieuwjaar- Lens 1 en Lens-oud te

gen Cromvliet. 
Nieuwjaarswei:sen op de clubav,md. 

Het 2e deGi van de Lustrumwedstrijden -

voor ,de Jurd,oren. . 

IN 19~6 : VOORWAARTS ONDE!:t DE NillN/E VLAG ! . 

-==-==--=-==-==-===--== ·=-=====-==-=~=--====----=-============ , 

DE REDACTIE AAN HET WOORD. • 

.. 

:Tet_ nieuwe jaar gaat beginnen. Moge het i,1lle lezers 

en lezeressen brengen, wat z.i,j er van hopen,· maar r.,oge het bo

venal in de diepere betekenis -va11 )iet woorci een zalig nieuw jaar 

worden. Aan Gods zegen is immers-alles gelegen. 

· Het begin van- het' nieuwe burgerlijke jae.r is geen ; 

nieuw begin van het voetb"aljaar, maar ·,vel. is het eEn geschikt· 

punt ov: ·ons .even te bezinnen;' op de stand yàn zaken, Weln,u, dé

ze stand is heel wat ongunstiger dan bij het begin ,van 1955, 

maar er is geen enkele .reden- tot paniek. Opziencle Haar onze 

blauw-witte vlag dienan wif [ons aanéen te sluiten onder· het· 

1;10tto:. 11 Een voor allen, all'en een ". Eenheid maakt macht ,m 

. deze eenheid. zal ons in sta<jt stellen d\l verworven posities 

·• L ' -" ;. 
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te handhaven. Zo 1956 al geen ho·0gtepunten mag brengen,· een 

terugval kunnen wij niet accepteren. Moge.de leidende func

tionarissen daarbij, de wijsheid en de kracht gegeven.zijn 

hun dikwijls moeilijke taak _tot heil van de vere1üging te 

vervullen. 
Sar;.en zullen wij het klaren. Voor eer, groter en 

stcrl:er Lens. Verl heil en zegen. 

OFFièI1.'I:.1 
H1.E:'ll~'Je dor..a teurs: 
J .",/ Blok, Lo-osduinsekade, 26 
J. Borsbàom, I.Iispelstraat 33. 

-:-:-~-:-
,LH.:.. Bes_tu·.:.rsl_ed~n, atten:tt~ ! 

Red. 

Vrijdag 30 I)ec,55 ic er een.bestuursvergadering 

t:h.v. I:hr.J. Wustefeld, 1\idd.achtEnweg 191. Aanvang 8 u=. 
-!-:-':-!-

PRDGRA!J•'..~ SE~iIORL"\/ ZORDAG )_ JANUARI _195~-

... 2 030 uur Cromvliet 1 •· Lens 1 RederijkE:rstraat 

- ~- 1 Q - ' 11 · Cromvlie t Veteranen--LGns Veteranen-Rederijkers tl-; 
-:-:-:--:-

_q_PSTLLLIYGEI;. 

2,30u, Le_ns l_. B k . - --b H IC t k ~ r A"· ·_ 
1-'!.. ec ~ F...oV.LUXe •. , urg 1 a or û aa .. .,, .... ~ u.."111 

raal, J. Ras ,H. H:1ket, Rob .Mahieu,F ,de Jong,H. v.d. T·Jorn, G. Verhaar, 

J. ûstefeld. Reserves : G.Kochi,J.v.d.Meer,H.Kemper. Leider: 

Lhr.J.Willems. ----

Lens Veteranen:J ~ 11 . A Bl kJ" t· ~ .~a erings . o , -.~on Je,~~-v. 
de Eoogaard, Th.Eisenburger, E.h.de heer,L.de Boer,lLJan2sen, 

P.Juffermans,P.Krol,A.Krol,F.J,Iourik,R.l,lahieu Sr., H.v.I;;ijn, 

J.v.V,mrooy,A.Walhain. Leider: Dr.r. Cas Bontje 
-:-:-:--:-

Eventuele ·afschrijvingen, ui ter lijk Zaterdagr.:orgcr. 

Adres: Dhr.P.J.de Leeuw, Vlierboormstraat 596. 
-:-t...:.:-:-

Indien deze weçlstrijden wegens terrsin?fkeuring 

geen doorgang vinden kan dit bij dè Heer Hierck, Zondagmorgen 

tussen 11-12 uur Apeldoorneselaan 46, tél.392945 1 word.en ge

informeerd. 
-:-:-:-:-
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· PROGRAf,iliIA LU:5"'RUfüîEDSTRIJDEN JUNIOREN VOOR ZATERDAG 31 Dec 52-
2 uur Lens 2e klas - VVP terrein 1 l9kaal 2 
2 " Lens pupillen- VVP " 2 Il 2 

3 " Lens A VVP " l_ Il 1 

3 " iens le kl. - VVP tl 2 " 1 

PROGB~ilA LUSTRllU;'frDSTRIJDEN JUNIOREN VJOR 'NOUtSDAG 

2 uur Lens 4e kl.B - VVP terrein 1 lokaal 2 
2 " Lens 4e kl.C VVP Il 2 Il 2 

3 " Lens 3e kl. VV:P Il 1. " 1 

' " Lens 4e kl.A VVP " 2 " 1 _,, 

OPSTELLINGEN 

Lens AR. v .Westing ,P. Jans, J. v. d .1\E,er, C-.l.foershoc.k, 

C.Veldink,A.Burghouwt;J.v.Eussel, H.Pröpper, 
, R" Pl~ t. Gepn reserves~ LeiCfer : Dhr ~ J. ~'lil ioms·. 

Lens lEl klas. Als bekend het E elftal van :Dhr.'::. 

Bierhuiz,:,n. Leider : Dhr.P.Juffermans: fü,serves, S.Dijlcstr•1, 

A. Lun0t, H. ï/i tters ,k.Fr, nken. 
Lens 2e klas. Als bPk,,r.d, het- 1!_ elftal van ·_Dhr. 

! ' l k h G d '" t R ~ ' 1 · f • · T ' '/!eers1oe ; ... tnevens "v .• v1aar • eserves: ,.r.1,11"). t::.1aar, o.; ....... E. 

Heer, H.Dictz; 
Lens 3e klas. Als bekend, het ·E-elftal van' ,:;11r. 

E.Sorcl0a. Rese~v8S: H.~.Oostveen, n.Hendrikcks en A. 

Hartman. 
,,, Lens 4e klas A: Als.bekend, hét G-elftal: van Dhr. 

G.Lam. • Lens 4e klas B: Als bekend, het H-elftal van Dhr. 

A.v.Gastel. 
Lens 4e klas C: · -

P.Starver, R •. Decker Kle_i_jp,C.Nuy-

tens,E.Straathof ,P,Wisse,R,Kuypers,lf.de lloer,P.Schulten,A.v. 

Zeeland, E.Hilkhuizén,'P.Mol. Leidor: :Dhr.P.Jufferma_ns., 
Reserves ,nor de 4e- klassers :_ P .de Groot, V .Nowec, • 

G.v.Eeek,F.Hoefnagel,-1.ter ·Afoèl', J.Nuy, J.Schut+.enhelm. 

Lensuupillen ~ B · h . t J d K •• rr N.: 
. , fi" urg.9u~\" , .. v .. naa,t),.a" ieµvmn-: 

· h9rcn,N. Pannekeet, li' .Duym tN" v ".b.driche_m ,B;Megers; J .1tege±s 1 L. r.rbo-

- mas, J.Boin,J.Veldink, Reserves: P.Hsri11g,YI.Heling,J.Kra1Eps, 

J .l,1eyer. Leider, Lhr. C. Bogisch. 
· Dit zijn dus 8 wedstrijde~ tegen VVP. Voor de ve-

reniging, die de beste resultatÈn behaalt, is een mooie beker 

bE.schikbaar. 
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.ln\Hen. de terreinen onverhoopt zijn. afgekeurd,· 

wordt dit bekn1d gemaakt aan de vclgende adressen : 'i'omato1-

s~r .. at 166,-Apeldoo:r;neselaan.46, Wilgstraat 71. Dit geldt 

voor l•eide drogen. Staat er geen bei·icht voor het raa!ll, dan 

gaan de wedstrijden door. · 

Hiet te vermijden afschri~vingen aan LuntcrE.nstr. 

123. 
-:-:-:-

Rrnultaten van 26 :Cecer.;ber 1955, 

Senioren : Roodenburg 1 - LF-ns 1 5-3 

. DE PUNTF..NPOT 

JUt:0_ 

:Ce laatste coDpetiticwedstrijd voor Le:ns in het 

jaar lS,55 brt.cht het bc:zoek van on.s eerste, rod<è-lantaar1.

drag,cr, &an Roodrnturg, koploper. Enit-;-G blundc•rs warc•n· oor

zae.k van 'C en nederlaag, dio in ,geen'" verhouding stond tot het 

vc-rtormd(, ·spel. Op z'n minst üen gelijk spel ·held er wel dcgic

lijk ir,gezetcn. IntussEm b&tekende dit toch weer O punt,Ln 

voor de senioren. Wij hopen, dat de 2 e cor.;peti tiE:hslft d~ 

, _orJkëcr mag brengen. 
]e st1,nd na 15 voc:tbalronden: 

Stnioren 66" 21 7 38 49 

Junioren 78 39 8 31 84 
Pupillen 10 2 3 5 7 

154 62 18 74 140 

150-186 
207-171 

11- il 
368-_363 

0.74 
J.,08 
o. 70 
0.91 

-=-==-========================~===== 
Volgende w~ek doenwe een grnpecificeorde opgave 

van d~ze ztqnè.. FottenkijkE:r. 

Henk Janssen, .50 jaar . 
. Nog geen jac:r nada,t wij Jan J3ontje in hût• zonnetje 

mochten zetten, ar.,dat "hij al·s ee:i:.ste nog regelmatig spelende 

Lens er de leEe'.ftijd van -50 jaar- ber.eikte, kunr.en wij Henk 

Janssen rr.ct hetzelfde feit felici terEm. Hij is dus de .-tweede, 

die in 35 jaren Loü1-historie, al 'voetballende, do vijf 

kruisjes pass.eert. In t,-genstolling tot Jan Bontjo, -is Honk 

Janssen niet stc.eds 'actiE,f voetballer g,. blov,m. Lange jaren 

-vierde· hij zijn vo,,tballusten all,cen in vcteranerl,..,edstrijden 

bot. Op andere wijzen," o.m. als leider van Lens 1 in mceilijke 

ti;dcn, heeft hij zijn dub, clie hij al tijd trom: blcaef, echter 
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'ged~end. P!).s sedert enige ,jaren beoefent. hij weer elke ~.ondag' 

actief de voetbalsport en blijkt hij nog steeds e;en ui tste- · 

kende midvoor voor het " ouwe-jongens." .elftal. Bovendien 

bewijst hij, zo nodig, ook hoge>re elftallen nog goede 4iensten, 

zoals wij kort geleden kondën constateren. 

!;let. het bereiken van zijn 50e vc;rj,:.ardag, op 2 Jan. 

a.s., will€n wij .hem van harte feliciteren. Henk, nog fele 

jaren in voorspoed en gezondh~id. L~de _ W. 

Gepeinzen rond de oliebol. •. 

Nu d8 laatste week van het jaar 1955 "is ing,:gaan, 

willen wij 'samen met U, trouwci' iE:zêrs un lc-~cressen, gèstetÎnd 

door ons gtcheugcn en.gedeelten"van 2 jaargangen Lensrevues, 

nog eens met zevcrn:üjlsluarzcn door het ten €indo spo8dende 

jaar gaan om ons het m,l en het woc van onze vereniging hel

der voer de geest te h,:lon.· Zondr:r enige twijfel mogen 'l!i.j, . 

Lc..nsers, van een ZE er g1.nstig jaar spreken. De hoogs tv, hoogtc

l)Unton hcrinncTt ieder van ons1 zich nog w12:l, mt2.ar het zijn 

toch müde ds kleine dingen· van alledag die ·de ('lgemene indruk 

var: CEin jaar in belangrijke mate b,.palcn. Dit 'jaarov-erzicht 

mogE,. er. ook toe bcijdragen het nieuwe jaar moedig _binn-cn to 

gaan, want " In he:t verloden '.Ligt h_et hê'den, in ·het ·nü·. wat 

komen zal 11 • 

, Dat 1955 ron good jaar was danken wij aan het m:-rk 

van vele bcstuurS-'ün corr,missif:ledcn, doch- zonder rr,edE;n;rking 

Yan U zou hün er beid tevergeefs zijn geweest. Bovenal èphtcr 

willen wij onze ScheppcT dank"n ·vçor het. vele goede, dat het 

afge:lopon jaar ons gai", want zonder Zijn zegen zijn wij niets. 

Zoals U in het opschrift ziet, hebben wij met dit 

ovE:rzicht oolc de oude naam van de;ze jaarlijks tcrugkE:fcnde 

rubric)!: _in ere hersteld. 
Alvorens de -feiten: in chronologische volgor.~k dG 

revue te la t&n pas·seTcn g,.-ven wij ci..--rst eEn ~, ·psom:-cing. van 

blijdr; en droevige tijdingen, dio in do loop van 1955 via . 

de Lensr,,vue bc..,kend wci·d.en gemaakt. 

· · In het huwelijk trad,en: ·Ton tE'.·n Dam, Jan Bom, Her-

. man 1folcnkamp en Jan van LuxGmburg. 

Rouw VHlS er- om het overl:i.jdon van : M0vr .J~nssen

Verbiezcn·, Wim Raket en Mevr .Bo:rttjo-Hoefriagel. 

· · Blijle gebE:urtenissen vonden plaats bij de .families: 

J. v .Grieken, _ ~. v .d.Steen, A. H(lcfnagel, R .Mahicu, C .Wil ioi:.nburg 
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~n H.Naastepad.. " 
Diploma's beha,ilden : A.v.Aarem,'11.v.GGin,P.Sim~nis,~ 

ll. ck Bakker ,E. Löwensteijn, G. v.d. Waart, P .BergE:nhQhegouwen, 

:;.v.Gein,F.Burghouwt,M.Franken, J.Kuypers ( Of wc ook intel

kctuclen hebben in Lens ) 
Tenslotte vierden de echtp3rc.n Brochard en Eallt en 

zilveren hm.·eli,!ksfEccst, werd ouè..:.lid H.Duymel pricstEcr ge

?:i. jd t,n hE-rdacht d_hr .E w Gillissûn zil vc.rçn a~btsjubil-.:um. · 

":!ij b __ rt..L" nu te-rug naar: 
J,;,llU~:ri o . Cp i·:io~v;jas.rsdag ontmoeten oud-Ra va en oud-L~ns 

êlkaar, ,,·,i_, rbij onze; ·ruïne won .•. al thans op het Vc>ld. In 

de- bovcnzf.ial v.-:~r: 11 Ji~rnr!:.a ''H c-ierder;. cnZe jur . ..ior(:n, laat, Ler"s1 

34~ v.:.rjaardag. F.cr•:fa irt deze maand >:ijzen de instüling van 

h·._ t do{·.lpunt0Lfor.ds, bcr..Ot:B:ing van stn jubiilllr.lcomfi;issie en' 

:.,e.nko!1r.iei:ng v:tn . c n spB~<ractic in d(; ricI'.. ting van c.En ta-cr..

rlig voorbÉr.G;idc 7c lastrnr.:-vi{ .. ririg. Lt.ns 1 .bt.gint het niruwt 

j,.;.ar m.ct G(,,n zcg0 op Stolr.rijk, dat 8Ct"ter protest &aïtckcnt 

t g(;n i:cn niet tor.g~kend doe:lptm.t. Op dE.; l?at::~te dug van deze 

n:,,anè. b"zctt,;n onzo voortre!•:kers c'.e 3e plaats~. 
}\ ... truari. ~/ij Til r,-;2n afschei~l van Jc:.n d.ü· Roos, : .. if na zi.Jn 

iff!Cantit, · n;,...&r C .. :n:lda t<...rugkr.cr~ •. Ll n.s 3 hce-ft hij intussen 

iwn 3 kostbê.re punten geholpen. Crcdsr flinke bücsngstelling 

viert Jem Bor.t;jc als N.rstt, nogsp,. her.de Lc.hser. zijn 50e ver

ju~rdag. De tE.rugkccr van Ilhr .Ht,ogevc8n uit h0t zi-:.k(•nhuis 

maakt de E.co wc1er voltallig. Voctbál is 0r, dank zij hot 
s;'Jlntt.~rs(· weer,, ·.·einig, maar hst afwijzen van het protE..st van 

Stolwijk g•~(,ft c cm veilig g~vo,,i. 
Kaart . La1:t voorlopig w&inig merken, dat h(t de lentcmaané 

is, want het duurt tot de 20c voor de bal wu,r gaat rollen. 

Lic,p worden wij getroffen door: het ovcr"iijdcn van Wim Hi1kct, 

een van de 4 kns-oprichtcrs. Op 16 I,laart bt·gint è,G duir.cn

training wc..:r c.n als op 27. Eaart de" b!ilans wordt orgt.m5.akt 

bezit Léns 1 de. "cr,.tEJ plaats. Lens J.b<.gint de.' coa:pctitic 

en LEns 4 b.E.Gft goLd.t· kansc-n. De spaaractiu heeft al ruiL'l 

· 200 dciln0mErs. Op 30 Maart worà.t in de 3o dé!araan guüjdu 

vcrgad,,ring het niemrn H.R. gor,dg0kc.urd, 1rnarmedc 2 1/2 jnar 

arbeiè. ten eindG is. · 

~ril. Onze stcnc;i.Ji;.aChin0 bE.gecft het Gt: omdat de spaar-

. e.é:1:ie• voldoml.de basis blijkt voor de lustrmc.viering, zal het 

doEOlpuntenfonds gaan zorgen yoor het. bij,.~n'.rcngcn van de · 

g8;idcn .voor een nit.uwe (r::.\L;dG aangttschafte ) , stLncilmachino. 
' . 
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Al b0zorgt Lens 1 ons hartkl9ppingen door overwinningen in de 

. laatst_e minuut ( Rava ev Zvr.Élauw ) , toch werkt ook dit elftal 

moe aan de topprestatie v~n de senioren op 17 April: ï vredstrij-. 

don, 14 punten, Een week la t~r behaalt Lens 4 de afd<ilingsti tel, · 

hctgc;en 1.utomatiséh promotie naar de 20 klas inhoudt. De f8es-;;

vrougde v,ord,t no,g verhoogd doorda, Lens 3 zich op dezüfde dag 

in veiligheid brengt. Het laatst-gc,starte eJ.ftal, L1;ns J, schijnt 

groots,., planaon ·te hebben" Dan komt 

Mcj_. Al begint da uitdragr,rij van A.v.Gastel aan indigcs-

tiove 'roorraadvorming te lijden en al brer.r.;t Lens A , ADO zijn 

eerste nederlaag toe; toch is de aandacht vooral geriqht op 

Lens 1, dat op 8 Mei de le plaats bezet, doch dar" n°4-, 3 en 2 

t :w. KRVC, ADS. en Cromvliet nog moet be.strijden. Op 15 Moi 

wordt KP.VC met 4-3 vcrslage·n. E,m v:eek l&tor kan het eerste 

kampioen zijn, r.iaar tocschouwérs en dG elftallen van Lens en 

ADS wachi.G,1_ tevergeefs op de scheidsrechte:;:, lfa zal het dus te::.. 

gcm Cromvlic;t r.ioe:hn g~beurcn. Op 30 Mei. ( 2c Pinksterdag ) · • 

c fr,cligt' de z<,nuws],opcndo strijd me; t 0-0, voldoende voor de ti-

· t<:;l ~ Er is feest, want dit k;ampioenscQap Ot-teken,;, e.utcmatische 

pror:,otic r,s.ar de 3re k1Ls. Oli 28 Hei had Lens J he;-:; goE dc, voor

beeld g, gc,ven. 1kt 14 punkn uit 7 l'."cdstrijdcn ( do, lcijfcrs 

!,3-1) v:as. dit elftal onbLrçikbaar-gG1"0rdcn. Op dc.zclfè.re Zatcr•-· 

dag scoorde Karel Admiraal het 10000 Lfms-doçlpunt van het sci-

zocm 1954/1955 • l!Ert VElo--tournooi l,:,vert. de Lens-afvarrdiging 

geen suc(!C s op~ maar dó vc tGránor.. _btreikon goede r11sul tattn ir.. 

de verliezersronde van h<::t KEV1A-bckcr-tournooi. 

_Juni. _ 'Het kampiocmséhap ,heeft een f8cstelijke n.aslcep, Na 

dL laatste cor.ipetitiev!ûclstrijd van Lens 1 op 5 Juni (tegen ADS) 

is er een viering in intiem.-, kring, !:',aai· op 10 ,Juni wor'.l.t alle 

leden 8n donàteurs c0n feestavond aangcbodcm .. Het gc:oelschs.p 

Fred Bourgogne bezorgt de L,msfamilie Hm vrolijke avond. DE, · 

. snelle organisatie is, urn voorbc:cld van Pépé-doortastcndhcid. 

Als do competitie op 12' Juni na 31 voetbalweken wordt bPLin,l.igd, 

is het doelpuntenfonds de f.100.- ruim gepasseerd. Toch bli:jft 

de bal nog rollen want· juniorenclftalleri n: mçn d, el aan DHL en 

RKSVM-tournÓoi en de veterahen beruiken de K,vea-verliozers

finale. Succ~ssen zijn tchtEcr voor onz(! i!lftállen niet weggè.: 

legd. In 
Juli: op de 3e, nGmEin 95 Lens ers deel aan de 15e, door fraai 

begunstigde, L,ms-sportdag. Winr.aars: J .Ras, J .v.d.!lker, 

Gruyter, G.looycstei,i en P.Kc:;;p~r. Een onderling junioren-vrncr 
N.de ·=. 

' 
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to urn ooi wordt u,n groot succë s. Ilû plunnen voor de viering 

van het 7e lustrum krijge:1c vaste:ree vorm·,hf. tgeen blijkt op de 

algcrwne op 22 Juli, die door 50 lcdE:n wordt bijgewoond. J. 

Vlüstcf6ld, \V ~Verheg~en en Aev.Luxemburg zijn niE.·UWC gf.:zichton 

achter do groene tafel, maar <écn plàats blijft voorlopig va

vant. Op 24 Juli v,,rtre:kken 26 junior~n en 2 lsidcrs naar hèt 

NKS-kat:p in Zundtrt, ~en prachtige v1.cantic,1Cck tcg n:öet . 

Au,;us tus. TI<ë kcuringsb(xi jzcn-0n foto-ellende blijkt c. en chro

nisch,. zic,ktc. Een goede tijrling is de• terugkeer van G,,rard 

van R<.t,m;n uit D;.kkc.rswald. Rob.Mdiie'u houdt als cnigü LcnC\-

è., elncmcr onzc eer hoog op de .GDL-sportdag .. Vricndsohappcî ijke 

wedstrijden kondige;n de nir-1,rNe cot1poti tie aan, die in 

Septcmber begint. Op de llc wordt crn Il.Mis opgedragen bij 

he:t begin van fü, competi tic. Het doelpuntenfonds ·w0rd t ook 

r,s:er actiEcf. ~wce bekers, 3e prijzen voor prestatie en spo;rti

vi tei t van de senioren in hc.t scizoEm 195Pi-1955, r:orden door 

het Binnenhof bij het_ scére:tariaat bezorgd. Door het organiscre, 

van olubavondw(;dstrijd,m tracht de; Pépé het bezoek te; stimulc

ricn en niet zondGr sqoice·s. Jan Brochard krijgt een ongGval, 

dat gelukkig vrij 'goe:d afloc,pt. :Dhr.S.v.d.Laan nu,mt de: va-

cante. be stuurs ze tel in. , 

Cctobccr:Dc,"trièuncs" op Ockcnburg blijken niet in de c.erstc 

1.1lrtats voor j-uni·ort.n' bcstGmd. Hocw\_.l dt: scniorl.:nprr-statics 

b,nd.cn de v;cn:achting,.n .zijn, .stijgt het doelpunt~nfconds _bo

v,n f.l5C.-. De, Wornsdagmidqagclub flor2crt. · 

llovcmbtr, Onze G.L pr, ste;ert h;,t om zelfs bij zware mii,t op

nai,:en voor de Lc,ns-film te maken. Ook he. t begin van de kaart

v~rkoop VQOI· .,de f~Gstavond ,.ijst op de nadoring van het grote 

feest. He laas. zijn de sèni orcnresul tb.ten zu,r matig. :Bi::hal ve 

L,ns 5 verkeren alk 0lftallcn ii: de g<.vaarlijkc zone. Het 

vi.jfde is echter volop in de running. Bij de juni.oren gaat ·hC't 

heel ;c•at br:tcr, :;ant D, E en G zijn én de kopgro.::p ttc vinde:R .. 

en allc"n A, B en C doen het niet zo best. Ilc commLssáris van 

materiaal laat 8Cn noodkru,t horen i.v.m. hc.t verlies van 4 

balloi in 2 1/2 ma,,nd tijd.· 

Dcc0irber, j,.1bileummaand. Precies· op L,,ns 1 35e verjaardag (18 

I•ec.) wordt hct 7c lustrum op groot~G vrij.ze g1'vic;rd. lloogtc

p1mtE.n: de H.M:j.s in Groe;nesteijn, het ontbijt ih Amicitia, de . 

komst van 3 ·oprichcrs &n 2 van het bE.ro,:md.e driemanschap, de 

aanbi.eding van twee vlaggen en de· pausûlijko wimp'el, de Lens-

. film on ttnslot.ti:c een prachtige feestavond met m~dc.werking van 

het gczelschaJ Waldc·n-Kic.vi:ts, waarna ccn"f~,~: 1 .,. vol .mxk, . 

-======================~===================aa•==• ====g========= 
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Iri de op Vrijdag; 30-~~~;,~ber 1955 gohouden bcstuursvor- ,:': 
gadcring worden. tot leden van· d,; oomrr,issie tot voorbereidi.nt; ·;• 
van de kan,pweek 1956 benocmd 'de heren: A.v.Gastol pn E'.Sarolüa. , . r . . 

' -:..:.:t:- ' 
Korte notulen bestuûrsverp;adering 30-12-55. _ , 

. De .rapporten van de éii v5rse comr.,isGiE:s werden behandeld.· 
fü1kele aangcI'egenhcden met betrekking tot de getouden feest
avond ,-,er den afgehandeld. • 

,Het financiële overzicht _over. het le halfjaar (1955-1956) 
v1erd goedgel{eurd. ·:ren aanzien 'van de veld training zal worden 

· *-'\gezocht op Ockenburgh·, op kortG termijn, een b0pe:r:kte verli.ch-
- · ting te· doem aanbrengen .. Aan(de· leaen zal worden· vool·gesteld 

het, doPlpuntenfonds met betreKt:ing tot h6t aanschaffen van de 
stchcilr~achine stop te ·zetten 'en vanaf heden aan· te wenden : 
voor de verlichting:· •. · · · · · 

GE.zocht· zal, wordtm. de ben~dïgéie :financieen ook cp and\)re 
wijze te ver.zamelen. 

Ter voorber0iding van het' jeu,gdk~mp 1956 we;d eci~. commis_-. 
s_ie benoemd. · · 

Het lidmaatschap· varï ertkéle candiè.aa t-leden wen, bekr~ch-· 
tigd. 

'· ! 

i ·~ -,. 
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•-- .--- ·-------------------- --·----------------------.-----T€n aanzien van het 'aannemen van seniorenleden zul~ 
len' aah de techni;che commissie enkele wensen worden kenbaar 

~ ·gemaakt. H.Houkes · 
Secretaris 

VARI~~ ., 
- ·::-ons bestuursl;i.d, de Heer Ton van Luxemburg en Mej.F.M. 
Th. Trommelen zullen'elkaar op l'loünsdag, 11 Jan.56 des ··norm. 
te 9 .30uur ir, de Paroch±ekerk van de H.H. Engelbewaarders, 
Brandtstraat, het H. Sàcrament des Huwelijks toedienen. Ge
legenheid tot feliciterep. in -d,e pastorie; receptie 'van 2.30-
4.30uur: Brandtstraat 109. 

-Op Donderdag 12 Jan.1955 wordt het hm,elijk ingezegend 
van onze donateur de heer J.!.J.Gelauff Sr. en Mej.M.J.Gruytcrs 
in de Parochiekerk van 0.1.Vr, van Fatima, 1!onnikendamplein, 
te _10 .u_ur. Gelegenheid tot felici-t€ren in de Pas.torie. 

Aan beide bruidsparen onz.e hartelijke felic-iiaties 
en onze b€ste wensen vergezellen hen op hur, verdere levens
pad .• 

Ter gE:legenhe,id van de jaarwiss.eling ontving het 
bc,$tuur de beste wensen. van : fam. Borsboom, !îunspeetlaan; 

-Jan Knijff en echtgenote vanuit Australië ; 
Hans Borsboom vanuit Duitsland ; H_. V.V. "ADO" den Hàag; 
Familie W .Boor'tman-Po'j;erse, Uoordwijk ( prachig gcillu:,trserd). 

W}'d<rkerig wenst het bestuur allen een zalig en voor-
spoedig 1956. • · 

Het nieuwe àdres van de· Voorzitter, de heer_ W .:f'.raal
der is thans, Jozef Israëlslaan 49, Rijswijk(Z.H.) tél.119509. 

- J. Eorsboom VE.;rtoeft momenteel ergens in Duïtsland in 
een plaats Winkel geheten. Wij ontvingen yan hem ~en brief 
met o.a:. de beste wensen voor alle Lensers voor het nieuwe 
jaar. wdkc ·wij hierbij overbrengen. 

- Van nog iets verder kwam de brief van Jan Knijff en 
echtgenote, uit Australië. Ook van he.IJ het. verzoek alle Lens
vrienden' te groeten en zijn wensen voor een voorspoedig 1956 
over te brengen. · · 

· - Bij Dhr.P.Juffermans, Amandelstr.51, bevindt z~ch een 
ring, gevonden in de ontbijtzaal van Amiaitia. Zou de eige-\ 
naar z-0 onder de i~druk z:j.jn geweest van,termanende :1oorden 



, 

. . . . . . .:.:i,49- · 
'----.--- -------- -------- -------------------~- ·----- ·------
van Dhr.Dubois om 

Op het 
paar handschoenen 
op Ockenburgh ) • 

toch geen eigendommen te late~ slirige~en? 
adres Tomatenstraat 166 bevinden zich eeri 
en l Lensko.t:s ( van Woensdag 28 December 

· -De Heren Houkes en Sarolea zijn inderdaad op. 2e 
· Kerstdag ·per fiets naar Roodenburg vertrokken, Geen bezoek, 

geen bloemen. 
~zo juist vernemen wij, dat ~e heer Cas Bontje. in 

het ziekenhuis is opgcnomeri. Wij wensen onzè·grote Lens,rriend 
een voorspoedig herstel • 

. -:-:-:-
Gepeinzen rond de oliebol (slot ) 

December (vervolg).De viering van het ?e Lustrum drukte haar 
stempel op.deze gehele Decembermaand. De laatste competitie
wedstrijd van 1955 was voor Lens l, maar ook tegen Roodenburg 

_werd het.weer een nederlaag. De kerstvacantie was een gerede 
aanleiding om op 2'8·-12 een onderling juniorentournooi te. or-' 
ganiseren. Hierbiti trad het Lens-circus ( met olifanten, .be
ren etc ) op. Wegens de zeer sterke wind _bleven de kakker- , 
lakken thuis. 

Zo ging·1955 heen als èen uiterst gunstig jaar voor 
· onze vereniging-. -Helaas zijn de prestaties op het groene veld 
bij de jaarwisseling niet indrukwekkend. M~t name ·1,2,3,A,B 
en C staan er nfot zo best voor. Vlij hop:iri, dat onze spel.iérs 
onder de nioÛwe vlag een aaneengesloten front zullen vormen 
om de inoeilijkl;leden het hoofd te bieden. Dan zullen de ver-
werven posities behouden blijveri. Zalig Nieuwjaar ! . ' 

l L.de W, 
-:-:-:-

Resultaten van 28 en 31 December 19~~
Cnde.üinge w?dstri~den : Lustrumwej,st)'.'i,idc~ 

-Beren -;: Bu:t;fels l·-3 Lens A- V,V .P • 
· -Kamelen-Nijlpaarden 4- 3 Lens le s el. 

~Kangoeroes-Olifanten 2-1 L,;ns 2e " 
-:-:-:-

l 

\ 
' _.\,, 

.3-3 
V.V.P" 
V.V.P. 

PROGRMTh1A SENIOREN VOOR "ZONDAG 8 JANUARI 1956. ---------------------------.-----------------
· Terrein -i ,,c-+.,· · 

1-12 
2- 5 

- 2 uur kns l - H.P.S.Y l 
'-12 ". : Lens 2 - S.H.S. 4 
-12.30" :\lijswijk 4- Lens 3, 

. " 1 . al,.., 
Julialaantje

1
Yl.ijswîjk.0,,/», 

,. 
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- 1.15uur Lens 4 GllS 2 Terrein 2 
-1~.c.. " VVP 4 - Lens 5 Zuidcrpark bij Rava ~ 

.-12,- " kns 6 .- Plam.6 Tr,rrcin 2 ~ · 
-!2. :- " 'i:ass. 7 - 'Lens 7 Kerkehout, Wassenaar. 

-:-:-:-
.QJ'STLLLINGEN: 

Lens lG K h .. ' L - ,, K t. -k 1 ,., , - •. cc 1,..cl"v. UJCC:mourg,.t~D or €- aas,., .Ha~-
~tcijn,J oRa::1 ,H.Hr:kct,Rob.Mahie.u,F.do Jong, H.v.d.:i'oorn,G .. 
Vt::rhaar, JoWÜJ:>tLft.:ld. Reserves! E.v.LJarhoven-R.l\'.ïahicu· Sr. 
Leider : Dhr.J. Willems. 

Li:.ns 2 o\ T' - • ,. · ==......c~.,. ten Dam,!:! .Helmich ,Il .Kc,mper, J .Roozonburg, 
b. ~Ho,: i': ... gEl, P. Oran.ie, V. V_. Laar hoven fA .Hoppt?nbrour:E·rs ,11. Wüste
fcld, 1. d(; 3ocr,A.v.d.Lans. -Reserve,: H.v.Nir:l. Leide;r: Dhr. 

·A.tlc ~tdrt. r 

Lens 3 
A .Beek,~. L.lic. vt:ld, C .Hoog,. veen, L.Knijff, 

Ho Eouk_c~s, B.v. Vc_ l ~en, J. Jager, f'J ~ Vlocmr-!nS, P. de Lee U'.V ,B.~ Lui j ck+, 
A.Bogisçh" Reserve: G.v.GEin. 

Lsns 4 ., ~, . . • Pb d " ·, " 1 A r · ., .l"rl.J't..f_,rs, .:.. c 11c0 er, .t • .r•.ro , .. ,innC.'!(;E:-

~ yer, Jov0Wvating,A.v.Gc1stcl,l' .... Zuidi.7ijk,H.dû Bakkc.r,J.Beijcr.s
bcrgcn, J"Buijkcr~uijk, H.v.Vh•:sting. Rt.sLrvc: A.Or.·dcr\';"atcr. 

Lonn 5r ,. ~ . ---'.i.LI!.ise:nburgrsr, J "v .Lu.xe:r.:burg,A"v.t..l'Cln:.i 
J. Boo~ i:f::ian, B. Vir,k, J .Ku.i.jpc·rs, J .Jorink ,G. L:m, P .B:.:rgc;::nhcnLgou·
wen, L.l3om!IJ.3rocha:rd. Reserve .. : K.Ylallaart. 

Lu-ns 6 . .. ~ .. . . ,, 
. .. J. v. Gsest, U .Kl unncn,E. Lov!enstc1Jn, J. V, 0n-

man, R. Beek er, C. !JiE:m:cmhui::;en,S .Semeijn, G. v. Agthov<:n,M.Hollan
dcr, }'.de Jongh, L,Nicssun. Rcs.,,rv,s:C.Bogisch,J.Alscmgu,st. 

Lens 7 -- · -- -
A. Blok, 'J .Ballc1:ing ,A .K;·ol ,F .Tuiourik,H. v.d. 

Booguard t, J. Bontje -,r;. Sarolca ,1'.~.Mülder ,H. Janssen ,H. v .Rijn, 
· J.Boni. Re.serve : P.CJnna. 

-:-:-:-, 
Alle,. n noodzakelijke afschrijvingen, ui t,,rlijk 

Zaterdagmorgen, ac1rcs: Dbr.P.dè Leeuw Sr., Vlic,rbcomsj;2·.596. 
·~ -:-:-:-
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PROGRAl/JLA JUNIOREN OP ZA1'ERDAG, 7 JAll.1956 

-2.30 uur Lüns A - AJJO TGrrcin 1 Lç,kar,,l 1 
-2.30 " L0na. E Dl!L " 2 " 2 
-2.30 " KRVC Lens F ''. v,VrLdrmburchweg, 74,Rijswijk. 

PROGRA!1li:A Ju1HOREN OP ZONDAG 8 JA!iUAHI 1956, 

--3.- uur li.KAVV LGns B·, T,crrcin van Ruijsdaallaan 15 

Leidschc,~.•-dr:0 m'., ~ 
-1.15 • ". Lens D - D\70 Terrein 3 Lokaal 5 wnr 
PROGRAMMA PUPILLE'!l OP WOENSDAG 11 JAN. 56 
-2.30 uur Lens pupillen-V.V.P. 

-:-:-:, 
OPSTELLINGJfN: L . , · · ' . 

ons "n. v .\Vesting, I'. Jans, J .v. d!1kor, C .i,kc,rshock, 
C. Vc:ldink, ;~., àe Gruyter, J. v. Bussel ,H.Fröpy:er ,H.Bcijc.-rsbt:rgc.n v- .E o, 
A.Burghouwt, B.Pl1.t. Hcsorvos : C.v.d.Ercugel,R.dc Waar.t. 
Leider: Dhr, J. Willems. 

1 
• 

· · · LEns B 1 b k è '1, 1· '" · .;. A T s e"en. ,c;servE.s: 1.:11±ur:rs, --.:..iunet, 
Samu,ko::;st:2 uur 't Wachtjt•,Malioveld. Leider: Dhr.C.Bior-
h'J.izen. 

L0ns D · 
-'=--,,ctls bekend neet G.v.d.Waàrt en P.Stravu. 

H.DLtz. 
Lens E 1 " s bekend, br n,;vons R.Blok. Rtscrve·s :\'i. 

Vendorbos, l).Haket. 
Lens F , ==-.c- J.Ansems, H.v.Oostveen,A.llartman,N.Osse, 

L.v.d.lv!cer,,J.Mol,G.v.Door:ri,E.lfohdricks, G.de Roos, N.Drabbe:, 
VI. Wi,,gorink. Rrne;rves: D. v .Amesfoort, H. de Ha&.s, ;r. Middondorp: 
Samenkomst: 2: uur Lijnka1µp, de la fü:·ywog.• Leider: Dhr.G.Kern
permar... 

, Lenspupillen zoAls gepubliceerd op blz.141 van 
Lcnsr, .. vu,, n°18. Ilict tE:: vcrr:;ijdcn afschrijvingen tijdelijk 
schriftdijk aan Dhr.P.Heershoel,c Sr, -L1mt8rë:nstraat 123. 

JUCO. 
DE PUNTENPOT. 

Al is er deze wec:k geen coë1petitiev;edstrijd gc
spcçld, toch ondergaat de stand een verandering. In A-klasse I 
is ll.B.S. tc,ruggetrokken en dat betekent, dat Lcms A een ne
gî:~?~ag (4-2) kwijtraakt. Het juniorengemiddelde vaart er wol 

' . 

' 
• ,, 
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De stand na 15 vootbalivoken wordt dus : 

Senioren 66 21 7 38 . 49 150-186 0.74 
Junioren 77 39 8 30 84. 205-167 1.09 
Pupillen 10 2 .3 5 7 11- 16 0.70 

totaal 153 62 18 73 140 366-369 0.92 

. De· specificatie van deze stand, die• t0vens de stand 
per 31 Dec.1955 is, luidt 

Senioren 

l 11 l · 2 8 4 16-30 
2 9 l 3 5 5 18-27 
3 10 2 O 8 4 23-45 
4 10 4 O 6 8 27-35 
5 9 7 l l 15 3.4-14 
6 10 3 l 6" 7 lS-22· 
7 _7 __ 3 __ ~ __ 4 __ § __ 14-13. 

66 21 7 38 49 150-186 
= ·=:-:::;======·c::====:::====== 

Le ~~!:1,erlingo .":~!'.!'i vlgs 

1. E 1.70 ·. 5. G l.40 
2. 5 1.67 6. H. 1.14 

.3 I 1.50 7. F 1.13 
4 · D 1.50 8. 7 0.86 

A 8 
B 9 
Cx)9 
D S 
E 10 
F 8 
G 10 
H 7 
I 8 

77 

Junioren 

3 o· 
2 1 
l 1 
6 O 
7 3 
4 l 
6 2 
4 O 
6 O 

39,. 8 

5 · 6 
6 5 
7 1 
2 12 
0 17 
.3 9 
2 14 

2 
8 

12 

30 84 

26- 35 
13- 26 
13- 2_8 · 

· 19- 12 
27- 6 
23- 22 
41- 15 
15-15 
28- 8 • 

:205-167 

x) c· 2. pnt. iri mind,w.n,o. 
gcmiddc,ld aantal punten per 31.12-,55 

9. 4 0.80 13. 2, 0.56 
10, A O. 75 14. B 0.56 
ll. 6 0.70 15. 3 0.40 
12. Pup.0.70 · 16. 1 0.36 

l'.j'. C 0.11 
Bij gelijke gemiddelden beslisten de doclcijfers, 

•· Slechts l ~eniorenelftal boven II pari " 1 ],et is droevig. 
- Slechts 3 juniorenelftallen ànde~· "pari "; ui tstekEmd, 

· Dat echter de topelftailen zowel van es<,nioren als van 
junioren in deze onderlinge rangschikking de staart vormen 

. {samen. m':'t 6. en pupillen.) i_svxfirjl_n,trustcnd, De helft vah de 
competitie zit er voor de mees~e eÏfÏallen op.·Zorg, dat de 

.. tweede helft belangrijk beter is. · 
Pottenkijker. 
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"Trou moet 'bli,jckcn 11 

Naast het" Eén.voor allen, allen voor 
één" waarvan ik in de vorige Lensrevue gewaagde, haalden wij 
in vroeger jaren ook het devies van de Haarlemse rederijkers

.kamer regelmatig aan om onszelf en elkaar tot t:touw aan onze 
club te begeesteren. 

Vanzèrfsprelrnnd had· die ac'tie v•,or trouw 
niot voor de volle 100 procent succes. Allcrloi-omstàndighodcn 
-in ·of •bui ten de mens gEolegen - hebben er in rk · 1oop van de ja
ren to,c geleid, dat velen Lens·nog slechts als een·herinnering 
ken°nen,- Dit moge jàmmer zi;in, omstandigheden· zi-jn soms sterker.· 
.dan de mens, en bovendien behoort men in ceniedèr de vrijheid 
van heengaan te r~spectcren. . 

. . . Bij de viering van _ons zevende lustrum 
hee:t:t men echter een groot aantal oude gGtrçmwes· tezamen kun
nen zien, wi0. blijkbaar -de boven goci fa..:orde zins.prcuk wel he2_ft 
aangcsprolu n Em s;1ie h8t evenals wij we::dèrom een· ,intense v:i-cugdc 
was e~n h,;le dag onder L>cnsers to vrc:rkcrell'. Het kon ons aJ.lc.en 
maar spijten, dat er niet nog meer ,1rc:rkers van w&lcer in do al
gcmGnê ft:L.~ tvrcugdc kwam.en 11cdcdclen ~ Î::i t was ce~ gcr,~is voor 
ons, ook een gemis voor hen ! 

Verheugend en . voor Luis I tookoc,st, bemo<c;-
dige:nd mag het worden geno0md, dat. de 18e December gelukkig 

· niet allo on een fces t voo~·~ du ouderen is gcword.E:n; · ook Q.c jon
geren en dé allerjongsten zijn in massa op.gctrokbm miar de· ka-· 
pol en naar de feestzaal. Verleden, heden en toekomst hadden 
ziel,. samengetrokken rond de blaucmi ttc vlag. Op zijn 35e· ver-, 
jaardag heeft Lens es,n schoon accoord toegevoegd aan de Symfo-
nie der·Feesten. · 

Wij gaan v_crdor. Zullen wij or in slagen, 
in de komende jaren door onze activiteiten de vereniging gro
ter, maar vooral ·mooier en sterker te mak,m ? Willen wij dit 
bGreiken, dan zullén wij er bij moeten zijn. Trou moet blijcken! 
Niet alléén op con feest _! , 

P.Juffcrmans 

.. ' 

•. 
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Co;,,J2•cti füstandc:n: ' 
~-

VVP 7 1'3 24 - 4 
J,0ns D 8" 12 19- 12 
Velo - 8 11 31 -12 
W, stli,nd. 7 10 19 - 9 
Rava e 8 19 -14 
QostE.'rb. 5 6 21 -11 
Jnvc,,itas 8 4 16 -28 
D\YO 5 2 6 -29 
G-i:A 4 0 • -13 "t 
ÎLrburch 6 0 2 -29 

- ;; H 
:LcnS l 10, 17 27 - 6 
G, :: . . Vacll 13 37 -28 
l[VP 8 -12 31 -10 
!'HL 9 . 11 25 -15 
Q.. Steps 10 11 18 -22 
Jhva 6 8 19 -12 
GLL 11 8' 28 -34. 
VE:rburchl2 7 22 -32 
El .Zz,ar'tlO 6, 17 -35 
KRVC 8 4 12 -21 
Yo.lken. 3 1 4 -15 

-!- -:-.:-:-

-------..--------- . -------------------------- . ______ - ----------
Il ·TB.OU t.OZT BLIJCKEN Il 

---------------------------_,,-----=:-----------------------------
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-==----==--===.===============~= -==~ - =========-============= 
JAARGANG 1~55-1956 !l•2Ö. '12 Jan. 56 

----------------- - • ------ - --- .• ____ ;i::: ________ , _______________ _ 

Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Woensdag 

. ' 
1- . 

l~Januari 
15· Jan)J.ari 
16. Januari 
18 Januari 

LE.NS' ZAKAGENDA 

: Le~s E ,> G - H 
: Lens. 1-,:5-5-7-C-D,-I 
:. Clubavond: 
: De' Woen'sdagmiddagclub·. 

, 

========= . ==============;;:=======:-:=;:;:::;:::;::::::.::::;:::::::::::;::::;::::;::::;:, ======::::::;;::::::::::;::::;:;;:;:;::; 

·, 
K0JiiT ER LIC:IT IN DE 0CKK'!BlffiGHSE DUISTERNIS ? 

;;::::;::::;:::::::;:-· ==== -===-==;:::.:;:::::::;:-,-;:::::;::::;:. :::;:;;:~·~ =============;::::;:=======· ===-====. ! . ' 

De redactie aan het woord. ., 

Zoals de meeste lezers bekend zal zijn is per 1 Jan.56 

eaèn nieuwe spelling van kracht_ geworden. Het ligt in onze be-' 

doeling binnen afzienbare tI jo• ook in de Lensrevue deze nieu-· 

we spelling. te gáan bezigen, voorzover tenminste de: nie·uwe 

schrijfwijze of:fici,;el is voorgeschreven. Bij woorden, welke " 

naar ,keuze geschreven kunnen worden zulle.n wij de oude schrijf'.~ 

wijze blijven gebruiken. Vlij° r. oeten echter bekennen, ·dat wij· 

ons tot nu toe niet bepaald ir.tensie.f met de nieuwe spelling 

hebben bezig gehouden. Alvore1:s ons aan de veranderde s·pelling 

te wage~; zull,en wij ( figuur\ijk ) weer op de scho~lbanken 

plaats moeten nemen. Mogelijk 1kan eèn der leden van Lens' ' 

' bloeiende onde:i;wijzersgilde or';s op weg•helpen. Zo in de geest 

van : " Goed Nederlands in; twée lessen ". Voorlopig blijven 

wij dus nog conservatief. · Red. 

· Het doélpuntenfonds: . · •. , 

In· de notulen van .do be',tuursvergadering dd.30 Dec. 55 

hebben onze senioren kunnen lezen, .dat het i\j de bedoe.ling 

ligt, ons doelpuntenfonds• een andere bes teml':ing te geven. Zo

lang echter het betreffende voorstel nog niet is goedgekeurd, 

• gaan we op de oude voet voort. Het saldo is nog steefüs f.193-38:· 

Zouden.we de f. 200.- talen voor we opnieur r;tartén?' 

, . , ., ~ ... 
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OFFICIEEL 
In ballotage: 

N°54 J.L,M. Broekmans 26.2,44 Tomatenstr.63 Hr,v.Gastel-

55 
56 

, E.Sarolea• • 
A.I. Verburg, 24.12.45 Anjeliers-tr. ~ 
~.H.v.d.Lindep, 14.1.46°Begoniaatr.234J 

Hr .lfoèfnagel · 
" Haukes. 

Het secretariaat ontving nog schriftelijke geh·.k
wensen bij de· jaarwisseling van ( Hr •. J.C,Brinckmann-Voorburg; 
Hr,A.v.d.Boogacrdt, Jan Luijckxlaan; De Heer en Mevr.A.Ver7 
heggen -v.d.Krooy; fam.A.Bogisch, faro.de Heer-van Look, de 
Heer en }'evr.H.Kunst-v.d.Vëtj fam. J.A.Bontje-Plas. 

-.: -: ::- , 
Jubileum. 

Op 15 Januari a.s. zal het 40 jaar geleden zijn dat 
de R,K. Voetbalvereniging V.V.Z. te Zaandam werd opgericht. 

Voor de oudere lrden een goede bekende. Imcers in 
de voormalige R.K.F. heeft Lens meerdere wedstrijden tegen de
ze trgenstander gespee~d. We.wensen het bestuur van V.V.Z. van 
harte geluk. Nog vele jaren ! · · 

Receptie Zaterdag,. 14 Januari.a.s. van 3-5 uur in 
hèt li..K. Verenigingsgebouw" Oostzijde 33, Zaandam. 

-:-:-:-
PROGRAW.A SENIOREN VOOR ZONDA~ 15 JANUARI 1956 : 

- 12 uur 
.- 12 uur 
- 12 uur 

Lens 3 - V.I.O.S.4. Terrein 1 
Archipel 5 - Lens 5 Buurtweg, Wassenaar 
Lens 7 -·Wassenaar 7 Terrein 2 

Vriendschappelijk 

2.30 uur Il HL 1- Lens 1 

OPSTELLINGEN 
Lens 1 

Laan va·n Vollering te Delft. 

· G.Kochi, A.v.Luie'mburg,H:Kortekàas,J.Wal-
steijr,,, J .Ras ,H.Haket, Rob .!\'!ahieu, F. de Jong ,Ii. v, d.Toorn 1 G. Ver
haar, J. Viüs tefeld. B~-~-~~Y~!:!. : J.v.d.Meer, E.v.Laarhoven,R.Ma
hieu Sr. feider: Dhr. J. Willems, 
Samenkomst : 1.15 uur Station Hall. SpÓor. 

'· 

.,;:_ .. 

., 
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Lens 3 ~ ', '(• .. n H• ,_ 

A.Beck,J.Lelieveld,C.Hóogeveen,L.Knijff,H.Hou
kes, J.Veenman,J .Jager,S.Vloemami,P.de Leeuw,B.Luijckx;A.Bo
·gisch. Reserves: G.v.Clein, J.Suijkerbuijk. 

. . . . . 
_ Lens 5n.~isenbur_ger;. J. ~. Luxembur_g 

1
A. v .Gein ,J. ~~~~t-

•man, B. Vink, J .Kuijpers, J. Jo rink 1G._Lam, P·.Bergenhenehouwen, L. Bom, 
·J .Brochard. . Reserves: c•.Nicuwenhuizen-'G. v .Agthov'en. Samenkomst: 
11.15 utir H.Paschaliskerk. · 

Lens 7 
A.Blok,J.Éallering,A.Krol,F.Molll'ik,lj.v.d.Boo

gaardt, J.Bontje,E.Sarclea,H.Mulder,H.Janssen,H.v.Rijn,J.Bom. 
?~~erves: K. Wallaart, P .v .Onna; · · · 

-:-;-:-

Alleen noodzakelijke ~fschrijv±'ngen, · uiterlijk• Za-
terdagmorgen, adres: Dhr.H.Houkes, 2e Schu:ylStr.60, tél.3:24721.. 

-=-~-=-
' Zoi;idag di.m een vriend.schappelijke wedstrijd voor on--

zo voortrekkers·, Gezien de langé :r:ustperiode en· de tot nu ;toe 
al eens gewijzigde opstelling i9 het beslist wenselijk, dat 
alle spelers deze wedstrijd zien als een goede gclcgcnh8id om 
umheid in de ploeg te brE:ngen ~n e.cnG wat te proberen. Want 
als de competitie ·weer :voortfö•aait, gaat het weer om het ver
garen van p~.:iten. Een generale repet:i.tie, al is het- da1: hal-
verwcge de competitie; is niet overbodig.' E:i · of we nu al te 
veel op het gezegde 'van de " slecht<" generale II moeten vcrtrOLè·-
wen ..... ? 

-:-:-:-· 

PROGR.P.MMA JUNIOREN VOOR ZAll'ERDAG 14 JANUARI )_9._5_§_, 

- 2 ,45uur . 
•- 2.45 Il 

2:45 Il' 

Verburch 
Lens G 
Lens H • 

- Lens .i;; 
V.V.P. 
GDA 

Terrein Wa~eringseweg-Poeldi.jk. 
Terrein l Lokaal l . 

11 2 ' Il 2 
· Lens .I speelt op Zondag . . ~ '\ 

PROGRAl,mA JillHOREN VOOR ZO~TDAG 15 JANUARI 1959 
- 1.15 uur G,uick Steps - Lens ·C Ter.rein Nijkerklä.an 
- 1.45 Il 

- 2.30 " 
Verburch- Lens D Terrein Wa teringsew<ëg-Poeldijk 
Vel'burch Lens I · , 11 11 11 -

~-:-:-

'· 
, . 
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Lens C 

A., Lunet, S.Dijkstra, M. Franken,J.Stolten
berg, A. Loyken·s, C .Herold ,A.v. d. Laan ,H. Witters ,.G. Jehee, Th. . 
Knijff, J.Brus·sei..' Reserve: R.Groothuis, en H.Brockhans., Lei-
der: Dhr.P.Jufferman~. · · · --

Lens D · -~-als bekend met G.v.d.Waart en P.Straver. 
Reserve: F.Hinfelaar. Samenkomst : 1 uur- Ha~gweg hoek Thor
beckelaan. 

Lens E ·, -
~~- als bekend. Reserves: A.Hartman en J.An-

sems. Samenkomst: 2~uur Haagweg,hoek Thorbeckelaan. 
Lens G als bekenè.. Reserves: C.Nuytens P. en 

Schulten. 
Lens H als bekend, Rest?rves: R.Straathcif, N.de 

Boer en P.l1Iol. 
Lens I ( speelt op Zondag) 

?.Schulten,C.Nuytens, R.Straathof,P.de 
Groot, F. Wamstek<;r, R .Kuijpers ,N. de Boer, P. Wisse ,.A. v .Zeeland, 
E.Hilkhuizen,P.îliol, Reserves: V.Nowee en G.v.Beek. Leider: 
Dhr.C.Bierhuizen. Samenkomst : 1.30 uur Haagweg hoek Thor
beckelaan. 

-:-:-:-
Hiet te vermijden afschrijvingen, tijdig schrifte

lijk aan Dhr.P.Meershoek, Luntcr'enstraat 123. 
~:-:-:-

Besultaten van 4 en 7 Jan.1956, 
Junioren ( camp.) Lens-lustrum-tournooi(jun.) 

Lens A - ADO 1-4 kns 3e klas - VVP 6-1 
Lens E -· DHL 1-2 Ltsns 4e kl.A - VVP 8-2 
KRVC - Lens F 1-1 Lens 4e kl.B - VVP 5-3 

Lens 4e kl.C.- VVP 3~2 
De competitiewedstrijden voor Zondag 8 Jan·. 56 (Lens 1-

2-3-4-5-6-7-B-D)werden afgelast. 
Competitie~indeling: Ingedeeld bij Lens I,.VVP g. 

De punten pot. · 
De neerslag, die in de nacht van Zaterdag op Zon

dag ne,;rdaalde,was juist voldoende om .de terreinen onbespcel- _ 



" " 

' 
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baar te maken. De 3 juniorenwedstrijden, die Zaterdag werden 
gespeeld leverd·en 1 punt op. Lens E stelde teleur door van 
DHL te verliezen. 

De stand na de 16e ronde: 
, 

Senioren 66 21 7 38 49 150-186 O·. 74 
Junioren 80 39 9 32 i 85 208-174 1.06 
Pupillen 10 2 3 5 " 7 11'- 16 0.70 

Totaal 156 62 19 75 " 141 369-376 0.90 
=================~~=====:===========Pottenkijker. 

bi i Lens F en G luiden : · De standen 
3e klas J 

den Hoorn 
Velo 
KRVC 
W,Bl.R.K. 

' Lens F 
VVP 
DHL 
Rava 
Q.Steps 
Westl. 
Juventas 

VARIA 

9 15 
9 15 

10 15 
8 10 
9 10 

11 9 
8 8 
9 8 
7 4 
6 -1 

10 1 

60-11 
30- 6 
58-14 
26-13 
24-23 
21-54 
22-24 
12-24 
16-26 

6-31 
12-60 

4e klas L. 
GDA 10 
Lens G 10 
DHL 8 
VVP 9 
Q.St. 8 
KRVC 10 
Velo 9 
Westl. 9 
Valk. 4 
Verburch•9 

19 
14 
13 
J.3 
10 

7 
6 
4 
0 
0 

54- 7 
41-15· 
34-11 
37-19 
21-14 
13-28 
13-31 

7-37 
. 2-22 
9-47 

-,Kas Bontje zal nog enige·· tijd in het ziE,kenhuis moeten 
verblijven. Hij is neergevleid-· in dat aan de Zuidvial ,k,;mer ll. 
Van harte spoedige beterschap gewenst ! . · 

-De Hee;r en Mevrouw A.Hoppenbrouwers-Kosterman in Willem
stad, Curacao werden verblijd met de geboorte van hun tweede" 
dochter, die de naam Ingrid zal dragen. Onze hartelijke ge1uk
wensen. 

-Op Woensdag,4 Januari 1956.werd op Ockenburgh gevÓnden: 
een paar Lens-kousen, een Lensdas, een paar scheendekkers en 
een ledEcren riem. Terug te bekc·men bij Dhr.G.Lam, Vlilgstr,71. 

' 
Het Zoeklicht op Lens È. 

Le·ns E ontwikkelde tegen DHL van het begin af aan een 
veldmeerdE,rheid. Deze leverde halverwege le helft eèn ver-
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diend doelpunt op, .gescoord door Fred de Groot. Na een grie
zelige escapade erg_ens bij de zijlijn was onzè _doelmarr net '· 
op tijd terug e>111 dEa bal na een goed schot -i-n de verste hoek 
te zien verdwijnen. Met deze 1-1 ~tand kwam de rust. Na de 
hervatting namen de-Del'tenaren de leiding. Lens kwam nu zeer 
fel opzetten, maar de aanvankelijk niet zo s,lliede Delftse ver
dediging sloot nu zeer goed en wat r.:en ook probeerde,_ v'Grand< 
ring kwam er' niet meer in de 9tand, 

Als we ~ets over het vertoonde spel moeten z~ggen, 
dan wel allereerst dit, dat het bijzonder prettig was te zien 
(vooral i:1 de 2e helft en steeds meer naarmate de tijd ver
streek) hoe hard er door al onze spelers werd gewerkt: En· 
bovf:ndien niet zo· slecht, zodat we, ,ondanks de nederlaag, 
niet ontevreden mogen ziJn. 

r:atuurlijk worden er wel fouten gEmaakt. Zo is 
het goed veel t1c _schic,trn. l,laar het werd _teycel V'an tcYer 
g0probC:erd en èr werd ,,en te slecht gericht. 

D,, grote fout school echter toch in de eerste 
s_pcelhE.lft. 'föen had.kn E.r be.slist me, r doolpunten kur.nen 
vallen. De D-.H.L .. -vcrdediging was toen met behoorlijke com
binaties zeker -r.o oyc.rsp('len. 

Opvall.Gnd was, dat verschillende spelcers op bc
treki<:eli}, :wrtf! termijn hèt geb:·uik van hu'.1 linkerb0en heb-
bEn geki:cgei: ~ ë.L dqt ziJn 1.;;eJ_ voo~egencn die Dinsdag 1 s 
trouw p2·esan-: •1.ij.,;. -

Die trainin{{ iö wol iets} waar er _nog rr..eer gebruik 
van mcetc:~;. n!lken ! Vooi"nl als er een mooie kampioenskans is i 
ls het niet 4:30 vreemd alles i-e doen c;:n die· ·te verwezenlijken. 

• Vlat dat bet:,:-eft nog één ding : Pas op voor " zwak-
ke" tegenstanders. Want à.ie zij!l zo gevaarlijk. A.v.G, ----·--------- ------~--------,--------

Van Tioel tot DoQl.. _ 
--·1--.~n;··F- zorgde voor" h€t eerste winstpunt in 1956. 

Na een rit langscen ietwat vreemde route -( samenstelling en 
11;,iding : A ,Hartman ) be refkten' we· het goed bEaspeelbare KRVC
terrein. De ·weds·trijd eaf twee -aan e_lkaar gewaagde ploegen te 

_, zien, die meer spannihg dan goed voetbal boden. 
Onze verdediging begon aarzQlèn~, màar herstelde 

zich later_keurig. Speciaal keeper Ansems ond_crschidde zich. 

I· 

, 
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Op ·het midd;mveld was Hartmari heer en meester, ·Zijn onver
moeibaar zwoegen was een voorbeeld voor de anderen. Zijn 
plaatsen was echter nog niet alles; denk daar een volgend 

· keer ook eens aan, Adrie., De voorhoede ( verzwakt door de af
wézigheid van Hendrichs ) kreeg heel wat mooie kansen, maa>r 
er zat geen enkele schutter bij, terwijl men· bovendien'nog 

, . 

al eens overhoop· lag met de Off-side regel. H.v.Oostveen dient 
zich terdege in trappen te oefenen; hij krijgt de bal bijna 
niet weg! KRVC.nam vrij spoedig.de leiding en had lang ple: 
zier van deze voorsprong, maár halvsirwege de tweede helft on
dernam G.de Roos een solorush en passeerde de Rijswijkse doel
nian feilloos. Even late± scoorde Nicm Drabbe zeer fraai; maar 
d.e schei~srechter had bui tcnspel ·geconstateerd. Het bleef 1-1, 
een uitslag die de verhouding goed weergaf en die va.or Lens F 
een zeer be;hoorlijke prestatie betekende, G.L. 

"Een trekballet,je". 
Er z1.Jn vleuge1spelers, die er een groot ge

noegen in schoppen om zo snel ·mogelijk ,met de bal langs do' lijn · 
te rennen en hun rush te besluiten met een daver~nd ·schot •••. 
naast het doel-of over de lat. Zij schijnen zich er biz'onder 
wel ·bij te voeleljl, want zïj volharden er in tot aan hun Grijze 
haren. Dat zij zo tientallen kansen om zeep brengen, deert hen 
niet. Bovendien worden zij. vaak nog beloond met een oei! of Gen 
aai ! •• van he.t pubhek, dat deze doelloze knallen wel-mooi 
schijnt te vinden. Tot overmaat van rajhp krijgen zij ook wel 
eens ooit oèn be-lening in de vorm van een heuselijk doelpunt, 
als de bal toevallig niet over of naast vliegt. , · 

Maar ••..• ér zijn ook vleugelspelers, die 
hebben leren inzien, dat zij in de buurt van de doellijn (d.i. 
de·hde korte zijde ) gekomen, bijna geen kans hebbon om zelf 

' tr scoren en daarom zo'n be,roemd trek balletje·· geven, dat aan 
het binnimtrio zul)w prac{itige kflnsen biedt. En· deze sn .ggere 
buitenspelers worden 61,k vaak be;,loond, ••• m~ar nu door ,onomige 
scheidsrechters. Want vele kè1·e:n constateert de rechtspn.ker, 
dat in zo'n geval de biftnenspfler. die de bal.van zijn buiten~ 
man ontving, buitenspel staat. Dit oordeel lijkt natuurlijk 
nerg,:cns naar. Onlangs ·zag ik weer zo iets gebeuren. He.t was 
een juweeltje van een doelpunt als resultaat· van een fr'aaie 
aanval, Het is nog al duid~lijk, dat het afkeuren valjl dit . 

. ' 
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soort dtelpunten ni.et op prijs gesteld ~vordt. ·Ik ken' een se,

ni~r-speler,. van wie op deze wijze verleden jaar drie doel
punten werden 'geannuleerd. Verschillende van onze leifü,rs heb'-

. ben bovenb8sproke1;1 gevallen hier: of daar 11ir.egemaakt. · 
Nu hebben ,wij niets tegen onze vrienden-scheidsrechters 

c:f elftalleidGrs è.io als arbiter opt.r~den, maar wij hebben · 
evenmin iets tegen fraaie doelpunten, wel ech'ter tegen het af
keuren er van. 

Voor iedGr die dit leest, megen wij r.og eens herinne

ren aan de regel, dat men nooit buitenspel k~n staan, indien 
de bal dichter bij de vijandelijk<;) doellijn is. Een scheids
rochter, di~ bij een geval a],s boven geschilderd, de enig 
juiste bcsliscing nam en het doelpunt toekende, kreeg mee
smuilend achter zich te horen: brilletje kopen ! 

P.Juffermans. 
GlEF ZE DE RUIMTE. 

·soms bliikt het al moeilijk te ziJn eon bal door dè 
vrije ruimte naar den m·dcspeler te plaatsen: Ho8vecl moeilij
ker i.:ord t dat dan. nic t, wannc<r je met z 1 n twintig~n, 11 vric..nd 

<Cn vijan'd" op , nn klui tju staat ? 

Soms blijkt het hu,l lastig om, v:annecr jG alle(,n voor 
de kc(pc,r komt, ts. s.corcn. Hoe lastig moet dat dan wel ni<.,t 

zijn, als er .niet allc,en <Jen ke,qrer, maar ook nog een half 
elftal in en voor het doel staat • 

. ,, Conclusie: drijf de, tr.g<;npar'tij niet op een hoop,sluit 

ze niet in, want dan is er haast geen doorko:n,en mcer aan.Trtck 
steeds terug, laat de v:îjlndelijke,verdediging naar veren ko-' 
men en bouw dan snelle -aanvallen op. Trek een voor het doel· 

vastgegroeide verdediging uit elkaar met spel over de vleu
gelà. ran gaat h:St bGter. Wilt U ;;en voorbeeld? Een junioren-

, elftal speelde tc-ge;n Gr.VI.Vac.:tri het eerste kwartier werd er 
·' allu:n op onze helft _gevoetbald, maar Gr. W. scoorde .niet. Toen 

ontworstelde Lf.ns zich aan de dr1Llc en trok· naar voren. Uit een 
normale combinatie maakte Lens gelijK. Van dat moment af werd 
VAC v.·,lk ,men ingesloten. Backs en spil waren niet te houd&n en 

trokken de middenlijn over. Maar het blcef 1-1. Tot er zich op 
het middenveld een blessure voordeel. Toen de defecte speler 

weîftinEeltaar aezot wa~i stonden biiJ.·na alle s~elers R.J/ onze. 
~6endITaSnt1J;ini~ef8 Railaaé~bmäi~vu6m1fni~~1it~t~~Cgf3Fd8n~atf~'· 

liit~!!!::l!~il!!ii!;t:i;i1i!ii;!if~:!;!:;!:!!i!~!!î:!~!!r::: 
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'Redactie: L.de Wêert~en A.v.Gastel 

Gi;ronummer: Penn. Lfpn S. 33.67.11 
Secr. H.Houkes,2e SchuY,tstr.60, tél.324721 

Terreinen: Ockenburgh, einde Làan van Meerdervoort 

=============================== ~ =========================== 
_,_ JAARGANG 1955-1956 itl"21 19 ja~.56 

=======. ====================== ,h. =============== ·========== ,,. 

'zaterdag 
Zondag 

. Maandag 
Woensdag 

Vrijdag 

LENS 1 ZAKAGEN))A 
·-, -

21 Januari 56 Lens At F - H · . . 

22 Januari 56 Lens llf-3-4-6-7-B-C-D. 
23 Januari 56 Clubavqµ~.. , 
25 Jsnuari 56 Lens-pupillen-VVP ! ! en de Wti>ensdag-

27 Ja.nuari 56 
. middagclub. · , 

Bes tuursver gadering-Maartensdi jk- · 

laan 559, 
' , . 

======================== ·==================================~ 
HET DOELPUNTENF0NDS 

is nu de f,200.- we1 heel dicht genaderd. 

Lens 3 zorgd0 voor Ll.25, Lens 7 ~oor f.2.- en Lens 5 re

kent volgende week af. 
De stand per 19 Dec.55 was 
Deze weck ontvangen 
Saldo per l6Jan.56' 

f.193,38 .r, 
3.25 

f.l':)6.63 --------

dragen ? 
\lil E.Löv1Gnsteijn voor de inning in Lens 6 ,zorg-' 

·1 

< 

OFFlCIEEL 

Aangenomen als lid: 
·N°53 A.C.Marselis 5.10.41 BoJboomstr. 8a 

~ ~ 

In ballotage _ , 
N°54 J.L.M.Broekhans, 27.2.44 Tonîatë-nstr.63 .Lv.Gastel-E? 

' · • . ~. _ • " Sarolea 
55 A.I.Verburg 24.12.45 AnJcJnerstr,45 ~ AH f . 1 
56 G.H.v.d.Linden 14.1,46 Be~oniastr.234,J H:H~~~:ge, -

57 JAC Overklift 11.2.45 Obrechtstr,361 P.Juffermans-
1 H.Houkes, 

Nie uwé dona t;çice: 1~ · 
Mej.H.Hartgring Vlierboorrstr.596. *-,,. 
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Bestuursvergadering. . 

. De e.v. bestlmrsvegadering wordt gehouden 
op Vrijdag, 27 Jan.a.s. ten huize van de heer·w. Verheggen, 
Maartensdijklaan 559. Aanvang 8 uur. 

Mogen we de diverse secretarissen verzoe
ken voor tijdige indiening van hun rapporten·te zorgen. Bij 
voorbaat vriendelijke. dank. 

' -:-:-:-1- I 

·-PROGRAMMA SENIORI-,'N VOOR ZONDAG 22 JANUARI 1956. 

-2.30uur 
-12.- Il 

-12.45" 

-1.15 " 
-12.- Il 

GDA I - Lens 1 Erm:iastraat - Loosduinen. 
Lens 2 Rij;;wijk 3 Terrein 1 ~ Lokaal 1 
Delfia 2- Lehs 3 Laan v.Vollering-Delft, 

· rechts. 
Lens 4 
Lens 6 

Deifia 3 Terrein 2 - ~okaal 2 
RKDEO 6 11 2 - 11 2 

-.-:-:-:-

achteraan 

OPSTELLINGEN: ' 
Lens 1 · · _ . 
--·---:.P .. Beek ,A.v. Luxemburg,H.Kor~ekaas, J .Admi-

raal, J .Ras ,H.Haket' ,R,l.!ahieu, J .Walsteijn, F. de Jong,~. Verhaar, 
J.Wüstcfeld. Reserves: H.v.d.Toorn, R.Mahieu Sr. Leider: 
Lhr.J.Wil::.eris. 

Le:'ls 2 · 

A. ten Dam,H.Helmich, E, v. Laarhoven, J .Ro-• 
zenburg ,A .Hoefnagel ,,I.Ke:nper, V.v. Laarhoven,A .Hoppen brouwers, 
R.Wüs"tefeld, L.de Bner.P;Oranje, fü"aerviE,-,, P.Krol,H.Eisen
burger._Leider. Dhr.A,de Weert •. ----------· 

- Lens~ ~ - ___ ,, _,! 

G.Kochi,A,Bogisch,C.Hoogcveen,J.Lelieveld, 
H.Houkes,J.Veenman,J.Jager,L.Knijff, J.Suijkcrbuijk,B.Luijckx 
A.v,d.Lans. Reserves: A.Zuijdwijk,B.v.Velzen. Samenkomst: 
,ll.45uur Roll.Spoor- Vertrek trein 12 uur. 

Lens 4J.Frijters,Ph.de Heer,J.v.Westing,H.v. 
Niel,H.v.Wcsting,A.v.Gastel,F.Schippers,H.de Bakker,J.Beijers
bergen,H.Naastepad,A'.Ruijgrok. Reserves : G.Lam,J.Jorink. · 

Lens GJ G t W Kl" E 1·· t .·. C N'., .v" ee$ _, . unnen, •. ·owcns e1Jn, .! ieu-
wenhuizen, R.Becker,J.Alsemgeest,i1.Semeijn,M.l!ollander,C.Bo

•gisch,F.de Jongh,L.l!iessen.Reserve: A.Onderwater. 

l 
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ens A .Blok, J ,.Ballering,A .Krol ,K. Wallaart ,H. v.d. 
Boogaardt,J.Bontje,E.Saroleq.,P,v.Onna,H.Mulder,H.v.Rijn, H. 
Molenkamp. Reserves : H.Janssen,:J,Bom. 

-:-:-:-:-
Alleen noodzakelijke afschrijvingen; uiterlijk Za

terdagmorgen: Adres.: Dhr.P.J.de Leeuw, Vlierboomstr.596. . . 
.:..:-=:-:-:-

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG, 21 · JANUARI i956. 

- 2.45 
2.30 
2.30 

uur Lens .I; - ,Naaldwijk 
11 · • L!èOns F - DEin Hoorn 
11 GDA - Lens H. 

Terrein 1 
Il 2 

Lokaal 1 
11 • 2 

11 Ockenburgh. 

PRGGRALlMA JUNIOREN'VOOR ZONDAG, 22 JANUARI 1956. 

- 2.30 
-12.-
- 2.30 

uur 
Il 

Il 

VVP Lens B 
Lens C 
Lens D 

Moa~ 
Juvc:ntaä 

-:-:-:-:-.' 

Terrein 
Il 

Il 

2 

3 -
3 

Zuiderpark 
Lokaal 5 

tl . 5 

. OPSTELLINGEN 
Lens A ==:.....::~R.v.Westing,P.Jans,J.v.d.Mcor,C.Mcershoek, 

C.Vc,ldink,:l.dic Gruijter,J.v.Bussel,H.Pröpper,·H.Bcijersbc.rgen, 
v.Henegouwen, A,Burgho"'.l.wt,C.Fortm,;!l'., B.Plat, C.v.Brougel. 
Leider: Dhr.J.Willems. · 

Lens B b,-kc;nd ; Rc,servcs: H.Dietz ,K .Admiraal. 
Leider:. Dhr.C.Bierhuiz.en. Samenkomst: ·2 uur ingang ADO, 

Lens C, L . t. H m·:1;t· . S n· .k t AL k 1 ... une ,,. .ü1 ers, . iJ s ra, . oy ens., 
J.de Heer, H.Brockhaus,A.v.d.Laah, Th.Knijff, G.Jehee,R.Blok, 
J.Brussel. Res, T.Lutterman, C.v,d.Zijden. Lei.der.: Dhr.P. 
Juffermans.-- · 

Lens D, vorige weck vermeld. 

Lens F, bekend. Res. J.Mol, F.de Groot. Leider: 
Dhr;H.Kemperman. 

Lens H, bekend. Res. C.Nuytens, E.Hilkhuizen. 

Alleen niet te vermijden afschrijvingen worden, 
geaccepteerd en, dan tijdig schriftelijk aan Dhr.P.Meershoek 
Sr: Lunterenstraat ·12-3: 

-=-=~=-

, 
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'· J. Stol ten berg, 1.:.Franken, C .He.rold en R. Groothuis 
zijn deze week niet opgesteld wegens hun niét opkomen op zon
dag 15 _januari. 

-:-:-:-
Pu:)illen tegen VVP, 

De pupillenwedstrijd van d~ Lens-VVP serie 
wordt gespeeld op V/ocnsdag, 25 Jan. a.s. op Ockcnburgh um 
2.30uur. Dezelfde spclQrs als reeds, eerder opgesteld • 

. -·-:--:-:-
Het Sportkamp. 

De eerste aanmeldingen ziJn al binnen. Dat was 
gauwer dan wij verwachttten. Mooi zo! Volgt de rest ook gauw? 
Want, zoals wij al schreven, dat maakt het werk voor ons veel· 
gemakkelijker.· · Kampcommissie. 

-:-:-:-
Resultaten van 15 Januari 1956 .

SE.nieren· . Junioren 
Quick Steps - Lens C 
Vcrburch - Isns D 
Verburch - Lens I 

2-2 
afg. 
afg. 

Lens 3 - VJOS 4. 1-1 
Archipel 5-Lens 5 5-5 
Lens 1 - Wassenaar 7 2-1 
Vr.sch.: DHLl- Lens 1 1-1 

G-H ) werd 

_Lens J. 

-Het p:r;ogramma voor Zaterdag 14 
in zijn geheel afgelast. 

Competitie-indeling: Ingedeeld 

jan.56 ( Lens E

bÏj Lens I : 

DE PUNTENPOT. 
Hoewel het er in de loop van vorige week niet 

.naar uitzag konden toch de drie vastgèstelde seniorenwedstrij
den doorgaan. De oogst was 4 punten, hetgcrnn niei; tegenvalt. 
Di: draw van het derde geeft weer enige hoop, maar die van 
Lens 5 bctekendE een tegenvallertje. 

De enige juniorem,edstrijd, die gespeeld werd, 
kverde 1 'punt op. Dat Lens C voor deze punt zorgde, fü:;ed• 
deugd. 
De stand 
Senioren 
Junioren 
Pupillen 
~otaal 

na 17 voetbalweken: 
69 22 9 38 53 158-193 o. 77 
81 39 10 32 86 210-1 76 1.06 
10 2 3 5 7 11- 16 0.70 

160 63 22 • 75 146 379-385 0.91 . 
=-=-=-. =-==. =-========= .• ======== ====== ?ottenkiJker. 
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· ·. Als besluit van on.ze eeI'ste standenserie, geven 

wij die van Lens H en I ( en J ) , _ .· · 

4e Klas 0 4e klas Q 
W,Bl.R,K. 9 18' 37- 3 Lens I 8 12 28- B 
GDA 9 14 39-12 RKAVV x) 4 5 25- 1 
Q.Steps 9 12 35-16• , Rava 4 4 3- 6 
Lens H 7 8 15.:15 , DHBRK 3 3 5- 4 
Wilh. 8 6 16-31 Westl. 4 3 4-3 
0-boys . 5 5 12-15 Verb. 4 3 6-12 
DHL 7 5 13-22· . W.Bl.RK 2 1 1-10 
El.Zwart 10 5 12-33 VVP f C 1 3~31 .) 

Gr:w.Vac 7 4 14-19 ! VVP g . 0 0 0- 0 
VVP 9 3 16-43 · Lens J 0 0 0- 0 

x) 2 pnt,. in mind.w.n.o. 

HET· ZOEKLICHT OP LENS 3, 
Deze wecek was het zoeklicht gericht op ons derde 

elftal, dat· van al onze seniorenteams er het slechts voorstaat. 
,Gelukkig•is door de wedstrijd van Zondag 1.1. de situatie. er 
niet somberder op geworden, integendeel. · 

Na een lange reeks van nederlagen werd eindelijk 
weer een punt behaald middels een 1-1 gelijk spt1 tegen VIOs, 
dat toch in de bov,mste helft van de ranglijst zetelt. E~ de 
concurrentie kw!)m niet· in actie_. 

Zoals op zovele Ockehburgse v·edstrijden drukte de 
harde wind ook op deze zijn stempel. Het overgrote deel van 
he't spel speelde zich af op de helft van de tegen wind in· spe
lende partij. Il" de, e,.rstc dricr kwartier was dat Lens. Aan
vankelijk ran,mcr"de het nogal in onze- verdediging.· Vooral rechts'
ba.>k Bogisch,· voor wie zo· ic ts toch beslist ee.n ui tzondcring 
is, •miste nog al E.cns. . 

· Het do'elpunt, dat na een kwartier viel, was echter 
het gevolg van een fout van zijn collega op links, die zich de 
bal liet ontfutselen. 

Hierbij bleef het echter. De groen-witten kregen 
· hee:). wat kansen - en zij hadden er zich p.og veel me;er kunnen 

scheppen, daar de dekking nogal eens te wensen overliet en 
niet zelden meerdere aanvallers vcilkomen vrij stonden, - maar 
zij deden er te lang over om'tot een schot te komen en dan 
wás •e:r •al.t'ijd -wel c'en · van de haxd werkende. en fel "attaquErende 

.' 

' ·-
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verdedigers die zich.in de· vuurlinie had g5glyatst. Keeper' 
Beek, onze debutant, kreeg dan ook niet zo v5el schoten om 
zijn kunnen op te tonen, màar .die hij;:, kreeg werden rus tig 
en foutloos onschadelijk gemaakt. 

In de tweede helft had Lcms _het vooruitzicht met 
een redelijke kans op succes te kunnen proberen de achter
stand in €Cn voorsprong om t8 ·z"tten. ·vIOS verdedigde ·echter 
goed en enkele schoten:- bv. een geweidige knal van Lucas
Luijckx - werdGn door hun doelman uit dG kooi gehouden. Het 
was dan ook pas.een kwartier voor tijd toon Suijkcrbuijk -
met een prachtig schot voor de golijkmaker zorgde. Verdc.r 
kwam mEm nic t meer. ' 

;Deze 1-1 uitslag gaf inderdaad de krachtsvcrhou-
ding wel goed .wu.r. Het vertoonde spel was van beide kanten 
maar vrij matig. • 

· · Onze achterhoede ve,,rstond vordedige;nd zijn taak 
bchoorlijk, maar schoot opbouwe,nd wel tc kort •. In de u,rste 
helft \7lrd de fout gemaakt t0vûel met hoge trappcm te ruimen; 
in de. tweede vielen veel passès te hard uit. Zc.kEir wat het 
euvel van de c,,crstE: speelhelft betreft had echter ook de 
voorhoede schuld. In het stopp rspilsystcem hebben n.l. nit,t 
allc,;n de binnun-, m<.:ar ook de buitenspelers de t~ak om ver 
op d(, 0igen helft tc:rug te kor.ten D'!I gcplaatst ,,,eg.,erkc,.a mo
gelijk tG maken. Dan kan men komen tot voetbal zoals het ge
speeld moi:,t wordc,n en zoals vm het in deze wc:dstrijd één 
k8Gr gezien hc.bben: cEin sn8llo drichockscombiutic tussen 
linkshalf,-binncn en -buiten, waarmc;c het hele veld wc,rd 
overstoken zond8r dat ·er een tegenstander aan te pas kwar.i. 

H,; t sss met h8t voortdur.:nd tcrugko_m8n van binnen
en bui tcnsp, lE:rs Gn het stl.8ds m~c te,n aanval -trekken van •de 
kanthalves eist um voortdurende activiteit, 2x3 km;,rti<,r 
lang en dat is iets, uaar sommig8n niet voor voc;lcn. Zij 
moeten zich echter hun verantwoordelijkheid wel rcaliscrr,n. 
Als zij dit kunnen opbrengen, dari degradeert Lens 3 in deze 
opstelling beslist nie.t, anders zck,or wel. 

· fons ·hooft de laatste jaren slechts promoties en 
g'"en degradaties gekend. Laat dat nog heel lang zo blijven. 

·. En le.at dit gelijko spel het begin zijn val), eèn succe:svolle 
Gindspurt; zo Gen als ook het vorig jaar het d<crde redding 
heeft gebracht, A.v.G. 
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VARIA • , 

-Gerard de Háas miste nà afloop van de wedstrijd van 
Lens E tegen.DHL op Zaterdag 7 jan. zijn Lenskousen. Wie heeft 
zich hieraan vergrepen? Hij wo~dt verzocht ze bij Gerard ·te
rug te bezorgen. Adres: Loosduinseweg 925a.· 

:Pater den Ouden, de vroegere vertegenwoordiger van 
het St.Janscollege in onze juniorencommissie en oud J.C'ers. 
onder onze leden ongetwijfeld goed bekend, groet ·alle Lensers 
en speciaal de spelers van ons eerste elftal. 

VAN DOEL TOT DOEL. · 
Het kleine seniorenprogramma, dat voor Zondag j.l. 

was vastgesteld, kon gelukkig geheel worden afgewerkt. Voor 
Lens 3 was deze week het zàklicht bestemd, zodat alleen de 
wedstrijden vah Lens 5 en 7 ter weergave o,erblijven. 

Het vi.jfde speelde aan. de Buurtvreg ,.en spann<:ndc wed
strijd tegen het in rang geli:·ke Archipel-team. ·In de eerste 
helft blies de bries in hot voordeel van L<.hs en na enige tijd 
kon L.Bom uit een voorzet van H.Jorink het eerste doelpunt 
doen aantekÓn<ën. Op min of meer duistere wijze kr&eg kort 
daarna Archipel van de schei.dsrcchter de gelijkmaker toegewe
zen. 1loo± tmie goals 'van P.Bergqnhenei,souwen kreeg ons vijfde 
opnieuw 2x een voo:?:s;,rong (2-1' en 3-2), maar bij de .rust ,.,a-. 
re:n d0 partij.en weer op gLlijkc 'vo0t, Ondanks (of juist door) 
de tc.ge:h·,1:i,nd liep .het in de tweE..dc aanvankGlijk tame.lijk vlot, 
hetgc.cn resulteerde in trmc goals van H:Jorink en G.Lam. Toen 
begon ccht8r de vermoeidheid een woordje ir.eG, t8 spreken en· 
t,.gen hot einde van. de strijd vóch.t Lens met de rug tegen de 
muur. ;'Jat bij het laatste fluitsignaal de stand 5-5 was kon 
cchter niet ,10rdcm v.oorkomen. , · 

. fäm nogal gGklutst Lens :1 leverde cc.n felle en spor
tieve strijd kgcn WassE.naars 7e editie. In de•êc.rste helft· 
nam Lcns een 2-1 voorsproi,g, waarbij de koppcls,H.v.d.Boo
gaardt-H.1!ulder en H.v.Rijn-H.Janssem voor de blauw-witte 
goals zorgden (zou deze exüosie iets met de H-bom te maken 
hebben ? ) • Na de rust kwam onze. verdediging onder druk te ; 
staan, maar in de stand kvram geen wijziging meer: 

L.d.W. 

Aangezien• Peter Meershoek :en Han_s Pelster, c.en kl"ar
tier voor de aanvang van àe wedstrijd uit huis gebeld, zich' 

) . 
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van hun goede zijde lfoten zien, kon Lens è met 11 man tegen 

Quick Steps aantreden. 
Van de eorste tot de laatste minuut is de strijd 

··aan de Nijkcrklaan spannend geweest. Wij hebben heel wat goe

_de momenten gezien en mogen vooral de ijver van de jongens 

ze::er prijzen. 
In de c,erstc helft was Lens g,steund door de 

nind de sterkste, wat duidf,lijk bleek uit de grote serie cor

_rn:rs en de grote activiteit, dit, de Q;uick Stc,ps _k,.C:per aan 

do dag n:ocst leggen. Doelpunten war,;n .echter duur.- Het bleef 

bij een kog<,l van aanvoerder v.d.Laan tegen de paal 0n een 

schot van Hans Brussel tegen d,:, lat. Ten slotto ochter kwam 

, cv0n voor half-time cc,n sofballetje over de lijn. Lt:ns C 

leidt ·m"t 1-0, Rust. 
In de twu.de h0lft mocst onze achtc.rhocde h,.ûl 

wat mLer in actie komt:n. K,:,,pcr Lun,t c.s. wisten het daar 

- wel t.__ klaren, maar mocsiFhlichtcn voor eûn fuilloos doèl.:. 

punt van onze ovcrig8ns prima 1,pclcnde Pclsttir, dio mcdc

lijdLn 1-:o. stLrde mc.t de· gasthcr<:.n, Even later krc.ûg onze 

ku.p(;r een royale bui en Q,uick StGps leidde met 2-1. Onver

vaard toch ,_,e,:,r t,;n strijde trc.kkcndo wisten oncce voorwaart

sr.,n nochtans op de· valru,p de, stand_ t0.nivcll0r8n. En zo 

WGrd een vLrdL rid puntje m._,Lg.:..nomcn. 

-=--=-===--= -======:;:=::::=:;;===================:=================-= 

KOMT ER LICHT IN DE OCKENBURGHSE DUISTERNIS? 

:3i j het _. te:..' perse gaan van de Lens revue ontvingen 
we het bericht, dat de w~dstrijd Iens 7 tegen 
G.D,h, is uitgesteld. 

' 

' 

• 
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26 jan 56 ' 

LENS) ZAKAGENDA 
. - . ,r . 

Vrijdag 27 Jan.5_6 8 uur : Bestum:'svergadering t,h.v. de heer 

" 
Il 

Zaterdag 28 
f'ondag 29 
Maandag- · 30 " 
Wo0nsdag 1 Feb. 

W. Verheggen, Maartensdijklaan 559 

Lens E - F - G.- H - I'- J 

Lens 1 - 3-- 4:- 5 - 6 -.7 - B ~ C - D 
Clubàvond ' l , . . 

;, 

:Qe Woensdagmidi?agclub. Eventueel pupillen! 

HOOGSTE TIJD (VOOR DK EfriDSPURT ) , ~~,REN ! ! 

. ' 
Hèt DoelpuntEinfonds ,, 

bleef onverandci'.i op. ;!;.J~6.63 .!' hangen ", .• :· 

maar van Lsns 5 en Lens 1 hebben wo nog wat te goed. • i'.· . ✓ 

we maar denken. 
' 

Wat in het vat zit, verzuurt niet, zullenj/, 

-. ":!. ' 

·rn ballotage: · · 
OFFICIEEL ,1· , . · . 

n°57 Jac Overklift, ~l.2,45 Obrech ~tr.36l~Dhr:JuffermfîBtiëes 

Aangenomen als lid : . · · • : · · , 

n°54 J.L.M. Broekhans; 27 .2.44 Tomatenstraat 63 · 

55 A.I.Verburg ·24;.12.45 AriHelierstr.45 

56 G.H.v,d.Lindün 14.1.4·6 B<:,toniastraat 234 

Bostuursvérgadering. . . , 

Vrijdag, 27 jan.a.s. kstuursvergadering ten huize 

van de h~er W. Verlreggen, M2artensdijklaan 559. Aanvang 8 uur. 

Duitsland-Nederland op 14 Maart 56~ 

,·, 

' . 

\. 

• . .,-:--.!> r.··' ·"-. . 

Op Vloei;isdag 14 Maart à, s. wordt -in Düsseldorf d~ 

wedstrijd DuLtsland~Nederland gespbeld. De prijzen der plaat-

sen0 zijn f. 13.40; r.7,.50, r.5:70;;f.2,40; f.1.50. Gegadigden ,1-_. 
kunnen zich tot 5 Feb.a.s. schriftelijk melden bij dhr.H.)foukes, 

• 

. 2e Schuytstruat 60. J ,.,, ,.-~ 

J. _, 
. . ' 
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. PR0'.~lill1Ml!. ·SENIOREN VOOR ZONDAG. 1 29 JANUARI ~956. 

- 2.- uur Lens 1 - TYBB 1 · Terrein 1 
-12.- 11 Gr.W.Vac2- Lens 3 Roggewoning, Buurtweg. 
- 1.15 " Velo 2 Lens 4 Harry Hoekstraat Wateringen. 
-'1.2. - " Lens 5 .RKA VV 4 Terrein 1 
-12.- " Lens 6 Westerkwartièr 7 Terrein 2 
- 1.15 " Lens 7 Voorburg 6 " 2. 

-:-:-:-~-
OPSTELLINGEN: 

Lens 1 
. -G.Kóchi ,A.v. Luxemburg,H.Kortekaas, J .Admi

raal, J.Ras, H.Haket, R.Mahieu, F.de Jong; J.Walsteijn,G.Ver
haar, J.Wüstefeld. Reserves :A.ten Dam,H.Kemper,A.Hoppenbrou
wers. Leider : Dhr. J.Willems. 

Lens 3 
· .R .Mahieu Sr, A .Bogisch, C .Hoogeveen, J. Le

lieveld, H.lloukes, J.Vcenman,J.Jager,L.Knijff,J.Suijkerbuijk, 
B.Luijckx, A.v.d.Lans. Reserve;s : S.Vloemans, P.Krol. Sa!'len
komst : 11~15 uur H.Paschaliskerk. 

Lens 4 , 
J.Frijters, Ph.de Heer, J .v.Westing, H.v. · 

Niel, H.v.Westing,A.v.Gastel,F.Schippers,H.de Bàkker, .A.Zuid- · 
wijk, II Naastepad, ·A.Ruijgrok. Reserves: G .. v.Agthoven. Samen-. 
komst 12.30 uur Thorbeckelaan, hoek Haagweg. · 

Lens 5 · • . 
=='--''llH.Eisenburger, J .v .Luxemburg,A .v.Gein, 

J.Boortman,B.Vink,G.v.Gein,J.Jorink,G.Lam,P.Bergenhenegouwen, 
L.Bom, .J .Brochard. Reserve : J.Kuijpers. · 

Lens 6J . G t' V'' Kl" E 1·· t . . C " . . v. ees , 1. unnen, . owens eiJn, .1~1eu-
wenhuizen, R.Be c,ker, J .Alse.mgeest ,·M. Semeijn ,Jv:.Hollander, C. 
•Bogisch, F.de Jongh, L.Niessen. Reserve: A.Onderwater. 

Lens În,'Molenkamp, J.Baller:i.ng, A.Krol,F.Mourik, 
H.v.d.Boogaardt, J.Bontje,E.Sarolea,K.Wallaart, II.Mulder, 
H.v.Rijn, P.v.Onna. Reserves : II.Janssen, J.Bom. 

-:-:-:~:-
.Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 

Zaterdagmorgen. Adres : Dhr.P.J .de Leeuw, Vlierboomstr:596. 
-:-:-:-:-
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PROGRAM1!A JUNIOREN VOOR ZATERDAG- 28 JANUARI f956. 

-2.15 uur 
-3-30 Il 

-2.45 Il 

-3-'30 Il 

-2.15 Il 

PROGRAMMA 

-12.- uur 
-12.~ Il 

- 1. 15 Il 

Lens E - V.V.f. 'J;er}~iri 1' Lokaal- 1 2.-L 
Lens F - Westlandia " 1 • 11 

• 1, s•·'D 
Vlestlandia- .Lens G II Langebroekweg, Naaldwijk. 
Lens H - El.Zwart 11 2 Lokaal 2 3- 0 
Lens I - Lens J " . 2 11 2 J' - O 

JUNIOREN VOOR ZONDAG 29 JANUARI 1956. 

Lens B - Gr.W.Vac 
KRVC Lens c' 

Len,i D Rava 

Tèrrein 3 Lokaal 5 
11 ·Hoornpark, .Jan Thyssen..'. 

, weg; 3 te Rijswijk •. · 
Terrein 3 Lokaal 5 _ 

-:-:--:-:-
.OPSTELLINGEN: 

Lens B bekend. Res. J.de Heer , H.Dietz. 

Lens C · · A.Lunet,• ·J .Stoltenberg,M.Franke, ,S.Dijkstra 
A.Loykens,C.Herold,A.v.d.Laan,Tjl..Knijf:Ç, H.Vlitters,G.Jehee, 
J.Brusi·el. Reser.ves: J .Broekhans·, R.Groothuijs. · 

.• 

Lens D l)ekend. Res. F.Hinfelaar. 

1( :S E 
• Gruijter·, J .An·sems. 

bekend met A.Ha;tman. Reserves: J.de 

-Lens F bekend met ·P.Klink. Reserves: F.de Groot 
A.Hartman. Leider Dhr. G.kemperman. 

Lens G : bèkend. fü.s. P.de Groot. Samenkomst: 
• 2 uur Haagweg, hoek Thorbeckelaan. 

·Lens H: bekend. Res. uit I. 

· Lens I i · · • ,. · , 
. , P.Schulten,C.Nuytens,R.Straathof, .N.N., 

ei. v .Beek,R.Kuijpers ,N. de Boer, P'.Wisse ,A. v .Zeeland,E.Hilkhuizen, . · 
P .M,,l. Res. H.Raaijmakers ~ Leider: Dhr A .Ruijgrok_. · 

Lens J 'J.v.Oort, F.Wamstecker,R.Dekker Kleijn, . 
. . . 

J.Olyhoek, F.Hoefnagel,V.Nowee;J;Nuij,J.Schuttenhelm,P.v.Pelt, 
W.~.d.Ruijt.enb_eek, L.~er Meer. Leider: Dhr.C.Bogisch~ 

Alleen-niet te vermijd~n afschrijvingen worden 
cepteerd en dan tijdig schriftelijk aan dhr.P.Meershoek 
Luntorenstraat 123. -:-:-:-:-

. ',:. 

goac
sr, 
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:. _ Indien Lenspupillen - V.V.P. op Woensdag 25 jan. 
, geen doorgang heeft govo~den, verwachten wij de-jongens de 

volgende week woensdag op hetzelfde uu".'. 
J,UCO 

L<~n? E - \'._._y_,_g. js Zaterdaç; de b,langrijkste ju
nic".'er.wedstrijd. 0n3 E---clftal bezet de- bovenste plaa b ·en 
VVP is voorlopig d,:; gr~o+,st, .. mcdcdingeJ:', Een overwi:µni.ng zou 

· de kans op hd ka~.pioEnsc)J"-P heel erg ten goe1d€; kc-r.en. Veel 
succes~· jon~ens! roe j~ uitt~ste best ! 

-, - . Komen de spe] ers var, i en H :,oms wet vroc,r,er, ter ' aanmoediging ? O.)k -::~ndc::&n zijn na Ltl~lijk wt31kom~ En een 
paar sen-ia.ren langs de 1,ijn sta;;:.t ook wel a.~rdi.g ... 

A.v.G. 

Het Sportkamp. 
Het is beslist nog Erg vo0rba1 ig te zeggen, dat de 

vacantie voor de- deur staat. Maar er schijn<:m toch al h8el 
wat junioren te zi;;n, die beslist a]faat meer over -onze deel
name aan het H .K.S .-kanp w::..l.:.en ,,eten. We kunnen hun nieuws
/'"l.erigheid echter niet bevredigen. Want wij weten nog niet 
i:.ct zekerhe:>1. w c:lke de data van de kar.~pweken zullen zijn. 
Ln wat de rest betreft, Jaar valt zoveél over te vertellen, 
dat de Lensrevue '/Cel ,te klein is. tiaar : vraag de de:elnemers _ 
van hot vorig jaa,. Die kunnen·er alles van vertellen ! 

Een ding kunnen \7C wel .alvast verklappen: als de 
deelname nic-t beneden onze verwachtingen blijft, gaan we twoe 
wekc-n öp kamp., )loide keren met- 2 elftallen; de_ ene keer met 
de ouderen, de andere met de jongere junioren. 

En wa_t nu betreft die onzekerljeid over de datum: 
Laat je daardoor niet afschrikken om je alvast op to geven. 
ZEt er,dan op het strookje bij, wclkc weck of weken je niet 
mee zou kunnen. Misschien kunnen wij er wel rekening mee hou
den ! En is _de vraag of je meekunt afhankelijk van een rapport, 
van de vacantie van je ouders of wat dan oök, schrijf dan op 
je opgave -het woord II voorlopig " o,f zo iets.. Maar bepaal je. 
niet. tot te zeggen : Ik ga waarschijnlijk ,re1 ,nee, want daar 
hebben w~j zo weinig aan. · Kampcommissie. 
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Resultaten van 22 Jan.56 , 
Senioren: GDA 1 - Lens 1 4~2 ' . 

._"'' 

' De overige· wedstrijden 1 . zowel ;iran Za t:c.L·dag als va!l 
Zondag. ( Lens 2-3-4-6-A-B-C-lJ-F-H) gingen wegens -~ex·:::-cinaf-• 
keuring niet ,door .. ' , 

tc.rugget:rokken bt j L_e":~-1 GLA 6 

Da puntenpot. 
De aanstaande dcpre"ssiogolven van de &fgolopen 

weck veroorzaakten· een 3odanigc regeribon:bard12ment on de \rel-
den, il.at de afdaling 's Gravenhage zowel Zaterdag·aj·s Zondag 
het gehele programma i,fgela'stte. 

' Lens 1 kwam wei 1 in )let veld, B'ehal ve tegen GDA 
moest ook tegen een leger pechduivels gestreden worden, zodat 
het resultaa_G wqer O punten was. 

Door het terugtrekken van GDA 6 raakt Lens 7 een 
1-0 nederlaag kwijt. . 
De stand na de 180 ronde : · ' 

Senioren 
Junioren 

· Pupillen 
Totaal 

VAltIA 

69 22 9 38 • 53 160-196 . 0.77 
81 39 10 32 · 86 210~176 . 1.06 
10 2 3 5 7 11- 16 -' O. 70 

160 63 22 75 146 381-388 0.91 
- - -- - - -------- · ---- - -- Pottenkijker. 

-Onze vriend A.Beck, die zon'dag j. 1. in de wedstrijd te-.. 
gen GDA een knieblessure opliep,'vertoeft tijdelijk in het 
ziekenhuis, aan het Westeinde, zaal 173. We wensen hem van 
harte een spoedig herstel. 

Van Doel tot Doel. 

Het enige wat .er voor Lens " van doel tot 
doel" te beleven viel, was de .;edstrijd van ons eerste tegen' 
GDA.•~et 4 - 2 trokken de Loosduiners aan het langste eind • . ' ' 

In de eerste helft had GDA een veldover-
wicht, dat in 2 doelpunten tot ui tdru_lcking \'lord gebracht. 

Na· de. rust gaf Lens duidelijk te kennen 
zich heel,,maal als ge slag,m. t€ beschoul'!eri. En ter~cht. Ge-
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steund door de wind kwam onze voorhoede herhaaldelijk goed in 
actie, hetgûen de, door de 2'::>n. gehinderde, rood-witte_ ach-
terhoede vaak in grote moeilijkheden bracht. · 

F.de Jong verkleinde de achterstand en J.Admi
raal maakte na een corncr met een goed schot gelijk ( 2-2 ) , 
Er zat nu beslist winst in. Lens overleefde een strafschop 
wegens hands, welke slecht genom,m ,rnrd, en even lat<,r maakte 
J.',rüstefeld er fraai E:en doelpunt bij. Timgcvolgc van een · 
van do ovEervloedïge vlagbewegingen van de GDA-grensrcchter 
annuleerde de rechtspreker deze goal echter. Een fikse blun
der, want hij deed. dit-in de n:ening dat voor hands gE:vlagd 
werd, want buitenspel was het volgens hem beslist niet. Nue, 
ZE:i -:'.e grensrGchter·, het was geen hands, maar wel off-side ! 
Ja.'Ilmer alleen, dat dit verschil van mening pas na de wedstrijd 
ble:ck. Nu was het weer GDA dat scoorde (3-2). Lens kreeg nog 
cGn unieke kans op de gclijïmakcr, nl. een strafschop, even
eens wc,gens hands. D(;ze werd echter jac1merlijk gemist. 

De maat van Lens-pech was hit,rmee·echter nog niét 
vol. Na een botsing mo~st onzè doelman A.Beck van het veld 
gedragen worden. 1n de restercmde minuten moest zijn opvol
ger nog eenmaal zwichten zodat ook de - goede - kans op suc
cesvol protesteren verkE-ken was.· 

A,v.G., 

DE STAND VAN ONS EERSTE -
baart zorgen. Dit is hGlaas'maar al te 

1vaar. Onze pas gepromovee'rde voortrekkers staan. met 3 pnt. 
açh't0:r::_stand onderaan. Uit de eerste 4 we'dstrijdGn 4 punten, 
maar daarna slechts nederlagen. Weliswaar met kleine cijfers, 
maar verlies, blijft vorlies. Dl.stemeer jàmmer, omdat we in 
het veld zeker !liet de minderen zijn. Bovendien hebben we· nog
al zwaar met pech te kampen; zo.ook nu wcér doo~ het verlies· 
van onze nieuwe keeper Beék ( van harte spoedig beterschap). 

Dit/i!!~net wel zeer moeilijk om de 
stemming en vooral de goede moed er in te houden. Zeker, trai
nerW:i,llems doet al wat hij_kan en ook de s:[!1.ers werken er 
hard voor, maar het va:). t voor .hen m0t al die tegenslagen en 
teleurstGllingen·bcslist niet.mee, 

., 

' 

• 
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Zij kunnen nog.best een flinke.portie hulp gebruiken ! !! Iri 

mijn.gedachten zie ik nog oris eerste op,de drempel van het· 

kampio~nschap; verleden jaar; Bij de laatste, zo belangrijke 

wedstrijden (tegen Cromvlict, ·ADS en KRVC ) gaf al wat Lens 

was·acte de présence aan de lijn om met enthousiaste aanmoe- · 
digingen er-het hunne toe bij te dragen, OM LENS 1 IN DE DERDE 
KLAS TE BRENGEN ! . . 

Dat is gelukt, maar zoals U weet, gaat het nog ntet 

voor de wind, Nu moeten alle ppgingen in het werk gesteld wor

. don, om Lens voor de DERDE KLAS TE BEHOUDEN. En nu mag men 
. . 

,verwachten, dat al degenen, die toon hun steun verleenden aan 
ons eerste, dat ook nu p.iet zullen nal'a ten ·, 

Dit komt echter wel iets anders uit. Bij de wed
strijden van Lens l treft men wel een aantal Lonssupporte:rs 
aan, maar in verhouding tot ons ledental is dit maar zeer ma-' 

tigjes. Dit viel Zondag bij GDA-Lens ( de .enige wedstrijd van · 

onze club, die doorging) eens te mecsr op. Waar blijven al die 
mensen, die verleden jaar het Cromvlietveld overspoelden?? 

Waar blijven.de senioren? Wáar onze talrijke juniorleden? 

Waar onze donateurs? Hun aanmoedigingen zijn voor ons eerste 

misschien: nu veel harder nodig dan toen ! ! 

Welke belangen ·er n~ op het spel staa11? Wel men kan 

gerust zeggen dat ELKE KOMENDE WEDSTRIJD VOOR ONS EERSTE EVEN 
BELANGRIJK ZAL ZIJN, ALS TOEN DIE ENE PARTIJ TEGJ;'N CROMVLIET. 

Tocn'ontbrak ur niemand, toen wilde men coute que coute aan

wezig zijn om onze voortrekkers aan te moedigen, En nu .•• ? 
. ' 

Het.kan nog veranderen. Laten we vanaf Zondag a.s, 

bij de match tegen TYBB er voor zorgen, dat niet een behoor

lijk aantal L,msers, maar AL WIE M'.AAR ENIGSZINS KAN, aanwe
zig is om onze jongens aan t~ moedigen.-

En al spcol t SHS b,'slist beter voetbal en al kan 

het thuis beslist veel behaaglijker zijn dan buiten, de spe

lers van het eerste elftal VAN UW EIGEN CLUB, lfobben Uw steun 

(let wel: steun, goen critiek) hard en hard nodig! 

Zij op hun be~rt zûllen zeker hun uiterste büst 
doen om op sportieve vrijze helt dreigend gE,vaar af te w<;nden. 

p 

Mogen zij op Uw hulp rekenen? Dan kan succes niet 
ui tb lijven ! ! Tot Zondag dan, ! ! . Cordero 
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SE1IPER ALTIUS ! 

, 'Nu con ro.is nàar de maan nog sH chts een kwes
tie van tijd is, wordt m(.nige<ón bczet"n door h()t be-grip 
" ruimtevaart ".·Zondag maakte. ik hiervan nog ucn· tr~ffend: · 
s:taaltjco mee-. Achtcr de Loosduinsé kc.rk warLn een stel kerels, 
omringd door een talrijk publkk, hardnekkig,:; pogingea docm
de·.om een. bol vormig voorwerp het he clal • in te dirig, n:n. . . 

. Het starten geschiedde nogal vreemd·, niet met 
behulp van raketten·e.d., doch met 1'!rc0faandrijvi11g; Hc.t_rè
sultaat was pover, v,ànt hodrcl het projc.cticl ë.E:n soms r..,s- · 
pE;ctahle hoogte bereikte, bleef het binmm de aardse aan
tr<ókkingskracht en stortte zodo&nde tc,lkcns W(Gr neer ! Toen 
men na geruime tijd allo p~gingcn mislukt zag,· ru.ktc men in.· 
Ook· de tOi..SChour;c.rs gingLn heen, so,;rn.igc met be drukte gc
zichkn. Ik vroc:.g een van· hen 'crnarom hij·,zo sip kteek en . 
kr.:.c.g ten antwoord,· dat zijn club Lc,ns.wi!,crr een onfortuin
,lijkc wedstrijd speelde en wéér·vcrlorcn had. Uict•bagrij
pcnde vroeg ik om nadcrn ui tlcg en toen trachttç hij me ,1ijs 
te maken, dat het vcrto,mdc · ni<-ts me. t ruimtevaart ui tstaando 
had, maar doc1gcwoon ec,n voc.tbalwcdstrijd nas tuss0n GDA een 
L,;ns: 'Ik liet mij echter nic. t be;dottcn, ,,1~nt ik meen deksels 
goûd t,._ wc te;n, dat voutbal (letterlijk ! ) een laag-bi,j-de
grondse bczighGid is ! ! ! ·•• • • • • • • • • 

Ho~~wcü ik nog steeds 
om diE. lieden daar in blauw en rood 
t·e ·bro ck rondl iE; p8n , .•. , 

niet kan bc,grijpcn, 
gekleurde shirts en 

' . 

• Astronauticus 

·waar
kor-

, . 

• 
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Rcdactië":•·1.ë.ê ·w!Jc'rt en ·A.v·.·Gastel 
Gironummer: Penn':l) L.on S. 33.67.11 

Secr.H.Houkes, 2e Schuytstraat 60,tél.324721· 
Terruinèh; · OckqJ.burgh·, einde Laan van Meerdervoort 
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LENS' . ZAKAGENDA 
Zaterdag, 4 Fchuari 
Zondag · 5 · · ,-, 

Lens A-E-F-G-B-I-j, ot schaatsen ••••• , 
Lens 1~2-3-4-5-6-7-B-C-D. 

Maan dag · 6" · 11 Ciubavo~d 
·.,;7ocnsdag 8 ir De Woensdagmiddagclub. 

!:OED VERLOREN, AL VERLOREN ! ! 
=================· ================•-========================= 
HET DOEL:'U!~Et:IFDNDS 

: 'lr;vèi'de .. d8ze wc,ek f .2. 75 op, n.l. f.1. 75 
van Ltns 1 en f .1. - van Llns 7. I}e opbrcngs t van e:nigc· ander(; 
lftallen werd nog niet afgE.;drag-en. 

f. 196.63 
2.75 

f. 199.38: 

· Le "Stand per 16 Jan.was _ •• ' ••• 
Ontiiangc,n '. 
S,· ldo per, 30 Jan,56 r. • • '• • 

!::=======-========= , . ======;:: . ======================-. ==~==::::===== 
OFi,'ICIEEL 

In ballotage,: 
~D.12.45 Apcldoorn<.,selaan 1S6 

Dhr.P:Juffc,rmand en :Dhr. },.Sardca 
17.3.46 Riënziestr.9- Dhr.P:Jufformans 

en "!:hr.E.Sarolea. 

:1°58 A.J.W. _Roodbol, 

n°59 W.M.A. Groot , 

:-:-:-:-:-:~-~-----------
PROGRA!.Jf:A SHHOTIE,! VClOR ZCIIDAG 5 FEBRUARI 1956 
-2.30 u= Rillegom l -' Lûns 1 Lcekstraat Hillegom 
-12.- Lens 2 S.H.S 4 TcrrEin 1 
-12.30 Rijswijk 4-' ·· terts- 3, Julialaantjc- Rijswijk 
- 1.15 L(;llS ,. 4 . ·- GDS 2., ; 're,rr~.i.n -? 
-12.-
-12.-
-12.30 

VVF 4 . . .~ _Lens 5. Zuidsrpark 2e gcdeel te 
Lens 6 .· . ,, _Flamingo I s 6 Terrein 2 
Wassenaar 7- Lt;ns _7 ·Korkenhout -Wassenaar 

-:-:•:-:-:-:-· 

1, 

.,, 

,· 
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OPSTELLINGEN 

LGns 1 
G .Ko chi, A: v. Luxmnb=g,H .Kortckaas, J .Wal

steyn, J.Ras,H.Haket,R.Mahieu,J.Admmraal, F.de Jong,G.Vcr
haar, J.Wüstcfeld. Reserves: Th.Eisenburger, E.v.Laarhoven. 
LeidE:r: Dhr.J.Willems. Bar..cnkomst : 12.30 uur - Café Hierck
Apcldoorneselaan • De'rEis gaat per bus.· 

Lens 2 · ' 
· A.ten Dam,H.Helmich,H.Kcmper,J.RÓozenburg, 

A .ffocsfnagel ,P. Oranje, V.v. Laarhovc.n,A .Hoppenbrouvrnrs ,R. Wüs tc
fcld, L.de Boer, A.v:d.Lans. Reserve : A.Zuidwijk. Leider: 
Dhr.A.de Weert. 

Lens 3 . 
R.Mahieu Sr.,A"Bogisch, C.Hoogevcen,J.V,cn

man, H.Houkcs, B.v.Velzen,J.Jeger,S.Vlocmans,L.Knijff,B. 
Luijckx, J.Su:jjkerbuijk • Reserve: J.Lelieveld. 

Lens 4 ' 
J.Frijters,Ph.de Heer, P.Krol,H.v.lliei, 

J. v. ,Vesting, A, v. Ga.stel ,F .Schippers ,H. d<è Bakker, J. Be;ijers
bcrgcn, H.Naastepad,A.Ruijgrok. R&servc: II.v.Wésting. 

_kns 5 , 
G. Lam, J. v. Lux8mb=g,A. v. Gcin,A, Linnc,v:cc ver, 

;B.Vink,G.v.Gcin,J.Jorink,J.Kuijpers,Bcrgenh<cnegouwcn,P, L.Bom, 
J.Brochard: Re.serve : J.Bóortman. 

· Lens 6 
H.Molcnkamp,VI .Klünnen, E.LöwLnsteijljl, K. 

Wallaart., R.Becker, F.de_ Jongh, 1!.Semeijn,G.v.Agthoven, 
lvi.Hollander,A.Ond_irwater, L,Niessen. Reserve : C.Bogisch. 

·· Lens 7 ..... , 
A.Blok,J.Ballering, A.Krol,E.Sarolea,H. 

v. d .Bogaardt, J .•Bontje, W. Ver heggen ,H .Mulder ,H. Janssen,H. v. . . .. . 
Rijn,J.Bom. 

- :.-:- ~ -: -:.-
Alleen noodzakelijke afschrijvingen; uit0rlijk 

Zaterdagmorgen: Adres: Dhr.P.J.de Leeuw, Vlierboomstr.596. 
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. PROGRA11MA JÜNIÓREN. VOOR ZATERDÁG 4 "FEÈRÜJÜÜ ·1956 . . -
· - 2,45 uur Gr.111.Vac - Lens A Terrein Roggewoning 

3. - " Lens E - GDA " 1 lokaal 1' 
;5. 4 5 11 Lens F K-RVC " · 2 11 l 
2. 30 " Quick St .. .,_ Lens 'G ~ " .JJi_jkcrklaan . . 
3. - " Wilhc.lmus-, ... Le,ns. ;)I " Oosteinde ,.- Vç,o;ç-burg 
2.30 11 ·•· Lens I -·VVP " 2 lokaal 2 
3. - 11 RKAVV - 18ns J · " ván Ruijsd<:iallaan 15 

'. ,o i ds chu:C:: ,ir,1 

PROGR.A:,IT/iA JUNIOREN VOOR ZOiiDAG 5 _FEFRlL~RL].956 

- 1.45 

1.15 
1.15 

uur 

Il 

Il 

RKAVV 

l.:OA 
L(..ns D 

- Lcns.B 

Lens· C 
r.v:.o. 

Terre ,i van Ruijsdaallaan 15 
· Lcïdschc,'ldam · 

Terrein MOA Ockenburgh 
Tc~r0in 3 lokaal 5 

-:-:-:-:-:-
OPSTELLn;m,.)j 

Lens AR "I t · . P J ' d ·1· -· " V· ld. k ----1 .V.Y1·S in~, 0 ans, vo7o c~LLr,~. ~ lUL, 
A.Burgl).ouwt, H.Lf:ncéç, J.'v.BÜ:is(l, H.Prö.ppcr, :r.Boijcrsbargc.n 
v.Hcnc.gouw·e.1, è.Fortman, ·B.I1lat. Rcsurvt.s: ~;.de Gruijtcr, · 
G ·,-~Breugel. Lc.id.t-r: rhI' .. J .. WiilcmS- Sum1nkonst: 2 uur 1 t 
Wacht je - Malie veld,. - ' 

LC;ns Bals be:kcn'J.; Rfs. H.Dictz .. Lc,idE..r: Dhr.C. 
"". h . -S--k· ·t l'> -'<-:: -- 1 t 1•• ~-t · ....... 1.cr uizt:n. i:.:i.men. oms : , '--•""tJ uur :vo.c1 Jt.,_. 

Lens C als vorige ·v,cbk. Rc.s. J,dc HcGr, F.dc Gront 

Lens D als b,,~~u,d mLt F.Hinfclaar,, Rcs, H.Roduin en 
A.Poclà: - Leris,E met J .• ·dc Gruijtcr.· Res. P.Klink,11.v,Oost-
veen; 

Lans F met J .Mol en A.fü,rtman. Rcs. zie E. 
Dhr~ G .KLmpc.rz.an. 

A,Ruijgrok. 

L.::ns G als Oc.ken,i .: 
Lens H - sar.ionkomst, 2 uur 1 t \Vachtje, Malfovcld; 

(als bekend) 
kns I als .bekond .met P.de Groot. Leider: Dhr. 

Lens J als vorige week, benevens H.Raaijmakers. 
Res.J.Broekhans, Loidàr: Dhr.C.Bogisch. Sar.icnkomst,2 uur 
2 uur •t Wachtje- Malieveld. 

-Niqt te v;ermijden afschrijvingen ti,jdig schrifte
lijk aan Dh:r>,P,l,kershoek ·sr. Lwitcrcnstraat i23. 

-l.-1. Franken en R.Groothuis worden in Fobrnari'niet 
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opgesteld wegens hun w8gblijven Óp Zondag j .L •·zonder kennis-
g8ving. JUCO ' , 

-:-:-:-·:-:-
Resultaten van 28 en 29 Januari 1926 
Senioren Junioren 

Lens l - TYBB 1 1-2 Lens B - Gr.W.Vac 2~4 
Gr.W.Vac2-Lens 3 0-1 KRVC - Lens C 3-1 
Velo 2 - Lc.:hs 4 3-0 · .Lens D - Rava 3-2 
Lens 5 - RKAVV4 3-3 Lens E - VVP 2-2 
Lens 6 - Westerk. 7 .2-2 Lerys F - Westl. 5-0 

' Lens 7 Voorb.6 8-0 Westl. - Lens G 1-4 
Ltins H - El.Zwart 3-0 
Lens I -·Lens J '5-0 

comEctitic-indeling toruggetr.okkeii bij Lens D : GDA 

De, Eunt~npot. 
Ondanks het &rbarmclijk slechte we;er van vorige 

,wek konden alle wedstrijden, waaroij Lcris-clftalkn bf..trok
ken waren, doorgang vinden. 

· De 6 scniortcnclftallen schopten 6 punten bij el-
'kaar. Door de nvdcrlaag van Lens 1 1-iordt d<, toestand w",l ui
tE;rmatc cri tick. Iie omkctr zal. spoedig moe ton komen en radi.a 1 

caal moc:tcn zijn, andors· vn,z, n wij hc,t ergste. Lens 3 is 
aardig bvzi'g h_et dc,gradatiegevaar af, te wenden. 

De 9 jun:i,orenelftallen, .die in het veld kwamen 
zorgden voor 11 punten. HiEorvoor naren maar 8 wedstrijdc,n 
nodig, omdat Lc9s I t,gen Lens J spc,eldo. De bc,langrijke wed
strijd van Lens E tc,gen VVP eindigde, onbeslist. Door hc,t t.:,
rugtrek;,ecn· van GDA raakt· kns ll een 3-1 zege kwijt. 

De stand na 19 voetbal 11cirnn 

Scmioren 75 24 11 .40 59 175-206 0.79 
Junioren ~9 43 11 35 95 232~192 1.07 
Pupillen . 10 2 3 5 7 11- 16 0.70 

totaal 17~ ___ 69==22= ·82==161===418-414===0.9.2 ·c'ct•cc«;::_, r 

Pottenkijker 

; 

-
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- Hier volgen.de standen aan de· staart bij Lens l en 

3 alsmede de kop van het II rijtje ''. bij Lens _5. 

3e klas B ·20 klas C 3e klas H 

Alphen l 14 10 23-38 Flam.3 12 10 23-23 Vl'kw 5 9, 17 40-11 
TYBB l 14 9 18-26 ,Gr.W.V2c12 8 40

_
43 

~ens 5 11 ,17·42:-22 
VVSB 1 12 8· i§=~r·Rij~w: 4 lO 7 25_36 11.KAVV4 10 14 40-22 
Lens l 13 4 Lens 3 12 7 25_46 VVP 4 10 13 43-24 

VARIA 
- De vorige weck overleed plotseling Mevrouw Lahnstein

Haket, echtgonote van de Heer J.Haket,, een vàn de opri?hters 
· van onze vereniging. Wij betuigen de nabestaanden onze op
rechte deelneming. Mogo God de overledene.de eeuwige rust ge~ 
ven. 

- Wij vernamen, dat onzG vricnd;A .Beek gclu.1.:kig vooruit
·gaande is. Wanneer hij het ziekenhuis zal mogen verlaten, is 
echte;r nog niet bekend. Vlij wensen hem toe, dat dit spoedig 
zal zi~p-

VAN DOEL TOT DOEL. 
De, bslangrijkc ·wl!dstri.jd van Lens 1 tegen 

TYBB, begon vc,clbelcv,,nd m:.nt in het eerste kwartier· hadden 
onze voortrekkers oen duidelijk ovcrwi'cht. Ih dezv periode· -
werd een voorzet van J .Vlüotcfdd door Rob.Mahicu tot do·clpunt 
gepromoveerd. Pech '.cn dt· ui tstckcnde Hcé.msto.edse doolman ston
den, naast 'ons slecht sch.icten,'·verder succes in do weg. Een 
sportic.ve geste van onze aanv:oordor, die i.v.m. een blc,ssure 
van een van onze gasten .de bal over do cornerlijn tr~pte om 
hot spel· dood to mak(·n, leidde indirect tot do ge.lij!!: ,,cker. 

_ Uit deze oor.nor werd de stand n.l. ·1-1. Na de rust was L~ns 
incestentijds in de. aanval,' maar ·onsamonha,;igend on dikwijls to 
individueel voorhocdespcl., a1iélm8de 'de 7-mans verdediging van 
TYBB sloot shcces r8cds bij voorbaat uit. Toon onze .spil bij 
een aanval dor gasten aarzelde mot i~grijpen, was de neder
laag een"foit. Deze keer wás de nederlaag ongetwijfeld ver
diend, want TYBB was als' pl<log meer een oenl'lcid en kroeg bo-

.•vendien meer bewegingsvrijheid dan ·kns. De toestand is nu· 
ze8r préc~ir. Een omkeer .zal onmiddellijk en radicaal mo_eten 
plaats hopbçn, anders, i~ er geen .hoop meer, In deztë positie 
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zijn nodig: 

· toi t en voor 
is, dus goén 
non ! ! ! 

2·x 45'niin~'vOllë't1iiilrgie; on'on-dcrbrokcÏn activi
sommigen' het çesef, dat voetbal ten teamsport 
demonstratie van individuele handigheid. Trai-

... Ons derde schiJnt härd van plan ons c.crste het 
goede voorbeeld tè ge. VLn, want · tugcn· de, Gr .W. Vac-rc,sisrvc,s 
wurd ec.n zeg" behaald, die sl cnts ( in cijfc;rs 1-0) c,c.n 
flauw-. afspbg.::.-ling '.'HlS van de L~ns-mc..Crderh,.,id. Vele kt:nsen 
blc.vsn ongebruikt c,n hc.t "as ·vlalc voor de rust, dat L.Knijff 
1...:n voorz!ct van Jos Jager ai'.,:~rkt_e • __ _J;n de twee do hclfj; was 
h"t spc.l me.or verdeeld, maar onze vc:rdediging gaf gu.n krimp, 
t..,.rwijl ook onz<:; voorho<:;dc nïc,t meer tot scoren k,,am.· Een 
kostbaré zege: Vlas binnen. · 

Lr ns T) sp.::,,ldo ·tffgen Rava c.,_,rj slechte ;7c,dstrj jd.· 
· D[. 2uidcrparkLrs nEmc.;n .::.en 2-0 voo:rsprong, mac::.r onze Si,,:, 7 .. L?S 

:~agt..n kans met 3 dÜe;lpunten toch nog voór dé ovc.r-v:inn~_Li.•; te 
zorg1..n. 

rfot E-, lfto.l speelde d0 belangrijke wedstrijd uc.gcn 
v··;p. Het ·.:as een spa1:nc:ndc, cloch niet t:rg frarcie' match, !'la 
..,1.,n fout vr:.n · onze ki,. per op..,ndc.n dei rood-z·.·artc.n de .scoro. 
L..,ns kwam· toecn fel opzë-ttcn en door FrE:d de Groot ,.vc:rd de 
sfancî. 1-1. Kórt daarop kr..,eg w~cr Pr0d a,, G:root do b'nl kc u
rig to<-gospecld, <{<-n schi ttcrcndc voorzet volgde en via Kurcl 
Admmrw:.i ·kn cg de VVP-doc.lman. he. t nakijken. Na de. rust steeg 
spanning doch zakte ht:t spe:lpcil. Uit ~en snelle ar;nval wist 
VVP gdijk te maken. Verwoede pogiilg,:.n om de volle buit bin
no?) to halen, blc,von zonder resultaat. 

De. m,dstrijd Wc,stlandir;-Lons G gaf de u:.rsto 20 m. 
goed spel der .onzen to zien. Dit ll.vcrdc een 3-'0 voorsprong 
op door John il!id'kndorp (2) en Wim van Dommelen. De ,,cdstr:i,jd 
,ws toen 'beslist ,.n nerd stc uds mind;:.r aantrekkelijk •. Enkolc,n • 
van ons geloofden het .vcrd0r ,Kl en h'icrdoor ,;crà. de 0indstand 
slechts 4-1. Kees. van Gein, die cve;nals Middendorp goc.d op · 
drc"f ,:.:s, sce, .. .cdo, onze. 4o goal •. \7il).y Vcnderbos toonde zich 
niet al tijd even sportief, hij is bij d0zo gouacrsohm,d voor 
do volgende ke~r. 

Lens 7 behaalde oen gemakkelijke zege op Voorburg 6. 
Bij rust was hot r,:seds 4-0 en toen het eindsignaal klonk was 
de, stand tot 8-0 opgcvoGrd. 'i'opscorcr was H.·Muldûr mot li8fst 
5 doelpunten, tc,rwijl H.Janssen, ·E.Sarolca, H.v.d.Noogaardt 
er elk voor ,;en .zorgden. Keeper Holcnkamp hiold_ zijn doel 
maagdelijk. 
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Nadat Lens H zich in de warme shirts van het I-clf
tal gestoken had, en fü, strijd met Blauw Zwart had aangebonden, 
bleek al gauw, dat _de Viasscnaai'dors duidelï"jk zwakker waren; 
Lens was de hele eerste helft in fü/ aanval, maar -wist dït 
slechts in ee_n enkel doelpunt i;ot uitdrukking te brengen, 
l,!ichel Harders was de maker ervan. Na de rust was het spel
hoewel nog niet groots-toch wat minder romm8lig. Er vrerd hard 
gLwerkt door beide partijen en spanning bl,;cf-er b~vcndien tot 
het laatst. In het laats-te kwartier kwamen dè -gasten zelfs nog 
in, '.1ct offensief. 3 Minmton voor iwt einde maakte Michel Har- · 
dèrs echter aan alle onzekerheid cen_cinde met een - heus niet 
uit buitenspelpositie gescoord - doelpunt. E~ 2 minuten later 
werd het l!elfs nog 3-0 door w&hiillonde medewerking van een 
Blauw-Z,1arter. 

Het I-elftal deed nóg ,101 -iets meor dan a].um de 
rode shirts voor hot H te warrr.en. Het won n1: bovendien met 
5-0. Lens J; ons nicuwc elftal, r:as hot slachtoffer. In het 
begin 1•ias. de nieuwe; editie niet in do mindcrhcmd en vc-rschcen 
meerdere malen voo:r:; het -I~dooL -N<1armatc do ,1edstrijd vorderde, 
toonden de "rode duivels " zich echter sterker ,:n werd do 
strijd verplaatst tot buiten de gezichtskring van kccpor Paul 
Schal ten. Zijn collega can do ovcrk,mt kon de krijgsverric'·- -
tingen t>chtcr _van· zt8r nabij gadrnlaan. Hij moest 5 maal ·zuich.:. 
t8n; 2 maal v66r de rust en 2 r.iaal daarna voor " gewone "_trt:.f'
furs en tcnslo;ttc nog voor een strafschop. 

- _ - Lens 4 'mo, st, dank zij 'enige v,mgblijvcrs, met 10 man 

-· 

togen V<:lo 2 aantreden. Desondanks bood het tiental verbitterde 
t8genstand, - zodat het tot 2Ó min. in de 2e helft duurde voor 
Velo de score kon openen. De gelijR:makcr liet niet fang op zich· 
wachten, maar vond geen genade· in de ogi:n van do scheidsrechter. 
Een kwartier voor tijd scoord;; Vc,lo ten -twu;•dc male, maar Lens 

- gaf ni<,·t op _èn scoorde weç.r. t,,_gcn. Om onvcrklaarbaro redcnon 
werd ook dit doelpunt afgekeurd ett toen de Wateringen de stand 
op 3-0 brachten was- Lens knock~·out. ., 

Lens C wist ook d2ze kc8r zich eon voorsprong te 
vero:veren, maar ook nu ging.die verloren. KRVC scoorde drie 

_keer. Het mooiste doelpunt_ van de middag was van Gcrml Jehec, 
die na bekeken solospel 8<:n ha_rd schot loste, dat langs für 
vettige grond in het not·glibberde. 

' Als het F--clftal weer met 5-0 wint, krijgen we dan 
c8n verslag ? 
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Hi,t zc,sdE: moc,st mot 9· ma_n bcginnE<n, w.o. dhr.Eisen

b(;rgèr on junior Diotz .- Dank zij krampachtig ,,c.rdodigc.n bl1c(;f 

d.:; achterstand bij rust tot 1-0 bèporkt. Toen d(; tm.edo 

helft met 11 ·marl bègonnen kon 1~ordcn ·was h(;t spo,~dig gelijk 

_ cri vt.rdçr V1crd het ucn golijk-opgacndc strijd, waarbij beidt; 

ploegen nog_ c.cnmaal scoorden, zodat de eindstand 2-2 werd. 

Goocl Winner ..• -~ :· ' ~ • · 

Bohalvc: een goed vc.rliûZC.r rioct de sportbL-

0Lf,;..näar ook l.:Ln go(..d Yfirinaar zijn. To be a good winnur end 

a good·looscr, is de leus van do Engelse; spnrtman, 
-Dat men tcgGn zijn VLrlü.s IIOct kunnen, is _ 

iots, r:aar de me:1 sten 1.'<!t.;l ·van doordrong1....·n zijR; daar gelatc'n 

de "vraag, of er ook rn,ur gd,andcld ,:ordt. . · 
Haar ook als h~t met de v:cdstrijd van een 

-" lcicn dû:jc g,:wt, icil er .cel eens c.c.ri ,mnkl1.nk te horen zijn. 

Voorà.l· als hE.,t t(V(..Cl van e:cn lci~n dakje g:-.. at .. 
: 1:.::n clfto.1- en dut l7il vooral bij de junio

r(~ ·,7,cl üe:ns voorkóm::,n - d&t al gé.:.uw cLn :flir~kc voorsprong 

nct..mt te.gen c:c.n nogal erg Zi'takkó tcgvr:stf~ndc..r, gi~a t er )-:cl 

c,;,.,ns ..:,en pre. tjc van maker.: .. 
· Als h1.- t cnkclt: sp: lcrs · in , en elftal zijr.., 

die; er me.er voor vo,.lcn g<-khc.id te gaar. makc.n d&n te blijven 

vOctball(.n' als het '(,;rg gcfilakk&lijk gaa.t, tlc.n b,_à.Lrvcn zij 

het plc.ziEr van hun ciftalg,.notcm. • .aar zelfs ale, een h'.cl 

elftal cc.nstt-mr.:iig van oordcc.l zou zijn, c!.Qt_ ze 'bij u,!1 v, i

ligc voorsprong maar II gijn II moc.t~n gaan màk8n, dan nog 

is e::r nog zo ic ts als u:n aantal tLgcnstandcrs, fü:t d1"ar niet 

voor g, ko;ncn is. · -

Maar over h0t algunLcn zijn hé. t slechts LLn 

paar individuen, die zich .gc.ro, .. pun vovlc.n voor clocm· te spc.

lc.n. En die "' niet aan schijnon te d(,"nkLn, füct zij voór dL 

· mc-crdcrhè:;id een mifü:ag bc:dcrv.en, 
Als dr,gcmm wie-, de schoen past hem aantrek

ken,, behoeft dfO kruik nic;t te water te. ga_an tot hij borst •.• 

Vu:lcano 

===================== -========-~ ~= ·===~==="================ 
• 
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DE LE.NS REVUE 

Redactie: L.de Weert en A.v.Gastel 
Gironummer: Penn.4.en S; -33._67 .11 

Secr .H.Houkes, 2e Schuytstr .60, té 1. 324 721 
Terreinen: Ockenburgh, eihde Laan van Meerdervoort 

·----------------------- .--- --- "-------------::.:---=-- -=-====-= 

JAARGANG1955-1956 N°24, 9 Februari 1 56 
--=-::.:-------------========-============================::.:====::.: 

Zaterdag ll·Februari 1 56 

Il 

Il 

LENS' ZAKAGENDA 

Lens E-G-H-J,·ijspret, of alleen 
maar·l"odder. 
Lens l-2-3-4-5-6-7, B,C e~ F, I 

:,Cluba~ond. · 
Zor,.dii;s 12 
Maandag 13 
Woensdag 15 Il ' : Wie w,eet weer Woensdagmiddagclub .. . . 
=-=========================================================== 

DONATEURS BLIJVEN ALTIJD WELKOM ,! 

---- .------=----------------= -___ -=-=----=-=-=-=== ,-==. ===--·'. 

Het doelpuntenfonds , 
Lens 5 kwam zijn achterstand inhalen, Op- · 

brengst f,1.75, Waar.blijft Lens' 4 ? · · ,· 
De stand per 30 jan. was .. , . . . f. 199., 38 
Deze week ontvangen_ . . . . . . 1. 75 

/ 
Saido.per 6 Februa':ri 1956.... f. ?01.13 

=;::=~===-
; . 

vFFICIEEL. 
In bàllobge: 
n° 58 A.J.W.Roodbol ,20.12,45 J\peldoornsel.aan 196-Dhr.Juf-

. fermans ·en Dhr. E.Sarolea 
n°. 59 W.M.A.Groot, 17.3,46,Rieriziestr. 9 !' " 

. Nieuwe donateurs 

Hans Rijke, 2e ~ietersburgstr.40 
Dhr .. 1\1?1, Toma tens traa t 67. ';" · 

-:-:-:-
Resultaten van 4 en 5 Februari 1.956 

) 

De voor deze data vastgestelde wedstrijden ginge'n 
tengevolge. van de koude in .. de afgelopen week, niet door. 

' .. - . - . -. --

.. 
. , 
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PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 12 FEBRUAR'.I 1956 

-.2.-uur Lens 1 - Roodenburg 1 Terrein I 
--'12. - " Lens 2 - ADS 2 " 1 
- 1. 15" Lens 3 -.GDA 3 " 2 
.: 3-- " Lens 4 Postduiven 4 " 2 
-12.- " SOA 4 Lens 5 " Ockenburgh 
- 1.15 " RKAVV6 Lens 6 v.Ruysdaellaan Leidschendam 
-12 .- . Lens 7 - KRVC 6 Terrein 2 

-:-:-:-:..:.. 
ûPSTELLH;GEN 

Lens 1 
G.Kochi,A.v.Luxemburg,H.Kortekaas,J.Wal

steyn, J.Eas,H.Haket,Rob.Mahieu,J.Admiraal,F.de Jong, G.Ver
haar, J .w;;stefeld. Reserves: l!.Eisenburger,E.v.'Laarho·.en. 
Leider : :Jhr.J.Willems. 

LenE 2 , k ~ H H 1 · h H K JE b " .d .• ven j,am, .... _e mie ,.. . emper~ . ~oozen urg, 
A .Hoefnagel, ?_.Oranje, V.v. Lnarhoven,A .Hoppen brouwers, R. 'ifüste
feld ,L: de Boer,A.v.d.Lans. Res. A.Zuidwijk. Leider: Dhr.A.de 
w·Bert. ' . . 

Lens 3R 1' h.. ' .. . h ~ n J L 1 . ld - - • J.ü 18U, A.:...·OglSC ,v .. aOOgeveen., • L' l8V8 , 

· P. Honkes, J. Veenm:m, J .. J_ager, S. Vloemans, L.Knijff, B. Luijckx, 
J.Suijkerbuijk. Res. A. Vestèr. 

Lens 4 
J .Frijters,Pll.de Heer,P.Krol·,E.v.Niel,J .v. 

Westing,A.v.Gastel,F.Schippers,A.Linneweever,H.Naastepad.,'H. 
de Bakke_r,A.Ruijgrok. Ees. H.v.Westing_. 

T ens 5 - · · 
. ~ . G.Lam, J.v.Luxemburg,A.v.Gein,J.Boortman, 

B. Vink ,G·. V .Gein, J. Jorink, J .Kuypers, P .Bergenhenegouwen,· L >Bom; 
J .Brocgard. Ees. A.Burghouwt. · 

Lens 6 
. H.Molenkamp, .W.'Klünnen,E.Löwensteijn; K. 

Wallaart, R.Be.cker, F.de Jongh,. M.Semeijn,G.v.Agthoven',M.Ho'l
lander,A.Onderwater, L.Niessen. Reserve: C.Bogisch. Samen-
komst 12 uur Het Wacht je- ~ial.ieve1d. ' 

Lens 7 . 
·A. Blok, J .Ballering ,A .Krol, F .Mourik ,Il. v.d. 

Boogaar·d t ,J .Bontje ,E.Sarolea ,H .Mulder ,ll. Janssen ,H. v .Rijn, 
J.BÓm. Reserve: P.v.Onna. · " 

Alleen noodzakëÎ15k~-afs~hrijvingen, uiterlijk 
:,: terdagrr.or.gen. Adres: P. de· Leeuw- Vlierboomstr. 5'>". -:-:-:-. - .. 

• 



-- · _ . -------. ---------------- . · ------------ ----- .. _-1,$9-_. -~-
PROGRAEMA JUNIOREN VOOR ZATERDAd 11 FEBRUARI 1956 

- 3 uur 
- 3 ., 11 

- 3 • Il 

3,45• 

Verburch - Lens E 
Lens G . -· VVP 
Lens H - GDA . 
Wit El .R.K.-Lens J· 

' . Terrein Wateringseweg Poeldijk. 
11 1 lokaal 1 ' 
Il 2 11 2, 

;., . Westv1ietweg 116-Voorburg. 
-·-.:-· ~ ·-

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 12 FEBRUARI 1956 
- 1.15 uur KRV:C - Lens B Ter;rein Hoornpark, Jan 

,weg n°3 te Rijswijk. 
Terrein Ockenburgh 

Thyssen-

~ 3,- ·. ·11 

- 1.15 
1.15 

Il 

Il 

GDA - ·Lens C 
Leris F-Velo 
DHBRK -Lens I 

.-
11 3 Lokaal · 5 
11

, Ockenburgh 

OPSTELLINGEN 
-:-:-:-:;-

Lens B als bekend,'· Îl.es .. H P 1 t ~ · t." _ . es ra, b.v.d.Waar • 
Samenkomst:12.30 uur Li~nkamp, dela Reyweg. Leider:Dhr.O. 

' Bierhuizen. f 
Lens C --'-'-'-'---'- als tegen KRVC. Res. · F ;Burghouwt ,H .P,:mnings. . / '-
Lens E · ' R . ·· · · met J.de Gruyter. es. A.Hartman en H.v. 

Oostveen. Smnenkomst: 2.15 uur Thorbeckelaan-hoek Haagweg. 

Lens 

Res. P.Kemper en 

F .. · . . 
(speelt op Zondag) met ,J.Mol en A.Hartman 

H. de Haas. Leider : Dhr. P •. v .El:là:'en 

Lens· G als bekend. Res. C.Nuytens en P.de Gro.ot, 

Lens Hals bekend. Rès. P.Schulten .:'. N.de Boer. 
- . r 

Ler.s I (speelt ZoY:dag) als be]gend met P,de Groot. 
Lei~er: Dhr.P.Meershoek. Reserve: R.De,êker Kleijn-G.v.Beek. 

Lens'J als tegen Lens I, benevens· H.Raaijmakers. 
Res. J.Brockhaus. Leider: Dhr.C.Bogisch. Samenkomst: 3 uur 
ï°t"Wachtje-Malieveld. 

-;-.;.:-:-:-:-

Niet te vermijden. af9chrijvingen, ·tijd:Î.g schrif
telijk aan Dhr. P.Meershoek Sr. Lunterénstraaj; 123. 

JUCO 

' 
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Le puntenpot. 

_ Op de l&atste dag van -januari herinnerde een 
ijzige oosterstorm ons er aan, dat de winter nog niet voor
bij is. 

In twee dagen deden temperatm,en tot - 15 gràden de tengevolge van de natte winter vochtige velden stollen tot 
vlakten, welker hardheid. nog enige graden hoger lag dan die 
van straatstenen. Dat later in·de week de temperaturèn weer 
wat dragelijker ·werden en overdag tot lichte dooi opliepen· 
vermocht aan die toestanà niet veel veranderen. K.N.V.B. en 
afdeling namen dan oók-vroegtijdig het wijze besluit het ge-· 
hele amateur-p1•ogramma áf te gelasten. !fa de sneeuwval van 
zondagnacht zou er trouwens toch niet veel zijn doorgegaan. 

Voor Lens betekende dit het 2e voetballoze 
weekend in. het seizoen 1955/1956. . . . 

Pottenkijker. 
------- - --------·-===---=====---:;;===c;;====---==--===--===-===::: 

MOED VERLOREN, AL VERLOREN ! ! 

==============c============================================= 
LAATSTI; }TII:Uï S. 
Indien Zondag a.s. de wedstrijd van Lens 1 door
·gaat, dan worden spolèrs on reserves voor een 
bijeenkomst verwacht om HALF EEN in Bclla Vista, 
aan de Kijkduinsestraat; 

• 
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DE LENS '.REVUE 
----- ,·' '---------·' -- ·. -

Redactie: L.de Weert en A.v.Gaster _ 

Gironummer:Penn.L.en S •. 33.67 .11 · · 

Seèr.H. Houkes, 2,- Schuy-{;str.60, tél. 3247'21 · 

Terreinen Ock'enburglÏ, ·einde Laan van Meerdervoort 
. . 

--------------------.----------"--------------------, -=------= 
·., JAARGANG 1955-'1956 nö26 23 Februari 1956 ' 

t • 

------------------------------- ---------. .--------------------
LENS I ZAKAGENDA, , , 

• 
Zaterdag 25 febr.: Sneeuw, _ij~- of dooi, maar voetbal ? 

t . . 
Lens 1-2-3,4-6-7-B-C-L? 
ci-ubavond. i 

Zondag 26 febr. : 
lllaandàg 27 :febr.: 

Veer geen Woensdagmiddiàgclub ·?' 
Bestuursvergaqering. . 

Woensdag 29 ;febr.: 
Vrijdag 2 Maart: 
..... -----------~------ -- ---------,,- 7• -------···--···-----. -----------·----

HE'.:' Kj\'., VFIC:ZKî ; }:Eé'.' rc~:r LC2IEN : •.•• 

-•-:::·---. - • -·-- • '-=..::--. -- -"'===- ----~--"'--·--------. =--~-- --=-- --- ----• - __ ,.. __ _ 

l ~iTJCIEBL 
..... . ·• 

PROGP.A!,TI,lA s:r:;:;:E:OREll VÏJOR. :30'U::1W, ;'.5 FERUA' I 1:,56. ' ' . 
2.30 - uur 

-12.- " 
-12,45 " 

- 2.30 " 
-12.- _ " 

' 1.1.5 " -

• .,. . l • 
111 •• egom 
Lens 2 , 

Delfia 2 

Lens ·4 
.Lens 6' 
Lens 7 ,, 

l _- 1.ens i' · i.esks tr. Hil 1.egr,::: 

-:Rj.jswijk 3 ':'errein 1 
:',ens 3 _ L;v·. Vo:~eri,,_g .te ::.,,1ft 

Delfiil 3 
. - RKDEO 6 

Archipel 7 

P~èhteraan rechts. · 
2er:,..,eirt 1 
Te'rrein 2 
Terrein 2. 

-·-:.-:-:-

. ' 
I 

-----. .. 

_ 1 OPSTELLINGEN . ' 

LonS 1 
.. ,_ A.ten Da.m,A,iY,,~1uxemburg,H:Korteka&s,J.Wal-

steijn,J.I;dmiraal,H.Ha)set; J.\Yüstefeld,F;dé' Jonc, Rob,Eahieu,· 

-·J.Ras, G.Verh,rnr. Rese:i:.ves: G,Kochi, E:v.Laa:rhcvèn. Leider-, 

Dhr.J.V/illems. Samenkomst : Caf4 Hier.ck; 12.30 -uur, Apeldoox·n-. 

selaan. Ie reis gaat per bus • .' · 

Lens 2n E · .• b ; 'H H ·1 , . h H 'K . T R . b .. · . 
. isen urger, . e mie , . emper, v e oozen urt : · 

À .Hoefnagel,l' .Oranje, V.v. Laarho'v·en,A .Hoppen brouwers ,R. Wüste-

.; feld, L.de Boer, A~.v. d. Lans,; Rè'serves: P. Bergenhenegouwen, 

f'..Zuidwijk. Leider: Dhr.A.dc Weert. · 

l, 

; ''\ __ ' ·-• _. 

-. 
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Lens 3 . ·' . 

R.Mahieu, A.Bogisch, C.Hoogéveen,J.LelieveJd, 
H. Haukes, J. Veeriman, J. jager, S. Vloemania, L.Knijf.f ,B .Luijckx, 
J.Suikerbuijck. Res. M.semeijn, .G.Lam. Samenkomst·: 11.45u. 
Hall.Spoor. -- · · 

Lens 4 
J.Frijters,Ph.de Heer, P.Krol, H.v.Niel, J.v. 

• we·sting, A.v.Gastel 1 F.Schippers,A.Linneweéver, H.Naastepad, 
H.de Bakker" A.Ruijgrok, Res. : L.Bom e.n J.Boortman. 

Lens 6 
ILMolenkamp, VI.Klünnen, E.Löwensteijn,K.Wallaart, · 

R .Becker., !<.de· Jongh, C .Nieuwenhuizen, G. v .Agthoven, M.Hollan
der, A.Ond"rwater, L.Niessen. Res. C.1Jogisch· 

Lens 7 
JI..Blok,J.Ballering,A,Krol,F.Mourik,lI.v.d. Bo

gaard t, J .Bontje ,E. Sarolea ,H.Mulder ,H. Janssen ,H.v .Rijn, J .Be• -, 
Reserve:" P .v. Onna •. 

-:-:-:-
Alleen noodz&kelijke afschrijvingen, uiterlijk 

ZP.terdsgmorgen : Adr·es : Dhr .1'. de Leeuw, Vlierboomstr. 596, • 

PROGRAMî,;A JUNIOREN VOOR ZATi;~;l~: ;5 EN ZONDAG 26 FÉBRUARI 1 56. 
--------- ,---------·-.--.------------------------------------

Voor. het komende week.end zijn dezelfde wedstrij
den vastgesteld als voor 18 en 19 februari jl •. · Aangezien de 
kans dat de wedstrijden deze' week door kunnen gaan wel ze·e·r 
klein is, volstaan wij met voor dit_programma en voor de op
stellingen ·te verwijzen naar de• Lensrevue van dè vorige .week. 

Juco· 
-:-:-:-

Resultaten van 18 en 19 Februari i956. · 

Be wedstrijden, c.ie voor __ çlez.e zaterdag.en zon~ 
dag waren vastgesteld; -g:i,ngen wegens vo.rst .. en sneeuw niet. 
door. 

De puÎltenpot. 
Sedert 31· januari is King Suèces gewikkeld in 

een hevige .strijd met Koning Wii1tei- én ziJn· vazal Thialf" ~n 
al zal eerstgenoemde uiteindelijk tÓch de zege---uehalen, voor-' 
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lopig _lijdt hij nog nederlagen •. Voor de derde keer in succes

sie moest d~ competitieleiding het gehele programma laten ver

vallen. Voor, het. lopen.de se;i.zoen betekende dit het 4e voetbal

lç,ze weekend en het ziet er ,:iaar uit dat deze reeks nog wel 

even vervolgd zal ;11orden. Pottenkijker 

VARIA 
-Op 29 febr~ari vert.,, kt ~ ,,n Vink; na~r "Nige:r:;ia. 1:/ij zul

lèn hem. nog geen .vaarwel er" to·~-.,. -Y:c?r.zie_ns toewensen, aange

zi~n vrij vernaC1en, dat.hij "!-·"·· ~>,anfog op de clubavond zal 

komen afscheid nemen, en wij,_ zi.jn daar toch ook meestal. Wie 

er echter niet meestál · is en ·dcsonctc.nks" onze gewezen spil 

. niet. zonder groet wil 'l!ten ·/eitrekken, riake een ui tzonderipg 

op de regel, · 

_ Die vr&:.::g is gauwêr €1?-'t ~r.=-~-1 .t.n bcc.1:i.t1.·,•o-:.rd. Verschi .en-

rle rr;.enf1en doen do f·nt l~ ~-ç, .:..J.~:r;. r 1:--1.~ j1:t tTn t.::c.ntal _liü,_ .:.. 

·te zijn, dat plot..;eli11~ · 1~1: ·_ .) :".--~ ·r,~. ',:;önt brurle~ningen af te 

iik'.:,en. Anderen luten af en toe L:c fiets orJler z;içh wegglij-

·.den 'om van meer nabij het, ·c.e la2t_.::~ tijri toch nit:t zq heel 

zeldza1Iie, natuurverschijnsel sneelly: te, be·-::indc.ren. . 

. Er zijn, er echJ.;er ook. die-. ·gevï?on doeL. Op f.w . .<1nclt~favond 

vergadert de eco en de juco. Want stel je v:oor,-dat er plot

seling een hittegolf kv,_,:m en. de wedstrijden gingen door, zon

der dat de opstellingen klaar waren. He-t zou het einde van 

hun aardige bi'jverd,iens,te, kunnen, zijn . ; • · 

· En de redactie schr"ijft, al is het weinïg. · · · . 

. . · Op 'dinsdag tikt de t;y.pist en . "!è' ~vonds vergrcdert de 

enige ( bui ten de cri.co of ori tiekco,mr.issie ) niet. officii-;le 

commissie in Lens, dè s'teco,· hetgeen niet H. Eco betekent, 

maar. st.encilcommissie. , 
Woensdag plakt· èfe · färri:V. Luxemburg, al sinds o,:iheuglijke 

tijden. · 
En het bestuur doet ook io nu ·;;n dap nog ·wel: ie-ts, al 

zou ·je dat niet zeggen, als -je, zo af en toe -je oor eens te 

luisteren legde . . • ' _, : . 
Verder, rijden en glîj,:ten er. enkele incasseerders· in 

het -rond (°Kornt U voigende, week maar éven terug, Mijnheer ," · 

'' Goed, !ilevrouw " •... .. ) • · 
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! 

__________ ..:~=-:.-=---- . _ ... _. __ . _ ... _____ . ________ ... ___ -19.s~ ___ _ 

Dat doet dus èen·aantal Lensers in de kou, En als 

het niet vriest en· het normale Hollandse klimaat van af en 

toe ·regen en af en toe -a;,oog v,eer is teruggekeerd, doen zij 

het ook. 1faar de redactie schrijft dan tueemaal zoveel, de 

typist tikt tweekeer zo lang, de stencilcommissie draait ~n 

vouwt tweemaal zoveel, een Golex en een fiets vergroten de 

verkeerschaos in de residentie omwille van een aántal af

schrijvingen, de b0llen-invet-en cornervlag-ophimg-cor.müssie 

werkt weer en vist weer ballen uit de sloot, die den weer van· 

de tijà.elijke harde bovenlaag,welke juist zo gemakkelijk zou 

•zijr,, -is ontdaan·. Er rent wèer iemand rr,et een .selectiegroep 

( dié zichzelf-selecteert,· àangezièn een aantal lie 0:2n, dat 

ook is uitgenodigd,- zi•chzelf niet wr,ar·'.ig schijnt te achten 

onder do n&u.m II selectieisroèp II te oriereren ) over- weer net 

. ul.s .voor de ijstijd - mul;J.e zandpi;c,djes. Er zijn ,,,eer elf

te<lleiders in i.iCtic .· Aanvoer.:lers en ji;niorenleiders ,;chrij

ven l':eer verslLgen vpor de LensrC:vue. ( ·,-;erkelijk '? Rüd .. ) en 

de incasseerders zeggen met iets meer overtuiging in hun stem 
11 Goeds 1:0vrouv.- 11 , r:üs ze gevraE.'gd. wor<lc.m nog eE-~ns terug te 

kome'1. 
Dat doer~ de Lenucrs, rlie een groicr of kleiner deel 

v,:;n hun beperkte of ruime vrije tijd ac,n en min:.tens •nlgEns 

hun bedoeÏingen ten bate van de vc:renigir:g besteden. 

En diegEmen, wie de ti'jd of de lust o,,tbrflekt om 

zich 1,mger oiet Lens op te houden du" de duur vc,n h1m v,c;d-

, strijd die denken weer net als vroeger : "Bestuur, commis

sies en andere flimctionarièsen doen hun best. Ylij ook en de 

re sul tatep · zullen niet uitblijven !'. Werkelijk ? Of gé.ven 

hun daè,en vi:n andere ged"'cht,m blijk? Zo j:1, laat ze dan 

str1c;ks met het smeltwater in· d8 grond zakken. •Zo nee, p,,s op 

dat ze niet bevriezen 
Vtücs.no 

GEPEillZEN HOND DE SNEEUWBAL. 
Wie, zoals wij, noga, eens met de onvolprezen.N.S. 

pleegt te reizen en in de huidige orrwtcndigheden ged~.•ongen 

wordX nu en dan een paar f nou, een paar ... ) minuten lntger 

in de trein te zitten, ziet, als tenminste de raampjes niet 

bedekt zijn met i,j8_bloerne'n, z.o_ hier en daçir soms een paar 

~ palül'l, verbonden door een vPrb.i.ndingslut boven de v.'i tte ,;;ijcl-

' 
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he:id uitst1=kin. E~ dan herinner"t hij zich' dát in vervlogen 

tijden een spo-rt bes.tond, d.ie aange'duid werd met de naam " 

voetballen "· Doorpeinzende komt ,hij dan vanzeJ'.f terecht op 

een voorheen gro<sne plak aan de grens van het Haagse grondge

bied, dat, ·al~ hij het wel heeft,: Ockenburgh V/Ordt genoemd en 

waar het wel eens wil waaien, zod,at een grote blauw-v,i tte vlag 

zi.jn _best doet, d~ e€nheid met de mast. ·te verbreken. Die vlag 

is de vaan van een voetbalclub, wa11raan hij prettige herinne-

ringen heeft uit de tijd, dat de wereld ·nog bewóonbaar was~ , 

maar die hem in de laatste tijd toch wel zorgen baarde. 

· ·Voor _hem verschijnen raIÎglijstén, waarin el':ftallen · 

van die club, Lens genaamd; een r.ode lantaarn dragen ten te

·ken, da,t er achter hen niets mee,: korrit. ·Andere 'ranglijsten 

vertonen weer rode lantaar):.drage:r:s,·die op een holletje bezig 

zijn elftallen van Lens in _te halen om hun dit overbodig at~ 

tribuut te overhandigen .. GelUkkig ziet hij dan hier en daar 

, wel eens een elftal, dat· de kop heeft genomen of· in de voorste 

gplederen' zijn· robbertje meevecht, maar toch !teert steeds de 

oëzorgdheid t.erug bij het zien van die rode lantaarn. 
Do bezprgdheid _zet· hem tot nadenken. Hoc is. het toch 

mogelijk dat, ·datzelfde Le.ns, dé.~ vorig seizoen ,rinig zorgen 

kende. er, nu met de n~µs boveno,p gedrukt wordt, 
Zijn de spelers zoveel achteruit gegaan ? Heeft de 

club aderlatingen moeten, onderga(!n, die de s·teunpunten v&n Je 

.successen van vorig jaar hebben ondermijnd ? · · 

. · Ei j _heeft Viel bij· vlagen vernomen van een sterk ver-

minderde belangstelling voor de traihirtg, rriaar daar heeft toch 

all.een liet eerste de nadelen van,? 
Neen, dat is het niet. 
Er zijn echter aanwijzingen, dat in sommige gevallen 

· do' geest niet deugt. Hier is het een speler, die doo_r zijn 

medespelers "straal· ge:negeerd "wordt, daar zijn het een 

p11ar spelers, ei.ie- er " met de pet naar gooien ", en elders 

weer ontbreekt de, bezielende leiding. De ze oise tanden wreken· 

zich op de plaatsen, die• de elftallen op de ranglijsten inne

men. 
Maar uat de oorzaken in'.iedc,r in geváar verkererld 

elftal ·ook zijn, zeker is, . dat oj:, de, eerste plaats ··elk• elf- .. · 

.. tal een eenheid zal· raceten zijn.,tDè spelers moeten wat voor 

elkaar over hebben. Voetbal is een teamspel;· ,rnarbij indivi-, 
\ . 

. .• 

• 
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duele aardigheidjes soms ( dikwi_jls ) fnuikend zijn, het ne

geren van een medespeler opzettelijke sabotagè is, gebrek aan 

· interesse mi vechtlust onduldbaar , en gebrek. ,rn,n goede ki

qing onhoudbaar is. 
· In de omstandigheden, ,,aarin enige elftallen, 

ook junioren, verkeren, k,m ::ilechts door. Binnen de perken van 

·hot mogelijke - hard.in te grijpen, verbetering in de resul

taten- verwacht worden . 
. Kunnén wij niet de.elftallen op de been brengen, 

d~e in s.taat 11ijn de veroverde plaatsen te behouden, soit. 

1(::wr zolang dat nog niet vast staat en de tekr•nen er op wiJ

zen, dat slechts resultaten ten dele geweten moeten worden 

&an gr,brek aan eenheid in de clft1:llen, moet gezocht worden 

n.c.m: n:gen, -die tot een h(:rst·el fciden. Desnoods door zwnkke 

en rot"!ie plek~on t;:: versterken resp~ -uit ·te sniJJor1-

Gcll:..kkig 1~3 het nog ~nif. t te l&-:.t, f'l dri~i;t de 

tijd. 

( v,.rv0lr,; ) 

- ·De 11 1iul t .11 of " bloed.bult II is een r:r:ndc_T::.gc V& r-
• . 

Le-... fing in h€t .:~:1:r:loppcrvl'J.k; dis in bcvrorcr" tvt..stt:nd €~C-

r;;·-::k!:u::..ijkrtl' v,~:r--tr.rç-n is ,lan in ontdooide, ;.·fe:ko :nt>t. I:"1Ccr 

ei: thousit.srr..e 'iiOr ~ t r..fJcclo.&.ld dun b(..kbr;tracn Ln wc.:: .. ro-ver nog 

steeds ge,rn kortr.re ,,reg is gevonden dsn de &lger.i<ccn gebruike

lijk~, hoewel er voortdurend naar gezocht wordt.. 

- Een. pingelaar is iem~nd, · die vergeet, dat je wel 

de keeper, maar niet persé 6 tegenstanders behoeft te passe

ren. 
,.~ Een voetbal i.S et·n dierlj_jk en plantur.Jdi.g voc1I?·t;erp, 

d[,t zich zo,,el op het land els in de lucht als op het ·,wter 

,thu:j.svoel t, doch op het l:..nd het meest tot z;ljn recht komt. 
- . ' . ' 

- Een niet-opkomer is het tcg,novergestelde van een 

sportman. gcPruikt 
Een goed voE:tballer _is iemand die zijn ho.of-1, ook 

als hij niet hoeft te koppen. 
- Een kleedkamer ·i~ een ruimte 

schillen, stukken brood, klokhuizen en 

laa"t .• 

r:aar 'men sinaasappel-. 

kledingstukken a?hter:-

================!===;::====:;:=========;;;=====·· ::;====:;:::' ============ 
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L1'.NS' ZAKAGENDA 

Vrijdag, 2 maart 20.-uur - Bes tuursvergade.ring t.h.v. dhr. 

A.v.Luxen:burg. ' 
Zaterdag 3 Il Voetbalrust.·of modderballet ? 

Zondag 4 Il LS.atste voetballoze zondag ? 
, ' A.n1er·s Lens :1~2-3-4-6-7-B-C-D , ,,, . 

Maandag· 5 Il : Cl'ubcvo:h.d ! 

Woensdag 7· Il Weer Vioensdàgr:1iddagclub ? 

-------- - -----·---- ---------, ---- .. ---------------------------·----
WOl:DT DE "VOETBAL EEN PAASEI' ? 

1-·=-=====-~==--::=-=====~·=. =~..;===--:;:=====- ::;======;;====::::======:;;:======;::!::=== 

. CFFICIEE!. · . . . . 

Aangenö""I7.'ûl'l als lid. ': 1 

n°58 A.~.W. Roodbol, .Ap~ldo0r~selaan 196 _ geb.20.12.45. 

n:H. Bestuursleden, att8ntie '!j '·, 
Vrijdag, 2 !.!aart 1956\.· ten tuize van de heer A.v. 

Luxemburg, T,,re::i~str.150. Aanilang 8 uur·:. 
• 

1 1 , 

België-Nèderland, 8 April 1956'te Antwer.pen , 

'..· . Aanvragen om kaárten,kunnen tot uiterlijk 10 Maart 

1956, ui tsl uitena schriftelijk, vierden gericht aan : d!!r .H. 

Houkès, 2e Schuytstr.60. Pri,iz'en der plaatsen : Overdekte 

Zitplaatsen: f.15.40; f.13-50;.f.ll.50;f.9.65 .. Niet-over7 . 

dekte zitnlaatsen: f,'/ .. 70 en f.7.- Sta,annlaatsi,n :f.3.10; 

f.2.35 en' f.l.60. ·'Er mo~t op_;irnrden ·gerek~nd,. dat eventuele 

toewijzingen uitsluitend 'id. t 'ltaanplaatsen zulle11 bestaan. 

' . . .-:-:-:~-

Resultaten van. 25 en 26 feb, 1".,~6 

Ook het. Y?'or h_ovengenoemcle we"kend vastgestelè.e prc-

gramma we.rd. wegen~. vorst ·en s1e:euw ·af"g~;la s"t. · 

, 

- : -: - :·-
·! 

' . 
.. 
' 

., 
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PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 4 MAA~T 1956 

-2.30 uur Hillegom 1 Lens 1 Leekstr. Hillegom 
-12. - " Len·s 2 Rij~wijk 3 Terrein 1 ~ 
-12.45 " Delfia 2 Lens 3 L.v.Vollering te Delft 

Achteraan_rechts. 
- 2.30 " Lens 4 Delfia 3 Terreán 1 ' 
-12 .- " Lens 6 RKDEO 6 Terrein 2 
- 1.15 " 1èns 7 Archipel 7 .· Terrein 2 

-=-:-:-
)PSTELLINGEN 

Lens 1 
A.ten Dam, A,v.Luxemburg,H.Kortekaas,J.Wal-

steijn, J.Admï:caal,H.Haket,J.Wüstedteld, F.de Jong,- Rob.lfahieu 
J.Ras,G.Verhaar. Reserves : G.Kochi,E.v.Laarhoven: Leider: 
Jhr.J .Willems. Samenkomst : Café Hierc:,,12.3ouur, Apeldoorn
selaan. ]e reis ge.at per bus" 

Lene 2 
-H.Eisenburger ,H.Helmich ;H,Kemper·,J .Roozen

óurg, A .Hoefnagel, P. Orc:nje, V. v :Lni:.rhoven ,'.A .Hoppenbrouwers, 
_3.V.'üstefeld,'.;.,.de Boer,A.v.d.Lan•• Rrservrs: P.Bergenhsmegou-
•:en, A.Zuid·,vijk. Leider_: Jhr.A.de· Weert . 

Lens 5 ' 
R. ~¾ahieu,A. Bogisch, C. Hoogeveen, J. Lelieveld,

~T.1loukes, J. Vt en man~ J. Jager "S ~ Vloem&ns, L .Knijff ,B.Luij,~kx, 
J.Suikerbuijck." Res. M.Seme;i.jn; G.fir:m. -~~'T,~È~'T:-~i• 11.45· u. 
3:oll. Spoor. · · · · · 

• Lens 4· 
----J.Frijte:r:s, Ph;!'le Hé,ir; 'pJ(rol,R.v.Niei, 

J.v.Westing,A.v.Gastel,F,Schippers,A.Linneweever,H.Naastepad, 
~.de Bakker,A.Ruijgrok. Res,·J.Boortman. 

· Lens 6 -- . 
· H.Molenkamp, W.KlUnneni E.Lö,•ensteijn, K. 

7lallaart, R.Becker, F.de Jongh,J.Brochard,G.v.Agthoven,M.Hol
lander, A.Onderwater, L.Niessen/. Res. C.Bogisch,J.Alsemgeest.• 

Lens 7 - -- · 
_A.Blok,J.Ballering,A.Krol,F.Mourik,H.v.d. 

Bogaardt, J. Bontje ,E. Sarolea ,H,l,!ulder ,H.Janssen, H. v .Rijn, 
J .Bom. Reserve : P. v. Onna.. · · 

-:-:-·:-
.Alleennoodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 

Zate.rdag,:,orgen: Adres: :Chr,P.à.e ;:,,,e_uw, Vlierboomstr.5')6. 
-•:;...:-:- ' 

' 
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PROGRA!IT.•rÄ JUNIOREN \/OOR ZATERDÀG 3' EN ZONDAG' 4 MAART 1956 -

Ook- voor_ het komende weekeinde is- de· kans op voet

bal uiterst ge,ing, Wij volstaan dus met voor· programma en 

opstellingen· te verwijzen naar de Lensrevue·van 16 februari. 
Juco 

Te puntenpot 
hield ook -deze wee)c z·~jn reeds weken bestaande 

inhoud averanderd. Samenwerkende hoge-druk-ge bie den conser

veerden hun k~ude op onze huiverende vaderlandse gemeenschap,. 

z,odat de organiserende instanties wederom moesten besluiten 

alle.wedstrijden te annuleren. Voqr Lens betekende dit de 

5e week .zonder voetbal. Lieve len~e, wil toch komen ..... 
. , Pottenkijker . 

Een tweede begin. ,-
Zondagmiddag 26 februari 1956 brach'" het A.N.P, 

in de nieuwsuitzending van. 1 uur het verlossende bericht 
11 Te dagen 'van de· koudegolf zijn geteld .... ·;,. 

' L 
. Hoorden wij goed, dat er in de toon, waarop de 

nieuwslezer het bericht las, 9en juichende hlnnk was ? Of we

ren het onze gevoelens, "die zich be.an braken en de woorden 

vnn het :AoN,P. tot oen juichtoÓn vervormden _?, 

Hoe het ook zij, er schijnt een kans te Zl.Jn, 

dat ·binnen zeer afzienbare tijd het bruine monster weer door 

met voetbalschoenen beklede ledematen geaaid, gestr~eld of 

getrapt gaat worden. . · · t·· . · · 
' . 

Na deze winterslaap zouden wij onze' spelers wil-

len aanraden hun voetbalgarderobe na te zien op helderheid, 

uitstekende spijkers, versleten plekken en vo!.ledigheid. 

Wie weet, hoe gauw we er weer gebruik v,m moeten rr.aken. En 

als we dan, toch bezig zijn aan onze con tc·êle, laten we dan 

meteen ons moreel eens even onder handen nemen; 

De voetbalrust, die we gehad hebben zal toch 

zeker wel. voldoende zijn geweest 'om schrammetjes, deukjes 

en breuk-jes te'herst~llen; 

., 
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\'/ant 'dat is nu het verschil niet het cntwakèrt na 

, de zomerslaap; als de voetbal na deze sneeuw-en ijsperiode 

weer gaat rollen is èr geen nieuw bègin, We beg-innen niet 

met eeri schone lei, maár vatten de 'dr&i;id weer op bij het 

punt,. waarop deze "door de .inval. ya,n ·a_e _winter werd afgebro-
ken. t- 1 ' · · • • ••· • • · · 

Voor verschillende elftallen-betekent dit.de her

vatting van de strijd om het behoud van de.·pqsitie, die we, 

soms met veel moeite, hébben bereikt. 

Onze elftallen moeten ailes op alles zetten om 

zich te handhaven in de klas, waarin ze nu zijn ingedeeld. 

De voetbalva_kantie, die we er bi,jna op hebben zit-· 

ten, ki..n toch nog iets goeds ten ;rnvólge heb1:;en. Zij. kan ons 

verlost hebben uit de sleîJ v&n 11 h.et ge.et toch niet n, 11 

we vech.ten t~gen de bierkaa.i ''. en• wat er a.l meer ci2n àemorc.

liserende gedtichten in de breinen v-:.n on;;e spElers rrmg hebben 

rondgespookt, 

Dé cmcpeti tie mng d,,n niet opnieuw beginvwn, de 

,·echtlust V.'..n onze spelers krm door de rustperio1e; belnng,

rijk gewonnen hebèen. 

Wij hopen vnn har~e, dat de spelers -spoe,:iig in ,. 

stó.at zullen worder, gesteld hun opgekropte energie vó.n deze 

v,eken te spuien en daarmede te tonen dat hèt is : Er op of 

er onder 
1. de W. 

. ' 
= -.-------------------=-------=--------.--------------------

LAA'.J"STE lHIJUWS • 

Bli jkcns berichten in het 13innar,hof v"n heden-' 

avond, zijn de wcdstri·jdcn van de c;fd.den Hang 

voor Zondag a. s·. reeds afgelast. , 

Indien ook de wedstrijd van Lcn;3 I in Hillegom 

geen doorgang kan vinden, en ons terrein op 

Oékcnburgh wel besp(Xlba:,.r :i,s ,. zal {;c tracht 

worden c,e11 onderling" wec1st.,·ijd tussen Lans 1 en 2 

ir. te l:,sscn. Spelers krijgcn_cv.n_adcr bericht. 
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Zaterdag, 10 maart 

Zondag' 11 
Maandag·· • 12 
Woensdag 14 

" 
Il 

" 

LENS' ZAKAGENDA 
j . 

King Soccer weer in volle glorie ? 

Lens E-:F-'G-H-I-J-Pupillen A en Pupillen B 

Lens 1-2-3-4-5-6-7-B-C-D 
Clubavond' ! 
De Woensd~gmiddagclub hoopt te ontwaken, 

. HUP, LENS ! 
~' == '::;========. -• -====::;===;:====='"' ============' ======;::;===-'====:;:= 

' Tn oall otage. 
n°60 S.P;J, _Heerens, 

OFFICIEEL 

P.v.d.Zandestr;l6 geb.18.6.43 Dhr:Hou-
1 kes en v.d.Meer, 

Verkorte notulen Bestuursvérgcdering 2 Maart·1956.· 
Betreffende de rèe.dsl g(;lruirr:e tijd hangende terrein:.. 

kwestie heeft het bestuur , op; verzoek van de ll,wgse Stichting 

voor Lichumelijke Opvoeding h;::"tr stundpunt nogmcals duidelijk 

vastgelegd, he~geen verge~eld yan enkele wensen a:::n het Be-

stuur van genoemde Stichting zal V1orden kenbaar gemcakt, 

·~ .. 

Besloten werd tot het aanbrengen van een provisorische .. · 

verlichting op Pckenburgh over;te gaan, en'hieromtrent nader · 

met de Stichting in overleg tê' treden. · 

· . Teneinde voor dit do~l bijzondere inkomsten ·te ver-· 

krijgen zal getracht worden voor leden en donateurs een: voet_; . 

balpool uit te geven. 
. Daar voor dé' 11edstriild Dui tcland-Ncderknd op 14 m<iart 

a.s.\ slechts 4 otaanplr~utse11 vt.1n f·.1 .50 .zijn toegcwez,_en~ zal 

Lens worden ve:r:tegenwoordigd door : 1,.,v.Go.stel,H.Houkes,r.Krol, 

W.Verheggen. , 
Aan de t.echniache.·coinmissie .zal worden verzocht ten 

9poedigste plannen v9or de ve],dtraining i"n · te a.i,enen. 
;· · H,Jfoukes. 

' ~ Secretaris. 
.. 

'. 

' ,.:l.-, -

,, . 

, 

• 
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PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 11 N"IAART 1956 . 

-2.30 uur VVSBl- Lens 1 Zeestr •. Noordwijkerhout· 
-2.- " Naaldwijk 2-Lens 2 Geestweg te Naaldwijk· 
-12. - " Lens 3 - BEC 3 Terrein l Lokaal 1 
-:12 .- " Lens 4 - DHC 5 " 2. Lokaal 2 
-12,- " Wassenaar 5-Lens 5 Kerkehout te Wassenaar 
-12.- " Wilhelmus 7-Lens 6 Oosteinde Voorburg 
-12 .:.. 11 • Bl. Zwart 6. -Lens 7 Katwijkse11eg te Wassenaar 

-:.-:-:-
OPSTELLINGEN 

Lens 1 · 
A.ten Dam,A.v.Luxemburg, H.Kortekaas·,J, 

Walsteijn, J .Admir,:ial, H.Hcket, J .Wustefeld, F.de Jong, 
Rob;Mnhieu,J.Rns;G;Verhaar. Reserves: G.Kochi,E.v.Lnnrhoven, 
Leider: Ihr.J.Willems. Samenkomst: 12.30uur (per bus) Hierck 
Apeldoornselaan. 

Lens 2 · 
. H.Eisenbur'ger, H.Helmich,H.Kemper,J .Roozen-

burg, A;Hoefn&gel,P.Oranje,V.v.Lccrnove1.,A.Hoppenbrouwers, 
R.Wüstefeld.L.de Boer,A.v.d.Lans, Reserves: A.Zuifülijk, · 
J.Beijersbergen. Leider: Dhr.!,.de Weert. Snmenkof'.'st : 12.30u. 
Varkenmarkt- vertrek bus 12.45u. 

Lens 3 
R.Mahieu,G.Hoogeveen,B.v.Velzen,A.Vûstcr; 

H.Houkes, J.Veenman,J.Jager,S.Vloemans,L. Knijff,B.Luijckx,' 
J.Suikerbuijck. Reserve : H.v.Westing. 

Lens 4 
. • J.Frijters,Ph.de Heer', P.Krcè, H.v.Niel, 

J.v.Westing,A,v;Gastel;F;Schipbers,A:Linneweever,H.Naaste
pad,H.de Bakker;A.Ruijgrok. Reserve: H.v.Westing. 

Lens 5 
G :Lam, J •. v. Luxem'ourg ,A. v .Gein,M.Semeijn, 

J.Boortman,G:v.Geiu.,H.Jorink,J,Kuypers; P.Bergenhenegouwen; 
L.Bom,J.Brochard. Reserve: J.Alsemgèest. Samenkomst: 11 uur 
" Het Wachtje !' Malieveld; .. 

Lens 611.Molenkamp;W.Klünnen;E,Li:iwen~teijn,K.Wal
laart, R.Becker, F;de Rongh; C.Nieuwenhuizen;G.v.Afthoven, 
M.Hollander,A.Onderwater, L.Niessen• Reserve : C. Bogisch, 
SamènkomRt : 11 uur - Rijsv;ijks.e·1lein. 



' .. 
. . .. . . . . .. • · . · "-201----------------------- .-----~---------------------------· ---

· Lens 7 , . , 
A-,Blok; J .Bi:.ll!ering,. A.Krol,F .• Mourik 1-H.v,d. 

Boogaardt, J,Bontje,E,Sarolea,. H.Mulder,H,Janssen,. R.v.Rijn, 
. J.Bom. Reserve : P.v.Onna, Samenkomst 10.45 u,- H,Paschalis-
kerk, Wassenaarseweg, 

'"':-:-:- .. 
Alleen noodzakelijke afschrijvingen; uiterlijk Zater-

dagmorgE:n, adres: Dhr.P.de LeeuV1; Viierboomstr.596. 
-:-:-:-

P]{OGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 11 maart 1956 
-3 uur · Gr.W.Vac· - Lens E terrein "Roggewonitrg 
-3 ,45 uur Lens F DHL " 1 lokaal 1 
... 2.30 11 ,Lens G GDA 11 2 " 1 ~. 
-3.45 " Lens H VVP " 2 " 1 
.-2 .30 " Wit Blauw R.K:-Lens I " Westvliet1sieg 116-Voorburg 
-2. 30 " ' Lens J - fü,va . • ,; 1 lokaal 2 
~1,45 " VVP Pupillen a " Zuiderpark · 
-1.45 " Pupillen b - Wit Bl-:-R.K. ·rr · 2 lokaal 2 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 12 MAART 1956. 
-1.45 uur Lens B - RKAVV terrein 3 lokaal 5 
-4 ,15 " .. VVP , - Lens C " Zuiderpark 
-2. 30 " Westlnndia-Lens D " Langebroekweg-Nuald-

wijk. 
OPSTELLINGEN 

Lens B als bekend. Res. J .. de Heer, H.\'iietz., 
Leider: Dhr.C.Bierhuizen. 

Lens C als tegen KRVC, Res. M.Franken, R,Groot
huijs. Samenkomst: 3.45 uur voor ADO 

Lens D als bekend met F.Hingelaar. Res. H.Roduin 
-· en A .Peels. Samenkomst: 1. 30 uur Thorbeckelaan, hoek H&agweg. 

Lens E als bekend met B.Hendricks. Res.J.de Gruij
. ter. Sf;menkomst: 2 .15 uur I t Wachtje-Mdieveld, --
. Lens F met J,Mol ~n A,Hurtmnn. Leider:,Dhr,G,Kem-

perman. Res, P.Klink. · 
--Lens G als bekend;_ Res .• P.(,, Haas, M.Harders_. 

Lens H als bekend,-.--' 
. Lens I als bekend met P.de Groot. Samenkomst: 

2 uur •t Wachtje-Melieveld,. Leidei':Dhr,A,Ruijgrok, Res.J •. 
Broekhaus. ' , 

Lens J als tegen ~ens I be11evens H.Raaijmak_ers, 
F.Hoefnagel. Leider : Dhr,C.B9gisch, 

I 



; 
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. Pupillen .i!. : W .Burghouwt,J .v.d:Knaap,H.Nieuwenhoven, 

N-. Pannekeet, .J. Boin ,N. v .Adricl].em, P .Nieuwenhuizen, B .Megens, 
L.Thomas, H.Megens,J.Veldink. Res. P.Roodbol. Leider: Dhr. 
P.Juffermans. 

Pupillen b .: P.Poillot,F.Duijm,W.Heling,J.Kramps,P. 
Haring,J.Meyer,L.VÎ,:;stra,A.Versteegh,A.Selens,P.de Koning, 
Ch.Jehee. Leider: Dhr.A.v.Gastel. Res. A.Verburg,G.v.d.Lin- · 
den, G.Scipio. · 

Niet te vermijden afschrijvingen tijdig schriftelijk 
ann Dhr.P.Meershoek Sr.Lunterenstrn.at 123. •· 

-:-:-:-
Resultaten van 3 en 4 maart 56. 

De wedstrijden voor dit week-einde werden i.v.m. de 
dooi afgelcst. 

, De puntenpot. 
Vlas de wereld vorige week manndag nog met een 

bevroren ~neeuwkleed bedekt, donderdag reeds had tengevolge 
van de ingevnllen dooi het wit weer plnn:ts gemankt voor de 
meer normcle groene kleur. Cnder het v1eer te voorschijn ge
komen gras bevonden zich echter geen c.ddertjes, m:::c.r wel een 
niet cl te dikke lw:g modder wa,ronder de bevroren o:ç.dergronr! 
alle moeite deed het dooLn:ter ·mm de oppervlr.kte te rwuden. 
Mc.t-r ook d,.t gaat voorbij. De r,::rmte zal dieper in de grond 
dringen, dezelve ontdooien en het_ v,1:eter een uitweg geven. 

llrisschien znl er a.. s. z~terdc.g en zondug r:ecr · 
gespeeld kunnen- worden. Mcar intu_ssen is het 6e voetballoze 
weekend weer achter de rug. Houdt moed ! 

POTTENKIJKER 
-----==-----======-===================================-===== 

v.v.s.B. - LENS. 
Ijs en weder dienende r~ist hc±.~crstc clft~l 
Zondng n.s. per eigen b~s. Supporters wolko ons 
C;èrstc bij deze be:12.Lgrijkc. v1cd.strijd met ·hun 
nrmmocdigingcn wille:n stc.uncn, kunn:..n· voor zovc;r 
pl~.n.ts bcschikb'.l'.lr mcfcrCiZ8ll 2. :f. 1. 75; juLiorcs 
f..1..:-vcrtrck 1.15 uur vrmi1f J.Eicrck,Apcldoorn-. 
se 1-'.'.::m •. S-V.P. tcvoz:,-. n 'è',Lr.:tcldcn bij H.rloukcs, 
,.,, 1 32t. 721 . , .,J ' 
.i.;~.. • t , ~ .,. -CT 

t,1 

.. 
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·Redactie: 1. de Weert 'en A. v .Gastel . l , 
Gironummer: Penn. 1. ein S. 33.67.11 

Secr.: H.Houkes; 2e Schu,i'tstr.60, tél.324721 
Terreinen 0ckenburgh, e_inde }aan van M<l,erdervoÖrt 

------------------------------- ""---------------------"-;------
' . JAARGANG 1955-1956, n~f9 15 Maart 56 . . ' 
====·===========.==============~==============,=" ==-== ·===== 

LENS' ZAKAGENDA •. . , 
Zaterdag 
Zondag 
I',Iaandag 

17 
18 
19 

maart 
maart 
maart 

Lens A-E-F~f-H-I-J-Pup .A. en B 
Lens l-2-3-n-5-6-7-B-C-D 
Le~=~g met ;fichtbeelden voor Lens A-B-

' ~ h , 
. Clubavond ,f · , 

ïloensdag 21 maart : De Vloensdagmiddagclub. 
. • . ·, 1 =================================~===========- ==============e= . -~• 

EN l.U D00RGAAlf ,·: LENS l , 2 , ;5 ! ! 
' 1 ' • ' 

--------------------------------- 1-----------------------------
Het doelpuntenfonds. . , , ,.. 

Ho.ewel ·enige elftallen( vergeten hàdden, dat er nog
zoiets als een doelpuntenfonds -•~-~·stond, waren er andére, die 
er wel aan dachten. • · · · ,I· .. , • -

· Van Lens 3 'ontvingen J'e" niets, hoewel da,;r wel ge- ~ 
incasseerd is. Van Lens ,4 hebl',e~-we nog ij)tS van v66r ,de win-, 
terslaap ontvangen. De voorlopige opbrengs·t van deze week ·: ., 
Lens l : f. 3.10; Lens 2 : 1.6~:; Lens 4 f.1.-. 

Het saldo per 6- febru,n-i was • . . . . f. 
Deze week was de opbr,Îrigst .•... 
Stand per· 12 maart ,1956 f'. 

Doen we volgende vr~ek:weer allemaal mee? 

OFFICIÈEL ,, 
In ballotage: 

201.l~ ' 
5. 75 

206:ss · 
======= 

n~60 S.P.J. Heerens 

61 T)l.F.v.d.Mark-• 

~ 
' .. ; 

geb.lé.6.4~ 

"t' 
Il 26.12.:,s 

P.v.d.Zandestr.16 -Dhr.· 
v.(l. Meer en ·H.Houkes. 

0brech'tstr. 29.1- - Dhr.P. 
Juffer'mans-E. Sarolèa.· 

In _de afgel.open maanden wèrden va.n verschillende 
zijden qpmerkingen gemaakt waaruit zou ·mc•etert blijken, dat de 
verstandhouding t-µs..."_ert onze vereniging en GLA van minder goede 

• 

,.L_ ..... 

' ... ,; 
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aard zou zijn. Om hieraan paàl en "perk -te stellen, en deze 
teruchten tot de ware proportîes terug te brengen hebben de
legaties van beide besturen een onderhoud' gehad. Bij deze be
spreking,' welke in· zeer pret.tige verstandhouding _is verlopen, 
werden alle oorzaken welke tot een minder goede verstandhouding 
zouden hebben geleid, diepgaand besproken. Vanzelfsprekend 
werd ook aandacht geschonken aan het bewuste artikel in de 
Loosduinse Courant. Hierbij is komen vast te staan, dat het 
Bestuur van GDA deze publicatie ten zeerste betreurt, en de 
plaatsing hiervan zonder haar voorkennis is geschied. Alle 
andere geschilpunten werden_ tot wederzijdse voldoening opge-
lost. · · 

De lucht is thans geheel gezuiverd. we ziJn er bij 
voorbaat van overtuigd, dat al onze leden deze oplossing zul
len toejuichen. In de toekomst zullen de wedstrijden PDA-Lens'· 
weer op dezelfde sportieve_ wijze worden gestreden, als in het 
verleden het geval was. Onzerzijds kan GDA op een goede sa
menv,erking rekenen. 

H.Ho1üces 
se .. :retaris. 

~, --. ---------=-=--- ====-: - : - : - .. -------------------------
PROGRA1!MA SLlIIOREN VOOR- ZONDAG. 18 MAART 1956 

- 2'uur 
. 

Lans 1 · - Roodenburg 1 
-12·.-111· Lens 2 Schev.H.S.4 
- 2.30 11 Rijswijk 4-Lens_ 3 
- 1.1511. Lens 4 GDS 2 
- 1.15" VVP 4 Lens 5 
-12.- Il Lens·~ Flamingo's 6 
-12.30 11 Wassenaar 7-Lens 7 

-:-:-:-:-
OPSTLLLINGEN 

·Lens l 

Terreiri 1 
Il 2 

Julialaantje-Rij,wijk 
Terrein 2 
Zuiderpark,2e gedeelte 
Terrein 2 
Kerkehout-Wassenaar. · 

A.ten Dam, A.v.Luxemburg,H.Kortek~as,J. 
Walsteijn,J .Admiraal ,H.Haket, J .• Viüstefeld,F. de Jong,Rob ,Mahieu 
J.Ras, G.Verhaàr. Reserves : H.Kemper,A.Hoppenbrouwers,H.Ei
senburger. Leider: Dhr. J. Willems. Samenkolflst: .12. 30 uur Bella 
Vista. 

Lens 2 
H.Eisenburger ,H.Helmich ,E .• v. Laar hoven ,J; 

Roözenburg,A.Hoefnagei, P.Oranje,V.v.Laarhoven,A.Róppenbrou
ïlersè R.Wi1stefeld .•. L. cle Boer, A.v.d.Lans. Res.M.Semeijn • 
.weict r: Dnr.i:i..de--~l'eert. • 



' r 

--- - -- - ._ ._ ._ ._ ·-- .. _._. ' -------. ---. -- . __ , -· . -- . __ .-21,1.:. ,_ . 
Lens. 3, 

R • .Mahieu,A. Bogîsc)1, C .Hoogeveen ,B.:v. Velzen, 
11,Houkes,J.Veenman,J.Jager,S.Vloemans,L.Knijff,B;Luijckx,J. 
Suikerbuijck. · · ' · 

~ 

' Lens 4 ; 
J.Frijters·, Ph.de Heer,P.Krol,H.v.Niel,J.v: 

Westing,A. v. Gastel ,A .Zuidwijk,H. de 1lakke:z; ,I!. Neasiepad,H. v. 
Westing,A.Ruijgrok. Res. C,Nicuwenhuizen, F.Schippers. 

· - Lens 5 • -- · · 
G. Lam, J. v ._Luxemburg ,A.v. Gein,'A. Linneweever, 

J .Boortman, G_. v, Gein,H.Jorihk ,J .Kuijpers, P. Bergenhenegouvien, 
L.Bc:n,J.,Brcchard. Res.-F.de Jongh. · 

Léns •6 --
' . · H ,Molenkrunp ,W .Klünnen; E. Löwensteijn,r.. Wàlaart 

R"Bec_~er, C.Bogisèh, C. Uie~wenhui?en, G" v .4-gthoven ,M.Hollander ," · 
A.OnderJater,L.Niessen. Ros. M.Sèmeijn. 

Lens 7 -- · · 
A. Blok, J. B,llering.,A .Krol, F .Mourik,H, v.d. Jo-. 

gaard t ,J .Bontje ,P. v. Onna ,H .J.lulder, II, Janssen ,H. v. Rijn, J .Bom. 
Res. E.Sa,rolea. t 

-:-:-:-
Llleen nood;,;altelijke afschrijvingen, · ui ter lijk Za

terdagmorgen. Adres : de Heer H •• Houkes, 2e Schuytstr .60, t,si; 
324721. ~ .. 

-:-:-:-
PROGRM.m'.:.A JUXIOREN VOOR ZATERDAG, 17 N'JJ1A.'tT 1956 

- 3.45 uur Gr.W.II Vac- Lens A Terrein Rciggë'"woning. 
3,- " . Lens K GDA Il 1 lokaal 1 
3,45 " Lens F KRVC Il 2 " 1 
2.30 " Quick St. Lens G Il l,ijkerklaan 

' 
3-- " Wilhelmus - Lens H Il Oosteinde 283 Voorburg 
2_.30 Il Lens I .. - ·yvp " 2 lokaal 2 

- 3,- Il RKAVV - Lens J Il v.Ruijsdaallaan·1.5-
Leidschendam 

1.45 Il Pupillen .ê:. Quick citeps· " 1 lokaal 2 

1.45 Il Il b - " ' Il 
.,. 2 Il 2 

-:-:-:--:-

PROGRAL~\TûN~OREN VOOR ZONDAG 
L15 uur RKAVV 
r.15· 11 .MOA 

~ 1.15 " Lens D 

Lens B 
-· J,ens C 

DWO 

18 ·MAART 1956 , , 
11 v.Ruijsdaall.15-Léifr~hen 
11 Dêkenburgh · . 
" 3 Lokaal 5 

. t 

·• 
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Lens A 

R. v. Westing,P .Ja:qs ,J. v.. il.Meer, C ,Mee_rshoek, 
C. Veldink,A .Burghouwt, J. v .Bussel·,H. Pröpper ,H. Beijersbergen 
v.H., C.Fortman,B.Plat. Res. N.de Gruijter, H.Lancée. Leider: 
llhr.P.v.Elfer_en. Samenko'iii"st7 3 uµr 1 t Wachtje-Malièveld. · 

Lens B ls bekend. Res. K.AdmiTaal. Leider:Dhr. 
C.Bierhuizen. Samenkomst: 12 uur •t-s Wach,tje-Malieveld, 

en A.Poels. 

Lens c_ l? teg12n. KRVC. Res. M.Franke'.9-,R.Groothuis. 

Lens D ls bekend met ~.Hinfelanr. Res.H.R9duin 

Lens E 
ls. bekend met J. de·Gruijter. 

Lens F ls bekend met J.Ansems en B.Hendri·cks. 
Reserve: J.Mol. 

Lens G 
1s. bekend. 

Lens H · .1, ,✓. ==~c,,,1s bekend met ~:H~·.l{lhuizen. Samenkomst: 
2.15u. 1 t Wachtje-Malieveld. 

Lens I ls 0bekend t J B kh L .d Dh me • roe aus. ei er: r. 
A.Ruijgrok. 

Lens J 
===--='-"«ls bekend met J.v.Oort en R.Decker Kleijn 

• Leider: Dhr.C.Bogisch. Samenkomst: 2.15u. 1 t Wachtije-Malieveld. 
Pupillen a • 

als vorige week gepublfceerd. Leider: 
Dhr.P.Juffermans. 

Pupillen bals vorige week gepubliceerd. Leider: 
Dhr.E.Sarolea. 

Gezien het zwaar bezette programma a.u.b. geen 
absenties, Gemotiveerde afschrijvingen-en dan tijdig schrif
telijk - worden geaccepteerd door Dhr .P .1!eershcek Sr. Lunte-
renstraat 123. · 

-:-:-:- ' 
Uitnodiging 

Aan alle spelers en lei.ders van Lens A-B-C en D 
voor een lezing met lichtbeelden doqr de geestelijk adviseur 
van onze vereniging, de zeerèerwaarde heer F.Grent, tè houden 
op mE>andagavond, 19 maart a.s. in het filmlokaal van de school 
WeimarstraP..t 300. i~anvant~ l~alf act.t" 

' 
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R,K, V ,V. LENIG Elif SNEL 
Bestemd voor ,loelnemer. 

R.K.v.v. LENIG EN SNEL 
Bestemd voor voetbalpool. 

C O P Y ., ' 0 R I B'- I N E E L. 

;:1::.:~~:~f:n·z-~:=e~+:~_ m~~a.il'\Jl. ~51. -.· ~ .. _:;::::~~!.ën1-~Z~.n.e:·:=.:~!:•if.~~+-r·~~. ~}6~ . 
. Stormvogel · Limburgi :J , · Stormvógels _Limburgia · 
Fortuna .. Amot2rdai '. ~-~ =·- : _ ==-= . .:i Fortuna Amstm:dam_ =- -~ .=J=~-
Eindhmven 
Excelsior 

A.D.O. 
s.v.v. 

v.v.v,. 
,N oAo C. 

Sparta 
Will.em·t .,. .·---,, 

=:indhovcn 
-Excelnior 

._ A.D.O. 
s.v.v. 

. Feyenoord . 
Elinkwijlc 

-s ; H :s .. - ·1·-- .,,. :.l""l,t,., ., ·--· . Si ttardi' --1- __ ,._ ···- F·eyen2.ard'· · 
Elinl~\Vi jk 

Graafschap!. B.V.V, 
ll.O.D,A.sp. ~.O.S. --- ~--· ~•- -· -

-,-';::-:.,J·--1 • -~-,--

l:i.E.C." 
Xerxes 

D.W.y_. 

. A.G. o.v .. 1.·~·-i·-.1 -··1···-.· De Valk ..,. -1-·- ----· . ..f-,.;>~ {"'"' 

v.c.s. ··•--~t ,r .... --,--,~ 

. . 
Graafschap 

' I~.Q •• D.A,.sp 
N.E.C. 
XG:t:~GS 

_D,Vl,V. 

v.v.v. 
N.A.G. 

Sparta. 
Willen 11· 

S.E.S" 

-••l-i-1--

'\""' --l·-..,.1-·•-i.-•-·· 

Si ttardia_,.. ____ ., __ ..., __ ,_ ·• "'· 

B.V V 
D. 0: S: ·r ·3--I-A. G O ~ V,- - --1-= _ ' .. 
De VaÎk. ;_ - -· .. J_JJ ·: · 
V.0.5. , 

' 

g~~~ve-we. ~•~~~~~= l-1~..I- -i-.~-~-- .. -~~t~~~e~He; ·Gi~t~~~a: _ -
H. V.V. War.1Gonaa ____ *··-·· _ _ Ii. V. V ,' . · - Uarrnenaar . ---~ ~--~J___ ---- --,-L~-J ----- ______ _[_ ________ JJ;_tLi-, 
Inleg f. , Haam · Inleg .f. Naam, · 

Adres 

,. 

r -~. 
\., .. 

-Adres 
Doorhalin,3en maken formulier ongeldic;. :Doorhalingen maken. formulier ob.ge].c . . ' --------------------------------------==--==--====- . t:r.; ~"l-.1 r::i-n,,r,<n "".'.1.pl.r...-.•i . ., .... -....,,..,.,.. 

1 



Hierlangs afknippen. 

• UITSLUITEND VOOR LEDEN EN DCNAT:CURS VAH LENS, die per 1 MAART 1956 lid zi. -• 

l.Inl0g per kolom 25 cent.Maximum deelname_ 4 kolommen f, 1.--; 
2,Thuisclub wi,maar invullen : l,B0zoekers winnaar= 2,Gelijk spel·X 
3. H0t linlrnr formulier geldt ui tslni tend ais copy. Op grond van het 

originele rechter formulier wordt bepaald hoeveel wedstrijden er goed 
geraden zijn.Elke juiste uitsla._, wordt gewaardeerd met één punt. 

4,De premie wordt uitbetaald aan de deelnemer,die het maximum aantal 
punten ·b2reikt.Indien_ geen der d2elnm:wrs het _maximwn aantal punten 
bereikt,dan wordt de rir-cmie uitbetaald aan gegene,die de mqeste wed
strijden goed heeft, onder inachtnei;min,3 van het bepaalde in sub. 5, 

5,Indien er meer dan één declne1:1cr is, die het·maximum aantal punten 
bereikt, dan \,ordt de premie 6eli jkmatic_ç verdeeld, 

6.Indien na deling·de premie minder dan 25 cent bedr<1agt vervalt·de 
ui tbetalinG, 

7 ,Het maximum aa.>J.tal punten wordt bepaald door het aantal reglementair 
· uitgespeelde wedstrijden.Afgebroken wedstrijden tellen niet mee. , -
8.De pre:o.ie betaat uit 50% van de totale ontvangsten der pool, ' 
9,De inleg moet met cj.e af,:siftc'van het ingevmlde formulier ecntant' 

. worden betaald. 1 · 

10.De uitbetaling,van de prer,1ie geschiedt uiterlijk Vrïjdagavond,volgende 
.. op de Zondag waarop de wedstrijden zijn gespeeld en uitsluitend aan 

, de op de formulieren genoemde deelnemers. , 
11.De uitslagen worden door het indienen van protesten niet gewijzigd, _ 

• 

12,Bij minner dan 7 gespe:ilde wec1s·trijden kom·t de voetbalpool te vervallen 
en kom·~· het bedrag ten goede =n de volGende pool.De deelneners kri;j';Jn 
dan zoveel gratis kolommon toegewezen als zij aan kwartjes hebben ba·:,r~;, 

13. De met inkt ingevulde formulieren moeten uiterlijk Zaterdagsavonds · 
worden ingeleverd bij : I-I, ::oukcs, 2e Schuytstraat 60; P .Krol -Suezkade J:. 
55; A.Hoefnagel,Tomatenstraat 243, · • 

• 
' 

~ 

, 

• 
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Resultaten van-10 en 11 maart 

Senioren 
VVSB 1 - Lens 1 1-3 
Naaldw.2-Lens 2 1-4 
Len~ 3 -BEC 3 4-1 
Lens 4 -DHC 5 0-2 
Wass. 5 ,-Lens 5 1-1 
l'/ilh. 7 -Lens 6 6-: 
Bl.Zwart6-Lens 7 2-0 
Puniilen 

VVP -Lenspup.a. afg. 
Lenspup.b.- W.Bl.R.K.0-3 

De puntenpot 

1956. 
Junioren 

' Lens B - RKAVV 
VVP - Lens C 
Vlestl. Lens D 
Gr.W.Vac- Lens E 
Lens F DHL 
Lens G - GDA 
Lens H VVP 
Wit Bl. Lens, I 

,.Lens. J - Rava 

4-0 ,· 
afg. 
" 

3-4 
1-1 
0-3 

.. 6-0 
4-4 
0-9 

. ' 
Na een einde1oos lijkende .rustperiode ging de bal.· 

zàterdag en zondag weer aan de rol. De seniorenresultaten waren 
zeer bemoedigend, want' onze in gevaar verkerende topelft.allen 
(1,2,3) v10nnen.' De oogst van alle 7 seniorenelftallen was 7 
punten. . ; . · : 

De junioren behaalden-met 7 elftalïen 8 punten. 
Lens E bracht Gr.W.Vac zijn eerste thuisnederlaag-toe. Lens B 

, \ , 

had blijkbaar goed overwinterd •. , . · 
Het 2e pupillenelftal", dat wij sedert kort bezit

ten, bleef met lege handen, dus: ó'. punten • 

- Senioren 
- Junioren 

Pupillen 

Totaal 

Na 20 ronden luiàt de stand: 

82 27 
96 46 
11 2· 

189 75 

·12 
13 

3 
28 

43 66 
37 103 
6 ' 7 

86 176 

188-220 
251-212 
11- 19 

450-451 

Q.80 
1.07 
0.64 

0.93 
------=-------------------------------------

Het zoeklicht op Lens G. 
Pot tenki,jker. 

De eerste voor voetbal geschikte zaterdagmiddag 
na de winterperiode hebben wij gebruikt •_,;n het zoeklicht te 

· richten op het tweede Lens-veld op Ockenburgh, waar, op een 
niet al te beste bovenlaag ons G-elftal koploper GDA als te
genstander had. En om met het slçt te beginnen: Lens G ver
loor deze wedstrijd met 3..:0. ·Toch heeft GDA, dat de eerste · 
,,edstrijd met 9-1 had.. gewonnen, de zege niet cadeau gekregen. 
_Er v,as een mis trap van -een onzer. verdedigers voor nodig om de 

. ' 

, 
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10osduiners een _;oordelige l·-0 ruststand te bezorgen. In de 
tweede helft leverqen de vele GDA-aanvallen, dank zij goed 
verdédigen, nog slechts 2 doelpunten mp, waarmede de eind-
stp.nd was bereikt. :. · . . . · · 

GDA verdiende de overwin"ing volkomen. Het 
was soms· een lust om· te zien, hoe onze tegenstanders met snel
le, bekeken en open· aanvallen "trachtten onze dc,fensie te doen 
capituleren. Het was echter de grote verdienste van onze ver
delging , dat zij, zij het soms op het nippertje, hee.l dik

·1:ijls kans zag nog tussenbeide te komen. De middenlinie had 
vr,rdedigend ook bergen werk te verzetten en in dat opzicht 
~,s haar spel niet o~verdienstelijk. Tocli was er _een"/,röot 
verschil met GLA. De Loosduiners hadden een elftal, !Îat be
stond •.,i t jongens_ die geheel op elkaar wLren ü,ges:;ieeld juist 
ir.. dat opz_icht .sqhoot ons elftal -tekort. Daarbij ki;iam nog, 
d_at. ons binnen trio nogal tráa[ reageerde, wao.rcloor .vcrscf;tillen
de door onze, soms zeer goed wpe.lende, bui tcn::ipelers g,,scha
pen kancen niet in doelpunten ·werden omgezet. Eet ,;as zeker 
g€en eep.zijd.ige v1edstiijd_, mae.·r de zege krram terecht bij het 
elftal, dat toonde een go€d8 eenheid j;e vormen. Over het al
gemeen genomen vonden r?ij hot spr;l van cn~e jongens voor 4e 
klas-voetbal ruim volrloende en wij geloven r:el, dat elftal
len, als ·dat van GDÁ in deze k~as met een l8ntarnntje gezocht 
moeten vrnr:len. Leider G.Lam heèft verschillende v~elbe:lovende 

's:i:elertjes in zijn elftal, die, als ,zij, door nog veel te le
ren, hun onl!liskenbare aanleg ontwikkelen, in de toekomst tot 
nuttige ki-achten voor onze hogere elftallen kunnen uij;groeien. 

L.d.W. 
VARIA 

_ -Het echtpaar van -Luxemburg-de Bruin werd de vorige v,eek 
verblijd met de geboorte ·vàn een dochter Joke. '.'lij ;zensen Jan 
en :zijn ech.tgènote van harte gel uk _me·t hun eerste spruit. 

--Het verheugt ons bijzonder te ku.~nen melden, dat ons 
lid A.Beck, vrijdag .j:l. het ziekenhuis, waarin hij sinds de 
wedstrijd tegen GDA was opgenomen, mocht verlaten. Zondag 
spraken wij ·hem in Noordwijkerhout, waar hij vol belangstel.: 
ling de wedstrijd van Lens 1 volgde. Al gàat het lopen nog 
wat_ móeilijk, hij heeft goede .hoop spoedig weer t-e kunnen gaan 
trainen. Wij ;;ensen hem natuurlijk e·en spoedig volledig her
stel • 
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· -Zond€ werd op Ockenburgh gevonden : Een wit shirt l' paar 
grijze sokken, een scheendekker. ( enigszins wormstekig ) en •. · 
een kniekous. Dit alles werd bijgezet op de alg<?mene-bewaar-
plaa ts, Toma tenstfaa t 166-. · 

Van Doel tot Doel. 
Wij kunnen het overzicht van de ivedstrijden in dit' eerste 

na-winterse voetbal-weekend optimist:is:!h beginnen; .. want. Lens 1 
wist in Noordwijkerhout een 3-1 o~er,7inning op VVSB te behalen, 
Reeds na een halve _minuut nam Lens door ·een beheerst doelpunt. : 
van J .Ras de leiding en al probeerden de gastheren met ·soms· ' 
goed veldspel onze verdediging in, moeilijkheden te brengen, --·. 
toch duurde het nog geruime ,tijd "voor 'zij de ge1.ijkmaker konden 

,i ,· 1 , ~ O 

doen aantekenen. De 1-1 ruststand;gaf de vérhouding wel goed, ' 
weer. In de- ·tweede· helft bleek Leüs al spoèdig van plan deze 
keer de volle ·winst· te grijpen. Mi;?t goede aanvallen werd de 
VVSB-defensie ,op de proef gesteld; en na enige tijd belandde 
een voorzet van G.Verhaar bij !l.i7iistefeld, dié met een prach
tig doelpunt de stand op 1~_2 bracht. Niet lang d&arna s·telde . 
R.Mahieu mid,1.els een trekbal F.dei Jong in staat de voorsprong 
tot 3-1 te verhogen. De gasthcrenl'gaven zich eçhter nog niet ., '. 

'cewonnen; Het slotoffensief werd ,door onze verdedi-ging echter -· 
, -met suêccs doorstaan. Keeper ten. ~ar:; verrichtte enkele fra.aie·, ·. 

smres; aanvoerder v. Luxemburg redde tv:ee maal Óp· de lijn,· maal' 
toen het eindsignaal klonk hadderî'onze voortrekkers een nutti-. 

, · ge en hoopgevende overy;inning binhen. · · 
Van het derde kunnen wij hèt hèugelijke feit m!"lden, dat 

de rode lantaarn voor een zacht p';rijsje. ,1erd overgedaan en hoe
v/81 dit elftal nog lang niet veilig is geven de resultaten van 
de laatste wodstrijden goede hoop voor de nabije toekomst. In 
de wedstrijd tegen BEC 3 is de zege geen moment in gevaar ge
weest. De duidelijke Lens:meerder.heid leidde in de eerste helft 
tot slechts 1 doelpunt van de vo~t van S.Vloemans., Na, de rust 
ging het ook in de voorhoede betEir (minder gepingel ! ) en .op, 
regelm,rtige ,iijze ,,wrd de· score opgevoerd t'ot 4-0 (J .Jager, 
L.Knijff en Luijckx ). In de laatste minuut wist BEC de eer 
nog te redden middels een indireqte vrije schop; De 4-1 zege 
was het resultaat van behoorliijk ;spe;!.' en hard vierken. Hulde ! 

· Het E.:'.elftal sleepte tegenfGraaf Willem een zwaar be
vochten -4-3 zege uit het vuur. Ai spoedig opende·Jan Hoéfna- , 
gels uit een strafschop wegens hànds de score. De gelijkmaker 
bleet" echter niet uit. Een ver sc110t van Harry Dietz bracht 

/, 
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. de stand op 2-1. Een aarzeling van onze spil betekende ee'n 
tweede gelegenheid voor de· grafelijke gelijkmaker en zelfs 
wi~ten de geel-groenen de leiding te nemen. Na de rust, die 

_met deze 3-2 stand inging belaagde Lens met soms zeer goede 
aanvallen het VAC-doel. Ton Lutterman ·maakte ·gelijk. Toe.n 
volgde een waar Lens-bombardement. Na eén algemene aanval. 
scoorde Wim Stoové tonslotto het winnende do<,lpunt. 

Lens H, met 2 " vreemde eenden " _in de bijt, bewees 
fisOCd overwinterd te hebben. Bïnnen een minuut 11as hc:t n.1.1-0 
~oor aanvoerder Roodbol. En voordat de bezoekers,VVP, eenmaal 
in de aanval waren geweest, had vreemde eend n. 0 1 Gerrie van 
Jlmu-en er 2-0 van gemaakt. De .'!iluiderpilrkers ,,erkten zich toen 
i,at los en verschenen· enkele malen in de omgeving van keeper 
\}uido Halleen, die echte:r; 11iet.ernstig bedreigd werd. Met een 
schot ·.in het hoekje zorgde, Peter de Haas ervoor, dat met een -
volkom0n veilige 3-0 stand gerust kon worden. In de tweede 
)1e1ft was· Lens aanvankelijk· ze.e:r sterk in de aanval. Het re
g,mde corners, maar geen d.oe1punt.en. De VVP-kc;eper ,dst zich 
enkele malen te onder~cheiden met prima reddingen. Pas toen 
de rood-zwarten + 10 min. voor he,t einde- rreer ;m t lucht 
kr,,geen, ·had onze-voorhoe,de de kans om de iicore op te v:o"rcn. 
Arthur 'rhomas, Gerrie van Duuren oi\ de andre ,T€cmde een0, 
Hans Gor,mans, zorgden ervoor, ;!lat het 6-0 17erd. Een flinke 
ovcr·.-,inning è.us, maar geen om van naast je ·~ chocncn te ge.an 
lopen van verV1aandheid, daar was de tegenstander - bez0ttE:r 
van de onderste plaats - te zwak voor. De score had veel ho-

. ger ktinrien zijn •. ltlaar daarom niet getreurd. Als r:e er maar 
van leren, wat vreer duidelijk gebleken is : achtGrspelers die 
t0 veel naar voren trekken; verkleinen de kansen van de voor
hoede •. Overigens : het hele elftal verdient veel lof voor de. -
grote ijver 'ilaarmee gGspceld .;erd. Maar één ding : maak in je 
ijver geen aanme,kingon op elk~ar ! 

Lens 4 moest met 9 man beginnen· tegen DHC-5. Deson
danks wogen de partijen goed togen elkaar op; al .;aren de 
Delftenaren technisch rrél Imt tcter. Bij rust ,:as de achter
stand dan ook slechts 1 doelpunt (0-1). In de tweede helft . 
'/ras ons inmiddels gecompleteerde elftal veelal in de aanval, 
maar de afiverking liet alles te r1ensen over. Toen 5. min. voor 
tijd DHC een penalty wegens hands krcc,g toegewezen ,:as de 
nederlaag ( 0-2 ) eerl feit·: · · · . 
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Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Woensdag 
Vrijdag 

~ 

24 Maart 
25 " 
26 " 
28'. " 
6 April. 

LENS' ZAKAGENDA 
E.-G~H-J~Pup.A en B 
Lens 1-3,4-5-6-7-B-C-F-I 
G.óede Weèk - Geen clubavond ·, 
De Woensdagmiddagclub. 
Bestuursvergadering. 

============================================================= C • - • • 

MOED HOUDElf, LENS 1 en. 2 ! ! 

------------------------------------, __ . ~ -------------------
Het Doelpuntenfonds , . ',· • . 

. , kreeg deze week bi\jdr'agen van Lens 2(f.0.8Ö), 
trouw als ~téeds én Lens 3 ('r.4.52 ), dat enkéle'weken ach- .. _ 
tersiand inhaalde. Lens 7 kwam,!1'et "f.2.50. 

' Mogen we a.s. zondag weer eens op alle 
elftallen rekenen? ' , . . ~ 

' 

Het saldo per 12 maart 
Deze weék 
Stand per 

ontvangen '.(- · 
19 Maart 

. '· 

was 

. . 
. f. 206.88 

7.82 
f. 214. 70 -

=;:;====== 

Aangenomen als lid: 
- OFFICIEEL 

11.2.45 
18.6.43 
26 .12 .,8-

' n°57 J. Overklift Obrechtstr.:,61 
P.v.d.Zandestr:16 
Obrechtstr. 291" '. 

60 S. Heerens 
61 · Th. v. d.Mark· 

In ballotage , 
n°62 L.G.Blogg 7.7.4Lv.Mcrlenstr.l8 Dhr.P.Juffern:ans 

,,,. E.Sarolea. 
NEDERLAND-IERLAND , 10 Mei 1956 (Heihel "aartsdçig)Feyenoora.-· 

Rotterdam-Eretribune.lering f.7.50; Eretribune 2e ring 
· f.6.-; Maas-tribune le_ring :f.6.-; Maas-tribune, 2e ring f.4.50 

Zijvakken le ri,ng f. 4,, 50 ; Zlijvaklèen 2e ring f. 3. -; .• Staan
plaatsen lange zijde f.2.25; Staanplaatsen korte zijde lft.1.50. 

, - Aanvragen, uitsluitend Îlchrifteli~k moeten' ui ter lijk , 

,,. 28 Maart 1956 worden .ingediend .bij Dhr. Houkeis, 2e Schuytstr .• 60 
. . - 1 .- :·- :- :.- :-.:-

', 

;"<. 
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Amateur-Clubleiderscursus. ' 

Onder leiding van een bondsoefe11meester van de KNVB 
zal in de komende maanden door de afd.Den Haag een cursus 
voor het opleiden van amateur-clubleiders worden georgani
seerd. \'lanneer men deze opleiding heeft gevolgd is men ge
rechtigd spelers van de eigen vereniging zonder vergoeding te 
trainen. 

Voor deze cursus, die zal bestaan uit 10 theoretische 
en practische lessen kan zich een beperkt aantal deelnemers 
opgeven. 

Gegadigden uit onze verèniging kunnen zich tot 26 maart 
a.s. opgeven bij Dhr.H.Houkes, ?e"Schuytstr.60. 

-:'""":-:-
PROGRAMMA SEtîIOREN ZONDAG 25 MAART 1956. 

2.30 uur RVC l - Lens 1. Schaapweg te Rijswijk. 
- 1.15 " Lens 3- GDA 3 · Terrein l 
- 3-- " Lens 4- Postduiven 4" l 
~12.- 11 S.O.A,4-Lens ·5 Ockenburgh 
- 1. 15 " RKAVV 6-Lens 6 Ruijsdaallaan 15 Leidsendam 
-12. - 11 Lens 7 -KRVC · •Terrein 2 

-:-:-:-
OPSTELLINGEN: 

Lensl 
A. ten Dam,A. v,.Luxemburg,H.Kortekaas ,J. Wal

steijn ,J .Admiraal ,H.Haket, J. Wüstefeld ,A .Hoppenbrouwers ,F. de 
Jong, J .Ras ,G. Verhaar. Reserves: G.Kochi.,H.Kemper ,P. Oranje, 
R.Wüstefeld. Leider : Dhr,J.Willems • 

Lens 3 
R.Mahieu,;. A. Vester, C. Hooge·veen,P. de Leemv, 

H.Houkes,J.Veenman,J.Jagèr,S.Vloemans,L.Knijff,B.Luijckx, 
J.Suijkerbuijck. Reserve: A.Ruijgrok. 

Lens 4 
J,Frijters,Ph.de Heer,P.Krol,H.v.Niel, 

J,v.Westing,A.v.Gastel,A.Zuidwi;ijk, J.Beijersbergen,H.Naaste
pàd,A.Linneweever,H_.v.Westing. Reserves: F.Schippers, H.de 
Bakker. 

Lens 5 . 
H.Eisenburger, J.v.Luxemburg,A.v,Gein,M. 

semeijn,J.Boortman,G.v.Gein,J.Kuijpers,G.Lam,P.Bergenhenegou
wen,L.Bom,J.Brochard. Re~erve .J.Jorink. 
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Lens 6 
H.Molenkamp, W .Klünnen ,E.Löwensteijn, C."Al.:

semgeest ,R.Becker, C .Bogisch, C.Nieuwenhuizen ,G. v .Agthoven, 
M.Hollander,A.Ondérwater,L.Niessen. Reserve·: K.Wallaart. 
Samenkomst: 12 uur-het i'/achtje -Malieveld. 

Lehs 7 
, A,Blok,A.Krol,J.Ballering,J.Bom,H.v.d.Bo-

gaardt,J.Bontje,E.Sarolea,H.Janssen,H.Mulder,H,v.Rijn,F.Mou-
rik, Reserve : P.v,Onna. · 

-:-:-:-
PROGRAM!.!A JUNIOREN VOOR ZATERDAG, 24 Ma8.rt 1956 

3 uur Verburch Lens E Terrein Wa.teringsèweg Poe1dijk 
3 " Lens G VVP " 1 Lokaal 1 
2,45" Lens H GDA ·,, 2 " 1 
3 ,45". Wit Bl.R.K. -Lens J " Westvliétweg 116 ( na.ast 

- 1.45" 
1.45" 

. park Leeuwe'nburg ) VooI·burg. · 
Pupillen· ,!'!.-Oosterboys Terrein ,2. Lokaal· 2 
Ravá - -Pupillen ~ , " · Zuiderpark. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR- ZO~lDAG 25 MAART 1956 

- l.15uur 
, 2,30 Il 

1.15 Il 

KRVC - Lens B 
GDA - Lens C 
Lens F-Velo 

1.15 11 , DHBRK-'Lens I 

OPSTELLINGEN: 

Terrein Hoorn::ark 
11 Ockenburgh 
"3 Lokaal 5 
" Ockenburgh. 

-:..:.:-:-

Lens Bals bekend. Res. H,PElster. Samenkomst: 
12,30 uur Lijnkamp, de la Reyweg hoek Loosduinsekade. 

Lens· C a~~ bekend, met J.Tak en Th.v.d.Mark. 
·Reserves: C.Herold,J .Broekhaus· en T,Knijff. 

Lens E als bekend. Res. A.Hartman, J.Ansems; 
Samenkomst : 2 uur Haagweg hoek Thorbeckelaan. 

Lens F ( speelt Zondag ) : als bekend. Res. 
D.v.Am(àsfoort en P.Kemper. Leider : Dhr".P.Meershoek Sr. 

Lens· G als bekend-, Reserves : C. Nuytens en -
R.Straathof. 

Lens H als bekend. Res. N.de Boer en T.v.Zeelahd. 
Lens I· (speelt Zóndag ): als bekend met F.Blom 

Res.F.Wamsteeker en H.Raaymakers. Leider:Dhr.A.v.Gastel. 
-- .Lens J als bekend met S.Heerens, J.v.Oort,J. 
Bro_ekhaus en,. H.Raaymakers. Res.: · F .Hoefnagel en R.Dekkèr Kl'ein. 
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Leider: Dhr.C.Bogisch. Saménkomst: 2.45 uur Lijnkamp.,de la 
Reyweg, hoek Loosduinsekade. 

Pupillen a :· Vl. Burghóuwt, J.v.<;i.Knaap,H.Nieuwenhoven, 
N .Pannekeet ,A. Se lens ,N·. v .Adrichem, P .Nieuwenhuizen ,B.Megens, 
L.Thomas, H.Megens,J.Veldink. Reserve : A.RoodboL Leider:° 
Dhr.A.v.Gastel. 

Pupillen 1.!_: de andere pupillen, verzamelen om half 
twee voor de ingang van ADO. Leider : Dlir.P.Juffermans'. 

-:-:-:-
Eventuele afschrijvingen s.v.p. tijdig- schriftelijk

aan Dhr.P.Meershoek Sr, Lunterenstra~t 123. 
-:-:-:-

·Paul Klink wordt voorlopig niet opgesteld in verband. 
met zijn herhaaldelijk niet komen bij de wedstrijden. 

-:-:-:-
Resultaten van 17 en 18 maart 1226 

Senioren Junioren 
Lens 1 - Roodenburg 1 2-3 Gr.V/.Vp.c - Lens 
Lens 2. - S.H.s.4 1-6 RKAVV - Lens 
Rijsw.4- Lens 3 1-3 Moa - Lens 
Lens· 4 GDS 2 .. 3-4· Lens D DWO 
VVP 4 - Lens 5 2-0 Lens E - GDA 
Lens 6 Flamingo's 1-4 Lens F - KRVC 
Wassenaar 7-Lens 7 1-:3 Q,.Steps Lens 
Pupillen Wilh. Lens 

Lens A -Q.uick Steps l-3 Lens I - VVP 
Lens B - Il " 0-10 RKAVV Lens 

DE PUNTENPOT. 

A 7-1 
B 1-1 
C 5-2 

· 17-0 
7-0 
4-2 

G 2-2 
H 3-4 

2-0 
J .11-:-0 

Dit zonnige lente-weekend was voor onze senioren al
lesbr-halve zonnig De_ 7 wedstrijden leverden slechts 4 pun-

, ten op. Lens 1 bleef in moeilijkheden en Lens 2 kwam door de 
uitslagen van zondag ook :j.n de zeer gevaarlijke hoek te zit
ten. Lens 3 bleef het gelukkig uitstekend doen. Onze juniO
renelftallen ( 10 stuks ) deden het beter en.verzamelden 12 
punten. Lens D en E bèhaalden monsteroverwinn.ingen, maar G 
stelde teleur. De 2 pupillenelftallen zorgden voor punten. 
De stand na 21 voetbalweken luidt 
Senioren· 89 29 12 48 '70 201-241 0.79 
Junioren 106 51 15 40 115 °291-243 1.08 
Pu:pillen 13 ? 3 g·. 7 12- 32 0. 54 
totaal 208===n2==20==· 26= J.;._2===2üt,-;;:16===0;22= Pot~éf~ij-
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Voor de .reglemente:n verwF;jzen we naa.r de Lensrevue van 
15 maart 1956. Deelname allee.n voor .leden en donateurs. 
Inleg f.0.25 per kolom. De reserve-wedstrijden komen 
alleen in aanmerking, indieti een der daarboven staande 
wedetrijden niet doorgaat of niet wordt uitgespeeld. 
Het originele formulier inru,nèn uite,rlijk Zaterdag 
bij : H.Houkes,~e schuytstr.60; A.Hoefnagel.T9matenstr. 
243; P.Krol,6'uezkade 53;· J.Roozenburg,Heeswijkplein '{;'7. 

Over de start van onze pool mogen we niet ontev~eden 
zijn. Dè totale inleg becJ.;roeg deze eerste maal f .20. --. 
De.uitkering bedraagt-dus f.10.00,.terwijl eenzelfde 
bedrag aan de kas ten goede komt. De bedoeling is om 
de op deze wijze verkregen gelden voor de training aan 
te wenden. Hierdoor zullen alle leden ervan profiteren. 
Vol verwachtin~ zien wed~ verdere ontwikkelin~ teaemoet, Dn hier volgt äe uitslag. : , . - ~ 
Dáar voor elke goed geraden wedsrti.jd een punt wordt .. 
gegeven, konden maxh1um 13 punten worden behaald. 
Dit maximtu:iwerd door-niemand berèikt..Slechts twee,. 
deelnemers behaalden een totaal van 9 punten. Dit 'rarer 
de heren H.Janssen en P.Kro·l. De premie van f.10.- v;orc~ 
~us gelijkelijk verdeeld •. Beiden ontvangen f. 5.--. 
=-~en -Goed berrino ~,Jinnaars onze aeü..ukwènsen. 
:Jn r.Ü maar ,~eer inzenden. U Weet het : bent U van n:enir · 
dat de thuisclub l'iint-dan vult U in : l; laát U de · 
bezoekers 1,inneti dan vult.U in : 2 en indien U een 
ge.lijkspel verwacht, dan vult,U in Y.. :':envoudig niet-
waar. Veel succes. 

J?oco. 

R.V.C. - LENS l 

Nog steeds is ons eerste elf'ta\ in de strijd gewiklcel..'. 
om te tra,hten de fatale laatste plaats te ontgaan. 
Zondag wederom een belangri.jk treffen tegen E.V.C, 
We doen een dringend beroep op al onze ,leden en -dona
teurs, die maar eni.;zins in de gele;;enheicl zijn de.ze 
wedstrijd bij te wonen,. _onze spelers door hun aan
noedigingen hun orrnlisbárè steun te; verlenen. 

' 
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R,K,V,V,"IENIG EN SNEL", R,K.V,V,"I.ElHG EIJ SNEL". 
C ó P Y (Bestemd voor deelnemer, b R I GIN E EL (In te zenden). 
Y/EDSTRIJDEr ZONDI,G 25 11/IART 1956 ":iEDS':'RIJDEN Z011DAG 25 MAART 1956, 

.Thuisclub Bezoekers 

Limbur gia · Roda Sp, 
D.OoSo Fortuna 
.Aljlsterd3ll1 Eir:dhoven 
EctBeOoHo H,V,C, 

Sparta Ajax 
YoA.Ce A,D.O, 

Viillem II illkmaar, 
B.VoV. Feyenoord . 
P.s,v. Elinkwijk 
$oHoSo D,F,C, 

V e C "So Q,ui ck 
Lugdunurn H, V < V, 

V ,1\r,C, V.F;C, 

RESERVE-17EDSTRI JDEN: 

..:\oGoÜoV aV •· 
Vli lhelmus 

R,C,H, 
Neptunes 

l 2 3 4 

--·-·-------

' 

Thu i cc lub Bezoekers 1 2 3 4 

Lir1Jburgia 
DoO.So 
Arne ter,:; ar:i . 
EoBoCo-lio 
Sparta 
N,A,C, 

Roda Sp. 
Fortuna 
Eindhoven 
H,V.C,. 

A,jax 
A":p"O" 
Alkmaar 

------

'.ïïllern II 
B,V .V, Feyneoord _____ _ 

Po fj/'V o 
SoHof3o 
v,c.s, 
Lugdun~m 

VoUoCo 

Eli n kvi i ;j k • ' 
D,oFoCo 

Q,ui ck 
H,V ,V. 
V.F,C, 

RESERVE-,IEDSTR I J])EN: 
A,G,O,V,V. R.C,H, 
Wilhelmus Neptune::: 

=---~=-==-===·-============-----------------------------------------------
Inleg f, Naam; ~ 

' J.dres :· 

Doorhalingen maken formulier 
ongeldig, Met inkt invullen, 
Uiterlijk Zaterdag a,e,inzenden,. 

\ 

Inleg f, 
Adres : 

Haam: 

Doorhalingen maken formulier 
ibngeldi@". Met inkt invullen. 

.Uiter1ijk Zaterdag a,s,inzenden. 

rv 

~ 
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De s:tand bi.j Lens 1 en 2 luidt : 

3e klas B le klas G· 
VVP 1 15 24 ~31-16 ADO 8 11 16 32-20 

Roodenb.l 15 24 41-22 SHS 4 12 16 39-20 
RVC l 17 23 42-24 Voorburg2 12 15 42-26 
GDA 1 15 18 29-23 Quick 5 11 14 37-27 
Ripperdal 16 17 29-26 ADS 2 11 11 24-30 
Hillegoml 15 16 27-32 Naaldw.2 13 10 31-46 
Laakkwart .14 13 29-33 Lens 2 , 11 7 23-34 
HPSV l 16 13 28-33 Rijsw.3 11 6 20-35 
TYBB 1 16 11 22-30 DHL 3 8 5 13-23 
Alphen l 16 li' 26-42· 
VVSB l 14 8 24-31 
Lens l 15 6 24-40 

VARIA 
-Vic van naarhoven gaat zich met· Pasen verloven, met An

nie Mahieu, wel een in Leps bekende naam, maar toch'niet van 
de Mahi~u-familie. Onze gelukwensen zijn er niet minder ge
meend om. Receptie op le Paasdag van 3-4-30u; Westduinweg 
106 b te Scheveningen. 

. -W.Verheggen vond Zondag op Ockenburgh een paàr hand-
schoenen. Adres· van de eerlijke vinder: Maartensdijklaan 559. 

-Or., de opkomende concurrentie ·het hoofd te bi.eden brengt 
de echte tweedehandszaak· een speciale aanbieding·: Een com
pleet stel toiletartikelen·: handdoek, washandje en zeep, 

·zondag op Ockenburgh aangetroffen. Verder·: een wit shirt, 
een pokdalige scheendekker, een paar grijze sokken, etc •.•• 
Voor wie het 0nog niet kent het adres Tomatenstr.i66, 

Het zoeklicht op Lens 4. 
_ Als laatste in de rij van" .bezoeklichte "seniorenelf-
tallen was Lens 4 aan de beurt om onder de loupe te ,rorden 

· genomen. De wedstrijd tege'n GDS2 op de zonovergoten, maa:f: · 
toch weer winderige Ock_enburgse vlakte. was er een van de 
vriendschappelijke soort, Onze gasien, beschikkend over een 
kern van geroutineerde krachten, wisten met het beginoffen
sief van Lens wel raad en naarmate de eerste helft ve_rstreek 

•kwamen wij door een betere· techniek, beter positiespel en een 
iets rechter ploegverband langzaam in de meerderheid. Twee bij
zonder fraaie kopballen sloegeg keeper .Rudi v.Wcsting kans-
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loos en nog voor de rust voerde GDS de voorsprong op tot 3-0. 
In de tweede helft kwamen onze jongens in het offensief, maar 
talloze kansen werden verprutst :tot eindelijk 2 goals van 
F.Schippers de achterstand tot 3-2 reduceerden. Bij een aan
val van GDS reageerde onze keeper juist iets te laat, zodat 
de stand 2-4 werd. Aanvoerder ,de Heer wist tenslotte uit een 

. penalty de stand op 3-4 te brengen: 
Het spel van ons vierde viel niet tegen. De ver

dediging zat vrij goed•ii:i elkaar, al geloven wij, dat een 
snelle aanvalslinie onze backs·nogal gemakkelijk in ernstige 
moeilijkheden zou brengen. Do middenlinie bçschikt ov0r een 
speler, die technisch behoorlijk uit~ voeten kan, maar het 
pingelen nog s'teeds niet helemaal heeft afgeleerd. De ander.é 
twrn zijn dóor hun stevig ·spel en weergaloze ijver dikwijls 
een struikelblok voor de tegenstanders. Aanvallend zou deze 
linie echter wel wat meer mogen presteren; De voorhoede be
sta,at uit een aantal spelers, die technisch wel iets in hun 
mars hebben, doch die veolal het spel veol te kort houden. 
Enigen missen de hardheid om op het juiste moment te durven 
doorzetten. Opvallend was, dat zeker drie van de vijf spelers 
een broertje dood hGbben aan kopballen. Toch zou deze linie 
meer b€rciken als zij met open aanvallen 0n met Fat. meer 
doorzettingsvermogen de vijandelijke verdediging onder vuur 
zouden nemen. ' · 

1 . L.de W. 

VAN DOEL TOT DOEL. 
Lens 1 begon tegen Roodenburg uitstekend, 

want met _é).an werden verschillende ·aanvallen opgeze.t. Vrij 
spoedig nam Lens dan ook de leiding, to0n een uitstekende 
voorzet van G.Verhaar door J.Wüstefeld op Lenstra-manier tot 
goal ·werd gepromoveerd. Hierna golfde het spel op'en neer 
tot een sliding van A.v.Luxemburg ,,e.]. · erg zwaar werd bestraft. 
De Leidenaren benutten de toege.stane penalty. Onversaagd ging 
Lens eichter door en antwoordde meteen met een goede aanval 
die, nadat eerst de bal van de lat was teruggeketst, door · 
Rob.Mahieu met een kopbal werd afgewêrkt (2-1). Na de rust 
was ons eerste geen schaduw meer van het elftal voor de rust. 
De fut was er uit en toen Raodenburg op gemakkelijke wijze 
aan 2 goals kwam, .ras·de nederlaag een feit (2-3). 
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Ons derde had een goede dag, nant niet alle-en werd 
mede-gegadigde voor de làa.tste plaats Rijswijk 4 verslagen, 
maar bovendien kre~g laatstgeh9emd elftal,2 punten in mindering· 
wegens niet opkomen op 11 maart. De Rijswijkers brachten een 
vrij s.terk elftal ,in het veld en na een kwartier keek Lens 3 
tegen een 1-0 achterstand.aan. Onze jongens gingen zich· nu wat 
enthousiaster weren en veroverden het middenveld en een meer
derheid. U~t· een corner van j;Jager scoorde L.Knijff de gelijk
maker. In de tweede helft was Lens toonaangevend. S.Vloemans 
benutte een goede pass van B.Lt1ijckx en L.Knijff zorgde zelfs 
voor een 3-1 voorsprong. Rijswijk probeerde de bakens nog te 
verzetten, maar ondanks enkele gevaarlijke momenten voor ons 
doel, kwam :i;l de stand geen ,rij~iging meer. 

. Lens E boekte èon fikse overwinning op ~DA. Na góed 
voorberelidend werk van Wim Stoové scoorde Gérard van Doorn via 
de handen van een Loosduiner het openingsdoelpunt .• Harry Dietz . 
zorgde met een draaibal voor nummer twee en Ton Lutterman maak
te er nog 4 of 5 doelpunten b.ij. In ieder' geval was de stand · 
bij het laatste fluitsignaal vàn de goed leidende scheids- · 
rechtér Willems ·7-0. . ·, . 

Tegen het ongoslagen MOA, dat grote overwinningen 
gewend is, heeft Lens C zich kr1tnig geweerd. Het viel soms niet 

m0e het hoofd te bieden aan _de snelle en felle aanvallen, die 
vooral over links ons doel bestormden. Maar de. verdediging 
en vooral keeper. Lunet, die fe:illoos werkte, was·gocd op dreef. 
En daar ook de ~oorhoede zeer actief was, yiel er van een lc~ 
vend;i.ge strijd te genieten. Er.vielen 7 doelpunten (5-2) waar-· 
van Ton v.d.Laan liet fraaiste scoorde~ 

Lens G, dat tegen Quick Steps met 10 man moest aan~ 
treaen, speelde een,aardige ,;edstrijd, die een 2-2 gelijk spel 
als resultaat opleverde. Aanvankelijk had Lens een veldmeer
derheid, ,,at niet verhinderde, dat Quick Steps ecil 2-0 voorsprong 
nam. Pas na de. rust kl'•àmen de onzen tot tr0ffers. I',.Kemper 
schoot toen tweemaal ra·ak, zodat de punten eérlijk gedeeld 
werden.· 1 

• 
. . , ' ' . ' 

Lcms 6 nam tegen Flamingo's 6 een 1-0 voorspro,;ig , 
door L.Niessen, maar door _enkele ongelukkige momenten in de 
dr-fensie was bij de rust de stand 1-2; In de tweede helft 
sli:;agden de koplopers er in nog 2x tr scoren. Onze voorhoede 
kwam er vrijwel niet meer aan te pas, zodat dcz,e wedstrijd 
met 4-1 verloren ging. 



• 
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Het H-elftal zette de ovérwinningsreeks, die al 
sinds 8 october duurt, voort ·met een 4-3 zege~op Wilhelmus. 
De Voorburgers namen al gauw de leiding,·maar G.Olyhoek en 
K. v ... d. Laan gaven Lens een 2-1 voorsprong - overigens inet 
doelpunten van 1•Ei.nig kwali tEii t - die nog voor rust weer ver
loren ging toen de verdediging verzuimde aan te vallen. 
C.Hilkhuizen en M.Harders scoorden na de rust, maar ook 
Wilhelmus wist nog eenmaal het .net te vinden, zodat de over-• 
win irtg uiterst klein was. Zaterdag tegen GDA moet uit een 
ander vaa~je getapt worden ! 

Het zevende speelde .een stevige, prettige uedstrijd 
tegen Wassenaar 7. Na een !1ac1tuur (?) leidde een mooi schot 
van H.v.Rijn tot een 1-0 v'qorsp:,·ong. In de tw.eede helft vlot
te het in de voorho.ede betor en door 2 goals van H.Mut1er· 
werd de voorsprong tot 3-0 vürgroot. Wassenaar werkte ·hard . 
voor een tegenpunt, dat hun 5 · mi.nuten voor tijd ten deel viel. 

· · Lens D scoorqe tegen het zwakke DWO een· respectabel 
aartal doelpunten, nl. 17 • Voor rust .viel het grootste deel, 
·of 10 goals. Is· het wonde:r:, dat er ve.rder niets .van te ver
tellen valt? 

Lc.ns 2 wist tegen S.H.S.4 tot de rust de, stand 0-0 
te houden. In fre tweede helft vas Lens eerst even ste:rk in 

, de . aanval, ma.ar ·toen een .... 1,t"in de verdediging tot een 1-0 
achterstand leidde en kor1 • .. · .rop een on1er backs de bal in 
eigen doel dep·onGerde giti'5 · , . ...;nze reserves door de knieën. 
Pas toen de stand· 0-6 was, wist A.v •. d.Lans de eer te ;rtdden.' 
en "de eindstand op 1-6 te brengen. · 

====================================== ·=== ·================= 
LAATSTE IHEUYlS • 

Indien con lid of· dornht<,ur ZlJn pool-formulier, 
is kwijt gèr:'.n.kt of mcordcro oxcmplnrcn zou 
wcnsén, dr,,n zlÎljn nog b};pnco formulieren te 
verkrijgen bij H.Houkès,20 'Schuytstr.60. 
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DE LENSREVUE 

Redactie:L.de Weert en A,v.Gastel 
Gironummer: Penn.L.èn s. 33,67.11 

Secr;H.Houkes, 2e ,Schuytstr.60, téL324721 
· · · Terreinen 0ckenburgh, einde Laan Va\l Meerdervoort 

====·==========-=-==-----~--====----------------------------
. JAARGANG, 1955'-1956' N°31 29 Maart 56 

------------------========== -=======--=---------- -----------

Zaterdag 
~ondag 
Maandag 
Woe~sdag 

LENS 1 ZAKAGENDA 

31 maart : Lens A-F-G-H-I-J-Pup A 
1 april : · Zalig Pasen . 

: Lèns 1-.2-3-4-6-7-B-C-D 2 

4 
Il 

Il : Geeil woerw.dagmiddagclub · 

ZALIG PASEN ! 

, 

::;;;::;======;;::::=================='-'================================= ' . !fot doelpuntenfonds. _ 
Van het 7e elftal uit kregen .we het verzoek eens 

' 

• 

op .te geven,. welk elftal, "de kop " heeft bij het doelpunten
fonds. Een prettig bewijs, da\ er ~oc!J. nog wel b0langstelling. 
is. 

Hier volgt daarom een specifimtie• van het s'aldo 
van vorige week ( dus 19 maart 1956 ) • . · 

Lens 1 .. f.70,26 Lens 4· .•.. f,28.45 · Lens 7 
11 2 23.86 ,,, 5 ..... ·15.4·3 11 8 
11 3 30 • 07 Il 6 • 13 • 78 , 

f. 23.50 
9.35 

Hierbij moèt wel. w'orden vermeld, dat Lens 1 dikwijls 
de steun had van een aantal supporters, vooral in het vorig 
seizoen. Lens 8 kwam deze, competitie uiteraard niet aa.n bod, 
Lens 2 en 3 zijn dit seizoen q.e trouwste en meest rdgelmatige 

. betalers. Lens 5, 6 en 7 döert dat het slechtst. 
. Deze week ontvingen we (zie· einder) f, 6. 21 

Het s aldo per 19 lllaar·L was ( zie boven f214 :3ö _ 
Stand ,per 26 llkàrt 1956 ........ f'. 2? , 91 

=- '. 

Luns 4 
De opbrc:nr:~--~ ~;811 è.~Ze week kt1;a":-1 -ve'.n 

f. l. 3 5; Lens 5 . . f. 3. 06 (! ) . · ·. 

. 
Lcn, ',. :r,1.Go, 

En nu op naar dè f. 250.-!- !_! ! ! ! ! 
. . . ~ 

;,, 
• 

Bij het ter perse gaan.van de·Le~srevue ontvingen we 
".iericht dat de wedstrijd' LENS 6 -R.K,D.E.O.is UITGESTELJ::. 

' 
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·P A S E N 

Als w:i,j in deze week het lijden en sterven van Jezus herdenken, herdenken vrij k vens, dat Hij door zioh vri.jwillig voor ons te offeren onze verlossing uit de kluistc~9 van de dood bewerkstelligde. Door deze daad immers, door Zijn kruisweg, WEird' de hemel weer toegankeiijk voor ons. Dit was de onzichtbàre triom:fvan.he:t kruis. 
' Doch ook zichtbaar heeft Christus ge-triomfeerd over de dood. Met Zijn dood was Zijn leven niet••. voorbij. De derde dag verrees Hij uit het graf. Zijn triomf was volledig. Door.Zijn dood.zègovierde Hij over onze dood. Door Zijn opstanding overwon Hij Zijn eigen dood. 

Hij bewees daa1 ioor niet alleen mens tE: zijn. Hij is God. Hij l.S het, die het mu•st volstrekte recht heeft op onze e rbied en onze liefde. Alfos hcbèen wij Ht,;m te danken. 
Indien wij .de diepe betekenis van dit grootste gLbeurtm in de historie willE:n ov<-rwq~en dan kan het ni,:,t andErs of wij zullen slechts ncdc.rig onze OJ,tvolra:.:.J:thcid beseffen. Zalig Pasen. 

OFPICIEÉL 
In ballotage: 

N062 L.G. ,Blogg geb. 7. 7 .41 v.lforlenstr·.1a Dhr.Juffermans-
' E.Sarolea. 

-:-:-:-
PROGRAMMA SENIOREN VOOR MAANDAG 2 APRIL 1956 • .:.20 PAASDAG 
- 2.- uur Lens 1 - HPSV l Terrein 1 
-12.- Il Lens 2 - Rijswijk 3 Il l 
-12.45 11 Delfia 2-Lens 3 Laan van Vollering-Delft 

achteraan rechts •. - 2.30 Il Lens 4 Delfia 3 Terrein 2 
-12.- 11 Lens 6 RKDEO 6 11 2· 

' - 1.15 11 Lens 7 Archipel 7 11 2 
-:-:-:-
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Lens -1. · 

, ., . A.ten Dam,A.v.Luxemburg,H.Kortekaas,J ,Wal
steijn, J .Admiraal,H.Haket, J; Wüstefeld,F. d€ Jong,' Rob.Mahieu, 
J.Rao,G.Verhaar. &serves : H.Eisenburger,H.Kemper,A.Hoppen
brouwers. Leider : Dhr. J. Willems,. 

Lens 2 
G.Kochi,H.Helmich,E.v.Laarhoven,J.Boortman, 

A.Hqefnagel,P.Oranje;V.v.Laarhoven,A.Hop);6>nbrouwers,R.Wüste
fold, L. de Bo.!"r ,F. v,·d, L,mil. Resérv:es :. ,L.Bom, A•:v .• Gein. Leider: 
Dhr.A.qe Weert. 

Lens 3 . 
:f!.:Mahieu, J.Lelieveld,C.Hoogcveen,J.Veenman,, 

~:v1oemans,L.Knijff,B,Luijckx,J.Suikerbuijk. Reserves: G.Lam 
J.Kuijpers. ,. Lens 4 · · 

J,Frijters',Ph.de Hcer,P.Krol,H.v.Niel,J,v., 
Westing,A.v.Gastel,M.Semeijn,F.Schippers,P.Bcrgenhenégouwen, 
H.Naastcpad,H,v.Wcsting. Reserve: G.v.Gein. 

Lens 6 
· H.1lolenkámp, VI .Klünnen, E. Löwcnsteijn,K. Wal

laart, R.Bockcr, C .Nieuwenhuizcm, P. v ,Onna, G. v .Agthoven ,M.Hol
landor, A.Onderwater,J.Brochard. Reserves :. J.Bontje,' J.Bom, 
. ' Lens 7 • . . ' 

A.Blok,J.Ballcring,A,Krol,J.Bom,H.v.d,Eo
gaard.t, ·J .Bontje ,E. Sarolea ,H. J~nssen,H.Mulder ,H. v. Rijn,F. v. 
Maurik. Rrnerve': P :v. Onna. . . 

-:-:-:-
Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 

Zaterdagmorgen-, alires: Dhr. P. de Lce:1;;,, Vlierboomstr. 596. · 
:..:-:-;- ' · PROGRAMNii, JUNIOREN VOOR ZATERDAG 31 MAART 1956 

- 3 uur 
3,45" 
3,45"• 
2.30 11 

3-45" 
2. 30" 
1.45" 

L8ns A Naaldwijk '.Perrein 
Lens F Den Hoorn· Il 

VVP. Lens G Il 

GDA L"ns H Il 

Rava Lens I Il 

Lens J -,VVP Il 

Pupil~en,!!_-Velo Il 

-:-:-:-

• 
~ 

--~\Ç, .. ~ 

1 lokaal 1 is- 0 
2 Il 2 o-1 ,. Zuiderpark -~ 
Enünastr, Loosduinen 
Zuiderpark 

·2 Lokaal 2 
l Il 2 ,, 

! 

1 ··" 
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PROGR.AMMÁ JUNIOREN VOOR MAANDAG (2e Paa~dag) 2 .April 1956. 

1,15 uur VVP. .. -' Lens B .Terrein 1 Zuiderpark 
1.15 " .ten s C-1!0A • " 3 Lokaal 5 2.30 IP Lens D-Juventas. IP 3- " 5 

~:-:-:-;- -
OPSTELLINGEN: 

Lens A 
. R. v. Wcs ting,P .Jans', J .• v. tl.Meer, C .Meershoek, F .Hecrens ,A .Burghouwt ,J. v .1lussel ,H.Pröpper ,H .Beijersbergen v. Hcnegouwen,C.Fortman, B.Plat, Res.: N.de Gruijter,C.v.Beugel, Leider : Dhr. ·P.v.Elfcren. - · 

Lens Bals bekend. Res. J.de Heer, H:Dietz. Leider : Dhr.C.Bierhuîzen. Samenkomst : 12.45 uur voo; ADO. --, 
. . Lens C als de vori-, wc,ek, T.Knijff in plaats van J.Tak. Heserve: J.Broekhaus, C.t,crold., 

Lens D als bekend met A.Pocls. Hes. H,Rooduin on A,Luttcrman. 
Lens F'als bekend mot D.v.AmesfoÖrt.· Res.L.v.d. Meer. ·Leider : .Dhr,G.Ke.mpermàn. 
:.,.ns·G als bekend. fü;s, P.3traver. Samenkomst: 3,15uur voor ADO; 
Lens Hals b<ëkend ( acht&r de R.K.Kcrk tE: Loos-duinen). 
L~ns I als bekend met F.Blom. Leider: Dhr.l.Saro·lea-. Samenkomst : 3, 3Cuur op Ráva-terrein. 

· · Lens J als vorige week, bènevens J.Schuttenijelm. Reserve : J.Olyhoek. Leider: Dhr.C.Bogisch. . 
·Pupillen A als bekend. Res. G.Scipio,A.Roodbol. Leider Dhr. P. J uff.ermans. -- · 

-:-:-:--
Onverm:ijl.elijkc afschrijvingen s.v.p. tijdig -schriftelijk -· aai;,. Dhr.P.Meershoek Sr., Lunterenstrs1at 123. 

-:--:-:-
In verband met het Paastournooi van de Haagse scholen wordt op Woensdag na Pasen de Woensdagmiddagclub niet op Ockenburg verwacht. 

-:-:-:-:-



DE V0J,:è:BALPC0L . , 233 
· Voor de re:..,lem:.mten verwiJzen 1ïe naar de Le,u,r-evu·e van 
15 maart 1956. Deelname alleen voor leden en donateurs .. 
Inleg f. 0. 25 per kolom. He·i; originele formulie·:r: ui ter-

· lijlc Zaterét:i.,; a.s. inzenden bij : A.Hoefna{;el,Tomaten
straat 243, P.Krol, i3uernzlcade 53: J .Ticozcn'uurg,Heeswijk-
1 · 37 D·0 z·, ·• ·"T· j)U. ·r1~-, BIJ H -- ' 2 s· h t ' 60 l) ein .. .s ~ .J._,~t v l'i .G'.L .!io:.11tes 1 e : C.t. uy s·cr. 

UI'f'SLAG POOL 25 1,:,,-,A,,îT 1956. ~--- -- . ~ ---- ---··· 
:;)e totale inleg bedroe6 déze l;:e er f. 28. 5C. Aan pret1ie 
wordt uitgelcc,erd f. 14.25. He'G r.iaximaal aantal te be
halen pUnten · werd ook nu niet bereikt. De h, .. ogste 
inzende:rs krnimen tot 9 · punten, Dit waren : · 
L. de Boer, ;ij.eringsestraat 1:1.0 en A.Vi,::rrol, :ildhoeflaan 35. 

· Eeiden ontvangen dus een bedra3 van f. 7.12½. · 
Een aardig succes, 3n nu maar volhouden. De ontvàngsten 
stijgen de premie eveneensi · 

.l)aar de wedscrijd V,G.S. - Quick werd uit,:sesteld, kwara 
hie:;,"Voor in de plaats· de eerste reserve-wedstr:i.,jd 
A.G.O.V.V. - R.O.H. · 
Voor 11et prograirnna van 2e ?aasdag verwachten rie weer 
vele inzenders. l~ochten ei0 leden of donateur • zijn die 
moeilijl;:hede11 hebben lilet de 1:1anier waarop de. formulic;~:m 
moeten worûe:'l in[,::rvuld, · laten zij zich wenden tot een 
der bovengenoemde adressen. Alle inlichtin6en. ',wrden U 
gaarne verstrekt .• Veel ·succes. 
lix~z L2NIG EH SKÉL ...:.. H~ P. ·s~. V. ' "4 

Enn blik O:P de. ra..rÏgli js:fvertel t U de belani;,ri jkheicl van 
deze Vledstrijd. Daarom roepen we wederom onze gehele 
aanhang op om Illaandagmiddag naar 0ckenbur,3h te komen. 
Laat door Uv, aarm10edigingen blijken dat U er bent •. Iien 
Bag U e,ei·trnt hor€ln. Onze· jongens zullen hierdoor stellig· 
worden gesteund.. MAAR ALL33N AAHJ'.IO.C:DIGl:.1:r; 
De s~,elers en reserven worden oo half een verwacht in 
cafe-restaurant "Bella.Vista" aan C:e Kuikduinsestraat. 
Ili t adre • .is. bekend· en de koffie óok. \Je :t·ekenen op 
tijdige,a.annezigheid van allen. Good Luck • 

• 
, 
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D.F.O. 
~ .. D .. O. 
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D.~1.V. · Quick :~,,, n.·::.,r. Quick I i, j 
.,., -- A ·,, '1 ". ,, l ' 'C> I" . u -, ., . 11-i 1 . 1 j ' ..1.1..,l\.., <>Ï•'o ,ll1.._,_12_:-i:as .~, ' , 1 h.i...Aove·,_• 3. ... e UUU ! 1 t" 

~ : 1 l 1 , 1: ::========::::--:=-.::=:.--=======-======~= =---=-=--=;=====::...::-::.::-.:=-===r-======-=-====================== 
Inleg f. r: tlq :K .J.am : · · · · ir_lc:; :i~. Iîap .. ~11 ~ · , I'\) 

Adres : , Arlres : '-" 
Doorhalint..,en m~.11::0:n fol"l:1ulia:r· ~cor·halingon maken foJ.."ITlulicr. onc;èl•p· 
ongeldig. Ui tcrlijh: Z,1.to1•da" inz:,nrlcn · rlic .. Ui tGrli jk Za.tcrélag inzenden. 
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.-------------------------------------------------Resultaten van 
Senioren 

24 en 22 Maart 

RVC l Lens l 4-1 
Lens 3 - GDA 3 -2-3 

. L0ns 4 - Postd.4 3-3 
SOA 4 - Lens 5 2-19 
RKAVV 6 - Lens 6 3-1 
Lens .7 KRVC 1-1 
PuEillen 
Lens A - Oosterb. 4-0 

,Rava Lens B 4-0 

1926-
Junioren 

KRVC . - -Lens 
GDA Lens 
Verburch- Lens 
LenSJ F - Velo 
Lens ·G - VVP 
Lens H - GDA 
DHBRK Lens 
W.Bl.R.K.-Lens 

B 2-0 
C ,l-8 
E 3-6 

1-0 
9-3 

. 0-3 
I 1-2' 
J 5-1 , 

Ccnpetitie-indeling . ' teruggetrokken bij Lens A=VlilhE:lmus" · 

De Euntenpot, 
Een van onze broodetènde profeten had vorige WE:ek · 

maandag voorspeld, dat de senioren minstens 8 punten zouden bf:
halen. Alleen ven Lens 1 0n 3 was hij niet zo zeker. -Deze pro
feet wist toen evenwel nog ni0t,.dat een paar wai,rdeloze figu
ren er ·voor zouden zorgen, dat het zesde met 8 man moest aan-

, treden. De 6 senior,mclftallen zorgden voor 4 punten, waarbij 
LE.ns 5 een monsteroverwinning behaalde. 8·JuniorenwE:dstrijden 
ü.vcrden 10 punten op, w&arbij prachtige succ_essen van kns C 
( ! ) en G. Lens f. won van de ongeslagen leider Velo. Onzè beid'.e · 
pupillenteams haalden samen 2_punten binnen; 

. Tie stand na de 22e. ronde.· : 

Srniorrn 
Junioren 
Pupillen 

Totaal 

95 ,30 . 14 51 ' 74 228-257 o. 78 . 
114 56 15 · 43 125 318-261 1.10 

12 3 3 9 9 16- 36 o. 60 

224 89 3i2 103 208 562-554 o. 93 , 
===============·= ·==== '==· =============·== . . . , _ • . Pottenkijker 

Laatste nieuws voor Lens J. 
In tegenstelling met de"re• ds gemàakte afspraak -· 

wordt Lens J voor de training.op donderdag a.s. om 2 uur ver
wacht op het te:rrein van de I,jsbaan, SEortlaan·.-

Het SEortkamp. 
De data voor onze.kampweken zijri thans vastge

steld. Met onze jongste groep zupen wij deelnemen aan de we0k 

,, 

.. 
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van 22-28 Juli, met de·ou·deren van die van 12-18 augustus. In 
beide wE:ken hebben'· wij aardig " kampgezelschap ", nl. in de • 
eérstc. week geen, in dé' laatste slechts één Haagse club. Niet 
dat wij iets te:gen Haagse clubs hebben, maar onbekende t(gen-

. standers zijn wel zo aardig. 
Er komen nog steeds aanmeldingen binnen. In.verband 

met de mpgave die wij aan ·de N .K. S .-kampcommissie moekn doem, 
zullen Wl.J na 15 April geen aanmeldingen m6er kunnen accepteren. 
Wil je dus mee, geef ·je dan voor 15 .April op. Het adres daar-
voor is : Tomatenstraat 166. · 

Kamp.commissie. 

VARIA. ,. 
-Op twe:cde Paasdag gaat Ton Ruijgrok zich verloven met 

Corrie Tescvûx. Er is receptie van 3 tot 5 uur op het adres 
Stortenbekerstr.220. Onze hartelijke gelukwensen. 

-Zondag werd na afloop van de; w,.dstrijd SOA-Lens 5 een 
pàar Lcnskousen gevonden. Terug te bekomen bij Dhr.A.v.Gastel, 
Tomntcnstraat 166 •. 

In verband met 
J,_,_ t ontvr, emden van geld, waarvan zondag oni

. ge Juniores de dupe zijn gnrorde.n, lijkt het goed do volgende; 
punten ter harte te nemen: 

a. 

b. 

c. 

d • 

e. 

. -
Neem zo weinig mogelijk gc;ld mee; een paar stuivers of ' 
dubbeltjes zijn meer dan voldoende. 'Zelfs de meest geraf
fineerde dief kan je dan geen guldens ontstelen. 
Geef-dit •11éinigc geld in bewaring bij de leider of een 
vriend •. 
Help d0 loifü.r er aan herinneren, dat het- -lokaal op slot 
moet. Daar dienen de sleutels voor. 
Loods onbekende-jongens ui~ de lokalen en gangen. In de 

. frisse bui tcnlucht is hüt g~·zonder voor hen. Ook vriend
jes en broertjes moe ten daarvan ge:nieten. · .. 
BLspeur je onraad, waarschuw dan direct-de leider. P.J. 

Het zoeklicht op Lens r. . . 
De wedstrijd die Lens I zondag tegen DHBRK ·speelde,, 

moeten we verclelennin een eerstè helft, die nogal slecht en 
een tweede, die heel b,:hoor'lijk voetbal te zien gi.;f. 
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Het eerste half. uur yms het een vrij · onsamenhangend 
heen en weer getrap,. zonder vechtlust en met van verschillende 
spelers, vooral in de voorhoedé, een groot gebrek aan activi
teit. D;H.B. was weliswaar 1,einig meer in de aanval dan Lens, 
maar de 1-0 voorsprong die de geel-witten bij rust hadden, was 
zc,ker verdiend. In de. tweede helft vierden de zaken heel wat 
beter aangepakt. Er .werd af en' toe aardig gecombineerd en doOJ:
allcn hard gewerkt, kortom men speelde voetbal. Uit een mopi 
draaiend boogballetje over de uitgelopen .keeper .. h, en van Paul 
Mol werd dee stand 1-1 en Nico de Boer scoorde; het winnende 
doelpunt. Ook de D.H.B.-ers waren echter rcgelmàtig in dG aan
val. Onze achterhoede wce;rde zich goed en werd geen tweçqe 
maal tot capi tulati:e gedmimgen. Zo blc;ef de· stand 2-1. 

Het was al vrij lang geledE:n, dat we dit elftal. 
• voor het laatste zagc,n spc,len. Dat was toen ovencE:ns tegen 

:DHBRK. En v:c _kunnen gerust zeggen,. dat het spel van onze jon-
. gens aanzic;nlijk beter is grmorden. Ma"r : . . d.at van D.H,B. ook, 
en zeker evenveel. Lens v,c,s echter·, althans in de tweede helft, 
meer , en ncnheid. Ui'tgcspr9ken zwakke plekken, zoals de tegen
partij die, ·had, zijn or in ons elftal niet, · 

Iets waar het I in ·hoge mate.•. aan lijdt, is kwcbàc :,
z;,;cht. :Dq;.k erom, ç.cn voctbalïqcdstrijd is gpcn theekransje. 
De voE. tbalsport kan hE:t .b, st zwijgend bco<cfcnd worden. 

Dat wat bdr,,ft het elftal als gehc0l. En nu de spe-· 
lcrs afzonderlijk, Keeper Schul tem zagen wij gctn fout maken. 
Dé beide backs, spelers ui.t het J ( Frans Blom moest na 10 min. 
met een blessure het veld ruimen ) speçld8n, v,ooral verdedi- , · 
gend, een prima partij. Het plaatsen kan echter nog bE:ter! 
Daar ook stopper Nuijt0ns best op dreef was, kan gezegd worden, 
dat de achterhoede .zeer soliede: ,,as. 

Gerard van Beek ,7ilde, graag apart vermeld ,1orden en 
hij vcrdi0nt dat vollcómen, 11ant hij vr,rzt,tte veel werk. Zijn , 
spel is sterk verbeterd. 

DÓ voorhoede kwam alleen in .de tweede helft tot be
hoorlijke prestaties. Toon vlotte het v~ak aardig. De 
spc.lers mor.ten echter iorcn sneller de bal te,sp&len. 
pers kwam er tegen het einde str;eds beter. in.· Nico de 
hij schijnen het pingelen te gaán aflerên. Hulde 

' 

meeste 
Rob.Kuij
Bocr en 

A.v.G • 

• 
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De COmEctitiestandon·bij Lens 3 en· 4 
2e klas C 2e klas D -
KRVC 2 14 22 . 36-22 Té Werve 2 15 -29 86-16 
Vies 4 15 -19 45-29 GDS 2 13 19 40-22 
Duno 2 13 16 30-24 DHC 5, 14 19 44-35 
Delfia 2 13 15 41-35 Or.Bl.2 13 18 36-29 · 
GDA 3 15 15 32-34 Viélo 2 15 16 49~42 ----- Fll:am.3 1:5 14 30-29 Rava 3 14 11 3~-36 
Lens 2 15 11 34-51 Postd.4 15 10 35-64 
BtC 3 13 10 28-35 Lens 4 14 9 33-47 · 
Gr. W. 2 13 8 41-45 Delfia 3 11 5 20-41 
Rijsw.4x 12 , 6 27-40 

x(2 pnt.in mind.w.n. o.) 
H.v.H.3 14 2 18-61 

Van Doel tot Doel. 
De mooiste pr€statie van het afgelopen we8k

einde was ongetwijfeld die van Lens F, dat in een prettige wed
strijd met 1-0 van het ongeslagen Velo won. Direct na de ·af

.trap werd onze keeper al bestormd, maar met behulp van Peter 
Kempcr en Adrie \fartman \';erden de eersté aanvallen afgeslagen. 

'Langzamerhand ging het spel gelijk Ç>P· De stand bleef tot-de 
rust 0-0. Na de hervatting bombardeerde Velo weer onze keeper 
Ansems, maar die hield zijn doel schoon. Onze jongens lieten 
het er niet opzitten, de kansen keerden en wij gingen in het 
offensief. Gerard v.Doorn schoot tegen de lat en nam op schit
terende wijze'cen paar corners. Een doelpunt moest er wel van 
komen. Gerard de Roos·gaf een mooie voorzet aan Nico Drabbe, 
die in het uiterste hoekje schoot 1-0. De Velo-ers ondernamen 
nog een paar uitvallen, maar dit mocht niet meer baten. De pun
ten waren voor Lens F,, dat nu de derde plaats bézet, 

In do eerste m~nuten reeds liet Lens C eni
ge go0de k;msen onbenut. De juiste richting werd het eérst· door 
ar.rrvc.,,rdo.' v. d :Laan gevonden, waarna Witters a:è spoedig het ' 
{;"Jdici vGorbc·cld vclgd.0- Hierbij bh:ef hot in de eerste helft, 
dü: ec'1 aantrekkelijk spolletj'G te zien gaf. Na de r'lst kwamen 
do gas~hcren flink opzetten, Lunet· e.s. m•;esten alle zeilen. 
bijzetten. Aan .het bekende verzoek t1 Laat gaan ! t1 werd bc

·hal vc door de back ook door onze kcep0r voldaan, wat ons een 
doeJ.p.unt· kostte. Maar toen kwam onze aanvalslinie eerst goed 
~p toeren, zodat de,einduitálag .1-8 werd. Onze vleugelspelers 
nadelen e,m. groot aahdèeI in êk ov ·-rwinning. 
••;=~~====~~~==================~~============================ 
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LENS I ZAKAGENDA . 

.futerdag 7 April 
Zondag . 8 · 11 

• Lens E - G - H - I'- J Pupillen.§. en b 
Lens 2 -4 België - .Nederland 
Clubavond ! Maandag 9- 11 

Woensdag·11 11 De Woensdagmiddagclub. 
=====· ============================~========================= 

:DEGRADEREN? NOOIT!!! 

.Hst doelpuntenfonds. . 
Omdat dG Lens:revue niet op de clubavond'"wordt ge

schreven kipmon wij niet de volledige opbrengst van de 2e 
(Paasdag verantwoorden. Ondanks de .bittere pil bracht Lens i 

\;och f.2.30 b:i_.j elkaar en van hot derde ontvingen we f ..• o.a5 • 
.. 1<>mt de rost volgende week ? 

I)e stand per 26 maart was •• .' ••• · f. 220.91 
De opbrengst.was deze week voorl. 3.15 

Hot saldo per 2 april :i,s f. 224. 06 
,,!====== 

, OFFICIEEL 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZCNDAG 8 APRIL 56 

- 12 uur 
- 12 Il 

Lens 2 
Oranje 

- ADS 2 . Tern:'in l Lokaal ·1 
Bl.2-Lons 4 Sçhimmelweg 200 

-:-;-:-
OPSTFT,LINGEN 

Lens 2 . . - .; - · , · 
~----lG.Kochi,H_. Helmiqh,E. v. :.,ar hoven, J .Roozenburg, 

, A.Hoefnagel,H.Kemper, V.v. Laarhoven,A. Happenbrouwers ,R. Wüstefeld 
P.Oranje,F.'v.d.Lans. Reserves: B.Luijckx,L.Knijff,H. Eisen-
burger. · · · 

_Lens 4J.Frijters,_Ph.~e Heer,P.Krol~H.v.Niel,J.v. 
Westing-,A_. v. Gas tel ,F .Schippers ,H.Naastepad ,P .Bergenhenegouwen 
A.Ruijgrok ,H. v .licsting. Reservei:q_J .Boortman, J. Brochard. . · 
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Alleen goodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk za

terdagmorgen, schriftelijk, adres:,de Heer P.J:de Leeuw, 
Vlierboomstr. 596. · 

-:-:-:-
· PROGRAMil!A JUNIOREN VOOR ZATERDAG 7 APRIL 1956 ., 
-3-45 uur Rava Lens E Terrein Zuiderpark 
-3.- " Lans G- Verburch Terrein 1 
-3-45 11 Lens H- DHL " 2 1 11 Vcrburch-Lcns I Terrein te Poeldijk -3.-
-2.50 11 Lens J. -VVP Terrein 2 
-1.45 11 GDS ' lf te Wateringen ~Lens pup.a . errein 
-l:45 " Lens pup.b.-Valkeniers '.l'errein 1 

-:-:-:;-
OPSTELLINGEN: 

Lens E:als bekend met L.Blogg; res. J.de Gruij
ter en B.Hendricks. 

Lens G:als bekend met P.Straver 
Lens H:als bekend met J.Goemans en P.de Haas, 

J.Jos en E.Hilkhuizen naar l• 
Lens I:als bekend met J.Jos en E.Hilkhuizen. 

G.v.Bc,ek naar i!._. Leider: Dhr.A.Ruijgrok. Samcnkomst:2,15u, 
Thorbc,ckelaan hoek Haagwcg, 

Lens J:als bé-kGrtd met G.v.Beek. Leider: Dhr. ,C.Bogisch. 
Pw,::.llen A: als vorige we,ek. Res. J .Bain. Leider 

· Dhr.P.Jufferm;ns. Same:nkomst : 1.15 uur - Thorbcckelaan hoek 
Haégweg. 

, Pupillen B: als tegen Rava, met .A.Roodbol en 
G.Scipio. Leider : Dhr. A.v.Gastel. 

Afschrijvingen tijdig, schriftelijk aan Dhr. 
P .Meershoek, Luntcrunstraa t 123. , 

- : -: -: -:: -
De laatste dag v.oor opgave voor het sportkamp ••• is 15 April. 

Maak er dus zo langzamerhand haast mee. Mocht je 
het formulier kwijt zijn, dan kan je er bij de onderstaande 
adress'en een krijgen. Anders volstaat trouwens ook een _simpel briefje, mits door een van de ouders ondertekend. Is het nog 
niet zeker of je meekunt, geef je dan toch op, maar vermeldt 
dan op je opgave de eventuGle reden, waarom je je opgave la-- ter Z0l' kunnen moeten intrekken. " 
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. ·. ·De aarune-ldi~gen 'kunnen 6:;cl:)ieden . bij : 
- Dhr.E.Sarolea, Tomat_enstl'.aat 5 en Dhr,A.v.Ga-ste1; Tomaten-' 

straat 166. c 

Resullaten van 31 maart en 
Senioren 

Lens 1 - HBSV 1 0-1 
Lens 2 tRijswijk3 3;-6 
Delfia 2 -Lens 3 1-0 
Lens 4 -Delfia 3 9-1 
Léns 7 -Archip.7 2-2 
Pu12illen 
Lens A -Velo 0-3 

-:--:-:-: 
2 a12ril 1956, 

Junioren· 
Lens A - Naaldwijk 

· , VVP - Lens B 
Lens C - Moa 
Lens D - Juventas 
Lens F - Den Hoorn 
VVP - . - Lens G 
GD,A - Lens H 
Rava - Lens I 
Lens J - VVP g 

De punten120.t. · t . 

5-0 
3-1' 
uitg. 

11-0 
· 0-1 

2-4 
1-0 
1-3 
0-5 

· De toestand is er voor de senioren na dit Paas-_ 
.weekend niet beter op geworden. Voor Lens 1 en 2 wordt de si
tua.tie steeds .hachelijker en ook het fü.rde is er nog niet. Ge
lukkig stelde Lens 4 zich definitief veilig. Lens 7 leverde 
een goede prestatie. De 5 seniore~wedstrijden leverden 3 pur..
ten op. De 8 -juniorenelftallep schopten 8 punten bij elkaar. 
Lens A zorgde w_ecr eens voor een zege en Lens D behaalde al
weer een grote ovel'winning. ·De nederlaag_ van Le;ns F was z0ser 
0eryol. Het ene pupilleneift.al, dat in het veld kwam bleef 
met lege handen. 
De stand na 23 voetbalweken: 
Senioren 100 • 31 15 54 , 7-7 · 
Junioren 122 60 15 ',47 133 
Pupillen 16 3 3 10 9 

totaal 238 ·. 94 33 111 219 

242.:.268 
342,-274 ' 
16- 39 

0.77 
1.09 
0.56 

600-581 - 0.92 
. 

==================================== Po.ttenki,iker 

VARIAD. ' d f.l ·.· d t .,.... d I'b .. 1nsdag wer na a oop van e ra1u1ng op e JS aan 
·een paar blauwe gyms_choenen gevonden. _ _ · · 

-Zondag bleef op· Ocken'burgh achter een Lehskous, een 
handdoek en een zeepdoos. De yorige week werd aldaar aange-· 
troffen een handdoek, washandje en zeep. 

D~ze artikden·zijn terug te bekomen bij Dhr.A.v.Gastel, 
Toma-tcnstraat 166. · · 
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VAN DOEL TOT DOEL • , 

: Voorzover heit ons zonàer wedstrijdverslagen mogelijk 
is, willen we toch uit de losse mededelingen die we hoorden 
en vedstrijdgedeelten die we zelf zagen,. trachten een kort 
overzicht te geven van· de gebeurtenissen die d:i, t weqk_end pp 
~ volden plaats gr,::,pen, . . _ .. 

. Lens l bûgorï ·tegen HPSV uitstekend en met enthousias-
te en· goed opgezGtte aanvallen werd-de politi8-VGste·bcdreigd. 
:Jndrmks goede schoten bleGf het voorlopig echter 0-0. De Zui
àerparkers ontworste],den zich wat van de druk, maar hun aan
vallEm waren meestal van elk .gevaar ontbloot. Wel slaagde Lens 
Jr in bij een scrimmage te scoren, maar het doelpunt werd we- · 

, · gens buitenspel afgtkourd. In de tweede helft werden de HPSV
:1anvallen wat gevaarlijker, terwijl Luns or beslist minder, van 
eerccht bracht dan voor de rust. Het schijnt verschillende 

. van or:ze spelers nu 0Emnmal n·ict mogelijk te zijn 90 minuten 
Lang tè vechten voor een goed rc,sultaat. Uiteen v1:.n de politie:.. 

. . .. 
~ar,.vallen ontstond oen verwarde situatie voor ons doel en 
daaruit nam HPSV de leiding. Toen enfge tijd later Gen van 
de be zookende backs de bal met de hand uit het· doel ·sloeg, had 
ie arbiter nic:ts gezien, zodat ons een pc.nalty onthouden werd, 
ter"ijl de HPSV-grc.nsrcchtor. zó vl&gde, dat dit signa:il de, 
schLidsrcchtor wel moest ontgaan. Ltèns kï"am vervolgens sterk 
:ipzotten, ·maar steeds keerden keeper, br.cks, paal en lat do 
schoten. Het was en blc:cf 0-1. • · 

Het tweede. spoelde een belangrijke wE'dstrijd tegen 
Rijswijk, 3 met een van een dt-rnl der spelers zodanig gübrek aan· 
enthousiasme, dat het leek, alsof de spelers er alleen maar 
behoefte aan nebben zp spoedig mogc:lijk te ·degraderen. Rijs-
vi k nam de leidiijg, m1:ar Lens slaagde ürin gelijk te maken. , 
roch hadden de bezockc.rs dankzij een buitenspelgoal bij rust 
ee:ri 2-1 voorsprong. N" de rust leek· he\ c:r in hct begin op, 
alsof Lens regeTrecht op de zege afstevende, want Rijswijk 
kwam er vrijwel· niet um te,pas. PÓch, m,iar ook ·een schrome
lijk, tekort aan kunde stonden echter goals in de weg. Welis
waar maakte A~Hoefnagel een zeer fraai ·doelpunt, maar· om on
begrijpelijke redenen iverd dit afgekeurd; Rijswijk kwam wee± 
wat in· de aanval en legde daarmede metc.en de lekke toestand 

· van de verdédiging van onze re:- erves bloot; 1'•ant door onbe
grijpelijke blunder·s in onze de:fensie en· een. ontst.oll-ünd ge
brek aan· doorz8t-tingsvermogen in onze ~,,inva'l. was bij. hçt EOind-

.•• ,- 1 ~' '. 
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Ook voor de derde pooi'- bes.tand weer een flinke belang
langstelling. hoewel iets minder dan de vorige week. 
;faarschijnlijk zu~len de :feestdagen hieraan wel· debet 
zijn. Van 34 leden en donateurs ontvingen we een inge-
yulrl _formulier. ])e t0tale inleg bedroeg f. 21. î5. · 
Yfederom bleek hoe moeilijk het is om ·alle we:lstrijd
uitslagen goed te voorspellenT naar daardoor stijgen 
de kans.en oln voor een :gremie in aanmerking te kon:en.. 
Deze week was het hoogst behaalde aantal : 8 punten. 
~:iervoor zorgden : H.Ropp_enbrouwers, P .Krol ( wat een· 
feeling), J.J:Kramps en R.Ïléahieu. Zij delen dus de 
premie van f.10.88 en ontvangen elk f. 2.72 ... 
Zondag a.s. worden ,er in verband met de wedstrijd 
Belgic - Hollanél. geen wedstrijden gespeeld. , 
We stellen ons voor toch mot onze voetbal,ool door t~ 
gaan, en de wedstrijd Belgie - Holland als inzet te 
nemen. 
Eet is de bedoeling dat U zowel de ruststand als de 
eindstand goed voorspeld.· 
De premie ·::,Jlke O;J de norir:ale wijz.e wor:'lt vaGtgestel:l, 
komt ten goede aan dei;ene(n) die .zowel de rust- ·als 
C].·nAst"a•-1 c0a~ ~e~~+ 1.·~~••r1l~ ,., .~•. ;_,vv ,_ -- ..,_..,; · -•!;..}t;'.v ~•---:1.• 
J,:0t1ht ti:een va..1---d,, Jcclneners beide standen.goed voor
spellen, dan wprdt de ,prenie ui tgelceerd aai1 hen die 
de eind-uitslag goed hebben gera'10:n. · ., 
De inleg, waarvoor U dus eemnaa1· de rust- -en e'indstand. 
kunt invullen bedr:9-agt f. -. 25. Ook tha;rn is het 
mogelijk 4 kolonmen in te vullen a raison van f. 1.--. 
V:e verwachten ook deze we'ek .v,ee1: oen• ,~:root acntal • 
forr.:ulieren. 
De inlevering kan aeze we.ek weer g.:;::;clüci!011 bij : ·, 
J .Ifoozenburg, · Heeswijplein 37, P .Krol, Suezka<l.e 53; 
A.Hoefnagel, Tomatenstraat 243, :-L::oukes,2e> Sch1;.y"tstr. 
no.60. 
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1956. 
Dit formulier in te zenden~· 

1 • BFLG IE - liEDERLAlID: 

2 • BELG IE - îIBDERLAlID: 

3. BELGIE - NEDERLAND: 

4. :i3ELG IE - l:E D:'::RLAND: 

Inleg; f. 
Naam: 

LEUS -VOETBALPOOL • 

;RUSTSTAND 'EI1'1DSTÀND. 

Adres : 

ZONDAG 8 APRIL 1956. 

.9.21!:l.Dit formulier door deelnemer te behouden. 

1. BELG IE - :i'IBDERLAt'ill : 

2 • · BELG IE - I-IBJ:1ERLAlID: 

3 ~ BI,LGIE - . lIBDERLA:î'ID: 

4 • BELG IE - HEDERLAIID: 

Inleg: f. 

Haam: 

RUSTSTAlID EilIDSTAî:iD. 

Adres 
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signaal de stand q~J .. Voor Rijswijk 3 •••• 

/ Lens· A behaalde een 5-0 overwinning op Naaldwijk. 
Onze spelers waren in de meeste duels baas over hun tegen
standers, zodat de ruime. uitslag niet eens geflatteerd is. Het· 
eerste doelptU).t; iat nàgal lahg op zich liet wachten, was van 
prima gehaite en was 'het resu;I. taat van ks:urig .sa.menspel. Dat 

. er niet veel meer doelpunten. vielen, was het gevolg van de 
· Naaldwijkse buitenspelval, waar onze spelers zich nogal eens 

iri·lieten vangen. ' 
Het vierde kreeg bezoek van een m:gental van Delfia 3 

en ·greep dèze ·gelegenheid aan, om zich .in veiligheid. to brengen. 
Het duurde overigens heel .lang voor het eerste do_elpunt kon 
worden aangetekend. In de tweede helft, die met een 3-0 voor
sprong begonnen werd·, ging het beter dan in de eerste en er 
word zelfs getracht goed 'i,oetbal tè, spelen.' Dclfia profi te0rde 
van een fout voor ons doel en scoorde tegen. Toen kwam de Lcns
doelpuntonmachinc w,"t betor op to8ren en fabricE.>erde nog 6 tref
fers ( hot grootste ded in dé. laatste 25 minuten, waaronder . 
enkele van got;do makelij ), zodat een 9-1 overwinning genoteerd 
kon vierden. · · 

LE.ns G bedwong voor de tweede maal in successie VVP 
v1cliswaar niet met zulke ,grote. cijfers als de, weck tevoren, 
doch VVP bood goed-, partij en.kre;eg ditmaal geen inzinking. 
Voor de. rust. was Lüns iets sterker en á.,mkzij P;Kempcr on J. 
Middendorp draaiden wij niet 2-0. Maar daarna kymmon de Zuidcr
parkers opzet.ten. V/e hicldert goed stand, totdat die strafschop 
kwam. Er was voor keeper Straver geert houden aan :2-1. VVP 
drukte nog eens extra door en kort daarop was; hét gelijk. Het 
werd nu span_mmd. · Zo spanmmd•,' dat, toen wij een penalty kregen,' 
niemand deze wilde nomen. Zilfs Paul fü,l<:et niet .,Maar hij moest 
er toch aan gclov,m. En het resultaat ? Een listig schuivertje 
in de hoek en VVP !<:on aftrappen. Tem;lottG stelde· John Midden
dorp de· z,:ge veilig mot een model-dropkick. Er word behoorlijk 
gespeeld, waarbij' spociaal W. Vendcrbos ,rn. L.Nowce in goede vorm 
staken. H. de Haas gaf naast e·en redelijke backpartij ook zijn 
wekelijks nummertje ." kqnkercn II ten beste. Dit laatste moet 
hij maar;;ens achterwege la'ten: Het wordt zo bar vervelend op 
den duur ! - · - • 

Lens 3 speelde een behoorlijJ,;e wedstr.ijd tegen .het 
· hoger gekla.s1,eer.de DeH!ia 2. Dr, Delftsé gastheren hadden ge-. 

rtoeg te stellen met onz'e jongens, maar aan beide' zijden bleven 
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------------------------------------------------------------· de· verdedágingen meester van het terrein, forwijl de· voo·r
hoeden in schotvaardigheid te kort sèhoten. Vooral onze aan-

. valslinie bracht vele fráaic kansen c!II zeep. Het elilige doel
punt was eigenlijk een ongeluksgoal. Een van de lat terug
springende bal sloeg in het gezicht van Lelieveld on caram
boloerde vervolgens in ons net. De - Engelse - leiding was 
uitstekend. 

De wedstrij"d van Lens D tegen Juventas ging voor 
de rust gelijk op, màar Lens was beter in de ·afwerking. De 
4-0 ruststand was dan ook geflatteerd. In de tweede helft was 
Lens voortdurend in. dC' aanval. 7 Doelpun.ten waren ·er het ge
volg •van, zodat het telraam bij het einde een 11-0 stand 
ui twscs. · -

Het is ons F-elftal na de zege op koploper Velo 
niet g~lukt ook de andere kandidaat voor de eerste plaats, 
Den Hoorn·, "en ned0rlaag to,c te 1Jr, ngen. Voor de· rust waren 
onzo jongens ovor het alg,mEien sterker, maar voor het doel 

·wjldc het niet lukken. Een,van de uitvallen van de gasten 
l0v0rde hen na 10 minuten een doelpunt op door hun rechts
bui t. n. Na de rust waren de bordjes echter vcrhangen E:n rms 
Den Hoorn het meest in de aanval. Tot doelpunten kwamen zij 
echtc,r niet m,er. T,gen het einde v::n "do wedstrijd deden 
onze jongE-ns nog v.:.-rwoc.de pogingen om een gelijk spel uit 
hut vuur te slepen, maar tevGrgc,efs. De si;and bl"ef 1-0 voor 
de gasten, die do ov~rwinning door hun iets beter spel wal 
verdianden. - , · 

Het zevende was in do eerste helft iets minder 
. 'g.àn het bezoekende Archipel 7 Eón de 1:.0 achterstand met rust 

gaf de verhouding wel' goed weer. Nadat de bezoekers. er ïn de 
.tweede helft 2-0 van·gemaakt hadden, ging echter het-vuur bij 
ons 7e ]:,randen. De achterstand werd verkleind en onder groot 
enthousiasme werd zelfs gelijk gemaakt. Bij het eindsignaal 
was hGt nog steeds 2-2.he~cm goed rcsult9at ! • 

, Lens ·J moest wederom 1J1et 9 man doen ·en was dus 
bij voorbaat geslagen. Keeper v;d.Ruijtenb-ock moe:st ondanks 
zijn iJver 5 keer vissen en· hoe vooral·stopper Wamsteeker·_ 
zich ook inspande, de eer kon niet worden gered. Het mag 
worden vermeld,· dat. VVP in de tweede. helft slechts één keer 
wist te scoren.· 

Het !-tiental heeft een. verdiende 3-1 overwinning 
behaald op ;;,:.n lang niet mals Rava. kns begon direct flink ' 
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op te zetten, maar de achterhoede van Rava bleek niet gemak

.kelijk van de kook te brengen. Na een kwartiel:' " haalde Ton 
. , van Zeeland de nul van het scoringsoord ". In de tweede .helft 

' bleef Lens in de meerderheid, màar nadat Nico de Boer de voor
spro~g verdubbeld had, kwam.en de Zuiderparkers in het of'fen- · 
sief. Dit leidde 10 min. voor .het einde tot een doelpunt (i-2). 
Onze verdediging moest nu alle zeilen bijzetten cm het te kun
hon klaren. Toen Ónkele minuten voor tijd Ton van Zeeland num
mer drie aantekende, was door Lens I de volle buit van 2 pun
tcm uit een spannende wedstrijd gedistilleerd. 

Evenals Lens G spee:j.de het H-elftal zaterdag de re-
turn match van de week tevoren. Hier iyas de tcgc.nstander eve~

,eens dé concurrent voor de tweede plaats, maar hier moest beide 
malen de winst aan de mededinger gelaton worden. Viel tenslotte 
G I s overwinning de ze maal klei nor uit dan de woék tevoren, H I s 
nedel"laag was eveneeas meer "· bescheiden n. Met 1-0 bleven ~ 
punten aan GDA. Het was een ·wèdstriJd waarin de achtÓrhocden 
de strijd beheersten. De onze kreeg echter he·t meeste werk te 
vürzei;ten. In ·de eerste helft ging de strijd nog regelmatig 
h;:cn en weer en·krüeg Lens erikE,le goede kensen tot scoren. 
Succes kwc,m echter aan de and.ere kant, waár te lang wachten 
met v•egvmrken à.oor de Loosduiners werd afgestraft .. In de, twee
de hclft waren de rood-witten·niet. voor oas doel weg te slaan. 
Tot scoren kwamen zij echter nfot meer; Veel goede kansen kre
gen zij trouwc,ns ook nfot, want onze verdediging had er goed 
het oog in.OT~tte_ zij vermeld, dàt Guido Halleen zijn kec-. 
p~rcloopbaan ·- ·voorlopig '? - afsloot met het stoppen van een 
J.JOnal ty. 0 

LENSERS OP HET (iLECHTE PAil .. 
Dat is een senàationcle titel, voor een stukje in de 

Lensrevue. Den verWs~cht men i~t,; te zullen lezen over leden,. 
die een' tegenstand€1r in puin· slaan, een scheîdsrechter moles
teren of horloges en portefeuilles ontvreemden. En zo iets 
komt in Lens voor zover wij we.ten niet', ·.ar. <Tunioren of pu
pillen, die in een stil hoekje v_an 0ckenburgh een bal· laten 
leeglopen om helfl in hun· koffertje mee naar huis- te rn:men, zijn 
in onze club waarschijnlijk niet te vind,m. 

Maar als éen stelletje •jongens ergens aan het trap
·p,m is, de bal in de sloot vèrdwijnt &n dêzè jongens hem daar, 
maar rus·t ig la ten liggen, " omdat ze er niet bij lfonncn ", dan 

, 
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steelt, ·In beide gevallen is hat een strop . voor .de vereniging 
'{an ongeveer 25. gulden. Alleen, de ,diuf is iets v0rstandigor, · viant dio heeft or zelf tenminste nog voordeel van. Natuurlijk, 
er is nog een kansje, dat de dobberende bal teruggevonden wordt. 

lc,ar helaas blijkt maar al te vaak è.e v.inder iemand te zijn, ic hot u,n bui tcnk&nsjc vindt, zo g. oedkoop aan een voetbal 
c. komen, Dat blijkt wel uit het feit, dat we sinds scpt0mber 

, .• ballon kwijt rac.kton ! 
/ Wat je dan moet doen, als je zelf de bal niet kunt 
c:;pvissen ? , Ecm ~eider ',)f bc~urslicl waarschuwen natuurlijk. 
Die zijn meestal niet te beroerd om even te helpen, 

En voor "ie het wat angstig vindt om met een "Mijn-h er, .ik heb een bal in de sloot getrapt " bij een bc.stuurslid,, 
of 1 idcr afl!l te komen, zij nog vermeld, dat nog.nimmer in de g .schi"fümis vi:n Lens c~·n dc.rgólijke· functionaris een jU!'iOr met huid en hm:r. verslonden hu,ft ! , . r· Vulcr;.no 
E,.n mooi initiatief. 

, In he~bè·gü, veen dit scizo,:,n k·,1,·.mcn enkele junioren 
vr,n hè. t E-elfbl met het voorstel met dit elftal onder leiding ven hun ·elftalleider te g:.0.1,n trcinE.n. Hi, ts bijzond0rs is zo
is,ts nie:twcar. HoLveel clul:s en hocvu,l elftallen treinen er niet regelmatig. Me.ar hclac.s ligt bij ons de zae.k wol iets and·-rs en i2ts mocj.lijker. Een "riormc.10 -11

' v-..-ri2niging trHint op 
ZJ.Jn voc>tbnlve:ld. Een ."Ockcnburg "vereniging och ter ke.n daar,op slechts op b0paalde uren terecht. Er meest dus •oen andere 

.ccfcngclegenheid gevonden worden. Mc,n dacht ,:,an Zuiderpark, 
st:t,and,, ijsbaan Sportlaan en kwam, toen die onder we-ter gezet werd krocht op con stukje ·gras ergens tegen de dui:ri.1n. D"nr 
werd de 'gehele win t0r, zelfs E.enmaal in de s.necuw ge: traind. 
Momcntcrol, nu do ijsbaan weer ,speelwei is, zijn de omstandighoden weer veel gunstiger. Het inithtief heeft navolging ge
vonden. Ook het G-clftal 'en het H-elftal oefenen nu wekelijks, 
terwijl bij een ander elftal ook g<::probu,rd wordt een vaste CGfonmiddag te bepalen. 

Bij het elftal dat het. vroegst begon, zijn de re
sultaten al duidelijk waarneembaar" Bij de andere elftallen zullen die niet uitblijven. 

Zulke ideëén zijn vruchtbaar ! Hulde aan deg&nen · die er op b 0 cmen • , · · · Vu_lcano. · ------------------------------------••--------------, =--------- -
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LENS ' ZAKÀGENDA .. 

yrijdag 13 April : 20.00 uur Bestuurswergadering t.h.v. ~hr. 

Zaterdag·l4 " 
Zondag 15 " 
Maandag 16 " 
Woensdag 18 " 

W.Praalder. 

Lens A-E-F-H-I-:• ~up.A e;,_ B . 
Lens l-_g_-1-4-6-]-B-C-D-J 
Clubavond ! · . . · 
De Woensdagmidd~gclub • 

=================.::===============·=;;;· ============= --=-====='. == 

·ER OP OF'ER ONDER ! ! ~ 

. .:_ - . 

Het Doelpuntenfonds. 
Beide spelende elftallen ,brachten het 

van deze, zowel als van de vorige week : _Lens 2 

Lens 4 f.l.55. · ~ 
De s tan·d Pfè:t;. 2 April was·; ; • • • • • f. 
De opbrengst van deze week is • • • f. 
Het saldo per 9 april is. f. 

• 
./ 

OFFICIEEL ·· 

geld binnen 
f.1.95, 

224.06 
3.50 

227.56 
====== 

Bestuursvergadering,· vri;ldag -13 april· om 8 uur ten 

huize van de Heer W. Praalder, Jozef ,Israelslaan 49 Rijswijk. 
. . -~ . . 

•Nederland-Saarlànd, woen~dag 6 juni 1956 Olympisch 

Stadion te Amsterdam, aanvang 19 u'\lr, ·. . -· 

. Prijzen der plaatsen :. Fiëetribune f.7.50, Marathon

tribune f.(,.~ Open~ijvakken I f.4.50, ·openzijvakken II f,3.

staanplaatsen f .1. 50. Aanvragen ui tsiuPend schriftelijk: te 

richt~n aan: Dhr.H.Houkes, 2e Schuytstr.60, uitarlijk•24 April 
1956. l . · . ' 

- : - : --: - :_1 -
De inschrijving voor het Sportkamp sluit óp 15 april. 

Zondag a.s. is dus de laatste dag:, Voor wie het nog niet wisten 
. ' 

-·nog even de adressen, waar je je y,oor deelname kunt melden: 

. ' 

• 



' 
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Tomatenstr.50 (Dlir.E.Sarolea)en Tomatenstr.166(Dhr.A.v.Gastel). 
Hier zijn ook alle ·inlichtingen verkrijgbaar.K . . . ampcomm1ss1e. 

-:--:-:-:-• 
_l;'_:r2,_gral'lma Senioren .~S'!...1'.<?E..d~.f: 15 april 195.§_. · 

-2:30 uur Hillegom 1 - Lens. 1 Leekstr. Hillegom. 
-12 •.. Il Lens ?. - Quick 5 Terrein 1 
--2. 30 Il KRVC 2 - Lens 3 v.Vredenburchweg-Rijswijk. 
-?..30 11 Lens 4 Hoek v.Holland 3 Terrein 1 

-1.15 Il Lens 6 Rij·swijk 7 11 2 
-12.- Il Lens 7 Duno 6 Il 2 

. -:.-:-:- • 
OPSTELLINGEN 
--·····-1Ems.J:.:A. Gen I:an, A.v. Luxemburg,E. v. Laarhoven, J. Walsteijn, 
J .Admiraal ,H.Haket, J. Viüstefeld,F. de Jong ,Rob .Mahieu, J. Ras ,G. 
Vorhaar- Reserven: H.Eisenbwger, J.v.d.Meer en H.Pröpper. 
_Le:!:_g..§.:i:-. : Dhr.J.Willems. Samenkomst: 12.30 uur Café Hierck, 
Apeldoorneelaan ·• I:e reis gaat per bus. ' 

. . , 

Lens 2 : G. Kochi,H.l!elmich,H.Kemper,P.Oranje,R.Wüstefeld, 
A. Hoppêr,1,-;ouwers, P. de Leeuw, V.v. Laar hoven, P. Bergenhenegouwen, · 
L.de Boer,A.v.d.Lans. Reserves: J:Jorink,,J.Boortman. 

Lens 3 : R.Mahieu, A.Bogisch,C.lloogeveen,J,Lelieveld, 
H.Houkes, J, VE-enman,J. Jager, S ,_Vloemans, L.Knijff ,B. Luijckx, J. 
Suijkerbuick. Reserves : B.v.Velzen,M.Semeijn. · 

Lens 4 : J.Frijters,P.Krol,Ph.de Heer,A.v.Gastel,J.v.We.s
ting, H.v.Niel,F.Schippers,J,Kuijpers,G.LaJ!!.,H.Naastepad,H.v. 
Weàting. Reserves.: L.Bom en·J.v,Luxemburg. 

Lens 6 : H.Molenkamp,W.Klünnen,E.Lëwesteijn,K.Vlallaart, 
R.Becker, G. v .Agthoven-, P, v. Onna ,A. Onderwater ,M.Hollander, L. · 
Niessen,J.Brochard. Reserves-:-: G.Lam en C.Bogisch. 

: <- -

Lens 7 : A.Blok,J.Ballering,A.Krol,F.Mourik,H.v.d.Bogaardt,. 
J.Bontje,E.Sarolea,H.v.Rijn,H.Mulder,H.Janssen,J.Bom? Reserve; 
P.v.OnE._a. 

-:-=:-:-
Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 

~aterdagmorgen,· adres : Dhr.P.J.de Leeuw, Vlierboomstr.596. 
-:-:-:..:-

. ' 
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---------------------------------------~---------------------
Programma Junioren voor zaterdag, 14 april 1956. 
-3.15u ADO - Lens A Ter_rein z.uiderpark. 
-2.30 ·Lens-E- Valkeniers Terrein 1 Lokaal 1 
-2. 30 Lens F- Quick Steps •~ 2 " 2 
-j. 4 5 · Lens H- Wilhelmus " 1 " 1 
"3.45 Lens I- RKAVV "' 2 " 2 
'-1. 45 Pupillen A-KRVC " 1 " 1 
-1.45 " B-VVP " 2 " 2 

Pro@:amma Junioren voor zondag,15 april 1956 
• l.45u Velo - Lens B Terrein Harry Hoekstr.Wateringen. 

3 Lokaal -1.45u Lens C- Velo Terrein 5 
-1.45 Juventas-Lens D Il Qckenburgh 
-1.15 DHBRK Lens J Il' ~ckenburgh. 

-:-:-:-
OPSTELLINGEN 

, Lens A R.v.Westing, P.Jans,J.v.d.Meer,C.Meers-· 
hoek,N.de Gruijter,C.Veldink,J.v.Bussel,H.Pröpper,A.Burghouwt, 
C.Fortman,H:Beijersbergen v.H .• Reserves F.He,rens,P.v.d. 
Geest. Leider : Dhr.J.Willems. ' 

Lens B : als bekend.· Reserve J. de Heer en !f.Dietz. 

Lens C : A.Lunet,J.Stoltenberg,S.Dijkstra;J-,Broek
haus ,M.Frankei;,,, A. Loykens ,G. Jehee, Th .v. d.Mark ,A.v. d, Laan,H. · ', 
'Witters, J.Brussel. Reserves: T.Knijff en C.Herold. 

Lens D als bekend.· Rese~ve : A.Luttermán''·ê~ ë';' 
v.d.Zijden. 

Lens E: als bekend met j.de Gruyter en L;Blogg. · 
Reserve F.de Groot. 

Lens F als bekend. Reserve J .Mol • Leider: 
.Dhr.G.Kemperman. , 

Lens H mot W, Vcnderbos: , Reserve :H.Raaij-
makers1 P. Wisse. . 
· Lèns I : als bekend met G.Halleen. R.èserve:F.Wam-
ste)tker. Leider: Dhr.P.v"Elferen. 

Lens J speelt op Zondag, W.v.Ruijtenbeek,H.Raay
makers, F. Wàmsteker ,R.Decker-Kle,i jn,S .li:eerens, L. ter Meer, J. 
Schuttenhelm,P.v.Pelt,G.v.Beek,J.Broekhaus,V.Nowee.Reserve: 
P.Wisse,J.Olyhoek en J.Nuy. Leider : Dhr.A.Ruijgrok. 

Pupillen A :als bekend ~et A.Roodbol. Leider: 
Dhr .P. Juffernans. 

' 

' , 
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- - - , ·. - , . . -· . - . ', 

Pupillen B: als ~ekend. Leider : Dhr.A.v.Gastel. · 
-:-:-:-

Wijziging Secretariaat Junioréncommissie •.. • 
In verband met drukke werkzaamheden ziet Dhr.P. 

Meersh;;ek·zich tot zijn spijt verplicht het secretariaat in 

ande:,:-e handen over te dragen.· Wij' zijn overtuigd, dat de nieu

we functionaris zijn taak met dezelfde ijver zal vervullen ~ls 

'l:J:Jn vaorganger - aan wie vriJ alle dank vers_chuldigd zijn -

dit deed. Het al.res van.de heer P.v.Elferen, de nieuwe secre
taris, is Appelstraat 90. Niet te vermijden afschrijvingen 
aan dit adres. · 

-:-: ... :-
,Resultaten van 7 en 8 &pril 1956. 

Senioren 
Lens 2 - ADS 2 
-Or.Bl.2- ·Lens 4. 
Puplllen 

4-1 
1-.0 

GDS Lens a 0-8 
Lens b - Valken. 1-0 

Junioren 
Rava - Lens E 
Lens G-Verburch_ 
Lens lf-DHL 
Verburch-Lens I 
Lens J-VVP 

Competi tie-indeli,ng: Teruggetrokken bij Len~ ; 

Juco 

1-1 
16-1 
1-3 
2-2 
2-.3 
RKDEO 6 

De puntenpot.. . . 
Door het terugtrekken van RKDEO 6 raakt Lens.5 

een 4-3 nederlaag kwijt, . 
Rr was verder. deze·zondag maar weinig te doen 

i.v-:n. Belg.i.ë--NeaerJ.,rn.,1 maar toch moesten Lens 2 en 4 aantre

den. Deze t1?ee seniorenwedstrijden leverden 2 punten op, Onze 

re"erves J ever<l.en een goede prestatie. . 
4 punten 
begint af 

. Zaterdag s~eelden 5 juniorenelftallen 
bij elkaar. Lens E en I ·stelden r·at tele=, Lens H 
te·zakken, maar G béhaalde een.monsterzege, · 

' Beide p~piilenelftailen behaalden de volle buit. 

1le stand na 24 ronden_: 
Senioren 101 32 15 54 
Junioren 127 61 17 49 

· Pupillen · 18 5. 3 10 
-... :totaal 246 . 98 · 35 113 

79 
137 -

13 
229 

243-266 
364-284 

25- 39 
632-589 

. o. 78 
1.08 
0.72 

. 0.93 
-----. ---------------------------------

. ,· l' • Pottenkijker • 
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··• De wed ;ti: ij d Beigi ë-Nedexlà.nd hebben ve met intense 
sparming gevolgd, en de ui•tsla,g mef vreu§'de begroet. 
Voor onze inzenders was en nog een' extra spannini;;,:, 
Ti,jdens de rust waren er nog negen de.0 lnemers, die 
met de hoJp op een i;;,:oede uitslag de tweede helft 
tei;;,:emoe·t konöen zien. T.och ,~as ër bij het· einde van 
de-,·:eds.trijd slechts éé,1' inzénder die het bi,j het 
r~chte eind had. Dat de doelpunten e:l'g duur zouden 

-~ .. 

'zi,jn~,hadden vele i.nzenders ver, acht, doch dat het 
bij een doelpunt zou ~lijven wist alleen de heer 
C.Röttgering, aan wie dus de deze week beschikbare 
premie van f .8.13 zal worden ui ti;;,:ek'e~rd. .. - ' 

Voer a.s.Zondag weer een normaal forITulier. 
U •:.eet hoe het-gaat. Wint de tt.uisclub da:i vult U in 1 
denkt U dat de bezoekets vinren dan vult U in 2., en 
geeft_ 'U aan e'.'n. geli.j 's.:ëpeJ. de ·;o'.Jr '.:e~r, Ç,~;, yu,).t _U · 
in.: X. Voor els:e goed voor.spelde v,ec..strlJcl ,<:1.Jgt U 
1 punt. Ii, totaal kunt U dus 13 pun,ten· beh:J.le,1. 
De inlee bedraaet von elke ·rerticale kolo.:D. f .-~25. 

, U kunt äu.·s voor ...,1 k..;-vartje G3·i;'! 1:.a~~sje Y~f,;·3?:1 .J:er'.r.'i.jl 
per form:lier tenl'oo3ste f. l.- kan 'iiOi:ótrn in,;;elegd. 
\~ vertrou~en dat de leden eti do~ateQrB die tot hecien 
niet deelname, voor a. s,Zondag everieens ef-n ,,ansje , 
zullen W'.3.!Ten. lnleverin,r v"n de fórnr..ilieren voor 
Zaterdagavond bi.j : J.RÖozenbUrg;Heesr;i,jkplein 37; 
P.Krol,Suezkade 53; A.Hoefnagel,Tomatenstraat 243; 
H.Houkes,2e 8chuytstraat 60 •. Inlichtingen eveneens 
aan deze adressen. · 
HILIEGO,•ii - I,B;;,s, 

,, 

De reis naar Hillegom z·al •door onze spel2rs ·11edero• 
per ,bus ïiorden ~ernaakt.' Vertrek vauaf cris clubgebouw 
Cafe Hierck, Apeldoornselaan 46.· · · · 
Zoals ge~oonlijk he~ben ~e voor ~nze supporters 
plaatsen gereserveerd. De kosten bedragen voor 
senioren en donateurs f, 2~-; voor ,junioren f. 1,-; 
\ie rekenen op een groot aantal sÎ.1pporters. Nog is. 
de kans''niet verloren. _UI., 'aanwezigheid zal 011:~e spelers 
tot goed;:; resultc~tén st·iï:1~~lererio , ' 

' 
., 
•', 



, R,K,V.V,''IBlHG _E1J SNEL" •. 

C · 0 P Y · (:!,_e_;,temd voor deelaemer) 
\l"EDSTRIJDEN, 15 APR II, 1956 

R ~ K. V ~Y. "IEJI..I.~ .J!JP. B]":êL~ 

OB;!;Qil~'E,.;1 ( In _te zenden .J 
WED5TBI JDEN, 15 APRIL l 9 56. 

THUISCLUB BEzomRs-·7-· ~- 2j ~_-imi·;,cr:ui'-.---BEZOEKERS 11 2 

Roda Sport 
Limbur gia 

/D"0"do 
.àm.sterdam 
v.v.v. 
N.A.C. 

Vitesse 
.,\.lkmaar 

LJ"H"S" 
M.V ;V·. 

Fortuna 
Ei ndhove11 

Excelsior 
A,D,O. ' 

' 

Î j I j j R~da Sp?rt 
L1mburg1a 

1 1 1 1 : n.o.s. 
. Amsterdam 

' . :t.,jax V.V.V. -
NOAD NaA.C. 
Rigtersbleek ·· Vitesse 
Enschede .Alkmaar 
Elinlrnij k ; 1 S.H. S. 
G"Va.A"V. · 1 J M"V.V. 

Fortuna 
Eindhoven 

Excelsior 
A,D.O • 
A.,j ax 
NOAD 

Rigtersble 
Enschede 
Elinkwi j k 
G.V.A.V. 

P • .:i, V. , Rap id 1 
P"Sa•V. +---+--+--+----+ Rap id 

S, V, V. filittardia. S.V.V, 

C,V.V. ' Q,Uick 

RESERVE-WEDSTRIJDEN. 

V. C, S. 
L.F· .. c. 

Rapid.i tas 
H.:!3. So 

Si ttardia 

+--+--+--+---+ c.v.v. Q,uick 

RESERVE-WEDSTRIJDEN, 

rl 1 1 1 V.C.5. ' ~apiditas ~~----·-+· L,F,C, H,B,S, 

====··:...:· -- 1 t·=l=:1::-_-_,_,--_-= - -.--:::::::=.:..--= :·-~--
Inlé.t f. naam 
. Adres : 

Inleg f, Naam: 
Adres· 

ek 

' 

---+---

Doorhalingen maken formulier 
ongeldig.Uiterlijk Zaterdag 
inzenden • 

Dolnhalingen maken formulier 
ongeldig.Ui terli,jl< Zaterdag 
inzenden, 

-· 

. 

,· 
3 ·4 i 

--

·-

' i 
1 

1 . 
' • 1 

i 
1 

-1 

' 
'i 

.::::i 

f\) 

V1 
-1'>-

• 
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----------------------------~------------------------------
De staridén bij'Iiens 5 en 6· zijn -: -, , 

3e klas H 
,ÎFlam.6 

1;e klas N 
Westerkw.5 14 24 54°-21 13 22 4G-:12 
Lens 5 14 20 62-27 ,(Wilh.7 12 17 ,34-15 
Wass.5 16 20 · 56-40 'Vlest.7 13 ' .., 

.1. 1 .30-21 
VVP 4 14 18 67-28 Rijsw.7 13 16 31-26 
RKAVV 4 13 14 50-36 , vcs 6 12 13 28--18 

Archipel 5 15 10 37-55 . VVP 7 14 12 23-36 
Maasstr.4 14 8 36-52 Lens 6 13 8 20-33 
SOA 4 x) 14 5 28-105 :. · VDS 5 9 4 12-31 

Wilhe½/xj 12 3 30-56 ._RKA~, 13 l 15-47 
x) 2 pnt. -in mind.w .• stakén x) 

. 

xx) idem wegens n.o . 
2 pnt. in mind.w.n.o·. 

. DEGRADATIEWEDSTRIJDEN • 
. Toen Lens vorig jaar·,met grote ·vreugde de kampioen

schappen van Lens l e·n 4 begroette en met voldoening vernam, 

dat het der.de elftal door een waarlijk prachtige eindspurt het· 

2e klasseschap behield, na lange tijd reddeloos geleken. te heb-

· ben, zal wel niemand verwacht hebben, dat wij 10 maanden later 

geconfronteerd zouden worden, mat degradatiegevaar. voor onze 

drie hoogste elftallen. · · 
Een blik op de"standen leert echter, dat dit ge

vaar in _volle omvang aanwez•ig is., 
Lens 1 staat onderaan en heeft nog 5 v1edstrijden 

~ . . . 

voor de boeg. De acht~rstantl h<?draagt 5 punten op Alphen ep 

TYBB 1 die hetzelfcle aantal wedstrijden hebben ges]?eold en 4 

· punten op VVSB, é'at ech-ter ·zelfs een wedstrijd L:inder ·z,:celde. 

Nog te spelen zijn : thuis : Alphen en Laakkwartier, uit .. 

VVP, Hillegom en Ripperda. · 
Het tweede staat, met nog 3 wedstrijden voor de 

' boeg, 11eliswaar 4 punten vl>6r• op DHL3, maar de Delftenaren · 

hebben dan o.ó~ 2 wed.strijden m:i:nder gespeeld... Rijswijk 3 

staat er het"èlfde voor al's onze reserv,es,. Lens 2 krijgt thuis 

nog Q.uick 5 en uit AD08 en :QHL 3 ( ï) . · · ' 
- · · , Ons derde tenslotte staat· l punt voor op Graaf Wil

lem II-Vac 2 en Rijswijk 4, maar deze clubs hebben resp. 1 en 

2 wedstrijden minder gespeeld d~•Lens 3. En dat, terwijl.het 

.derde nog slechts -twee uitwedstrijden voor .de boeg heeft ·n.·l. 
Duno 2 (3e _) en koplo.per KRv·c .2. 
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Men ziet dus, dat de posities allesbehalve rooskleu

:tig zijn. Maar'ieder zal het met ons eens zijn, dat de spelers 

van deze elftallen zich in de resterende wedstrijden zo moge

lijk voor meer dan 100 procent zullen moeten geven om de drei

gingen af te wenden. 
Veer deze drie top-elftallen is elke wedstrijd van 

nu af een degradatiewedstrijd, waarin het er om gaat, er op 

of er onder •. 
Deze elftallen zullen bezield moeten zijn met de 

vechtlust, die Lens 1 ten toon spreidde, toen in 1950 het 4e 

klasseschap verdedigd ·moest word.en. 
Degradatiewedstrijden dus, die van elke speler volle

dige inzet van alle krachten vragen. 
Op de Lensers, die niet.in een van onze topelftallen 

spelen rust de plicht, door hun aanwezigheid en aanmoedigingen 

- onze spelers te stimuleren. 
Het parool zij : Degradéfen? NO 9 IT !! ! 

VARIA. 
-In huize de Leeuw is het feest geweest. Dinsdag is nl. 

Ini de Leeuw in het')luwelijk getreden met M.v.Hooff. Wij wen

sen de familie de Leeuw van harte geluk en het bruidspaar het 

bekende slot van vele sprookjes : "en zij leefden nog lang 
en gelukkig 11 • · • 

-Hans is de naam van de zoon, waarmee het echtpaár 
Coomans-de Jager werd verblijd. Al zijn wij wat laat··met onze 

, gelukwensen, zij zijn er niet minder gemeend om. 
-Bert Thomas mist sinds enige tijd zijn Lens-shirt. Wie 

brengt onze treurende pupil zijn shirt terug? Adres: Valken
boslaan. 

-Paul Mol raakte zijn hemd kwijt. Is er soms e_en junior, 

die er een teveel aan heeft? Dat hij het dan terugbrenge 

naar Tomatenstr.67. 
-Bij A.v.Gaste1; TÓmate;,str .• 166, beviI1dt zich •nog rnn • • 

gele zeepdoos, vorige week zondag op Ockenburgh gevonden. 

VAN DOEL TOT DOEL. 
Lens 2 behaalde 'op ADS een uiterst nuttige zege (4-1). 

_V.V.Laarhoven opende met een kopbal uit een corner dé score. 

De witte bezoekers dienden echter spoedig van repliek. A.v.d. 

Lans zorgde echter met goed doorzetten voor een 2-1 voorsprong 
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bij __ de rust. Een solo-actie van R.Wustefeld bracht de stand· 

op 3~1. Het laatste doelpunt, weer door v.d.Lans gescoord, 

was eveneens een kwestie van indivj.dueel werk._ Een goede beurt 

van Leps 2 1 die hoop. geeft voor de - nabije .: toekomst. 

In een prettig gespeelde wedstrijd leed LPns 4 de 

kleinst mogelijke nederlaag tegen Or .Blaauw 2. Onze achter- · 

hoede had er best het oog in, beter dan de voö:choede, è5e op 

het harde veld en tegen de solide achterhoede ván de gastheren 

moeilijk tot goed spel kon,komen. Jammer was, dat, hoe verdiend 

de overwinning van Oranje Blauw'ook-was, het enige doelpunt 

een sterk buitenspelgeurtje had. 
Lens È heeft zich door Ra.va een punt la·ten ontfut

selen. Het duurde niet làng of éen sterker Lens keek tegen 

een 1-0 achterstand aan,. Voor rust deed zich nog een pracht

kans voor om gelijk te'maken, maar voor open doel werd tegen 

de. paal geschoten. In de tweede helft wás Lens zeer sterk in 

de meerderheid maar zag geen kans de hechte Rava-verdediging · 

uit positie• te- spelen. Een van à.e lat terugstuitende bal werd 

door Leo Blogg naar, de vrijstaande W.Stoové getikt, dié zonder 

~~rzelen inschoot :1-1. Door sleeh.t plaatsen van achterhoede 

en middenli_nie kre'eg de voorhoede verder vrijwel geen 'kans nog 

gevaarlijk te -worden. Het E-elf~al staat nu 8 punten voor op 

V,VP, de naaste concurrent; dat i,chter 5,wedstrijden minder ge-• 

l:lpeGld heeft. '· 
Het G-elftal had aan ·het onderaan. bengelend';' Ver

burch, dat bovendlilen o,,volledig uitkwam; een wel heel zacht-. 

eitje. Met rust was het al 7-1 en het einde kwa;:i met 16-1 in 

ons voordeel. Daarmee w_aren nog lang niet alle. kansen,in tref-
" . ,. ' 

fers omgezet. Gerrie v.Duuren en P.Kemper waren topscorers. met 

elk 5 doelpunten. Het tegenpunt kreeg Verburch Cadeau van Paul· 

Haket en van .•.• de scheidsrechter_. De wedstrijd kostte de -on

.zen z/.J ,weinig insparming, dat ze na afloop een andere tegen

stander zochten. De,ze werd gevonden in de persoon van Dhr. 

Wüst~fel4 die enkele zeer benauwde ogenblikken kreeg te door

staan. Maar hij slaagde erin deze krachtmeting in zijn voor

deel te beslissèn en zegevierend en heelhuids de kluwen van 

G-spcilers van zich af te schudden. 

Lens H ondervond-weer eens, dat men de huid van de 

beer· niet moet verkopen voor h$t .beest geschoten is.'. DHL, met 

10 man, zou een gemakkelijke prooi worden.· Inderdaad leek het 

daar aanvankelijk op. Al binnen een mi-nuut was het 1-0 uit 

, 

' , 

, 
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een penalty wegens hands,-die door Peter de Haas benut werd. 
Lens bleef in de aanval en de gelijkmaker, gevolg van een· 
mistrap van onze r·e·chtsback, leek niet verontrustend. Met· de 
1-1 stand kwam de rust.· Een blUjlder van de referee gaf de 
:Delftenaren de leiding: het voor de tweéde maal spelen van de 
pal door de·speler die een doelschop nam, voordat het leer 
tuiten het strafschopgebied was geweest, moest volgens hem 
Den vrije trap tot 'gevolg hebben ! · Lens trok nu en masse naar 
voren én belegerde. het Delftse doel. Productiviteit bleek ech
ter weer niet de sterkste zijde van de H-aanvalslinie. Het emi~ 
ge doelpunt dat er nog viel, kwam in ons net terecht, zodat 
1-3 het resultaat was. 

Ook bij het J-elftal zag het er naar uit, dat het 
een overwinning zou worden. Na een kwartier stond het nl.2-O. 
VVP zag.echter kans nog voor rust de achterstand te halveren. 
Een v0rkeerd beoordeelde bal betekende de gelijkmaker. Met 
listig spel bezorgde de VVP linksbinnen zijn ploeg de leiding 
en tevens de overwióning, want hoe Lens Jookten aanval trok 
om de bordjes nog te verhangen, het mocht niet baten en het 
bleef 2-3. A.v.G. 
·DE WOEllSDAGMIDDAGULUB "D l b 1 • - eze c :u .can zich tegenwoordig wel in 
een grote belangstelling verheugen. Toch willen wij nog e'(€n 
op het bestaan ervan wijzen. Niet voor "de velen die min of 
meer regelmatig van de partij ,zijn. Ook niet voor deg,men, die 
er wel eens geweest zijn, of althans zeer goed van het bestaan 
van oefengelegenheid op"de hoogte zijn, maar er niet voor voe- .· 
lener gebruik van te maken. Want dat moeten zij zelf weten. 
Maar de nieuwelingen,· die nîet weten dat er op woensdagmiddag. 
door alle Lensjunioren' en pupillen gevoetbald kan worden, die 
weten het nu. Om half drie, ieder woensdag, is het tenster
rein g00IJon1. Kom eens kijken. Het zal je best .bevallen, zo'n 
gezellig onderling wedstrijdje. 

A.v.G. 
--========-=-====--==-=-==========-====-----===------======== . ' , . 



DE LE N,S REVUE 

Redactie:L,de Weert en· A.v.Gastel 
Gironummer: Pen:ri. L·. en S. 3:5. 67. 11 

Secr.: H.Houkes, 2e Schuy.tstr.60,t~l.324721 
Terreinen Ockenburgh, .einde L?-an van Meerdervoort ' -

---------.----------------------- .---------------------- -----
JAARGANG 1955-1956 N°34 19 April 56 

=================================·=========================== 
LENS 1 ZAKAGENDA 

Zaterdag 21 april Lens E - F- G-H-I-J-Pup.a en b 
Zondag 22 11 Lens 1-2-4-J.:6~B-C-_D -

Maandag 23 " Cl ubavond ! ·, , 

· Woensdag 25 11 Woensdagmiddagclub ! 

Vrijdag 27 · "· · Bijeenkomst van J)lco en Juniorepleiders 

= -========- =========-========= ,, =: ===;;::; ·==== . ·======-~ .::::===== 

.. EEN DEVIES: DEGP-~vEREN? NOOIT ! ! 

----------------~ - -------------------,--------------.- .-----
Het doelpuntenfonds. ., 

' . .. 
Deze week ontvingen we van. Lens 2, 3 en Lens 7 resp. 

f.1.15, f.1,45 en f.1,35, Van Lens 1, 4 en 6 hopen we volgen
de week de afrekening te ontvangen. Zou bij Lens 2 A.Hoppen

brouwers,voortaan VO(!r de inning willen zorgen? 
Het saldo. per 9 april was · · • • • . • .. f. 227. 56 
Deze week ontvingen wij ' 3-, 95 
Stand per 16 april- 1956 •...• 231.51 

, , =====:.: 
La-~en v;e · nu samen proberen l),0€; dit s.~izoen de f. 250.-: 

te halen. ! .. 
. · . 

OFFICIEEL ,. · ; , 

- 2.-uur Lens 1 
' ',, 
Laakkwartier· 1- -Terrein l' 

-12.- " ADO 8 ' . Lens 2 · Zuiderpark 

- 3. 30" Ravo..3 
-12.-" (' Lens 5 

.. -12.-. ·" Lens 6 . 

Lens 4 , •Zuiderpark,2e gedeelte· 
Weste:rkwq;rt~er 5 . Terrein· 1 
VDS 5.. t · . 11 2 

-:-:-:.:.. . \ 

OPSTELLINGEN 
Lêns l · - • • ' 
-~-.:A. ten _l!am, J. v. d.Meer,H.KortekaçJ.s ,J .Walsteijn 

J.Admiraal,H.Haket,J.Wüstefeld,F.de Jong,'A.v.Luxemburg,J.Ras, 

,. 

G.Verhaar. Reserves:R.ldahieu Sr,E.v.Laarhoven,R.Wüstefeld.Lei- , . -~----= ...... ,. ,. -
~ 1 Dh:r,J.Willems. 
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Lens 2G.Kochi;H.Helmich,A.Bogisch,P.Oranje,A.Vester, 

A .lfoppenbrouwers, V.v. Laarhoven,B .Luijckx,P .Bergenhenegouwen, 
· J.Suijkèrbuijck,F.v.d.Lans. Reserves: L.de Boer,C.Hoogeveen; 

Lens 4J .Fr~jters ;Ph. de Heer ,P .Krol,,II. v .Niel, J, v. Westing 

A.v.Gastel,F.Schippers,A.Linneweever,H.Naastepad,J,Veenman, 
H.v.Westing. Reserve : A.Krol. 

Lens 5,l E · b , J L . b A G , ''! S , , 
, 1. isen urger, .v. uxem urg, .v. ein,11. emeiJn, 

J.Boortman,G.v.Gein,J.Jorink,G.Lam,H.Mulder,L.Bom,J.Brochard. 
Reserve : H.Janssen. ' 

Lens 6-'BlkW'K1·· E·L .. t··· FM .k-RB k 
h• o , • unnen, . owens eiJn, . ·ouri 1 • ec er, 

Hollander ,M; P. v .• Onna, G. v .Agthoven,H.Molenkamp ,A.Onderwater, 
L.Niessen. Reserve : J.Bontje. 

-:-:-:-:-
PROGRAMMA Ju,HOREN VOOR -ZATERDAG. 21 APRIL 1926. 

".45u Lens E .- Bl.Zwar't Terrein· 1 Lokaal 1 
2.30 VVP Lens F Zuiderpark t/o ADO 
2.30 Lens G - Velo Terrein 1 Lokaal 1 

3.45 Lens H Gr.W.Vac Il 2 Il 2 
2.30 Lens.I - Lens J . ,ï 2 11' 2 
1.45 Pup.A - VVP Il 1 Il 1 
1.45 Pup.B DHBRK . Il 2 Il 2 

·.-:-:-:-:-

PROGRAMMA VOOR ZONDAG 22 APRIL 1956 
l. 15 Lens B - Bl. Zv,art Terrein 3 Lokaal 3 
1.45 \'Te'stl. - Lens C Langebroekweg - Naaldwijk 
1.15 Vlestl. Lens'n ' 11 11 

-:-:-:-:-
OPSTELLINGEN 

Lens B ==...,;c. R.de· Waart,D.Smabers,N.de Gruijter,R.Suij-
kerbuijk,P.v.d.Geest,F.Heerens,C.v.d.Bogaert,J.de Heer,H.Lan

cée, H.Beijersbergen v.H. , J.Groothuis. Reserves: C.v.d.Zij

ders en K.Admiraal. 
Lens C . 
=~-'- als de vorige week.met T.Knijff. Reserve: 

C.Herold en·J.Brockhaus. Samenkomst 12145 uur Haagweg hoek 
Thorbeckelaan. 

'' 
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-------------------------------------------------------------
Lens·D als·d~ vorige week met H.Rooduijn. Ueserve@ : 

A,Lutterman en R,Blok, Samenkomst : 12.15u Haagweg hoek 

Thorbeckelaan. · 
. Lens E als bekend met L.Blogg, en F,de Groot. Reserve: 

C.v.d,Zijden, 

Lens F als bekend. Reserve~, J.Mol, 

Lens G als bekend, Rèserve: H. Goemaris .en R.Roodbol. 

Lens H als bekend. 

Lens I als bekend met P,Wisse. Leider:Dhr,A.Ruijgrok. 

Lens J als bekend met J.Nuy. Reserve : P.v.Pelt. -·---
mans. 

Pup.A als bekend met P.Poillot. Leider 

Pup.Bals bekend met A.Roqdbol. Leider 

Dhr.P.Juffer-. · 

Dhr.E.Sarolea, 

Niet te vermijden afschrijvingen schriftelijk e,an 

Dhr.P.v.Elfere:ii, Appelstr.90. · 
' -

Vl>l>r 1 september a.s',' moeten a,lle voetballers die 

in 1941 zijn geboren, herkeurd worden. Adres: Varkenmarkt 1. 

Tijd: Dinsdag van 4. 3ou - 5, 30u. K0sten f. 1. 50, 

Samenkoms'; van Juco en elftalleiders: 
Op vrijdc.e,- 27 ap;::i1"ä-:-i:ï, worden alle elftalle:'.ders 

in Café Hierck verwacht voor een bijeenkomst met de JUC0 .• Aan .. , 

vang 7.3ou. -:-:-:''-:-,_;_ 

Resultaten van 15 npril l'l.5§_: 
Senio!'en 

Hillegom! 
Lens 2 
KRVC 2 
Lens 4 
Lens 6 
Lens 7 

Lens 1 · 1-4 
Quièk 5 4-4 

- Lens }· 1-0 
- H.v.H,3 9-0 
- Rijsw,7 2-4 

Duno 6 3-1 

De puntenpot; 

Junioren 
VelÓ -:--Len:i'-B 
Lens c .. Velo 
Juventas-Lens D 
DHBRK - Lens J 

6-1 
2-4 
1-12 
1-0 

Het programma van 14 april 
(A-E-F-H-I--P,ip,a en b)werd in zijn 

· .. geheel afge las~ • ) 

De hevig_e regaval maakte zaterdag voor de junio

ren de velden onbCJspeelbaar, maar zondag konden alle voór• Lens· 

,, 
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'-~----- · _____________ ·----------~--------------------------
·vastgestelde wedstrijden doorgaan. 

De 6 seniorenwedstrijden leverden 7 punten op en 
de 4 juniorenelftalhm zorgden voor slechts 2 punten. 

De verrichtingen van onze topelftallen vielen mee, 
want L~ns 1 behaalde een mooie zege, het tweede haalde ~én 
punt binnen en hnt dE:rde verloor met slechts 1-0 van KRVC 2, 
dat daardoor kampioen werd. De toestand blijft echter ge
vaarlijk .. Volhouden ! 10o% Energie ! ! 

Bij de junioren behaalde _Lens D de vierde monster-
overwinning in successie . 

De stand na de 25e voetbalwcek 
Senioren· 107 35 16 56 86 265-277 0.80 
JUllioren 131 62 17 52 139 379-296 1.06 
PupillE:n 18 5 3 10 13 25- 39 0.72 

Totaal 256 102 36 118 238 669-612 0.93 

- - Pottenkijker. 
I.v.m. het feit, dat binnen enkele weken in ver

schillEcnde afdelingen roe>ds de eindstand , ekend zal zijn, zet
ten wij de publicatie van volledige tuscentijdse stand~n stop. 
Zodra een eindstand bekend is, zullen wij die v~rmelden. 

Red. 

Degrada tiewedstri,j den ( 2) 
Na de wedstrijden van zondag j.l. is de situatie 

aan de staart bij onze topelftallen als volgt 
3e klas B (22) le klas G ( 16 ) 2e klas C (18) 

Alphen 17 11 Naaldwijk .< 15 12 Gr.W.Vac2 16 12 
TYBB 17 11 ADS 2 13 11 Rijsw.4 15 11 
VVSB 16 • 10 Rijswijk 3 14 10 Lens 2 17 11 
Lens 1 18 8 Lens 2 14 10 

DHL 3 12 7 
In deze standen zijn alleen de elftallen opgenomen 

die door Lens nog bereikt of gepasseerd kunnen worden. Tussen 
haakjes is het aantal te spelen wedstrijden vermeld. 

De toestand is nog steeds zeer somber, maar de zwa
re strijd is waard gestreden te worden want : 
Bij Lens 1 moeten alle staartploegen nog tegen VVP spelen; 

TYBB en VVSB ontmoeten bov~ndien Roodenbu,rg nog, 
terwijl tenslotte Alphen on Lt'.ns, TYBB u1 VVS3, 
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DE LENS-VOBTBALPOOl. 2_64 

' . . . 

Door de onaangenaamheden bij de wedstrijd S.H.8.-Blink-
wijk moest deze voortijdig 5Gstaakt worden. Hierdoor 
kr1am de uitslag voor onze pool t:i ve:çva;t.len. De uitslag;: .: 
van de e:,rste R:,serve-weds~rijd V.C.S.-Rapiditas kwam 
nu fn aanmerl.in,;. De hoogste ·score werd behaald door 
onze donatours K.v.Arendonk en W.Westèrhout die beiden 
8 punten behaalden, Ile heer Westerhoud hao. echter twee· 
l,olommen m;;t 8 punten, zodat hij 2/3 dèel van de pr:s:mie 
ontvangt, welke in totaal bedroeg f. 8.25. 
En nu maar Heer -aan .het puzzelen voor_ a;s.Zondag. 
Het blijkt nog nie'.; mee te vallen om de wëdstrijden 
juist te voLrspellen, hoewel we allen menen toch wel 
enig verstand van voetballen te hebben. Eier~oor is 
de deGlne.De echter aantrekkelijker, cir.1dat elke-Zondag 
weer nieuwe verrassingen voorkomen. . _ 
Yie hopen dat vele lensers voor a.s. Zondac; een [;okjo 
van f.-:25 zullen wggen. Voer degenen die de wijze 
waarop het f-0rmuliër ooet worden ingevuld h_ieronder 
een verkort voorbeeld. ··· 
Thuisclub wint : l; Bezoek3rs winnen : 2; Gelijkspel X., 
Het fO:i.'ITlcllier komt e:.~ dan zo uit te zien : 
Stormvogels - Fortuna 2 x 2 1 
3xcelsior Li2hur~ia x 1 2 1 

. A.:D.O. - D.O.S~. 1 ·2 1 2 
'. 

· Van elk~ ve~ticalG Xolorn \Vorden het aan-tal goed vo_or
spelde uitslagen getéld. Voor elke goede uitslag wordt 
een punt gegeven. De d-selnemer met het hoo6ste aantal 
punta11 ontvangt de beschikbare premie. U kunt· naar 
eigen keus 1, 2, 3 of il 1rnlo:r,rn.cm invul:ten. De iîllët; be-
"' t f O 2 5 . 1 --·a• "U ' 'êT D"' c~Aa . etraag _ .. • pez.-- .lCO om.. ..;.;:, .Li .ti..til.,. ...!, Ü.!.J - • 

LENS - LAA.T{IGïAH.TI:~·1 • .' . . , . 
Onclankc-eË~-n-f:l,ihkc acllter,f-~2.11.d. op dJ i•angli jst vechten 
onze voortrekkers elke Zondag voor een goed rcsul-.;3.at. 
De afr.elopen weck is prima verlo:Jen. De stemrai11P om '-' r ... U 

vol te houden is aanwezig. Daarom Zondag a.s. al r,at 
Lens is op naar· 0GK3l:-TBURGH. Laat d-e -aanmoedigingen 
schallen •. We -rekenen op U allen; _ . · 
Spelers. el:). reserven .zoals gebruikelijlr -; 
SAl'ID"IJKOMST, . B.;LLA VISTA, om 12.. 30 uur. Good Luck, 

., 
--
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VVSB en ALPHEN als.inede ALPHEN en· RVC elkaar nog moeten be

strijden. 
Bi.j Lenà"2 ontmoeten Lens 2 en DHL 3, Naaldwijk 2 en DHL3, 

. ADS2 en DHL3 elkaar nog, terwijl Lens 2, DHL3., ADS2 en Rijs

wijk 3 nog tegen een der koplopers (AD08 of SHS 4) moeten aan

treden. 
Bi.i Lens lis de toestand het moeilijkst, maar nog niet ho

peloos, Gr,W.Vac ontmoet nog : thui•. Rijsw,3 en uit KRVC 2, 

Rijsw,4 speelt nog t8gen: uit BEG 3, Gr.W,Vac 2 en VJ.as 4, 

L,ms 3 heeft alleen nog een uitweds rijd tegen mmo 2 tegoed. 

De situatie is dus niet .roo,;'deurig, maar rèüen om 

bij de pakken neer te zttten is er net. Er kan nog veel ge

beuren. Voor Lens 3 geldt echter in LS laatste wed,strijd: 

winnen of degraderen ! Voor Lens 1 e, 2 is echter voll~dige 

inzet ·van alle krachten eveneens. gebocen. Met spanning wach

ten we de resultaten van zondag af. He devies blijft : De~ 

gradeiren ? Il O O I T ! ! ! 

Het zoeklicht op Lens ,J_. 
In een spannende wedstrijC leed kns J een kleine ne

derlaag tegen DHBRK,• De gcc;lhcmdjes war(m meestentijds in de 

aanval, zonder dat er echter veel gevaarlijke situaties voor 

ons doel ontstonden of veel goede schoten g,.lost v,crdon. Het 

enige. doE:lpunt van cle wedstrijd werd goscoord uit een straf

schop die de goed leidende schemdsrechter Lejeune moest toe

kennen, toen onze linkshalf slechts met zijn handen een doel

punt kon voorkomen. 
Lens kreeg ook wel enkele kansen cm kwam met snelle 

· uitvallen tot dicht voor de DHB-vest~, maar kwam niet tot' 

doelpunten. · ·• , 
De 1-0 uitslag gaf de krachtsverhouding wel goed weer. 

Het J is ons laagste juniorenelftal en dat blijkt 

uiteraard. Er is een vrij goed krachtsverschil tussen de ver

schillende spelers. en vooral een groot verschil in aanleg. 

Voor 8en aanzienlijk deel' bostaat het J ,;i t nieuwelingen, 

·, waaronder er enkele 2;ijn, die het best zullen leren, Er zijn 

eèhter ook verschillende spelers, die' beslist geen aanleg, 

voor de voetbalsport hebbep. 
Door de meesten wor.dt ,wel hard gewerkt en, als verder 

maar steeds met een volledi,; elftal kan y.ro: ,.,,, gespeeld, zul

len er b<.'slist nog wel enk~le puntjes,...y ... )_'.S,'11:~rr'\._wor~cn. 
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Enkele J-ers behoren tot de trouwe klanten van de 
Woensdagihiddagclub, maar dat moeten er beslist meer worden, 

Tot slot nog één aanmerking: Als spelers van plaats 
willen ruilen·, behoren zij toch heus viel, even toestemming· aan 
de leider te vragen, 

A.v.G. 

VARIA· 
-Jan Roozcnburg verblijft sinds enige.tijd met een 

ontstoken middenoor· in het ziekenhuis aan het Wosteinde •. Vol-· 
gers de allerlaatste b,;,.iohten schijnt h:i.j nu vooruit te gaan. 
Vlij vrenscn hem spoedige terugkeer op het Heesv,ijkplein en 
volledil'i,hcrstel van harte toe ! 

-Zond::ig bleef op Ockenburgh achter : de traditicnele 
zcepdaoG, deze koer bruin van kleur, een paar scheendekkers 
(~et schuimrubber) en een kam. Terug te-bekomen bij Dhr.A, 
v.Gastel, Tomat~nstraat 166 • 

.• n,DekkerKleijn biedt ter overname aan oen paar voet
balsrlJ.oc.r,on in goede staat·. Maat 4"i, prijs f,6.-, adres : 
Pippelingstr;69, 

· -'Cinsdag 10 april bleef na de. training op de ijsbaan 
cr·n paar gymnastiekschoenen staan. Dhr.G.Lám nam ze onder 
eijn bc:·usti:.g : adres Vlilgstr" 70. 

·---·---···------------'---------------
V~n doel.tot doel. 

Van Lens 1 valt het fraaie succes tcgen_Hill0gom 1 . 
te melden, ze-iat het bczaek aan de bollenstreek twee-·kostbare 
punten op0.,w::rd,. In het begin ging het' spel op ep neer, maar 

, toch waren lwt, de gastheren, die hot eerst suc--1:ês boekten. 
Nîe t on·tmoodi.gd ging Lens door en hoowel Vrouwe Fortuna ons 
beslist niet gunstig 61,zind was, lukte het G. Verhaar toch de 
·gelijkmaker te scoren. Na de rust kviamen onze voortrekkers 
in de·meerderheid en het overwicht werd ook in doelpunten 
uitgedrukt. A.v.Luxemburg, dié deze keer als midvoor opereer-, 
de deponeerde een van de lat terugspringende.bal in het net 
(1-2). Kort daarna bracht F .• d"Jong met een fraaie omhaal de 
stand op 1-3 en tegen het eind~ stelde J.Vlüstefeld de zege 
definitief veilig. In de 1-4 stand kwam, mede dank zij het 
prachtig verdedigen van onze defensie, gee.n verandering 

. . . -. 
meer. ; 
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-- ----------------------------------------------------------
Van het tweede' ontvingen we geen verslag. Wij weten 

alleen, dat te.gen Quick 5 de ruststand 0-0 was. Lens in de 

2e helft een- 4-1 voorsprong nam, maar tenslot.te genoegen 

moest nemen met een 4-4 gelij~ spel. Nog 2 wedstrijden voor 

de boeg,,waaruit we liefst 4 punten moeten halen. Aanpakken 

dus ! 

Lens3 hee:çt de belangrijke wedstrijd tegen KRVC 2 

met het kleinst mogelijke verschil verloren.·De Rijswijkers 

die door deze uitslag het kampioenschap behaalden, gunnen 

, 

we de titel natuurlijk van' harte, maar het is jammer, dat Óns 

derde daarvan de dupe werd. De viedstrijd verliep in prettige 

sfeer en werd goed gespeeld. Niei tijdig ingrijpen stelde na-

10 minuten de KRVC-midvoor in staat onze keeper te passeren. 

In het verdere verloop wogen de partijen goed tegen elkaar op 

al was'KRVC technisch beter. Verschillende bezoeken aan het 

KRVC-doel leverden· niet het gewenste resultaat op. Het bléef 

1-0-. ,De to,lStand .is nu vml heel précair geworden. 

Lens 4 heeft in een. forse, doch faire wedstrijd het 

negental van H.v.Holland 3 met. 9..,0 ingemaakt. Bij de ;rust 

was het reeds 3-0 door een ha tt:i;-ick ,·ah P .Bergenhenógouwen. 

Helaas moest de midvoor der gaste.n kort voor de pauze van het 

veld worden gezonden, waarll,oor de Hoekenezen.nag .slechts_ 8 man 

hadden. Het was daarom voor LE:ns niet zo· moeilijk de stand 

geleidelijk tot 9"0 op te voeren. H.v.Westing, G.Lam en P. 

v,.n Bergenhenegouwen wa:.:-c ·1 · de makers.·. 

Het zesde leverde de fenominale prestatie om door het 

maken van 5 doelpunten met 4-2 te verliepen van het negental, 

dat als Rijswijk 7 binnen de lijnen verscheen, Binnen 5 minu

ten stond Lens al met 2-0 achter, maar toch v1erd de stand ge

nivelleerd. Daarna was het ·echter-gedaan en toen het eind-· 
' sigbaal klonk was de stand 4-2 voor de Rijswijkers. _ 

Lens 7 speelde een prettige wedstrijd tegen DUN0 6. 

Uit een pass van H.v.d.Boogàárdt-belan°dd9 de bal via H.Jans

sen bij P.v.0nna die niei; faalde. H,Janssen zorgde voor· 

2-0, waarna DUN0 tegenscoorde. Na, de rust zorgde H.Janssen 

voor 3-1, waarmede de eindstand bereikt was. Na een sl~cht 

begin heeft Lens 7 nu de 4e plaats bereikt. 
L.d.W • 

• 
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Juventas, de tcgenstande:r: van. ons ]-elftal begon met 

enkele goede aanvallen, die onze achterhoede échter onschade
lijk wist· ~e maken. Daarna echter werd het een spelletje van 
kat en muis, met Juventas àls muis. Er werd vrij aardig samen
gespc;old en 13 maal gescoord, waarvan 12x door Lens. H.Pelste·r 

· was topscorer met 4 doelpunten, F.Burghouwt produçu.rde 3, 
Pcnnings en Kemperman ieder 2 en P.Meershoek 1 goal. 

( Lens C b~gon geheel volledig met goéde moed de· 
'strijd togen Velo. In de aanvang hoefde onze doelman Lunet· 
slechts toe te kijken, hoe zijn mannen de one aanval na de 
andere opzetten. Maar hét zuivere schot was nog even zoek. 
Toon· echter na t,iintig minuten de stand toch 2·-0 was geworden, 
w::is dit g1cho:el verdiend. Hc,t mag dan ook verbazen, det Velo 
nog voor de rust .;cli;ik mac:ikte. Hierbij wreekte zich het ver 
opdringen van onze verdediging; In do tweede helft bleek 
Velo dn sterkste te zijn, wat door 2 doc,lpunten tot uitdruk
king kl-:am; beide keren géschiedde dit door fouten van onie 

· verdediging, die wc,l hard werk.te, maar .hc·L,as een paxr steken 
liet vallen;· · • · · · · · 
--=========================================================~= 

Na· gekomen berichten: · ·. 
H.H. Bestuursleden, atte~tie! 
De· eerstvolgende bestuursvergadering zal worden ge
houd·en op vrijdag 4 mei a.s., ten huize van de Heer 
S.v.d.Laan, Prinses Mariannelaan 108, Voorburg. 
Aanvang 20 .1 5 uur. · 

. ''+''+''+''+"+''+" 

Inlevering van de pool-formulieren 
' . 

kan uiterlijk za-
terdagavond geschieden bij. de volgende adressen: , 

• J .Roo'zènburg, Heeswijkplein 37; P.Krol, Suezkade 53; 
A.Hoefnagel, Tomatenstraat 243; H.Houkes, 2e Schuyt-
straat 60. . , 

11+11+ Il+ Il +Il+ n+H 

.. ,. 
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'JAARGANG 1955-1956 "N°35 26 April 56 
• 1 " •· - ; 

=====;::;======::::;=====- ===== . :::::::::::·======~=======-- ===========;;:::;===:::=== 
LENS 1 ZAKAGJ1:NDA 

Vrijd~g 27 april : 7.30u. Verg;d~ring van JUGO en Junioren~ 
leiders in café Hie:rck. · 

J:,ens F-H-I-J,~Pup.a en b. Zaterdag 28 
: Zondag 29 

Maandag 30 
Woensdag 2 
Vrijdag· 4 

Il 

Il 

Il 

mei 
Il 

Lens 2 ( ! ! )0:- 6-7-:: ! --C-D · 
.Ondanks Koninginnedag toch clubavond. · 
De. V/oensdagmidda:gclub 
s.15u. Bestuursvergadering t.h.v.de heer 
. S.v.d.Laan:~ Pr. Mariannelaan 108 te 

Voorburg.; 

K01!T A,S; ZOl.'DAG NAAR D.H~L. 3 LENS 2 ! ! 

=====· =-=-=====·=-=-==-=========----- --=---==--------------- -. 
Het doelpuntenfonds. 

De ontvangsten.van deze week waren 
Lens 1 
Lens 2 

r.4 •. 11 Lens 4 .f.1.75 1 

f.1.50. Il 5 , , f,0.70 
u 6' f.2.20 

G~en gek resultaat 
de stand per 16 april. was 
er kwam deze -week bij 

Saldo )_ler 23 april 56 ._ 

dus 
•• 0 ••••••••• ........ • ... ........ '• ... 

f. 231.51 
10.26 

f. 24_1. 77 
::::::::::::::::::::;:;:;:= 

. Nog ';'Ven doorbijten ~n het gestelde.· doel (f. 250.
in dit seizoen) is. bereikt. •. ;. 

1 . . . ' ,,, 

OFFICIEÊL . ,, 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG •29 A?RIL 1956 
- 12 uur. DHL 3 - Lens 2 Laan van Volléring te Delft 
-1.15 " VCS 6 - Lens .6 Zuide:rpark 2e gedeelte 
- 12.- vcs 7. Lens 7 11 

-
11 11 

-:-:-:'-

·' 



-270-
------------------------------------------------------------

OPSTELLINGEN· 
Lens 2 · · · · .· · · 
~--G.Kochi,E.v.Laarhoven,H.Kemper,A.Hoppen-

brouwers,H.Helm;lch,P.Oranje,V.v.Laarhoven,B.Luijckx,Rob.Ma
hier,J.Suijkerbuij~k,A.v.d,Lans, Reserves: H.Eisenburger, 
A.Bogisch,J.Jage:,. _Samenkomst : 10.45u Hollandse Spoor. 

Lens 6 A Bl k "' Kl'" E
0 

L" t . . Jvr H 11 ·----- . o t n .... unnen: . owens eJ.Jn, .... o an-. 
der ,R. Becker, C. Nieuwenhuizen,,{. Walla&rt ,G. v .Agthoven ,H.Mo
l!lnkamp ,A. Onderwater, L. Nie.ssen. Reserve : P.v,Onna. 

f~.l.!.'Ll A. Bl
0

ok, J. Ballering,A .Krol ,F .Mourik ,H. v.d. 
Boogaèrdt,J.Bontje,E.Sarolea,H.Janssen,H.Mulder, H.v.Rijn, 
J. Bom. Ren erve> i P. •r. Onna • 

.: -:-:-::-:-
Alleen noodza'rnlijke afschrijvingen, ui ter lijk 

Zat'cl·dagmorgen. Adres : Bhr.P.de Leeuw Sr. Vlierboomstr.596, 
-:-:-:-:-

PROGRAJJ!,;_4. JUNIORES ZATERDAG 28 APRIL 1956 

~ 3 uur .-v,estland.i.a •· Lens F · Terrein te Uaaldvrijk 
- 3 " ·:;i t Bl. R.K.- Lens H " ·Westvlietweg 116 te 

4cl0 11 VVP 
Voorburg 

Lens I "VVP ( ve.ld'n•'l· 
- 3-- Il Lens J ,Vit l!l.R.K. " 2 Lokaal 1 

1.45" Pens pup.§_ - GDS Il 1 11 1 
.. 1.45" Lens pID.p • .l:, Rava " 2 " 2 

• ..,;-:_-:-:-
PROGRAMMA J,ÛUIORES ZONDAG 29 APRIL 195?, 

12,30u ADO - Lens A 
1.15u Lens c-·Dl!L 
1.·15u Verburch-Lens D 

OPSTELLINGEU 
Lens A 

Terrein ADO ( ,hoofdveld) 
Terrein 3 Lokaal 5 
Terreinfe Poeldijk, 

-:-:-:-:"'."' 

R. v. West;i.ng, P. Jahs, J. v. d.Meer, C.Meersho·ek, · 
N.de Gruijter,F.Heerens,J.v.Bussel,H.Pröpper,C.Fortman,A.Burg
houwt,H.Beijersbergen v.H. Reserve: C.Veldink,R.de Waart, 
P.v.d.Geest. Leider : Dhr.J.Willems. Samenkomst : 12 uur voór 
de ingang. ' · · 
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Lens C : als de vorige week, benevens J.de Heer. Re-
serve J.BrÇîcijhaus en H;.Dietz. 

Lens D: als bekend met G.Looves':cijn, Reserve;,LPoels 
en J. H0efn;;:gëls. Samen,lt;imsi; : 12. 30 ü~ Haagweg hoek-·TÎ-;orbeci~e--
laan. ' ' 

Lenc F : als bekend met F. de Groo'; 
serve ,T.Mof··en Il.de Haas. Samenkomst 2.10 ll. 

Thorbeckel"an. 

en P.Kcmpe~~ Pe
Haagweg hoek 

Lens 'H : als bekend· inet W, Vendö'o·bos. Samenkomst 
2 uur Lijnkamp hoek de la,Reyweg. 

Lens I: als Îlek'3l').d met G.'Halleen. Reserve: J.Jos 
Leider: Dhr:A.Ruijgrok. Samenkomst op VVP-terrein. 

Lens J: als bekend met F.Wamstecker. Leider: Dhr. 
G. Lám. , 

Lenspupillen A en Bals bekend. 

Attentie: Vo.or Lens A : . • 
, Dat A deze weéak niet op Zaterdag, maar op Zon-, 

dag speelt, is op verzoek van ADO, dat ons uitnodigde de wed
strijd als voorwedstrijd te doen spelen.voor die van ADO 1-
Roda Sport. 0113e· jongens zullen dus wel ·goed voor de dag wil
len komen. Na afloop kan het dftal de wedstrijd van ADO blij
ven bijwonen, ·waarvoor plaa,tsen ;oijn glfs8rveerd. Ook onze wed
strijd is voor de compétitie. 

-:-:-:-
Niet te.vermijden afschrijvingen, tijdig 

. aan Dhr.P.v.Elferen, Appelstraat 90. 

-:-:-:-
Resultaten van 21 en.22 april 56 

Senioren: 
Lens 1 - Laakkwartierl 
ADOS - Lens 2 
Ra,;à 3 Lens 4 
Lens 5,- Vlesterkw.5 
Lens·6 - VDS 6 
Pupillen 
Lens A - VVP 

2-3 
5-3 
6-2 
4-6 · 
1-2 

6-0 

·Junioren 
Lens B -
Westl. 
Vies tl. 
Lens E 
VVP 
Lens G 
Lens H -

schriftelijk 

· JUCO 

El.Zwart ,6-1 
Lens C 2-1 
Lens D 3-2 
El.Zwart 4-1 
L~ns F 4-2 
Velo 6-0 
Gr.W.Vac 2-3· 

Lens F -='HBFlC 3-0 Lens r. . Lc.ns J C-O 

' r 
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De puntenpot. 
Lens 4 viel de eer t')'beurt als erste Lens-elf

tal de competitie te.besluiten. We mogen daaruit concluderen, 
dat de zomer naderbij komt. Ons vierde nam afscheid van het 
~eizoen 1955/1956 met een 6-2 nederlaag. De 5 seniorenwed
strijden leverden O punten. op. Jlit is de tweede kGcr in dit 
sciF,oPn ~ dat c,en groot aantal senio1~ .. :aelftallen samen geen 
p~nt bi.j ,elkaar c',pccldon. Voor Léas 1 werd de situatie hijna 
ho,,cloo8, Do- 9 ,iuniorcnelfta::.len behaalden 8 punten. Lens R 
betaalde een gm::d.e o~~r0rwinning, maar LGns D stelä.e telelll'•: 
E :1oudt de race goed vol en ook de zege van G mag er zijn, 
maar Lens H is hot goede spoor kwijt. Onz~ 2 P~viilenelftal-

. 1€.n behaalden 4 punten • Goed zo ! 

De stand. na 26 ronden 

Senioren 112 35 16 61 86 277-299 0.77 
Junioren 140 66 ], 7 57 147 408-316 1.05 
Pupillen· 20 7 3 10 17 34- 39 0.85 

Totaal 272 108 36 120·250 719-654 O.j2tt k' '.Jr · o en i, r..r 
= ==== :;;=:;;:;===== = ========= ==== =,._=======...: --=---= .. ....:...: ~ 

D0gradatic;·,cdstri,jden (3) 
D€. stand aan de staart in de af:leling0n van onze degra-

datiecandidatcn is per 23 april.1956 
3eklas B (22) le klas G (16) 
TYBB 18 13 ADS 2 14 12 
VVSB·.17 11 •Rijsw.3 15 11 
Alphen 1811 . . Lens 2 · 15 10 
L~ ; 1 19 8 . . DHL 3 1. 3 7 

2e klas C 
Gr.W.Vac 2 
Rijsw.4 · 
Lens 3 

.(18) 
17 12 
16 11 
17 11 

__ ,_ z J. ,.J!l... 

· Het zou waanzin/te beweren,' dat ons eerste het nog ge
makkelijk kan halen en.de ogen t, sluiten voor de rcé.liteit, 
Na de m:derlnag tegen Laakkwar:tier ,;m de resultaten van 'rYBB 
en VVSB moeten we, gezien de stand, ernstig rekening houden 
met· het feit, dat de fel-begeerde promotie naar de dc.rdc klas 
reeds na één seizoen teniet wordt gedaan. Maar toch •. , Een 
wedstrijd is.niet verloi-en voor het eindsignaal klinkt; ee:ri 
degradatie is nog geen feit, zolang het vonnis niet 'is gGveld. 
De spelc,rs van Leits 1 staan voor de schier bovenmenselijke 
taak om, met nog 3 wedstrijden voor de boeg, de. dans te ont
springen. In de degrada tie;compoti ti,· · van ::.950 vocht het toch-

, 
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Toen we :Zondagavond de uitslagen verzamelden, bleek dat 
de weds':.ri,jd E.B.0.H.-Vitesse was uitgeste~d•;· terv:ijl 

. ~~ - ·-
de Graafschap niet,tegen Enscnede, maar tegen Alkmaar 
had gespeeld. De beide ,,edstrijden k,omen dus te vervallen. 
Hiervoor in de :?laats komen de twee reserve-11ieéistri,jden: 
Deze week waren er weer een aantal nieuv;elingen, d·ie ook 
eens een kans.je wilden '!ïagen. Enkele van de regelmatige 
deelnemers ontbraken. Een was er die een bijzonder 
fijne neus bleek te hebben. A:Hoefnagel, Tomatenst:t·.243, 
voorspelde elf wedstrijden goed, en passeerde bet 2 punten 
voorsprong op twee concurrenten als eerste de eindstreep, 
Hem zal de premie van f. 10.87 worden uitgekeerd. 
Proficiat, Het bekende gezegde "de aanhouuer wint" is 
hier van toepassing. 
Voor Zondag a.s. hebben we weer een aantrekkelijk 
programma uitgezocht. U kunt dus weer aan de slag. 
Hoewel we over de resultaten niet ontevreden zijn, 
zouden we het toch prettig vinden, indien de deelname 
mee·r algemeen werd. We hebben zo bi,j elkai;ir ongeveer . 
600 laden en donateurs. We zijn er van overtuigd, dat 
velen een·s een kansje willen v,agen, maar het tot nog toe 
hebbet, vergeten om het formulier ti.jdig in t_e ze"nden. 
li'.ogen -r;e dus V'J'Jl &.ro.Zondag o-p een gnoot·aantal 
formulieren rekenen ? Voor een l,v,e.rtje hebt U eep• 
heeleboel spanning. 

D,H.i. - IENIG EN S:tTE:ï. 2. -----
.Zondag a.s. vindt aan de laan van Voller inrr te Delft 
om 12-uur de belangr(jke wedstrijd D.H.I.3.::r.ens 2 
plaats. Deze nedstri.jd ton voor ons 2e elft.al we_l eens 
de beslitsing vanr de laatste plaats brengen. .. 
Nu het eerste elftal een vrije Zondag heet:t, ~n er __ , 
slechts een klein progr~mna voor de senioren 1s vast
gesteld, ver tr o~wen we dat vele l~nser s de kor te reis 
naar Delft zullen maken, om ·onze spelers aan te moedigen. 
Vele bekende·irez-ichten op het terrein is onget1•;ijfeld 
.een stimulans -om extra hun best te doen. Mogen we ook. 
hierbij. o:p Uv; med.er;erki_ng rekenen. Bi.j voorbaat dank. 

'. 



R,K.V.V."IBNIG EN SNE:i:," R.K,V,:lJ,"Lm~IG E:ii SlJEL", 
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~~lJ ~~-cnm BEZQEKER S 1 2 ~-! 4 · THU I SCJÜB _BE~OBKTI:R S r1 2 ,,¼--+--+-

---~ tb k ~fJJ c.<.q_ ___ 

11 
_ _ ✓-<?-~ c.iJZ. 1 I ; ~ 

. Stormvogels Eindhoven . . Stormvogels Eindhoven i:l---...1--1 
Excelsior Fortun::i.. · · , r:xcelsior =-· '"··-

".A.,D,O, 
Ajax 

TOAD 
H,VoCo , 4 

s.v.v. 
reyenoord-

Do?oC" 
"1linbüjk 

' Rápid 
bi tto.rdia 

PoSoVo 

R od '3. Sp or. 
Lirr.burgia I I : -I i 
DoCoSo · 
.Amsterdam 

Graaf scha 
En:ccheae 

Alkm,1ar· 
Emrna . 

B.V.V • 
Soiio ,:·o 

. 1;.v.v. 
.,,, . hrnit-i5'""' I 1 

REfu'RVE-WEDSTRI JJ?~H, 
·-.·ci::t Frisia 
H. V, V. 

Q,u i ck 
H. 0. V, 

.-.loDoÜ·11 

.á,jax 

:N"OAD 
.fioVoCo 

'60-,ToVo 
Feyenoord· 

Doli' .. C r;,1 

· Elinkwi,jk 

Rap id 
8itt,udia 

P. S, V • 

A:j.km3.ar 
Emma , 

B, V.v. 
80Hob11 
Tu·;oVoVo 

RESERVE-Vi'EDSTRI JilTIU, 

'de st. l'r i sia Qui c k 
H.VoVa HoO,Vo. 

-~- -------------------------··- =i== ::-:::t==i== 

Inleg f, O Na-:i.m: 
Adres:· 
:Ooorh.maken f ormu lier ongeld i r;. 
Uiterlijk Z3terdat aoi.inzendGno 

I_nleg f. 0 
Adres: 

Nao.m: f\} 

--.J 
.p. 

Doorh.makerî formulier on geldig. 
-Ui terli,jk Zaterdag a.s. inzenden, 
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malige 'eerste elftal in- de eerste 3 wedst'i-ijden 6 punten bij 
elkaar. Al lijkt het een onmo'gelijke opgave, laten we·probe
ren deze stunt te herhalen. De kans is, laten ·we eerlijk zijn, 
klein, maar misschien kan het· nóg • . Vechten ! !_ 

. Lens 2 zag zijn positie, ondanks de nederlaag tegen 
ADO 6, zeker niet verslechterd, want daar oo< DHL3 verloor 
en de competitie ten einde loopt kan dit elf•,l zich a.s. 
Zondag y_~:iJ.t.g stellm1 door van P.!l.!1i .. t~_T!tl2.'.!2.::." Het is de 
laatste wedstriju van onze rcs<o.'ves on door cGn zege kan 
DHL3 ons niet meer bereiken. H t gaat er dus on a·11e· kracht,m 
in te spannen in Delft. Van d<,ze wedstrijd hanf(t a::.les af!! 

'Het der_de speelde zelf niet, maar de medegegadigden 
verloren. Over 2 weken we.ten we hier meer. 

De spanning duurt onverminderd voort. Geheel Lens 
volgt de strijd met grote belangstelling. Spelers van Lens 1, 
2 en 3 bereidt je intens voor op de.komende beslissende wed
strijden. Als ,w degraderen, dan alleen na tegenstand tot het 
uiterste! 

VARIA·' 
.• -Het echtpaar Vcrheggen-y.d.Kr·aag heeft er een dochter 

bij. Vera is de naam van Hans 1 en .René 1 s zusje. Van harte w,in
.,;en wij ons bestuurslid-PéPéer-stencillaar, zijn echtgenote 
en de beide jongc:lui geluk met deze"nieuwe aanwinst". ' 

-Di10sdag ble&f , op de ijsbaan na de tra1.ning een overhemd 
over. Dhr.G.Lam nam het onder. zijn berusting. Adr,;s: Wilgstr.ïl. 

-Woensdag ontfermde Dhr.~.Sarolea zich ovçr een voetbal
pantalon en een shirt. Adr€S.: Tomatenstraat 50. 

-Zaterdag was de buit veel royaler: een wit voetbal- . 
broekje, een half trainingspak, een paar voetbal schoçne)l, 
een paar kousen, een riem; nog een riem (compleet met huis
sleutel ! , een paar scheendekkers, een handdoek en een was-
handje. · 

-Zondag ble8f bij Lens 2 eon riem achter. 
-Van vorige' week rest nog een paar scheendekkers en een 

zwarte kam. Dit alles op het bekende ac.,·cs : Tomatenstr.166. 

Van doel tot doel. 

De slechte seniorenresultaten van de afge
lopen week worden weerspiegeld_ in het kleine getal der ,bin
nengekomen wr,dstr:i.Jdverslagen,1, 



------------------------------------------------------------
Hoewel we van Lens 1 geen v,crslag ontvingen en ook 

" Het Binnenhof " tegem1oordig geen houvast mee:iJ biedt, willen 
· wij tor.h trachten een kort verslagje samen te stellen.; In de 
e-:::"'rste helft waren Lens ,1 en LaakkV13rticr aan elkaar gewaagd" 
De gasteri hadden het eerst ,moe, s, m::iar G. Verhaar zorgde nog 
voor de :pauze JIJ't c·cn bijzonder fraai schot voor de gelijkm.a--· 
ker. Op;;,,:lcmcl v1as, dat c-nk t!a .cl_e :rur,t Lens de wind tegen had. 
Laakkwartier kre.:,g <.en veldr,ieerderheid, inaar onze defensie 
stond pal. Bovendien warcm de ui tvallEm van L8hs niet van ge
vaar ontbloot en J.Wüstefeld zorgde uit een goedevoorzet van 
G.Vcrhaar'op handige wijze zélfs voor 2-1. De laatste 1~ minu
ten werden ons echter weer noodlottig, .Een mislukte uittrap· 
stelde de blokhemden in staat de stand te nivelleren en uit 
een vrije schop werd het zelfs 2-3 •. Hiermede was de 9e neder
laag met één doelpunt verschil een feit. En hoev0el van dc,ze 
nedGrlagen zijn, zoals d.èze; niet tG wijten aan hGt volkomen 
gebrek aan medewürking van Vromve Fortuna. 

Het tweedê startte tegen ADO 8 met vele en goede aan
vallen, maar de Zuiderparkers hadden toch het eerst succes. 
De sprekende Lcns--mu,rderhêid loidde echter toch tot de gelijk
maker, die à.oor P.Orcnje werd gescoord. Ook na rust gaf Lc,ns 
aanvankelijk goèd partij, maar tenslotte lukte hot ADO toch 
um 4-J. vo,,rsprong t0 nemen. ll'.v.d.L,:,ns zorgde nog voor 4--2 ' 
(of was het Luij8kx? ). Nadat de rood-groenen or 5~2 van had
den gemaakt, werd door.een doelpunt van Suijkerbuijck de 5-3 
eindstand bereikt. Mede door de· slappe leiding van de· arbiter 
behoorde deze wedstrija niet tot de prettigste. ADO verstond 
de kunst om zonder openlijk grof te spelen toch· onze spelers 
ontzag in te boezemen. Het is onbegrijpelijk, dat epn elftal 
van een hoofdklas-vereniging door het gebruik van gGniepige 
trucjes moet proberen een kampioenschap te behalen. 

Het vierde begon hoopvol tegen RAVA 3, want door 
enthousiasme werd het-technisch overwicht van de Oranje-zwar
ten bedwongen •. De bereikte veldmeerderheid werd door H.v.Wes
ting in een doelpunt uitgedrukt; maar de gastherèn sloegen te
rug en bij rust was de stand 2-1 in -iun voordeel. ·rn do twsede 
helft kreeg Rava do wind als bondgenoot en successievelijk 
werd hun voorsprong tot 6-1 opgevoerd. Het laatste doelpunt van 
de wE:dstrijd en van deze com:p0titie ucrd echter door l!.v.\fos-
t!n;g, g,2scoord 2 zodat R,qva t:.11::.,Jry'-.,·c !"'1bt 6-2 ~:~n. L.a..·.11. 
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térfs B • lfohaalde een. gróte overwinning op Blauw-Zwart, . 
hekkénsluiter in deze·afdeling, die werd verkregen in een 
vlotte en aantrekkelijke v,e·dstrijd. Herman Lancée, getuige•· 
zijn 5 goals.danig op sèhot,- liet al ,spoedig de eerste aante
kencm. Met goed doorzetten wist hij back en keeper te passeren. 
Het, snelle veldspél van de onzen viel' te lov0n; daar mankeer.t · eens . 
het anders nog wel. aan. Een doelpunt was alles wat onze ach-
terhoede de Wassenaarders gunde, tervdjl de voorhcude het he
le dozijn volmaakte·. 

Tegen. de beze-tter van de tweode plaats -Wcstlanc1-ia -
leverde het C--elftal eveneens een behoorlijke urestatie door 
siechts met g~ring verschil de punten aan.de W~stlanders te 
laten. Er werd vrij goed gespeeld, ·maar onze voorhoede faalde 
erbarmelijk in de nabijhc:d van Vfostlancfu I s doelman. De sim-

. • • J 

pelste kansen bltven· onbenut; o~begrijpelijk· bij zoveel goed, 
opgezette aanval,lcm. Pas ;toen wij met-2-O achter stonden; zag 
Ton v.d.Lans geen kans meer om nog 8Chs te missen, Zo werd . . ' 2-1 de. eindstand·. . · · . 

, Ook LGns D ging tegen Vkstlandia m6y_ l doelpunt ver
schil ten onder. Direct na de aftrc.;i had Lens al succes door 
Peter Mccrshoek. Na ongovElcr 20 .. mii:i;îtcn spE:len profiteerde · 

' de linksbuiten der gastheren ·van· i:.::n mi~verstand in onze e:ch
tGrhocde en de stand was gdijk. ELn scheidsr,,chtcrlijkc dvm
ling kost een strafschop, ö.c benut wordt :2-1, met mclkc starnl 
de s-crste helft word·t afgesloten. !fa d. hervatting is Luns 
steeds in de aanval, maar pas na, een kwartier wordt dit met• 
succes bekroond, als onze aanvoe~der.·ccn penalty mag nGmen. 
Daarna wordt het een" slappe vertoning·", waarvan de groen
witte Ylostl:,ndcrs profiteren dankzij een misgrllGp 'ran onze 
keeper. Een minuut voer tijd krijgt Lens nog een ·prachtkans, 
maar op wonderbaarlijke wijze wordt de bal, weer uit het doel 
getrapt, zodat met 3-2 hét'. einde1komt. De spelers tiooten in
zien, dat met afwachten van de bal niots bereikt wordt en dat 
men niet als men gt,passcord wordt, mout blijven staan kijken 
hoc het verder gaat. Op zo'n manict kan ~~en wedstrijd-tenzij 
van zeer zwakke tegenstanders-gewonnen worden ! · 

· · , Lens G boekte w6er een forse overwinning, 6-0 tegen 
Velo. De WatcrinP,"ers die me't 10 man waren, wisten .desondanks 
flink van zich af te bijten en daar Lens in goE':de "v,!?rm stak, 
kregen wc een aantrek~..olijkc eerste helft te ~ien. Het over-

.• 
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wicht van onze jongens werd hierbij uitgedrukt in 2 goals. 
Na de hervatting was de. wedstrijd minder het aankijken waard • 
Lens was nu v<,el s·t<Jrker en dat hot slechts 6-0 · wcr.d, was te 

-danken aan.het prima werk van de Vclo-doalman. Onze doelpun-
ten waren alle van zoc de kvmli tci t. _ 

Indien tet f het g,:-otc aantal doelrijpe kansen had" 
benut, zou Blauw Zwart mE:t een grote nederlaag naar huisgo
gaan zijn. Al spoedig wisten de Wassenaarders te scoren. Leo 
Blogg zorgde er niet lang hierna voor, dat. de bal hoog in het 
vijandelijke doel verdween.· Joop de Heer bracht met 2 prach
tige doelpunten de s.tand op 3-1. Loo Blogg tenslotte zorgde 
ervoor, dat de eindstand 4-1 werd. De beide goalgetters en 
Harrie Dictz kunnen op een goede wedstrijd terugzien. 

· Dt. wedstrijd van Lens Il tûgen Graaf Wilh:m. was 
vrijwel e,m herhaling van die tegen DHL. kns was ·a1 dir.;ct 
in do ·m·r.crderhcid ,:n ·bracht cJ.eze in ·ccm doolpunt van M.v.Zilf
hout tot uitdrukking. Te V<ir opdringon van de achterhoede 

'kostte ons ec:htor .de gelijkmak(,r. Mq_t dezc 1-1 stand word ge
dr&e.id. Ook in de tweede holft was· L:..ns het mec,st in de a::.n
val. De b8zockers ha'dden echter ~eer· succes met <.en uitval 
(2-1), Even later werd het zclfs 3-1, to.:n een van Ónze ver
dedigers zo onfortuiniijk was bij het ·:rcgv;crken kgen oen 

mC;despcler op te schieten, via. ·nie de bal in het do.al vcr
dwe-cn. Er werd nu um hevmg ofL:nsicf ontketend, dat 10 min. 
voor het einde inderdaad een doelpunt ·opleverde, voor 90% 
gescoord door K.v.d.Laan. Ondanks fanatieke pogingun om ook 
de gelijkmaker nog te produceren, kwam in deze stand geen 
verándering meer.- Lens H kreog hif,rmee wel i.Gts minder dan 
het toekwam. Voor zaterdag wacht wec,r een zwaro opgi:ve:, Wit 

.. Blauw R.K., dat nog zonder puntenverlies is. 
- Van de· ontmoeting Lens -I-Lcns J valt niet v&el to 

vE:rmelden." V66:r rust was het. e~n slechte wodstrijd, maar na 
do pauze ging het stukken be ter. LE:n$ I ,1on overcen.!rnmstig 
de v0rwachtingen met vr~j ruim v_;rschil: 6-0, nadat de rust-· 
stand· als 2-0 was geW(,est. Er_ zijn nog heel wat spelers, die 
moekn leren hun mond tijdens do 17edstrijd dicht t& houden! 

A.v.G. ,. 
= - ======L. ===-==!::=====. =======-====;:;:=· .. ;;;=== ===== === ========-==== 

. ' ; 
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===:;;:==== ·=======:::;;; . =======;::::::======-====.,:......::========;::;;;;::;;:;;:;:;::;;::;;:===-== 
LENS 1 ZAKAGENDA 

• .. 
Vrijdag 4 mei 

. ·, . 

Dodenherdenking 
8.15u Bestuursvergadering t.h.v. dhr. S.v.d. 
L.aan, Prinses, Mariannelaan, 108 te Voorburg. 

: ,11 Jaar gel.eden was Nederland weer vrij 
Lens E-G-H Pup.'A en B ' 

Zondag 6 " : Lens 1 - 3 - 5 ; __ B - D - F -." J 
Maandag - 7 11 : ·Clubavond-:-! l . -
Zaterdag 5" 

' . 

Wóensdag 9 ". : De Woensdagmid{agclub •. 

=== ·===;;;;==========.::;:;;;:::.. '-=== ·==== ,::, ======::::==;;:=======" ::.======== 
. ~- . 

VERGEET UW POOL-FORMULIER NIET IN TE LEVEREN 

===================-= ·== ' ======== ·:;._· ====-==- =================== 

, 

. ' .. ., . .., 
·."' 

4 .Mei 1956. . · f . . , 
Nederl;:;nd herdenkt zijri 'doden. Elk jaar opnieuw worden' 

wij op deze datum herinnerd aan lien, die ·hun leven gaven voor!': ,., \ 

de bevrijding van ons v·aderlarni. Onder henf slachtoffers van ,/' i 
de 2e we:i;eldoorlog, bevinden ziel] verschillepde 1ensers. Bij '' ,.,. -

de jonge generatie onbekend, zullen vele eudere leden zich def 

ze oude vrienden zeker herinneren.·Laten wij op deze 4e mei 

eens even speciaal aan hen denkeri. )!:en kort gehed, een goede , 

gedachte. Mede door hun offer leven' wi,i wéer in een vrij land.· 
-===---==========~======= o•======= ";;:;;::::;;;;:::,~~....,:::;;:;;:. ;;::::;;:;:::::;:;:;;;:;;:_ =-=-==~- ✓~==-== 

Het doelpuntenfondR. . , , 
Gezien het kleine · progtamma viel de buit erg mee.· 

Lens 6 zorgde voor f.;L,3b; Lens 7 bracht f.1.70 hij·elkaar. 

l'!og even vasthouden ! 
Stand per 23 april 1956 ••.•• ,. 
Deze week ontvangen 

Sáldo per 30 april_1956 ••••••. 

Deze week L.250.-? 
~ 

• 

. f. 241. 77 

3·-:-
· 244. 77 
f. ========:. 

., 

' 
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OFFICIEEL 

p.~_~enomen als li o, 
11°62 L.G,Blogg 7,7,41 ~ v.Merlenstraat 
In Jlallo1'ali',, 
7 '5(t5_.,, ·-::r:J: Schellaart, geh ~ 2S). 4 ~ 46 Oo~ ter:1esselenstr" 2] 9 

_ . Dhr.P.Jufferr.ianj-}~.SaroJea. 
64 P. G.LL Bd.JGn:ber,;J1:i y. Henegouwer:, 1 <: .3 .46-~ip11eling.'-

0 t.ç- ~ 4t- :0~:r- .. f ... Juff er~2n-s-J" Ras" 

T -s:;; tuur:1~.~r'~:;.::;'~: !'i!1
4
/I,~\.-- .; c:.< 

~ ..1-.;-...·1-,,, ~----- ..,..__,, ten huize -,..-an de ·hoer S.v.\LLaa1, 1 

.F.:·.J~arianri.oJ-::,s.r~ 108 1 V-~io.cbt~rg~ Aanvang 8.15u~ 
rsarrlpnd--IerJani: 

· - :Öa t!~2-~i.jzi:vs v::ir.. de· pla,_at,nkaartcri is als volgt : 
l.:.:-atriburo 2e J•~'..?lt; f.69- ~c.E0ntjc,U"Böntje-Visser; A . .-v.d. 

Bonch (2x). 
!.:uastribanc la i~~e f"6.-:S.v.d.Laan~ 
?;ij--rakken J_e l:'J.ng .r.4.50 :A,v.d~Laan (Vieiraa-:::ntr~),A ... Beck, 

F. \fon-:e~·hou";, '.ëh. ·,. d. VI aart, H. Foulws, B. Splinter, J. Willems 
Z:,jvak!wn 2e ::-ing f.3.--' :P.de Leeuw Jr.,· Mej.li..Hartg~·ing, 

.T.Wclsteijn Je·; Mcj.1LJansen, J.Walsteijn Sr, H.Eglen-- . · 
kaê!p, .ll:. Wi tte::-s. 

9±0.anplaatsen lange c;ijde f.2.25: G.Coomans,F.Mourik,H.Boin, , , 
. K;v.d~Lnu.n,Th.Janssen,J.tf.Bloko · 

Sëaanplaatsen korte zijde ifi:.1.50: P,Bergen-Hcncgouv,cn,ll,Brus,
sel, G. de Haas ,A. Peels ,A.v. d. Laan (Bussumsestr. )P, Wage
mans ,N .Wagenit::ns ,A. Vlagemans, J,.Brochard Jr, J.Brochard Sr. r: 
A. Loykens,C.H,Loykens,J.Wallaa±t,R.Blok,G.v.d.Waart. 

" . 
Per plaatsbewijs voor administratiekosten verschuldigd 

f.0.10. Afhalen van de k':,arten: Maana'!g 7 Mei a.s. in het 
clubgebouw café l!ierck,Apeldoorneselaan 46, tussen Ben. lOu • . 
Training , 

Voorlopig is een aanvang gemaakt met de veldtraining· 
op Ockenburgh. De ui tnodigi,ngen hiervoor zijn inmiddels ver
zonden. We rekenen er beslist•op, dat alle uitgenodigden pre
sent zullen zijn.,De verdere plannen voor de training worden 
intussen uitgewerkt. Nadere mededelingen volgen zo spoedig mo-
gelijk. . 

Jaarverslagen. 
Hu hut vere,ningsjaar over enkelc·weken is afgelopen, 

'[illen w:ij- de H.H. sc~r~tc.rinsen van de i1..ivcrse comr.:i2aics 
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er· nu reeds op attent maken, dat hun vers1ag gaarne zo,spoedig 
mogelijk na 31 mei a.s. door de algemeen secretaris wordt te
gemoet gezien. 

Wellicht kunnen nu reeds voorbereidende werkzaamheden 
worden verricht. 

' -:-:-:-:-
PROGRAMl.lA SENIOREN VOOR zoirnAG 6 MEI· 1956 

-2.30u Ripperda 1 - Lens 1 Schalkwijkerweg te Haarlem. 
-12.-u Duno 2 - ·Lens 3 Ockenburgh 
-12.~u Lens 5· - V/ilhelm.4 Terrein 1 
OPSTELLINGEN 

Lens 1:A. ten Dam, J. v·. d.Meer ,H.Kmrtekaas, J. Wal~teijn, 
J.Ras,H.Haket,A.v.Luxemburg,J.Admiraal,F.dc Jong,G.Verhaar, 

' J.Wüstcfeld. Reserves: G.Kochi,A.Hoppenbrouwers,P,o/ranje •. 
Leider : Dhr, J. Willems. Samenkomst: 12. 3ou.llierck, Apeldoorn-• 
selaan. De reis gaat per bus. 

Lens 3 · . ; . · =='--"-R.Mahrnu Sr. ,A. Vcster,A.Bogisch, P. de Leeuw, 
!l.Houkes, J.VE.enman,J.Jager,S.VloGmans,L.Knijff,B.Luijckx, 

, J.Suilrnrbuijck. ReservE.s: H.v.Niel,Ph.de Heer. • 

Lens .5H.Eisenburger,A.Lin~ew0cver,A.v.G€in,J.Kuy
pers, J. Boortman,G; v. Gein, J. Jorink, G. Le.m,P .Bergenhem,gouwen, 
L. Bom, J. Brochard. Reserves: W .K:lünnen, A. Onderwäter .• 

•. 

-:-:.-:-
J\lleen noodzakelijke afschrijvingen·, uiterlijk 

za.terdagmorgen. Adres : Dhr.P.de Leeuw Sr, VlierboÓmstr.596. 
-:-:--:-

PROGRAMMA JUNIORES VO.OR ZATERDAG 5 MEI 1956 . 
~3.45 u. KRVC - Lens E van Vredenburchweg 74 te Tiijswijk 
-3.- " Valk,;niers-Lens G terrein Lenig en Snel 
-2.30 " Q,uick St. -Lens Il Nijkerklaan - Den Haag 
-1. 45 11 Pupillen a-Valkeniers. Terrein 1 lokaal 1 
-1. 45 " Pupillen b-Velo 11 2° 11 2 

PROGRAMMA VOOR ZONDAG 6 Mei 1956 
-1.15 u. Lens B . - VVP terrein 3 lokaal 5 
-2.45 u Oosterboys-Lens D ,Hoekwaterstr. Voorburg·. 
-1.15" Juventas - Lens F Ockenburgh 
-1.45 11 Lens J - Westlandia Terrein 2 lokaal. 2 

-:-:-:-:-:-
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OPSTELLINGEN-· - .. ======Lens B,R.de Waart, D.Smabers,N.de Gruyter,R.Su1.J-
kerbuijk,P.d.d.Geest,F:Heerens,C.v.d.Bogaert,S.'Dijkstra, H. 
Lancée, H.Beijersborgen v.H. J.Groothuijs. Reserve:A.Lunet, 
H.Witters. · 

Lens D als bekend. Reserve : A.Poels,F.de Groot, 
Sarrenkomst: 2 uur Lijnkamp, de la Reyweg • 

. Lens E als bekend. Reserves: J.de Gruyter en A. 
Hartman. Samenkomst: 3 u. Lijnkamp, de la Reyweg. 

Lens F (speelt op Zondag) als bekend. Reserves; 
P.Kcmper,H.de Haas. Leider: Dhr.A.v._GasteL 

· Lens G (speeii dcze uitwedstrijd op Lens terrein) 
als bekenë:. met W. Vc,ndcrbos en Ch.Nuytens. Roserve:,P. Schul ton. 

Lens H ~ls bekend ·met G.Halloen: Reserves: R. 
Straathof en P.de Groot. · · 

Lens J (speEllt op Zo~dag) als. do vorige w~ek met 
P.v.Pelt. Rcsflrve: J.Olyhoek. Leider: Dhr.A.Beck. 

Puuillen als de vorige weck. 
kider Pupillen A: Dhr.P.Jufformans 

11 11 B : Dhr.G.Lam" 

Niet te vermijden afschrijvingén tijdig schrifte-' 
lijk aan Dhr.P.v.Elfercm, Appclstr.90. 

-:~!-:-:- . 
Resultaten van 28 on 29 april 1956. 

Senioren· Junioren 
DHL 3 - Lens 2 4-3 ADO - Lens A 5-0 
vcs 6 - Lens 6 2-1 Lens C-DHL 3-3 
vcs 7 - Lens 7 1-2 Verburch-Lens D 1-3 

Pupillen Westl .-Len's F 0-11 
Lens A- GDS 2-0 W.Bl.R.K.-Lens H 0-1 
Lens B- Ravà 1-4 VVP -Lens I 1-3 

' Lens J-:-W.Bl.R.K,3-1 

De puntenpot. 
Deze ronde bracht het competitie-éinde voor Lens 

2,6,7 en A . 3 Seniorenelftallen speelden 2 punten bij ·elkaar. 
Lens 2 v;:;rzuimde de kans zich veilig te stellen. Lens 7 behaal:... 
de echter een goede overwinning. De 7 juniorenwedstrijden 
brachten 11 punten op. Lens C b;:;haaldo weer eens een punt. 
Lens H vcrsloLg ongeslugen kampioen 7{.ilku,: R.K:. ]' kwam in de 

' 
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dubbele cijfers en Lens J behaalde zijn eerste overwinning 
en daarmede zijn eerste punten. 

De twee pupillenteams behaalden samen 2 punten. · 
De st~nd na de 27e voetbalweek: 

Senioren 115 36 16 63 88 283-306 0.77 
Junioren 147 71 18 58 158 432-327 1.07_ 
Pupillen 22 8 3 11 19. 37- 43 0.86 

totaal 284 115 37 132 265 752-676 0.93 
===-=- ____ ;;;:;;;:---==--=---- _____________ :;:: __ _ 

Pottenki,iker • 
.!!_~adatiewedstr~jd~~ (4) _ 

De staaJJtstanden zijn na de afgelopen zondag: 
3e klas B (22) le ~~as___Q_(16) l~ __ tle._p C (18) 
VVSB 18 l; Ltns 2 16 1 10 Rijswijk 4 lî 13 
TYBB 19 13 DHL_'3 14 9 Gr.W.Vac 2 17 12 

_ Alphen 19 ll " Lens 3 17 ll 
Lens l 19 8 
--- • 1 Door de domme nederlaag yan Lens 2 is het lot van on-

ze reserves vrijwel bezegeld. DHL .3 heeft nog 2 wedstrijden 
tegoed tegen vrij zwakke-tegenstanders {ADS 2 on Rijsw.3) en 
indien do Delftenaren hieruit 2 punten behalen is het afgelo- · 
pon met hot 1c klasse-schap van Lens 2. Wij kunnen allÓen mcar 
toczi€n en afwachten •• ,. 

De komonde zondag wordt yoor het eerste een belang(-·· 
rijke . Op het programma stàan :'Ripperda-Lens; Alphen-VVSB 
en Làakkwartier -TYBB. Wil Lens 1 nog een kansje maken, dan 
zal in Haarlem beslist gewonnen moeten worden, want indien 
dan· Alphen'van VVSB verliest krijgt hèt eerste de kans vrij
wel in eigen hand,_ -omdat na a.s. zondag Lens-Alphen; VVP-Alpan 
en. VVP-Lens nog gespeeld moeten worden. Het parool is dus : 
Vo.chten tot het uitErste. ·· · · · 

Over het lot van Lens 3 kan zondag de beslissing val
len. Het programma is n.l. Duno ?-Lens 3 en Gr.WVac 2-Rijswijk 4. 
Ook voor he.t derde is er maar één doel : W I N N E N ! 
Dit elftal heeft de kans geheel i~l.1-HÎifl:d. · •Door een z;,ge op Duno2 
zal minstens een beslissingswedstrijd noodzakelijk worden. 
Lens 3 komt dan n.l. op 13 punten. Indien de wdstrijd Gr.W. 

· Vac 2~Rijswijk 4 eindigt in. een overwiûning van de Grafelijken 
komt er een beslissingswedstrijd tegen Rijswijk; wint Rijswijk 
dan, is Lens 3 behouden;· wordt hfit ton draw dan volgt" nog een 
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een beslissing tegen Gr.W.Vac. Men ziet dus, dat het derde 
nog alle kansen heeft. Voorwaarde is echter, dat tegen Duno2 
gewonnen wordt. Inzet van alle krachten is dus noodzaak. 

Wij hopen, ,dat wij vá.n telei.µ'stellingen als van Lens 2 . 
verschoond olijven. Sp.elers van Lens 1 en· 3, geeft je tot het • 
uiterste. Goed luck ! 

VARIA. -Zondag bleef bij VCS het·volgende textiel achter 
2 wittige voetbalpantal.ons en een veelkleurige handdo~k. Te
rug te bekomen bij Dhr.A.v.Gastel, Tomatenstr.166. 

Hier bevindt zich verder: Gen paar kousen, een trai
ningsblouse, meerdere riemen (1 met huissleutel), een paar 
scheendekkers, alles vorige v,eek zaterdag op Ockcnburgh aan
getroffen, alsmède een riem vorige wLek zondag bij Lens 2 
achtergebleven. 

, 
CITROENSCHILLETJE. 

De belangstelling voor de lagere elftallen is maar 
dun ! Bij de wedstrijd van het tweede tegen ADO bestond de 
supportersschare uit de secretaris, één ECO-lid en de echtge
note en een verloofde van etn der·spclers. 

Echter, na de dubbele opwekking in de laciBte Lens
revue w~s het resultàat enorm ! Zegge 10 stuks. Een bestuurs
lid, weer de secretaris, vier ECO-lcden, een gcblcssccrdc 
tweede elftalspeler, een speler uit het vijfde, de vader van 
een der spelers en echtgenote en verloofde voornoGmd. 

Dank zij deze spontane uiting van clubenthoÛsiasme 
was ·, t resul to.at evenredig ! · · 

Waar blijft de res,t yan bestuur en- leden ? 
Observer 2 

-
VAN DOEL TOT DOEL. 

Lens 2 ging naar Delft m~t·de bedoeling zich door een 
overwinning op DHL3 veilig te stellen. In de eerste helft had 
Lens wind mee. Direct na de aftrap nam onze middenlinie de 

. ' bal over, transporteerde deze naar de voorhoede, waar J.Jager 
op ·doel schoot. In een uiterste poging zijn goal voor doorbo
ring te'behoeden trapte een· DHL-bo.ck de bal in het net, zodat 
Lens binnen de minuut met 1-0 leidde. Al spoedig bleek echter, 
dat de Delftenaren zich niet gemakkelijk zouden le.ten slaan. 
Hun schietgrage voorhoede mL,tc voorlopig urht0r het gevoel 
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voor de goede richting. Toen k0epèr Kochi ·echter volkomen 

verkeerd getimed uitviel naar een schot was het 1-1. DHL 

bleef sterker, maar tegen de veldverhoudiûg :in gelukte het 

Lens via een listige doorbraak vr.n Rob,Mahieu de stand op 2-1 

te brengen~ Toen _d0zelfde spe:le:: èen vo"r·zet .handig voür Vc êi" 

Lans liet iepen w,,Td het z elf:i: :, .. J., Na rte rust krug-e:1 ::mze · 

icscn·,.,-cn wit!d tegen~ ne 'filG~~de2.~hB': J. var D"HL ;fD.3 r..u ~"ic1 ~.eer 

sprokeri.d ~ On.3e~ J'.'(HHl,!3 in. (lf.J 8 P:-'.;'G<c he J. :t 7.Wak!:e dèfonr: i C D?.

ej 1~g fout , cp feu i ~ K-eepEJ~ Kcc};:i be;-;~ng noi,j een ( n1.,i_ cr:::-1::•,1e) 

1-;,l..,nde:r- en om ce~ la113 -::erh&al kort_ t.~ J1akt:a.:, Bij bot. ei~,f..~. 

'Jlg:iaa:!. 11as hot 41-3· •:00.:r IHL 3c: l:n cl0z:::. ":_r0:::,m ST:f'lGt!.d bcl:cr:0n 

onze reserves buslin·t~ niet ih de eerste klo2 tl:.:;.i.s,., Vier .. ,a~ 

è.e 11 spelerl~ k~n11m·, hc-t?.i,i clooi (~Ocd spél r hetz.:.j ê.co1" ,hard. 

w0rken c-p een goede ;:;,..,-d3t::-i.1 ~ t~r ug2,.1~;r: "! ~ l. A. ~ E0prc:.11:-ro,.11i1erE• ~ 

P..ob .Ii!ahieu,B. Lui,icrl:x~P ... Or .... ~n;jè. il. v Dd. Lans en J. Suijko::'"bv.i;i::k 

p,-:-iarden een c.ard'.l.f}J techn~:ok aan pen groot tE;kö:::-t aan ~:oc~. t.; 
lust" J~Jager spo)ld.e kennelijk op halve kracht" De g1jbr~ van 

L:.:.arhoven, A.Bogis-c:.:h ,en Kc.eper Kophj. v1a:-en zec:r onv,..,ld..ocndcn 

· De v:ci.nige tocisct ouwer s' werden aldus g0confrontoerd met een 

ontsbllend zwt-1k rcservs.-e:ftal; dat in de:ûe wedstri;id vé:tmoc-

delijk zijn eigen ondergang bewerkte •. 
Lens 1~ spoelde zijn :!.12àtste wedstrijd tegen· VCS 6. 

Het m)rd een goJ.i~k opgaande partij, v:aarin •VCS de kansen be

ter benutte. Door een tcrugsp;eingcmde bal ntmen de Zuidcrpar

kers een 1-0 voorspr0,1g, die zij in de 2e helft tijdens o.en 

Lcns--overwicht tot 2-'l ver!p'ootten. Een penalty wegens hnnds 

leverde on8 een doel~unt op. _Ook VCS kreeg nog een strafschop 

toegewezen vrngens onbesuis,i aanvallen van Löviensteijn, maar 

deze werd gemist. Bij het eindsignnal was het nog,steèds 2-1 

voor VCS 6. · · 

• Het zevende bézocht de 7eed:ttie van VCS. Onze ver.;, 

dediging sta.~ in prima vorm en bleef het technisch bete~e · 

'VCS vrijwel steeds de baas. Een goede voorzet van F.Mourik 

werd door H.Mulder ,op sublieme wijze benut, mnar bij de rust 

was het toch 1-1. In de tweede helft be] 0 ndde een trap van 

A.Krol )Jij J.Bom, die een voorzet lancee;de •. H.Mulde'r zorgde 

vervolgens met een boogballetje,·· dà.t deze voorzet goed werd 

afge,werkt. Lens 7 behaalde daardoor een 2-1 zege ·op een voor 

onze elftallen steeds moeilijk bestrijdbare tegenstander. 
L .d.W. 
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---------------------------------------------------- --------
: Lens H behaalde een prachtig resultaat door kampioen 

·Wit Blauw R.K. dat nog geen punt verspeeld had, ee~ 1-0 neder
laag toe te brengen. De met spanning tegemoèt geziene wedstrijd 
gaf aanvankelijk het·onverwachtc beeld te zien van een Lens H, 
dat· üen vrij gróte vcldmeerderhLid had. Enkele goede-combinaties 
stelden de wit-blauwe achterhoede en keeper op de proef, ter
wijl de blauwwi tte verde.diging het gemakkelijk kon klaren. 
Langzamerhand pntworstelden de gastheren zich 'aan de druk en' 
'7erd het een gelijk opgaande strijd. Peter de Haas schoot een:. 
maal tegen de paal. Een minuut voor rust zag M.Kriek echJer 
kans het kampbensdoel te doorboren: 1-0. In de tweede helft 
to,m Lens behalve de tegenstanders de sterke wind moest bestrij
den,kwam onze verdediging onder· grote dru.1<: te staan. Maar backs 
halflinie en keeper zorgde af en toe met uitvallen voor enige 
oplöchting·. Met het verstrijken van de tijd steeg de hoop op 
een onvérwachte overwinning. En inderdaad wi~t men mbt hard· 
werken het hele halfuur het doel schoort te houden. Pas 2 min. 
na tijd had Wit-Blauw succes. Na uitvoerige besprekingen werd 
echtor de enig 'juiste uitslag 1-0, als de juiste aanvaard. 
Wat doen we zaterdag tegen Quick Steps. 

Het A-elftal speelde zoncl:ag dç, voorwedstrijd voor AD0-
F.oda Sport tegen AD0 A. Het wes een vion LGns-zijde vrij matige 
vertoning. De Zuicl:Grparkers m,rcm kchnisch beter, spe;cl den 
be, t0r samen, werkten niet alleen als ze _de ba_l hadden of als 
ze hem van een tegenstander wilden afnemen, maar maakten het· 
stuk voor stuk hun medespelers mogelijk de bal te plaatsen: 
Kortom ·er viel veel vannen te leren. Het-spelverloop vns vriJ 
€entonig. De rood-groenen waren_- op het begin van de wedstrijd 

, , toen Lens me't veel vuur ten aanval trok, na - voortdurend in 
do a,mv,;;l. Merkwaardig genoeg waren de meeste, doelpunten van 
geringe kwali toi t, . 2 Maal spoelde zijn geringe form,mt onze 
overigens prima kecpende doelman lelijk parten bij hoge bal
ien. EnkE,le van onze spel·ers schoten in acti vi tei t nogal te 
kort. 
=;;;-====- ·=====:r:=====· ===::· ===;:;· -== ·=========- :.::====- =========::::=== 
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LENS-VOE TB.l.ll?OOL. 
; 

De deeln'emers die hun pool-formulier' Zaterdagavond 

laat invulden, hadd.en het gemakkelijk omdat de uitslag 

van de wedstrijd 1;:xéelsior-Fortuna reeds bekend was: -

Vanzelfsp:i:ekencl komt deze wedstr:ijcl dus niet in aan'merkin;;;, 

Hie.rvoor in de plaats ·geldt de wedstrijd ifest Frisia - . -

Q,u.ick.Het geheel Jleek. een moeilijk programma te zi.jn. 

Was daarom het aantal a7elnemers geringer dy,~/ge, '.lo;ili,jk ? • 

Of was de oorzaak het niet vermelden va;, de' rnlever1ngs

adressen ? ,,'e meenden dat deze nu \Fl voldoende bekend· 

waren. Hier volgen»:e deze nogme.als:' A.Hoefn3.gel,T9nia-. 

tenetraa t 243 ;H.i::Ioukes,2e Schuytstr ~ 60; P.Krol ·Sue'zkade 

53; J.Roozenburg, Heeswijkplein 37.·Het controleren van 

een groot a,antal formulieren levert geen bezwaar op, . 

Daar(!J:J behoeft U,7 inzendir:g niet achterwege te· tlijven. 

Mventueel is inzending per post ook mogelijk, 

We rekenen voor Zorcdag a. s; weer op. een groot aantal 

inzendin,;ren. 1~et elkaAr kunnen we de po'.ll tot· een 

succee r::iker:. Door het inga.al-programma voor de ":profs''· 

hebben •-ve · di tr,1aal r.1eerdere wedstrijden van le klassers 

en amateurs opgenomen. Misi;chien is de uitslag nu 

gemaklrnli.jker te v:oor spe lier. •. 
Het ho<:>,gste aantal punten dat· de afgel6pen Zondàg werd 

bereikt was ZBVEN. De gelukkigen waren : k.Hoefpagel, 

á.:t.Krol,' .. ildhoefla.an, G.v.Reenen, L.de \,'eert e·n 

·(,.\.e~terhout. Zij delen met elltaar de beschikbare premie 

en ontvangen elli: f. 1.32. De e.v.vijf_ weken hebben zi,j 

dus een gratis kolom. 

R IPFERDA-Iill\f B. 
De, ::ir de uitslagen van af gel ,pen~Zondag· is de' kans vo9r 

het eerste <Jlftal: om 9e dans t:, ont.sprir,gën nog aan

wezie. De resultaten van de· wedstri,jden Ripperda -

Lens-en Alphen -V.V.8.B. v;orden dus zeer b;,13.ngri,jk. 

Wi,j zijr: alleen bi,j een over,,,inr.ing'van Lens gebaat. 

Gezien de thuiswedstri.jd ~s dit inogeli.jk, We zi.Jn. er 

van overtuigd,. dat onze spelers zich tot .het ui ter sille 

zullen in 9pannen. De reis·· gaat :per bus~ Vertrek E,~N utJR 

vanaf ·cafe Hierck,Apeldoo~nselaan 46. Kosten voor sep. 

f.2. 7 Jun.f.1.-. i.iagen we rekenen op een VOLIE BUS. 

Good luck lui ! ! .,.. 

•· 



P, .K. V, V. "IENIG EN BNEI". R. K. V.V. "IE'.°'IG El' S1'TliJI 11 • 

ë O p-y~ (Be stemd-·voor de elr. emer l ó.?.IGINÉTDI,,T:Be stei',1a· -orn--i n te zenden) 

\i!ÉDSTRÏ JDEN, 6 MEI 1 Ç/g.,6_. , / , ·.,ED,;TRÏ JIÏEH, 6.r liilllJ 19::_ E , 

• ··-- -~-~Jt}lf"J~--.$ i"J?{"~--- - . -- .. --~+-).--1,.«;"L(f. ·"+ .... 

J:J.il.C. 
Vi te sse 

THUISCLUB REZOEKtTIRS l 1f 21 3 4-1 '.:'tlUISCI,UB • BEZOS[\ERS 

- i~: I --t-- . 
~indhoven 
A.D.O. 

N.A.G. 
Vitesse 

Eindhoven 
A.D.O. 

i 

D.O.s. •' 
Amsterdam 

P •. b, V. 
· 'Willem II 

TI .:a. 0 o H ~ 
v.v.v. 
D.F.C.· 
M,,.VoV o 
Do-:·;·11 S. 

- jE11-<·---

r~.· . '('"'"'"tti\ 

l!.
~t.iÄil----1 

" ' 

··r =--,.-· 

D. Co So 
Amsterdmn 

P.s.v. 
Willem II 

E,B.O.H. 
v.v.v. 

' DoF.C. 
:M.V.V. 
DeV.1"So 

1 
21 3 

··-1--f-

·- -·· . 

- p• 

... 

- --· 

4 

.R"'C.H. 
Xerxes r·· -'.· ~-t'J R .C.lio 

Xerxes ·-
H.DQV.&e 
Wassenaar 

v.u.c. 
- V 9CoSo 

. Wilhelmus 

Go Ahead 

.:,on ga 
R,K,A,V.V • 

Lugdunurri 
:r.n.c. 
H.B" Bo 

RE SliR~-·\;JEDbTR I Jil:illN. 

u.v.s. 
Do:ëkO 

T.O"P. 
D.H.C. 

'm·. -

~Jf~_I 1 

·,~· ' ',j .1 l ·1 1 1 
i\ l 

B"o.Do'V Os. 
Wassenaar 

V.UoCo 
V" C. So 
Wïlhelrnus 

Go dhe.:td 
1~,onga 
R. K. A. V, V, 

Iugdt,num 
H.R ,C, 

H,B.S, 

R"":JL"3RV~-\"1'EDBTRI JJ)E:N' ei 

u.v.s. 
Dosko 

T,O,P. 
DoHoCci 

i -
1 

- ~-

- . 

-

--------------------------------·------------------ ==t::=i::= - -- --· ___ J -~==~====----------========-----------
Inleg f. Naam: 
Adres : 
Doorh.maken formulier ongeldi 6 • 
Uiterlijk Zaterdag a.s,inzenden. 

Ible~ f, Naam: 
Adres : 
Doorh,m,ken fol'.mulier on"eldig. 
Udterlijk Zaterdag a.s. inzenden, 
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JAARGANG,1955-1956. N°37 10 Mei 56 

EEN Zi7ARTE DAG •. 
Na alle feestvreugde van het vorig jaar à.oor 

kampioenschap, promotie' en viering van het 35 jarig ,1ubileum 

is Lens op Zondag 6·mei 56 in· diepe rouw gedompeld. Nièt min

der dan 3 elftallen en nog wel de hoogste, zijn op één zondag 

gedegradeerd. Zo iets zal ni"e't vaak v, Órkomen. En dat het nu • 

.juist ons moest treffen ! Seizoen 1955-56 zal met zwarte let~ 

teren geboekstaafd worden in de· Lens annalen. Het blijde Lens:. . . . . 
blauw vloE:kt hier.· De laatste weken zagen we het spook de:i::. dP,-: 

gradatie steeds pader sluipen. In onze _harteri leefde nog ec,.i;, • 

stille hdop, dat onze spelers _met inspanning· van· allê"kräcn'.~c"lt- ·, 

· het konq.en keren. Hélaas, _"het h_eeft niet mogen zijn. Onze voç;f_; 

trekkers mochten slechts vlU:ch.tig mèt de 3e klasse kennis ma-. , 
. ken, om smádelijk ui t--,nme-ze.n te worden. We betreuren dit . 

diep. We voelen het als een smai:d Lens aangefü:wn. Echter niet 

door anderen. Neen; we deden_ on,;, dit zelf aai,. Het innerlijk 

verwijt is dc.arom des te groter:. llloge ieder, die de stem van 

het geweten hoort, het oor t.;- rhisteren leggen en berouwvol in 

,;ich zelf keren. Anderen- zullen" de loop der g~bèurtenissen spij

tig vinden, maar hun ,geweten is'gerust. ·Ze deden hun plicht en 

spanden alle krachten in. Pech •.gehad, maar geen verwijt ! 

' · Moge zondág 6 mei .een waarschuw:i.ng zijn •. Denk 

aan het"beruchte hellende vlak i. We mogen in geen geval ver

der afglijden. Met man en'mncht znl gewerkt moeten worde!,l. We 

slaan de handen ineen en kunnen als ·een levende dam de tegen-· 

stroom keren. Niet apathisch bij de pákken neerzitten. We kre~ 

gen een flinke tik op het hoofd·, wankelden even, maa~· zijn niet• 

' versuft. We zullen en moeien dii'° verlorPn stellingen herwinnen. · 

We komen terug in.de klas;:en, die we p;ljs gaven.-Dat moet ons 

vaste voornemen zijn. Bestuur- .e.n commissies mèïe.te.n "eensgezind 

met de technische leiders 0 1;p s_pelers, sûpporters en 1~iet wer- • 

kende leden bezield ,;;i~n, met opeengeklemde tanden aan .het her

stel te werken, ervoor té vecht'en zelfs. Geen_ slap gedoe en · 

salonvcetbal. Fr'ir en sportief spel, ,maar welbewust en doo_r-

' 



' 
-290-

----------------------------·----------,--------------------
tastend. Laten we het voelen iils een persoonlijke blaam, 
zàl ieder onzer zijn uiterste'best doen onder de leuze : 

VOLGEND JAAR MINSTENS 3 PROMOTIES ! V/. Praalder 
Voorzitter. 

dan 

-=-=---====--==---====-=-===--==-==-==-----===--===---=-===-

Zaterdag 12 
Zondag 13 
Maandag 14 

me~ 
\1 

Il 

LENS I ZAKAGE!fDA 

Lens E-F-H-I - Pup. A en B 
Lens 1 -. B-C-D-J 
Clubavond. 

Woensdag J.6 Il De woensdagmiddagclub. 
Bestuursvergadering t.h.v. dhr.H.Houkes, Vrijdag 18 Il 

2e.Schuytstraat. 

TEGENSLAG MAAKT DE STERKE!! STERKER . ! ! 

--.------------------------------------ --------------------
HET DOELPUNTENFONDS. 

De stand per 30 april 56 was 
Deze week ontvingen we• 

f. 244. 77' 
f. 7. 28 
f. 252.05 Het saldo per 7 mei 56 is 

Het voor dit seizoen gestelde doel is bereikt. Wi;j 
·sp8lers en een aantal sÛpporters hebben het klaargespeeld 

··met centen ·en dubbeltjes het bedrag van f.250 . .:. te over
schrijden. Ondanks alle tegenslag was de opbrengst vàn ons 

·fonds dit seizoen hoger dan·het vorige. De ontvangsten van 
deze zondag kwamen van : Len's l (met supporters) f.4.63 ; 
Lens 2 (van vorige week) :f.1.60 en Lens 5:f. 1.05. 

·. Het ligt in de bedoeling het fonds ook in de laat'.. 
ste .2 -wedstrijden vàn het seizoen, beide van Lens 1, nog te 
laten functioneren. Over 3 weken sluiten w-., de zaak af e,n we 

zullen dan nog een. totaaloverzichp geven. Wat zal he~ bedrag 
aan 'bet eind van deze competitie zijn ? 

1'1 ballotage : 
n°63 J.J. Sehellaert 

64 : P.Beijersbergen 
' . 

OFFICIEEL 
/ 

geb.29.4.46 
Dhr.P.Juffermans en E.Sarolea. 

v.Henegouwen 16.3.46 Pippelingstr.46 
Dhr.P.Juffermans en J.Ras. 

-:-:-:-
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Bestuursvergadering:·· .. . · ... ·: ... :·. · ... · ·_ ........ ~. .. • . . _ 

In de op 4· mei jl .. ·geho!t!;l:ep.:be:stuur.svergàdéring wer- . 
dên enkele ingekomen ·stukken afgedaan. ·· · . ~ · · · • · . 

Ten aanzien van de veld{raining werdèn de pl·annèn 
vall' de heer• J. Willems, we'ike zich -~ieer met de· 'leiding, -zal be·-
l'asten, besproken en ·gpedgekeurd; . ;; .. 

Een en ander zal op korte termijn nader worden uit
gewerkt en met· de technische en· juniorencommissie word·en be-
sproken. · · 

De verlichting welke.· definitief :;ia1 w:oro.en gepla·a tst · 
heeft ook ae' goêo.keuring van· de Haagse- Stichting··voor Lichame
lijke Opvoeding verkregen. De II lilihtmasten " zij,;,' inmïddels' 
op Cckenburgh ·geèr'::•iveerd en zull~rl' een dezer dagen worden ge.:. 
plaatst. ·, · · · · .. 

Het zesde lustrum van Onz·e juniorenafdeling_ zal op 
bijzondere wijze·worden gevierd. Op 1 en 2 sep.a.s. zullen· 
voor de diverse klassèn·tournooien wórden ge9rgani.see~d •. 

... :.- : - . 
De e.v. bestuursvergadering zal 

vrijdag 18 mei a.s. ten huize van de Heer 
straat 60. 

worden gehouden op 
H.Houkes,. 2e Schuyt-

. . . 

-:-:-
I.v.m. de a.s. veldtraining wo_rden yoor._een bespre

king, te houden op maandag, 14 mei a.s .• ·in"hei; ifj.U1igebouw . 
J.Hierck, Apeldoórneselaim 46, uitgenodigdtde hërëri,:A.Beck, 
P. v .Elferen, J .Admiraal ,A.v. Gnstel, G. Lam~A. v. Lux.èmbiir.g., J. v.d. · 
Meer, V.v. Laar hoven en E. Sarólea. ' • ..... ·· '· · .. · 

SENIOREN VOOR ZONDAG , 13 MEI '1956. 
-:.-:-:-:-:-. 

PROGRAM!ru\ 
: ·,. 

- 2 uur LENS 1 - A~PHEN 1 Terrein 1 : ....... 
. ;. :-·: 

OPSTELLING: . 
Lens 1 

A.ten Dnm, J.v.cj..Meer.;H.~o:rt~k~-äs;J.Walsi;e:i.jn; ·,: 
J .,~dmiraal,H.Haket, J.Wüstefeld,Fr.de ,;.: '1- i1, A.v.LuxE)inburg, . 
J.Ras; G.Verhaar. Leider: Dhr:J.Wiilems .; ... _Res.érves.;.: A.Beck, 
A.Hoppenbrouwers,E.v.Laarhoven en Rob.Mahieu. 

' . . ''. ;:· ... -.,. 

Alleen nóodz(k;i{jli~ -:~f~c~r-:i.jv~ng~~. ~ ~t-ei,J,i'jk: ·, 
zaterdagmorgen. A'r.res : Dhr:J .v. Ven, óày, Harclèr~·i°jk·str .• 160. 

·-:-:-:-:-:-

-

, 
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------------------------------------------------------------PROGRAMMA JUNIOR,EN VOOR ZATERiVAtl 12 MEI 1226. 
Lens E - Valkeniers 2.30 u Terrein 1' lokaal 1 
Lens F .. Q.Steps 2.30 Il 2 Il 2 
Lens H Wilhelmus · 3 .45 Il 1 Il 1 . , 

Il 2 Lens I RKAVV 3.45 Il 2 ;; 
Pup.A KRVC 1.45 Il 1 Il 1 

· Pup.B VVP 1.45 Il 2 " ·2 
-.:-:-:-

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 13 
GDA Lens B l.45u 

.LensC MOA 12.-
VVP Lens D 3.45 

· Lens J DHBRK 1.15 
. -:-:-:-

OPSTELLINGEN 

Mei 1956 
Terrein Emmastraat 

" : 3 lokaal 3 
" Zuiderpark 
" 3 lokaal 3 

Lens B : als de vorige week, behoudens N.de Gruij-. 
'ter· in plaats van S.Dijkstra. Reserve: C.v.d.Zijden en K."Admi-
raal. 

Lens C : A.Lunet,J.Hoefnagels,;r.stolteriberg,A.Loy;
keris,M.Fran.~en,T.Knijff;A.v.de Laan, Th.v.d. Mark, H.Wittèrs; 
S.Dijkstra,J.Brussel, Reserves:, J.Bro/ckha!l~n G.de Haas.· 

Léns D 
J. de Heer. Reserve 

Lls de vorige week, benevens J. Tak en · 
A.Poels 

Reserves': 
~ 

J .Mol. ··· 

Lens E : als de vorige week, benevens J.de Gruijter, 
A.Luttertc,~n, P.Kemper en H.de Haas. 

Lens F als bekend met A.Marselis. Reserve : 

Lens H als bekend met W.Venderbos. 

Lens I ·als bekend met G.Halleen en J. Jos. Ra ser
ve: P.Wisse. Leider : ·Dhr,A.Beck. 

Lens J, (speelt op zondag) als bekend met F.Wam~. 
,stceker.· Leider : dhr.A.Ruijgr:ok. · 

Lenspupillen ·als bekend Leider voor B: Dhr.G. 
Lam. 

, Wegens wegbli.jvèn moeten deze week de volgende , 
splers zich verantwoorden bij dhr.P.v.El:fà:'en , A_ppels_tr •. 90: 
J.Schuttenhelm, PKeniper en H.de Haas. · · 

.• . 

' 
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R.K. V.V. "L3NIG :èN SNEL" . R.K, V.V. "L:JlUG :ZN SNEL". 
c·ÖP-Y"-TBE)stemd voor deelnemer) b1TIGIN3:_;t ( In te zenden ) 
WEDSTRIJDEN, 13I-·lEI· 1956 7EDS;.frtrJ'DBN, 13Me± 1956, 
::-: -·---:=-·-,-• -. -, --- t--=i--·-·--.. -- - :.: .: :. ::.~=·--=--· -·-'· --- . ·-----
THUISCLUB BEZOZKimS I JJ 2·w1 4 'I TmJISCLUB Bji;Z0l;K3RS l J.! 2' j ,l . ~ 1 1 j -, 1 "1 

Eindhov--;;;_ -- Bxcel:üor, -1 _: .... ··.~ 1-Einähcvcn __ ,. Excelsior ·t ·t·r-'t-r-. 
Fortuna A.JJ.O. iftlt_J_J __ -4 Fortuna . A.D.O. 'i---•--•+-+-•t--
Roda 8J1art 
Limbure;ia 

Amsterdaa"n 
Sparta 

Roda Sport Ajax 
Limbu:::.:,ia Eoad 

. ·Am;,t0rdn.m Ri 0 ·tersbl •. 
Stormvog, ,-·17~Uf·--,. Sparta St~:·mvo,,..· 1"-Î··-r-i-i-· 

J-• 'fl ;-jil~, - ·-> . b !- ·1·-t·-·-:-•-
Gi.•aaf SChap. Feycnoord \_t ill. , __ 't G.1rac1frichap . Feyneoord f_ .. •.: •.:1-1. __ 
Alkmaar E.D.O. j __ !~ j__ Alltmaar E,D.O. L, -·{· 1 

. ':lillen II :Slink'.-..± jk l1--L.,.dlJ _ J \/illern. l:I Elinkr1i jlc L. ! .. 4 .. i .. .L.:. 
:3 •. v.v.. Bi·otardia _['.lW4i_.

1 
... : B.V .• v. Sittardia L.L .. l'--l---f--

8 -- S ·- , , ·r 1 !hl!H! 1 S •· S p ·, V 1 1 1 1 · 
• tl. - " .r: ~ .:.>-

1
-l " !~i .! 1 • ..:.::. 0 • • ;; • • 1 i--~ 1 ! , 

r=. v.v. · s.v. v. · 1-+·:·j·.~.:.=,t r,:. v. Y. s.v. v. · :~-t-1--l•--L, .. 
· :'.<,'rilllla • G.V.A.V. l __ t .. -·i--··t ....::nma •. G.V.A.V. i-+-· -~-~ .. 

~~SillVE- .'E:DST ... 1IJD.8I; ~ i î ! j : ii JSEHVE- ./EDS ~i~IJDEN. ' 1 1 
'. 

1 

_•r•-»-----••----••-••· 1: 1 • •-··--•••--•--••-•··••·•-•••-- ! i 1 1 
, :D,O,S. H.V.C. ,

1 
! . I i • i D.C.3. H.V.C. , +i 1 : , - . ---·r·--- · 1- · 1· , • ,- ·· -- r·-·r-··· 

,, • A.C.======== Vi te sse ==· l""--t ~-1-::l~-.::! ==N.A. 0. =c,======= Vi te~se ===J-J ~r::l-=:J::..-
Inleg f. Naam : Inlce:; f- · Na.2.m :;: · _ 
AdrBs i , Adros : N 

Doorh.maken fo:cr.:mlier ongeldi 6 • ' DoorhalinLcn maken formulier ~ 
Ui terlijlc Zaterdag a!·s.inzenden, ongoléli0 , Uiterlijk Za·t;err1a.::, a. ;;i, 

inznndon. 
' 

j 
j ... 
\ 

'' 
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De in .het vorii;e programma opgenomen v1efüitri jd 
Willem II· - Îo!, V.V. bleek te zijn vervallen. De eerste 
rsserve weds·';rijd îJ.V.S.-T.O.P. kv:aru hic:i:voor·in de 
plaats. Van twintig Lensers moch·l;en Fe ;i n. fo::.Tilllier 
ontvangen. De totale inleg bedroeg ;Ji:. 10. 25, · 
Twee inzenders behaalden tien ::mnten, t.w. 
H,Eolenka.mp en G.van :?.e.::nen. Beiden ontv2..ne:;en een 
uitkering van f. 2.56. 
Voor a.s. Zondag wederom een aantrekl;:elijk prograr,lilla 
met interessau-t;e \"leds tri jden. \ie vinden het jarumèr 
dat zo Heinig leden èn c1onateu:cs belangstellin(.1 voo·.c 

· onze pool hebben. Voor de trour1e deelnmn rs ga.an 
we echter nog door. 
'2elkens moeten ne echter lioren, dat e:c leden en dona
teurs zijn die het formulier wel hebben ingevuld dodh 
niet ingeleverd. Verge·;;en en te ver om we 6 te _b:cengen 

-- zijn de voornc,amste bezwaren. Als ü even Uw ad:i.·es 
o:pge::,ft, dan ,'1illen we het no.; wel komen halen. 
Deze week verwachten we een groot clJ.ntal fo1.'lllulien,n 

welke l!zun..tJ.en worden bezorgd bij : A.Hoefnagel,Tomaten
straat 243, ? .Krol, Suezli:ade 53, J .:ctoozenburg, 
Hees·d.jkplein 37, H.Eoukes :J'e Schuytst:::-.60. 
Voor een kwartje heb·:; U een kans en een miél.dag van 
spanning. 

, 
TRAINING. 

r,iaandag 14 Mei a.s. vindt de laatste .be spr()king plaats 
omtrent de a.s. veld-training. Direct daarne zullen 
vre gaan starten. De training zal zeer· streng wo:cc"'.en 
aangepakt, en aa,_'1. de bereidheid van de leden om hier
aan doel te nera;.,n, zal srote G.c111.dacht worden besteed. 
Gezien de resultaten van onze senioren-elftallen 
zal de medewerkin2, van alle leden noodzakelijk zijn. 
De verloren gegane posi,ties moot m zo spoedig mogeli jl., 
liefst· het a.s. seizoen,worden heroverd. . , 
De leden die hieraan-niet met inzet van al hun krachte,1 
willen medc1,crken, behoeven er stelli6 niet op ta 
rekenen, dat zij voor :plaatsing in de hoger_ elftallen 
ih aanm.0rking koraen. :B.JT.2,-in 3NK:SL:J . G0:2DB .JLF~ALLSH <J 

DA:î V3EL }.IIDJ).SLI:AiIG-E. ' 
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• -- ' --: ' 'Niet iè ve;~i.jd;n a;schrijv:ing;~ ;ijdi;:..:~~~-d;·- ' ~. ; 

secretaris van de Juco : Appelstraat 9.C1. · • • ,. · · 
, . .,_' '-:-::':.;;.~·..::,,.,.-4 ~ r ,-i· 

Resul tàien Vän 5 ~n 6 mei 56. • -- ' . . ,,,, . 
Senioren '' .. Juniorèn .. 

Ripperda, J :.:, L~;s.:1"·, 4-~\_;:•: :' Lens B - VVP 
Duno 2 .. , - Lens 2 2-2 Oosterb:.;. Lei(; D 

' , 

:, -

,- ;;. 

·. l' 

Lens. 5 Wilhelm. 3-1 ,, , !(RVC LE!ns E 

Pupilien . . . ,,: . , •. juvèntas- Lens F ~--, 

.: Leris A .· .. ., Valkeniers 3-4 Valk~. .::'tèns G .. 

_,,.· Lens B . Velo' . ·0:.3_•.•· Q.Stèps :[,ens H 

. 3::-1,, ', 
2-4' 
1.:.5 
1.:3 
0-6 
0-1 
0-3 

• -•:.;r 

.,, · Lens j - Wèstl: 

D t t . : -.·•' . .- f Y .. '..~ ':· 

e pun enpo • . . . . . . . . , • ... . .. , _ 
. Op de., z,oIIièrse bollenzónfü1js; die 'wij achter de rug 

hebben; werden alle illusies;· die· wij nog .kóestêrdèn; wegge-

vaagd, want op deze voor.Lens zo 'zwarte dàg'werd aan Lens 1, 2 . 

en 3 heJ; vonnis vo;t, tl,'_okkèn: De klap' ~Ómt' zwqar•;~n, vooral Ollj- ,; ·: 

"dat alles ,op één dag plaats greep~ De 3 seili:>renwedst~ijden ·ie~_ 

vetden 3 punten op. Lens 3 en 5 sp·eelden hun laatste wedstrijd. 

Het overigens verdienstelijke gelijke spèi mocht-het derde niet. 

beten., Het v.~jfde ~l~ot het seiz~!,n_m~·t .een:ov~r;einning· af:. ';,,_ ,·~ 

.. : De ju,nioren, die het belangr;ij~ beter doen; schop-, . • 

ten met 7 elft'allEin, 12 'pünten bij elk?-gü-;, Lens· E'beeft nog äl::: .'. 

tijd kans op dè'erepalm •. LensG besloo(het'sei!zoen met een'ze:.·;>· 

ge. Ook overigens was het voor a:e junfórèn èe:n goed weekend. 
Onze 2 pupillenelftallen·behaàldèn O,punten. 
De stand na' 28 ronden : ·· · 

Senioren 118 ·· 37 ·· · 17 64 · 91' · 290;.313 O. 77 

Junioren 154 77 18 59 170 454-335 1.10 

Pupillen 24 8 3 13 · · 19 40- 50 o: 76 

totaal 296 122 38 136 · 280 784'-698 · O. 95 · 
·======~======- =============~==============, 

, . ., . . . · ·, .. · .. i, . . • \ ,, ·, Ppttekijker. 
Enige afdelingen, · wáarin Lenselftallen uitkwamen 

zijn reeds uitgespeeld. De eindstanden zullen, vOor· zover er 

plaats is, regelmatig gepubliceerd, worden PP.dè laatste blad-

·zijde van de Lensrevue. ·. ./>', ·,, ,,.. "· · 

, . . -.-. 

.'. 1. _; 

~.i.-::1.~· 
• ~· ~1· 
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Het zoeklicht op Lens F. 

Het enige Lenselftel .dat dit seizoen nog niet door 
het zoeklicht werd beschënen, was Lens F, dat.wij nu zondag 
jl. in actie zagen tegen ·Juventas. H<àt werd een 3-1 overwin
ning, welke gezien het krachtsverschil wel te klein ,vas. 
Vooral in de eerste·helft was Lens voortdurend in de aanval. 
Hendri.cks kreeg enkele opgelegde kansen, welke hij echter · 
vlot om zeep hielp. Gerard de Roos daarentegen schoot twee
maal raak. Onze achterhoede ·kon het schaarse we·rk goed aan, 
zodat mèt een 2-0 stand ·gedraaid kon worden. Juventas kwam 
nu in'hét offensief. Hartman c.s. keerden echter de meeste 
aanvallen en k~eper'Anse~s itopte op zeer betróuwbare wijze 
de rest;.s1eèhts eenmaal moest hij zich geslagen bekennen. 
Onze ·voó°;Ïioëà.~ ·d-êeä. er nÜ"echter ook we·èr wat"Üan en stelde 
korte tijd l1Jter de overwinning veilig •. 

· Het spel van 4et F.is ons niet meégevállen. Enkele 
spelers kunnèri technisch behoorlijk uit de voeten. Hendricks 
·vooral ~2.n ,~iel ·~ets, qiet een bal ·doèn, mélnr maakte daar een 
weinig nuttig geb~uik vàn. Aanv~erder Drab~e, die voortdu~ • 

,rand zij~'.medespelers van goede'passes voÖrzag, deed het 
veel petèi. Spil'Hcrtman deed vGrdedigend voortreffelijk 
werk/ Ogk spce+de hij zich soms goed vrij, mnar ·dan schijnt 
hij i,leèhts 2 manieren te.kennen om dç, bal pa~r voren te ex
pedïëreri ': : of een li.arde"knoert" of een dribbel nç,t zo lang 
tot een tegenstander zich over het· 11 ·monster ,,· ontfermt. , 

· Een lago, rustige pass naar een binnenspeler of kanthalf, de 
derde· eri beste metl,ode, . zagen wij vrijwel niet. Het moet · 
overigens ge·zegd worden;-aat de bezettèrs van het magisch 
'vierkant hem, Evenmin als de beide backs, van.wie het plaat
sen, ook niet best·.is, te weinig kans bieden de. ba'i·.af te ge
ven; zij ~ienen zich vrij.op te stellen! Gerard.de Roos moet 
bovendien meer t•èrugkomen, De midvoor daarentegen heeft een 
ui tslui tend:·,ranvo:litmd-e taak ,-·hij ·behoort besl-ist niet achter 
zijn sp:j.l' tè ·opereren ·! - · · 

·. V,9:rçler schijnen enkele s·pelers van. het F te menen, 
dat z.tJ )llas.r'Jqumen spelèn op de plaàts die ZJ.J willen. Het 
is b;j.j. Lims, een goed gebruik, dat de, leider het wel zegt,' 
els een wijziging hem wenselijk lijkt. . 

. ---- . Ook de activiteit van verschillenden laat ee;rt°~nder 
-~i; r:cn;c~ ove~. '• DEO -c:·chtei-ïi~ede·-g0t:ft -.. ··Ît di f betreft hit 'gbe_;" . 
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-------------- ---------------------------------------------- ~ 
de voorbeeld. De k:äntlialve·s maar ·vó'oräl".,d'é ·voorhoede moet 

echte,r feller op de bal zitten. Belet de .vijandelijke verdedi-

ging rustig aanvallen op te bouw.en ! ' . · · 

Tenslotte nog dit : voetbal speelt men niet met z'n . 

mond. Die kan gesloten blijven,' Probeer .niet grappig te! zijn ·· 

(zeker niet ten koste van een ander,· ook niet van tegenst:cmders 

waarvan je gewonnen hebt ) .• Wij voetballen voor ons plezier,· 

maàr voetbal is een liefhebberij die· '.serieus beoefend moet wor- · · 

den. D,:,n geeft een wedstrijd mèer voldoening dan een kalm par-

tijtje· in een"gezellig" elfta1:· · A.v.G. 
==========~=========-=========================-========. ,===== 

VARIA. 
. -De vorige week overleed :onze donateur Dhr.C.Honig. Wij 

.bct)ligen zijn n,:,bcstaai,den onzé _oprechte deelneming. -Hij ruste , 

in vrede. , 
-Op zaterdag 19 a.s. zal .te 9,30u in de kerk aan het 

Westeinde de inzegening plaatsv;inden van het hm1elijk van Wim 

van We enen en Mar ga van Weeneri.:Jimssen. !fa· .de H.Mis ·zal in de 

pastorie' gelegenheid .zijn tot feliciteren,' Wij wensen alvast 

la;ngs deze weg dit Lens·bruidspaár van harte geluk, . 

-Eveneens hartelijke gcluk:P.ensen ·mogen wij richten·tot · 

. het echtpaar J,Bom-Teunissen; die met de·begrijp<c:lijke vrèugde 

kennis gnvén van de geboorte van zoon Hobby .. Over 10 ·jaar wordt 

Hobby Bom bij de Lcnspupillen vèrwacht. · · . 

• -Zaterdag gevonden op Ockenburgh : een· hemd.Terug ·te be

komen bij Dhr,A.v.Gastel, Tomatenstr,166. Hier bevindt zich ver

der een Lensshirt, enige tijd geleden bij vergissîng. door een, 

speler van Lens F meegenomen, · •. 

De spanning is genekcm. - ' · 

Door de r.esultrrten vari j.1. zondrrg ziJn zowel Lens 1, 

Lens 2 als Lens 3 definitief o* de onderste plaats beland. 

Dai::rdoor is. een einde gekomen can de spanning, waarin wij we

ken lang hebben geleefd, Over de oorzakèri, die tot deze terug-

.. slag, na een succesvol seizoen els het ,rnrige, hebben geleid·; 

kunnen de meningen verdeeld zijn. Het heeft ·weinig zin nu op· 

deze plaats na te k&arten, maar toch kan de invloed van dit 

onheilsseizoen er een ten gÓed~ zijn, Op hardhandige v,ijze 

zijn wij wakker.geschud. De kr~cht van onze club zal nu moeten 

. bl:ijrnn • , Wij zull~n nu niet moéten praten,. me.ar daden moeten 

' 
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steilen. Alle spelers moeten bezield zi.jn van de gedachte: 
WIJ KOMEN TERll!G ! ! . · . 

Dit is ook inderdaad mogelijk. De grondslag kan reeds 
binnenkort worden gelegd. De zomertraining gaat beginnen. 
:'.;oor te trainen kunnen wij de daa:l stellen, die nodig is· ofn 
volgend seizoen 'i:!E)t kans op succes te trechten het. verloren 
tGrrcin te herwinnen. Spelers, aan jullie is het, deze dé.ad 
en masse te stellen. Toont dat het ons ernst is. Traint ! 

Van doel tot dóel. 
Van slechts een der seniorenelftallen werd een vcr

e,lag ontvangen. Wij zóudE;n U nu het verh&al kunnen doen van 
Ëen zenuwslç,pende bustocht van Lens 1 en aanhang langs de 
blO(,i• nde bollen naar Haarlem., ,lij zouden U kunnen vertellen 
van een niem1 gczelschapspel "duiken " geheten. Of ven een 
torenklok, die drie keer sloeg en d~armede het naar onze me
ning fatl:!le tijdstip nankondigde. Wij beperken ons· echtGr tot 
e·en kort vGrslag van Ripperda 1- Lens 1 • DE eerste ,:anvallen 
wr.rcn voor Lens, maar vorder dr.n een efgekeurd doelpunt ven ·. 
J. Wüstefeld klwm het niet. DE: gnstheren hadden h0t eerst 
succes, ms:ar Lens antwoord kwam onmiddellijk. Een eàrdige com
binatie ovor rechts wt;rd door F.de Jong met een prachtig doel
J?Unt afgerond. Voor de rust rrerd het zelfs, 1-;è door· een gm;f 
s"cho1; van J .Wüstcfcld. In de ·twcude helft bleek echter de · 
spenning van de bustocht teveel te zijn geweest. Verschillen

'de spelers konden geen bal meer plaatsen en de eenvoudigste 
kansen werden verprutst. De eindstand was-dan ook 4-2 voor de 

. Haarlemmers • 1 s Avonds nà ·7 uur in den Haag teruggekeerd, 
·bleek het lot van ons eerste bezegeld. ,. L.de W. 

Vervolg van dool tot doel.· , 
Lens 5 br,.;sloot de· competi-tie met een 3-1 zc,ge·. op 

Wilhélmus 4. De vmdstrijd was van behoorlijk gchel te, vooral 
v66r de rust. De gasten namen de leiding, l)laar vrij kort 
daarop was het gelijk toen Leo Bom een strefschop benutte. 
Even tevoren had Piet Bergenhenegouwen er één gemist. 

Na de thee was Lens belrmgrijk sterker met twee tref-· 
fers als gevolg. Einde 3-1. Van k,ns-zijde blonken uit 
rechtsbeck Linneweevèr, het rechter mmve.lsblok Jorink-Kuij
pers-Onderwr,ter. en d0 zeer ,:;cticve Leo Bom. 

ICU:;:::::::::::====::;;;:;,;;::=:=::::::::==;;;;;:;::;;;:===:;;;::;;;::;;::;;;:;;:;::;;;:::=::::====== -=::::::::::;;;:::;;;::::: - :::::::::::::::::::;====:::::;;::::"""._. -' 
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DE LENSREVUE 
--

Redactie: L.dè' W,färt en A.v.Gastel 
Gironummer: Penri'." L.en S. 33.67.11 

:, · Secr.:H.Houkes,2e Schuytlltraat 60-tél.324721 
: Terreinen Ockènburgh·, ,'einde Laàn van Meerdervoort 

JAÁRGANG 1955 --'t956 N°38 17 Mei 56 . 

PINKSTEREN 
;/ '' -----\---- ' ' ' 

Pinksteren is het.derde hoogfeest, dat wij in de 
loop van he:t: kerkelijk jaar vieren. Op deze dag herdenken wij· 
het begin van de vé:1'.:uid:ing op··grote schaal van de. blijde bood-

, ' schap van het ware geloûf. 

Se<,lert de H.Geest over de apostelen neerdaalde 
· ZJ.Jn ruim l'? <,euwen verstrekiln/en nog lang is het niet zover, 

dat alle mensen de boodschap v'áJt het evangelie kennen en er 
naar lev:ep. B 

1 , • • f; 
•- Laten wij tràcht'éü ons geloof niet als een ver-

·n:i.sjél te zien má~r-'di t geloof áls de grotè inhoud van ,ons, le-
;ven beschouwen.· · ,, 
' '!t 
; Zalig pinksteren .' 

/--=- -====-==== .==· == --- -===·: == ·L-=. ==========. =-=-~========= . -
(

. 200.000 Lensrevues. · · .h, · , ' -• ·. · 
- • · . · In juli: 1947 nam":ifo heer ·van Luxcn:burg de taak op 

r. :/ zich de ve;rzending van de Lensi"evue te··gaa_n verzorgen.· In de 
~ .:·;:" bunde-ls die op 16 mei 56 ter p'ost bezorgd worden bevindt zich-·· 
-...... , het 200.000e exempláar, dat vfä ,de Copernicusstr.56 zijn weg 

naar de lezer vindt. Een nucht,ere mede:,deling. Jawel • '., 
Als i.: · maandagsavpnds _de copy door de -redactie 

is· samengPsteld, dhr.1'!ahi'eu diilsdags de stencils heeft getypt 
en·de stencilploég dinsdagsavohds de stencils heeft afgedraaid 
"en de revue in boekvorm hefá!ft ·'gevOl.ü'len, komt I 8 WOE'nsdags de 
familie van Luxemburg ïh a.ètie, · . · . · 

· De reeds dö.or _dhr~v.Luxemburg geschreven ~dres
bandjes worden om de eerst gevpm"en Lens~.~vues geplakt; de 
revûes worden per wijk gebund~ld en tenslotte raar hèt hoofd-_ 
postkantcor gebracht. ; 

· 200.000 Lénsrevues ! Weet U trnt dat zeggen wil ? 
Als wij voor het schrijven varL150 adresbandjes één uur <reke
nen en voor de overige a1;n de verzending verbond,e1s. werkzaam- . 
. heden (v011\ven,. :-,laklrn,:,hundelén .en bezqrgèn ) eveneens é_én ... 

•·,,-, 

~ 'c. ,'"~-½ 

' 
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uµr per 150 exemplaren, dan betekene'n deze 200.000 Lensrevues 
••• 266J llfen geheel belangloze arb~id voor Lens. Bij een 
48-urigee~eek is dat voor een betaalde kracht ruim 55 weken 
of ruim ••• 1 jaar. · 

Dit gigantische werk is verzet in een 'tijdvak van nog 
geen 9 jaar. , 

Vlij weten zeker uit ,naam van geheel Lens te spreken 
als wij de heer van Luxemburg ( en zijn gezin waarbij wij spe
ciaal Mevrouw v·. Luxemburg nog willen noemen ) feliciteren met 
het bereikecn van.deze mijlpaal en hem hartelijk danken voor 
de massa arbeid, diè·hij alleen al in deze functie voor Lens 
heeft verzet. 

De zo verdi,mde onderscheiding met het lidmaatschap 
van verdienste, die hem-vorig jaar als dank voor zijn vele 
werk voor de vereniging ( vele jaren was hij bestuurslid en 
nog steeds incai'-seert hij contributies en donaties ) · werd 
verleend heeft dhr,v, LuxaI:)lmrg {;'een aanleiding gegeven op 
zijn lauwe:?:en te g&all rusten. Integendeel. Zijn oorspronke
lijk plan de ver:oending van de revues na het bereiken van· 
c,ezc 200,000 aan &nderen ovei· te dragen heeft hij gewijzigd 
in : " stoppen bij - een kwart miljoen ", 

Hr.v,Luxemb•1rg, ooge het voorbeeld van U, die toch 
tot de oudst~n in Lcn~ behoort~ voor vele jongeren in orize 

. vereniging, aanleïd.i:ng zijn zich, hetzij in de vrndstrijden, 
hdzij in vereni,,.ingnwerk, hetzij in beide, geheel in t.e zet-· 
ten voor onze club~ 

p .s. 
. No?maals heel hartelijk dank. 

Zoeven vernemen wij, dát ook de ontvanger van deze 
200.000e Lensrevue reeds b,!kend is. Het is dhr.A.Krol, ·Wild
hoeflaan 35, 

Redactie 

TERUG NAAR DE VERLOREN POSITIES? DAN TRAINEN 

Het Doelpuntenfonds, 
. bleef deze week onveranderd op f.252.05 

staan. 
Zorgt Lens l na 'de laatste wedstrijd nog 

voor een verrassing? 

,,.~ ,. 
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Vrijdag 18 mei 

Zaterdag 19" 
· Zondag 20 " · 

Maandag 21 11 

Woensdag 23" 

Donderdag 24" 

Vrijdag 25" 

, 
LENS I ZAKAGENDA ·, 

•. 8 uur. Bestuursvergadèring t.h.v.dhr.H.Hou-
kes, ·2e. Schuytstr.60. · 

: Lens J 
Hoogfeest van Pinksteren. 
Lens 1-2-B-C-D-E-J •. Geen Clubavond. 
Half drie: Pupillëntraining. Geen woensdag-

. middagclub. 1 s' Avonds traip.ing op Ockenburgh. 
8 uur. Vergadering bestuur en commissies in 
clubgebouw Hierck, Apeldoornselaan 46. 
7 uur : Lenê -' de Schoof op Ockenburgh _ 
Training. · 

===============~============================================= . \ 
OFFICIEEL 

' . 
-Ee~tuursvergadering op vrijdag,''18 mei a.s. ten huize van de_ 

heer H.Houkes, 2e Schuytstr.60. Aanvang 8 uur. · 
" . 

-Op Donderdag 24 mei ·a.s. wordt overeenkomstig het arti~ 
kel 67 van het Huishoudelijk Reglement de voorgeschreven ver-
_o-a-leriug van het bes-1:uur met de compiss_ies gehouden en v•eÏ_i_n 
het clubg~bo•;.w , J .Hierc:C, Apeldoorneelaan 46. Aanvam: 8 uur. 

Tet deze vergadering worden behalve de bestuursl.eden 
ui tgenoè.igd de leden v,i.n : elftalco1mnissie, technische commi3-
sie; juniorencommissie~-; ballotage-commis<Jie; contaçt-car.1miscie; 
materiaal-commissie. Tevens worden ds heren redacteuren van· 

de Lensrevue. en dé bibliothecaris ,n-iendelijk verzocht aanwe-
zig te willen zijn. ' , -

Eventueel bericht van verhindering gaarne tijdig aan de 
secretaris. 

-:-:- ' 

PROGRA11MA SENIOREN MAANDAG 21 MEI 1956, 

- 2.30 uur 

2,30· Il 

1 s Gravenzande 1 - •Lens 1 Noordlandseweg-_ 
's Gravenzande 

Il 2 - Lens 2 Il " 
-:-:-:-

OPSTELLINGEN ' ___ kns 1:A.ten Dam, J .v,d:Meer,H.Kortekaas,J ._/l.dmmraal 
J ,Ras ,H.Haket, J. Wüstefeld ,Rob.Mahieu,A.v. Luxemb.u'rg,F. de Jong, 
G. Verhaar. • 

. . 
.. 



, 

Lens 2 · · · 
~--. :A.Beck, E .v.Laarhoveh,H.Kemper,A.Hoppenbrouwers, 

• H.!Ioukes, J. Veenman, J. Jager, P. Oranje ,R. Wüstefeld,B .Luijckx, 
A .v.d. Lans'• · , 

Reserves: J. Lelieveld, P .Berg,mhenegouwen, A.v. Gas-
teJ. ,L.Knijff ,J .Boortman. . 

Samenkomst: l.lOuur, W.S.M, - Varkenmarkt. Vertrek 
bus 1.20 uur. Reiskoste~ worden vergoed. 

-:--:-
PROGRAM11A S};NIOREN VOOR DONDERDAG 24 MEI 56 

- 7 uur Lens Comb. - V.N.O. 

OPSTELLING 
A .Beek, J. v. Westing,E. v. Le,arhoven,A.Hoppenbrouwers, 

R, Beek er, J. Veenman, G. Lam.,B. Luijckx, P .Bergenhenegouwen, L.Bom, 
J. SuijkerbuijCk. Re'!_2!Y~!!.: H. v .Niel 1 J .Kuijpers ,H.Eisenburger. 

-:-:-
. . Alleen no?dzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 

za,;erdagmorgèn. A1res: Dhr.H.Houkes, 2e Schuytstr.60. 
-:-:-

-4,10 uu,:. VVP - Lens J Terrein Zuiderpark, 

-)-12 uur 
.. 4,15" 
- 1.15" 
~12 uur 
- 1.15" 

-: - :-. 

'17estlanu.ia - Lens B Langebroekweg -· Naaldwijk. 
VVP , - Lens C Terrein Zutderpark • 1 
Lens D .. Verburch Terrein ::, Lokaal 3 
Valkeniers Lens E Terrein Lening en Snel 
Westlandia - Lens J Langebroekweg-Naald·;ijk. 

-:-:-
OPSTELLINGEN 

Lens B: als bekend. Reserve A.Hartman. Samenkomst 
11 uur Haagweg hoek Thorbeckelaan. 

Lens C: als oekend met J.Brockhans. Reserve:B.Hen-
dricks. 

Lens D: als bekend met J.Ansems. 
Lens E: speelt op maandag: G._.de Ha,eis ,R.Blok 1K.Ad

miraal,J .Hoefnagels ,H.Dietz,C;v,d.Zijden,L.Blogg,W .Stoové, 
J .• Lutterr.ian,J,de Heer,F.de Groot. RGservc: P.KE't:uper \'n W. 
Nicgerink_ ( ook voor D ). 
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Hoewel de deelname ook ih de 'afHelo:pe·n · week niet• 

denderend genoemd kan worden,- viaren er toch weer 

enkele nieuwe gezichten bij. We gaan dus gewoon door. 

,Door bijzondere omstandigheden ontbraken deze· keer 

enkele trouwe dealnemerf1. Voor ·de a, s,week ve·rwacl::.

ter. we weer enige. vooru '. tgang, Deze kee:::- hêJo t U een 

dag .Langer 0:-1 na te dellrnn" We· kozen het -p1•ogralllll!a 

"a~-'i' 1i•ia•,~d~g ·)~ T";-,..,•;- .l..r:-,r1 -.--,; · , • ,_ .J 

, ,,.,. .;.!.1. ~.l <;.;;,, :i ·-,V .l~.:.llZ\.Sv..:...: ~(8.>~ •,(;i lD.L~7erï.r..g !f.an LIÜ.S 

tut er;. met ic:1dag;, 10_ .Pink-sSe.rdag, gc-sch:edt~n _h.ij ; 

;.,\· -;.,l"\Ç', ?riar,e,L l"Jl:;l'T'a',,nstr"•l+ 9 L13 ,: T\'"-.,01 c.:<,,,..,-1,q-~ 1 ·-.3· 
-· ~.c.i.\,..-,.•~ b ~ • 'J ..1,. v~.u -1.., , .. Cl v ~ .: j .:, ~ .L~.1.. •-, IJl. • ...,~ ~..,.,•,,. (; ~J · 7 

,. "' c 1 H .. k - . ,. •· ., I' ' " " . 
,; c,.i.:.Juz n0urg, .. ec-21.-;1~ .:p..1.J.:!n l:., 0n n" J.Ol...1.<ca 5 .. ~e i.7 C.:."1.l.!J'"t-

straat éO.. , 

J;e 2.aatstè ·yaol bleek l e _èe2.:_n0ma"rs bete:!:' te ll~g€11( 

l:!r k:\Ya:Ji.Jn e:: ·vijf met ·1. eg::.:/.;, 1,unteP •ï..:i t de Dus, t, \1" 

lt.. Kem)er1!1at.1 Jr ,> ~ l)::!Crc ~7 E'.~X,vl.{CkX~ H~OJyhoe,tc, · 

:.fe Sv.;n-~erbuyk,.: Zi,j dele.1 _Ç_2 bc"3ehikbaxia premie "'le.n 

f~ 5~50 en outv~ngen c~k f" l~lOu Hct·_is Wdl löuk . 

de.t de vïinn.aer~ ,_v.3k==:-li,·ts .1-~~:.tv:.:t_~ versc:-1.·illenc.- Vla~ruit 

bli.jkt d~t alle:.i;n evenveel ks.ns hel;ben, VaÏizelfs.::re--. 

kend komt ,de naam van c,e 1,.couwe deelr.emers een enkele 

' keer meer voor. Overv1in 1h,- schroom deze wee'k eens en 

zendt het forrnu2.ier ti.id:i.g •in. Hoe· ffieGr deelnemers 

des te groter de uitker'.ng, De -pri,jswinnaars kunnen 

de ·premie afhè1.len bij H.Houkes,2e Schuy~str ,60. 
. ' 

, 

T R A I U 1-·1'1 G, 

Elders in dit nummer vindt U het resultaat van de 

Maandag_jl. gehouden ·besprekil,g. Hieruit blijkt dat; 

het. bestuur besloten hc:eft de training goed aan. ti3 

pakken, Volgende we2k. vindt de offio1iële start · · 

-pl2. 0,ts, De: de0lnemers aan• de res-pecti.ev0 groepen 

krijgen tijdig bericht. Deze tra1ning kao alleen 

eli:'fect sorteren indien alle leden hun vclle!i-ige · 

meder;erking verlenen. 0-p een regelmatig bezoek v.an •,. 

de training en een intensieve ,:,~elname zal veel: . 

aandfi.'cht worden ·besteed. De groep senioren welke tot 

heden op Woensd~g avond trainde, wordt met ingang van 

de volgende week op Dondçrdag verwac.ht. Ook hiervoor 

worden' nog afz·onderli·jke co11vocaties verzonden,·· , 

We rekenen o-p de inzet van àll0 krachten.' · 
., 

,, 

.-
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R .K.V ,V. "LENIG EN' SNEL~ 
. K O P·.I E (Be sterna voor 

WEDSTRIJDEN, MAANDA.G, 21 

THUISCLUI\ BEZOEKERS 

Excelsior AoD.O. 
f,indhoven Aj:JX 

Fortuna lJoad . 
.1,msterda.m Vi t·e sse 

v.v.v. Sparta 
N"oA..C. Stormvog. 

Graafschap E.D.O. 
Enschede Elinkwijk 

Alkmaar G,V .A,V •· 
Willem· II Ra11id 

B.V.V. M,V.V. 
S.H.S, SoV. V. 

Feyenoord D.F.C. 
RESERVE-WEDSTRIJDEN. 

deelnemer) 
MIDI 1956, 

1234\ 

Limburgia 
E,B.O.H. 

Rigtersbl. ___ _ 
D.O. S. 

R. K. V. '11:. "IIDTIG EN SNEL"'. 
OR1Gürnl!,;L { In te zenden.) 
VIEDSTRIJDEll, Jvi!l.ANDAG,21 MEI 1956. 

Th1JISCLUJ3 

Excelsior 
Eindhoven 

For tu1"a 
,Ar::s ter a a.'11 

v.v.v. 
N.A.G. 
Gra'l.·fscllap 
~;:n se hed e · 

Alk~J.ar ""'· 
Willem II 

B.V.V. 
s. :t-:. 3. 

BEZO::I!Kb'R S 1 2 3 4 

A. .. D.O o 

Ajax 

Noad 
Vitesse 

Sparta 
Stormvog. 
E,D,O. 
Elinkwi,jk -'----

-G. "',7·. A.V-. 
. Ra:pid 

M.v.v; 
s.v.v. 

Feyenoord D .• F.C. 
RES"ERVJTI-1/IEDSTRI .TDEN, 
Li!":burgia Rigter sbl. ____ _ 
,-. • 0 H .i..'.1obo . .. • n.o.s. 

~============================-==========------------------------------= 
Inleg f" Naam·: 
Adres : 
Doorh.maken formulier onge.ldig. 
UITERLIJK zmmAG a.s. inzenden.• 

Inleg f. iraam : 
Adres : 
Doorhalingen maken form.ongeldig. 
UI~ERIIJK ZONDAG a.s. inzenden, 

,\Jl 
0 

• .jS. 
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-------------------------- •. -----------------------------~--
Lens J: speelt zaterdag en maandag. Verwacht -worden 

de bekende J-spe lers; benevens P,,Schul ten en P. Wisse. Leider 
voor zaterdag dhr.G.Lam. Verzame'len op maandag om 12.15 uur 
Haagweg hoek Thorbeckelaan. 

Ge.zien het overb.ezette programma ver,,achten 1vij 
ieders aanwezigheid. Nie_t te vermijden afschrijvingen aan dhr. 
P.v.Elferen, Appelstr.90. • 

/ 

J.Ansems, J.Jos moeten zich deze week verantwoor
den bij dhr. P.v.Elfcren, Appelstr.-90, daar zij zaterdag niet 
zijn opgekomen. 

...::-:-:-
- I 

De TRAINING. 
De veld training gaat weer beginmm. Z_oals uit het 

hieronder volgende programma zal, blijken, gaat er op uitgebrei
de schaal aan de technische vervolmaking van do diverse cate- _ 
gorieën spelers gc?:crkt worden. , · 

_ Op w~l?nsdagavond traint de eerste ~ocLil!hioren;, 
Op donderda,a;avond de sclectiegroo:e_ van du s,miorcn; 
Op :yrijdagavon~ komt è, _!!_~_ede gr_s>-92 iuniorcn als

mede de nie~ voor de sclecticgroep O)?gero,_pcn senioren. 
Verder wordt er getraind op twc e middagen. Op ~

_!~rfagmid,lag traint de derde jurniorcngrocp 
Do spcJers voor .de sclûcticgroep der senioren en 

die voer de drie gróepen junioren 0ntYangcn een_ oproep. Alle 
.P.EJ?.illen word.en op ~.9~~2:ê:/.i':lÎddag verr;acht. De niet aangcschre-• 
ven senioren op vrijdagavond. 

Mot de training wordt begonnen op woe:nsdag 23 ·mei". 
Jle Woensdagmiddagclub Ycrvalt, althans in de th,ans gc::brui.kelij
ke vorm. De niet bij een der groepen ingedeelde juniore:n kunnen 
dan echter wel um balletje komen trappen, evena-ls op zaterdag
middag. 

De spelers_ worden ·v,5or de avondtraining vcrv;acht 
om 7 uur. De kc,epers _om half zeven. Wie te laat komt, vist · 
achter het net. Woensdagmiddag wordt om b~lf drie begonnen, 
zaterdag om drie uur. Voor verdere gcgevqns zie men de cir-. -
culaires, die deze week verzonden zullen worden en de volgGnde 
Lensrcvues. 

; 
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Resultaten van 10, 12· en 13 mei 

Senioren 
56.' 

Junioren (verv.) 
Lens 1 --Alphen 1 3-2 

Junioren 
GDA - Lens B uitg. · 
Lens C - Moa 0-10 
VVP - Lens D 4-2 
Lens E - Valkeniers 6-0 
Lens F - Quick St. 4-1' 

Lens H - Wilhelmus· 8-0 
Lens.I - RKAVV' 2-0 
Lens J - DHBRK 0-3 
VVPg Lens J(l0/5) 0-3 

Pupillen 
Lens A - KRVC 1-0 

. Lens B - VVP 3-1 

De ;1untenpot. 
· Op deze tweede mooie meizondag slaagde Lens 1 er, 

met 4 invallers, in weer i:.ens e;Gn ovcrwinnihg te behalen. 
Eén sonioremwdstrijd ll vurde aldus 2 punten op. Nog één wed
strijd en dan behoort voor onze senioren deze noodlot8compe
tetie tot het verleden. 

De junioren zijn nog niet zover. De 8 ITedstrijden, 
die in de voorbije 3 speeldagen ,:crdcn gc,ipceld brachten 10 
punten in de pot.~ 1J3ast .c en pnµr grote ovtrwinhingen (Lens E 
er. H ) stond een erot" nederlaag (Lcnc C) ,n u•n verloren 
knmpiOC!J-sillusic (Lens D): Lc:ns E h<t·ft uit zijn ene rrnte
rq1dc wedstrijd mnar 1 pt.mt nodig or.i de kai::piocnsvlag te kun
nen hijsen <.n Lens I, dat concurrcnt·PJ(AVV versloeg, kan, als 
het 3ijn laatcte v•cdstrijd wint alleen nog door do Lcidsondam-
mcrs worden bereikt. · 

, 2 Pupillenelftallen behaalden 4 punten en sloten 
daarmede hun" competitie" af, 
D~ stand na 29 voetbalweken: 

Senioren 119 · 38 17 64 93 293-315 0.78 
Junioren 162 82 18 62 180 479-353 1.11 
Pupillen 26 10 ,3 13 23 44- 21 0.88 

Totaal 307 130 38 139 296 816-719 0.96 
-------=--. ---------. ---. -------------

Pottenkijker 
VARIA· 

-Het echtpaar P,Krol-Jansen werd vorige week verblijd 
met de geboorte van een dochter. Henny is haar naam. Van har
te onze gelukwensen aan het ouderpaar en André, Wim en Ma

~ianne. 

' I 
.. 
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----- --------------------------------------------------------

. -Op woensdag 23'mei zal het huwelijk voltrokken worden 
tussen Kees Visser en Toos Hake~. Om 9.30 uur zal in de Kerk 
van O.L.Vrouw van Lourdes, Berkenboschblokstr. ,te Scheveningen 
de H.Mis te hunner intentie worden opgedragen. Van 16.30-18.
uur is er receptie op het adres Zwólsestr.333. Mogen onze bes
te wensen dit L8nsechtpaar in het huwelijksschip vergezellen • 

. " -Zaterdag bleven op Ockenburgh een zwarte. poetbalpantà
lon en een ·Lensshirt liggen. Terug te bekomen bij dhr .• A.v. 
Gastel, Tomatenstraat 166. · ' · ·. • 

-Sinds zondag loo;~t Frans ·wamsteeker. :i:ond met een kale 
plek bçven aan zijn overhemd. Hij miste nl. zijn grijs en · 
groene strik. Wie yond dit decoratieve kledingsstuk? Het adres· 
van de ontstrikte Lensju;üor is : Den Helderstr, 51 ~ 

VAN DOEL TOT DOEL. 
.. 

, 
Lens l slaagde er in de ·éerste thuisov0rwin!jir,g van deze · 

, competitie te- behalen. H;c;wl ·er .voor br,ide ploegen niets meer 
op het s;1el stond, werd ·2r zovrnl door onze voortrekkers als 
d.oor de Alphense bczoékr rs hard· gemerkt. Na enig tcrreinvcrkcn
ncn veroverde Lens een !.:leine v0ldr,,icrderhcid, maar gc,brek aan 
techniek en te _lang tal 10n stonden succes voorlopig 'in de wei;, 
lln een goede doorbraak ;>asseerde G. Verhaar de Alphcn--1:ucpcr . 
echter met um schuiver en hd was 1-0. De bezoekers trokken 
nu r,;.woluut tem aanval 2n een vrije trap wegens hands beteken
de 1-1. G.Vcrhaar zorgä.o evenwel toch nbg voor een 2"1 rust
stand. In de tweede holft had Lens aanvankelijk wederom een 
klein veldoverwich1; en A.Hoppenbrouwers bracht in doze perio
de de stand op 3-1. ·Pingelen van een. van onze•verdedigers gaf 
de bezoekers nog de kans er ~-2 van te maken, màar verder 
liet te1:s het niet moer komen. . · · · · L.d.W. 

Lens I heeft in een spannende wedstrijd verdiend mot. 
2-0 van RKAVV gcmoilnen. 1 

In de eerste helft had de tegenpartij een licht over
wicht, dat echter niet in een,doelpunt kon worden uitgedrukt, 
doordat de verdc.diging (met P. dé Groot, C ,!;uytens en R. Straat
hof als uitblinkers ) goed. in vorm was. Zo. bleef de stand 
tot de rust 0-0. 

·' Aangemoedigd d9or de vele toescliouwers en met de wind, 
in de rug begon Lens' vol goede moed de tweede helft. Er werd. 
een serie'aanvallen 6ptouw gezet, waaruit.P.Schulten met: een 

. . . . . . .. .... .r. . 

' 
• 
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hard schot· in de rechte~K8llk ('n magnifiek doelpunt) de 
stand.op 1-0 voor Lens bracht. Het werd zelfs nog 2-0 door 
een onhoudbaar schot van C ,Hü:i•::isen uit e.en goede corner 
van P.Schulten. 

Hierbij bleef het. Do spelers hebben er stuk voor 
stuk het hunne toe bijgedragen, dat de kans öp het zo fel 
begeerde kampioenschap zo groot mogelijk is geworden. Het 
afwachten is nu, of RKAVV oen punt wil verspelen. Als dat ge-

. beurt in één van de 4 v;edstrijden diEi dEi Leidscndammers nog 
resten, kan Lens I zich kampioen noemen. 

Tegen het onderaanstaande en bovendien nog onvolle
r1ige Valkeniers had Lens E nog vrij veel tijd nodig om tot 
een eerste doelpunt te komen. Fred de .Groot was er• de maker 
van. De tweede helft ( de ruststand was nog steeds 1-à ) was 
een voortdurende b~:egering van het vijandelijke doel. Fred 
de Groot, nog 2x, Ton Luttcrman 2 .x en Joop de Heer voerden 
de score tot 6-0 op. Het sterke opdringFn van ons elftal en 
het uitst0kende verdedigende werk van de ValkcnicrskE;epor · 
stonden een grote zege, in de weg. Is het a.s. maandag do 
grote dag ? 

Het H-elftal had een ongewoon productieve bui en 
scoorde er tcgen'hct Wilhelmus tiental lustig op los, vooral 
in de eerste helft. Binnen 3 min. was het al 1-0, toc,n Rood
bol een voorzet van Harders in IÎet net tikte. Een· goed gono-· 
men corner werd door Wil Venderbos ineens ingeknald: 2-0. 
Karel· v.d.Laan zorgde voor nc3, Peter de Haas maakte er met ' 
een mooischot 4-0 van. Twee $Olo 1 s van v.d.Laan leverden weer 
2 doelpunten op. Na de rust w·as het weer voortdurend Lcnsof
fcnsief wat de klok sloeg, maar de togE:nwind en vooral pingel
neigingen van enkele spelers maakten doelpunten duur. Karel 
v.d.Laan had no'g CEanmaal succes. MichelHa~.':crs tonslotte 
bracht de eindstand.op 8-0. Tussen de bedrijven door vmrcn 
nog enkele; doelpunten wegens buitenspel afg5keurd. Als wij 
ons niet' vergissen, heeft géén Wilhel!Pusspeler ons straf
schmpgebicd betreden. 

Al spoedig bleek dat Lens J in D,HBRK geen zwakke' 
tegenstander had. Toch duurde het lang v66r onze doelman voor 
een hoge bal moest zwichten. Na de rust wisten do Haagse Boys 
de stand op 2-0 te brengen. Door het sterk terugblijven van 

.rechtsback en spil kreeg de tegenstander alle gelegenhèid aan
valle~=op=to"bouwen._Hicrdoor=ontstnnil.~doolpunt=n03.= -= ==== -
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D E L E N S R E V U E 

Redactie• L.de Weert en.A.v.Gas.tèi 
Gironummer: Penn. L. en··s. 33.67.1i 

Beer: H.Houkes, 2e Schuytstr.60- tél,324721. 
'.;'erreinen Ockenb.urgh·,. einde J:.aan van Meerdervoort 

===========·=============~='t&::=========== --================ ·= 
JAARGANG 1955.:.1956 N°39 24 Mei 56 

-==-==:;;::;===:;c=;:::::::;::;:===· ;:;=;:;;: - - ;::::;:;;::: - -,==, ·-:;:::;:;:::: - -===:====;:::====. ======= .= 
. LENS I ZAKAGENDÀ 

Donderdag 24- mei : fl uur : Vergadering bestuur en commissies· 
in café Hiei·ck, Apeldoornselaan 46, 

Vrijdag 

Zaterdag 
Zondag 

Maandag 
W?ensdag 

25 

26 
27 

28 

" 

" 
Il 

"-
30 . Il 

7 uur : ·Lens . - dè Schoof op Ocke)1burgh 
Training senioren en de tweede groep ju-
nioren. '.,1;,. 

Lens J en träin.ing derde groep junioren · 
Lens 1 besluit de seniorencompetitie· , . 
Een seriiore1ielftal naar het KRVC-tournooi 
Lens B-F-H ,eri I 

•. Clubavond.. ., 
Half drie : Pupillen.training • 
's avonds : .l:raining'-vo9r d'e eerste- grmepi1 · ·· · / 
junioren ! ! ';_ ~ ·· 

Donderdag 31 ~• .,_ : . Training seléctiegroep 'senioren • -:.~ 

=====================w ;:::: ' ======•· . 1-;::::;::::=======., _" = -====== "::;. ;;;;;;;::;;:;::::=;:;•~, 

LENS WIL Wï ER HOGER, OP J ! LD:S TRAINT ! ! 
1 t · , 

;::;!::;:;;;;;::::;:;;;;;===========. = ·===· ===== -,.·================;::;:;::::;:;=========t: 
·Het doelpuntenfcnds . ;; . . . _ , 

wacht met spànning op de opbrengst van de·, 
laatste seniorenwedstrijd van hèt seizoen, zoals alle Lensers · ' 
met belangstelling de wedstrijd':VVP 1 - Lens 1 tegemoetzien • 

. , Het saldo is1nog f. 252. 05 
; 

O?FICIEEL 

Vergadering van .be otuur en commissies, 'donderdag 24 mei a.s. 
om 8 uur in clubgebouw Hierck, Apeldóornselaan 46, We reke-
nen op. áller aanwezigheid. ' 

Olympische dag, · 24 ,juni 5.6. ·te Afusterdam. 
Prijzen d,;r plaa.tsen : ·Eretribune ·:f',7,50, marathontribune · 

f.6.-. Zijvak "f.4,50, zijvak II'f.3,- staanplaatsen f.1.50~ 
In verband met de termijn vail indiening bij. de K.1!.V.B. 

mof.ten aanvrag$n :voer• T.llaatscn uiterlijk ·deze week, dus z·atër-
. . '~- - . - \. '' .~· " 

'. ' . :, . ,, 
,. 

, . 
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dag, 26 mei bij het secretariaat: H.Houkes, 2e Schuytstr,60 
tél. 324721 zijn ingediend. 

Holland-Saarland - 6 ,iuni 56- Amsterdam. 
Voor deze wedstrijd zijn kaarten aangevraagd door: 

H.Brussel f,4,50, V/.Westerhout f.4,50 (2x), Ph.de Heer f.3.-
J.de Heer f.3.-, P.Bergen Henegouwen f,1.50 (2z). . · · 

·Deze aanvragers kunnen op toewijzing van dé kaarten 
rekenen. Er zijn nog beschikbaar 2 kaartt)n_à f.4.50; 3 kaar
ten à f.3.-. Gegadigden gelieven zich te melden bij dhr,H. 
Houkes,· 2e Schuytstr.60, tél,32472+· Toezending van·de plaats-
kaarten volgt zo spoedig mogelij~. ' 

H,H,Bestuursleden, attentie ! 
De ev. Bestuursvergadering wordt gehouden op vrijdag 

8 juni a.s. Plaats wordt nader bekend gemaakt. 
. . . 

Tijdens de van 9-16 juni.te organiseren Haagse sport
week zal in de Houtrusthallen eèn sportten:l;oonstelling worden 
gehouden. Onze leden kunnen bij de secretaris dhr.H.Houkes, 
2<; Schuytstr.60, toegangskaarten voor deze exr,ositie aanvra
gen tegen de gereduceerde prijs van f.0.25, Deze aanvragen 
mo~ten vóór 3 juni a.s. zijn gedaan. 

AlgemP-ne Contact-Filma~rond. 
Op maandag 4 juni zal een contactavond worden georga

niseerd, waar alle seniorleden èn A--junioren en vanze1fspre
kend ook onze donateurs van harte welkom zijn. Het programma 
zal bestaan uit films en een interessante causerie over het 
onderwerp " Sport _en fotografie· " door een zeer ter zake kun-

. dig spreker. . · · 
Nog niet alle details zijn geheel geregeld. Zo zal bv. 

worden,beslist in welke zaal dé avond zal worden gehouden • 
. Maar dat leest U allemaal in'de volgende Lensrevue. Deze eer
. ste mededeling heeft alle€ln maar tot doel U de gel.egenheid 
te geven de avond van de 4e juni vrij te houden. 

Contactcommissie. 

PROGRAID.!A SENIOREN VOOR ZONDAG 27 MEI 56. 

-2,30 uur 

-12.15 Il 

VVP 1 - Lens 1 Terrein Zuiderpark, 

Jubi.leum Bliksemtournooi KRVC • 
Jleelnomers nool 2 : :,p·,8 - Verburch, Flamingo's 
en KRVC, (wedsJri;jden ; ·· 15 minute': ) 

' 
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' -------------------------.-----------------------------------De opstellingen zullen per aanschri,jving bekend ge

maakt worden. 
-:-:-:-

PROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG 26 MEI 56. 

-3 uur 
, Léns F speelt op 
: Lens J - RKAVV 

' 

zondag ( zie aldaar) 
Terrein 3 Lokaal 2 

PROGRüTh!A JUNIOREN ZONDAG 27 MEI 56. 

' -1.45 u. GDA - Lens B Ter_rein Emmastraát Loosduinen. 

-1.15 u Wit Blauw R.K.-Lens F, Terrein Westvlietweg-Voorburg 

-12.30u Lens H- Lens I (vriendschappelijk ) Terrein 3, 
~· .. , 

OPSTELLINGEN. 
Le~s Bals bekend. Reserves H..Witters, M.l;ranken, 

J .Brussel. 
Lens F speelt op zondag: als bekend met P.Kcmpor 

ResE'rVCR ,: J.Mol, C.v.Geiti,A.Ndwce. Samenkomst : 12.30 u. 

Rijswijkseplein. Leider : Dhr.G.Lam. 
Lens J sprnlt op zaterdag met P. 1?iisse en P.Schulten. 

Lens H on I als bekend - (op zondag). 

Resultaten van 19 en 21 mei 56. 
Junioi:en 

Wc,stlandia - Lens F '6-1 Valkeniers - Lens E 0-2 

VVP - Lens C 6-0 , VVP f - Lens J 4-2 

Lens D - Vcrburch 3-0 Westlandia -'Lens J 6-1 
- Vriendschappelijk 

1 s Gravenz?nde 1 - Lens 1 4-3 1 s Gravenzande 2-Lcns 2 '2-5 

Correctié uitslag 6 mei : Lens B - VVP 4-1 (niet 3-1) 

De puntenJ2_<2,_1!,blceE in d<lZC 300 voctbalweek voor de senioren on-

veranderd omdat Gr geen srmiorem10dstrijden waren voor de com-

potitie o Er is ,trouwens door de"zc categor_1.e nog maar .iBn wed

strijd te spelen. 
, De junioren zagen ~un aantal goals voor vermeerde~ 

ren door de wijziging in een uitslag van 6 mei,- maar tevens 

door_ de 6 gespeel de wedstrijden, die 4 pun_ten opleverden. Het 

belangrijkste f&it is wel, dat Lens E de kampioensv:j,ag mocht 

uitsteken. Van harte ,1roficiat, jongens ! ~ens C, Den E 

cpcrlflc:,;. hun la.s.tstc, wvds~..,rijd.. 

. ~ .. 

' 
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--------------------------------------------------·. ------~ 
De stand na 

Senioren 
Junioren 
Pupillen 

Totaal 

VARIA. 

de 30c ronde: 
119 38 17 64 . 93 293-315 o. 78 
168 84 18 66 184 489-375 1.09 

26 10 3 13 23 44- 51 -0.88 

313 132 38 143 300 826-741 0.96 
=================================== Potteki 'ker. 

-Vrijdag jl. overleed de Heer J.H.Sarolea, vader van 

ons lid E.Sarolea. Wij betuigen de familie onze innige deel

neming. Hij ruste in vrede. , 

LENS E KAMPIOEN. 
Hoewel Lens E pas op tweede pinks.terdag in het veld 

kwam voor zijn laatste wedstri,-jd tegon do Valkeniers, was za

terdag het kampioenschap reeds behaald. V.V.P., het enige elf

tal dat nog een theoretische kans had op de ereplaats, ver

spu:lde toen nl. een punt aan Blauw Zwart. Lens werd daardoor 

onbereikbaar. · 

Ev0n daar gelaten de hogaanvrczigo ti tclkanscn van 

Lens I, dat moet afwachten of concurrent FKAVV Gen punt wil 

vGrliez0n, is ons E het enige LGnsclftal, dat dit jaar met 

een kampiocnsch~lp vreugde in de. vc.rc,niging brengt. Oo!c hier 

stc.at op de· achtergrond nog het somb',rc be old van :::,, ns 1, 2 

en 3, alle d,:cfiniticf op de: laatste plaats. Een kampioenschap 

van een junior,mGlftal kan dat niet goedmaken. ëit,raard niet. 

Maai· het .LS een pleic eer op de - di0pe - wonde. Nic, t zo zeer 

oo het' feit van " een titel "; iedere grote vereniging kan 

twee of zelfs .meer elftallen kampioen " maken ". V<:el meor 

rrnds om hc-t feit, dat de ereplaats is bereikt in de sterkste 

• afdeling wa&rin dit elftal - binnen fü, beperkende bcp&ling 

· van het spelen in katholiek verband - •mag uitkanen, Maar voor

al ook om de wijze waarop dez8 ereplaats bereikt is. 

Er is vaak gdcd gevpetbald door Lens E. En de spe

lers hebb~n van hun technische capaciteiten het grootste nut 

gehad door ze te gebruiken in stipte volgzaamheid aan de 

perfecte ~ leiding van dhr .Sarolea, door ze verde'r to ontwik-

. kelen bij de wekelijkse oi;,.derlinge training, welke de mees-

ten vrij regelmatig en 0nkden met wllrkclijk voorbeeldige trouw 

bezochten. 
' 

' 
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R.K.V ~V ."IENIG EN SNEL~. 
KOPIE (Bestemd,voor,deelnemer) 
V/EDSTRIJDEN, 27 ME:L 1956, 

THUI Sl?LUB BEZOEKERS · 1 .2 3 4 

v.v.P. ·JENS. 
Ro?denburg v.v.s.B. 
Stormvogels :'l..D.O~ •. 
.i.i}jax Excelsior 

:N .Co .i.Î..D. Eindhoven • 
, Sparta :l.m:::tcrdam 

N. l'I..C •. v.v.v. 
E,B, O,H. - I,imburgia 

s.v.v. D.Fo.Co 
E,D.O • Fcyenoord . 
G.V .t:uV. -En:;chede 
Rapid .~lkm3..ar 

Si ttardiR. Willem I.I 

RESNRVE-'iïEDSTRI JDEN. 
S.H.S.. B.v.v. 
1'K,V.V. Volenwi.jke"-r-"s,__ __ 

" 

R.K,V.V,11:LENIG EN' SNEL" 
ORIGINEEL .'{Bestemd om in te zenden) 
WEDSTRIJDEN, 27 l,[EI 1956, 

THt=ISCL'J.13 BEZOEKERS 1 2 3 4 

v.v .• P. . 
Roodm,burg 

LENS 
,V ,V. S.B. 

Stornrl o ge 1 s li .D. O o 

i,jax 'Excelsior 

N.OoA.D. Eindhoven 
Sparta Amsterdam 

N.ft.C. v.v.v. 
E.B,O.H, Limburgia 

So V.V. .D,F,C. 
E,:9.0. Feyenoord 

G.V~. /i.V • Enschede 
Rapid .Alkm:i.ar 

Sittardia Willem II 

RESE:RVE-WEDSTRIJDEN, 

., 

.S.H.S. 
M.V.V. 

B.V.V, 
Volenwijk' 

. 

------' ------------ .. - . ---------------- ;-------------- ·--------------------
Inleg f .- Na'.J.m : Inl·eg f. Naam. : 
.:~ar.os : · ,.:'tdres : · 
Doorh.makcn • formulier ongeldig. · Doorh.makeh formulier ongeldig, 
UITERLIJK .ZATERD,fil a, s, inzenden. UITERLIJK ZáTERDàG a. s, inzenden, 

, 

1 

CL, 

~ 



IBNS-VOETB:u.POOL. , 

Het op tweede pinks": :!'.dag verspeelde programma bleek , 
een' groot aantal niet verwachte uitslagen te bevatten. 
Hd•,p•door was he_t aantal. goed voorspelde uitslagen niet 
hoog. De meeste voorspellers kwamen niet hoger dan 
vijf punten. Slechts een deelneemster was er die 
zeven punten veroverde, i;i.l. Mevr.Houkes. /,ls je zo 
trouw de wedstr:fjden van Lens l volgt, blijk je toch 
nog verstand van voetb'.-i.llen te krijg,:m. De premie van 
f, 5.- werd' in_mi_ddels uitgekeerd. 

Hoewel het aantal inzenJingen ook nu weer beneden de 
verwachtingen blec,f, ga.en wc toch door. 
In het progra='.i. 'voor Zo'1dag a.s. hobben WG de twe:: 
bclangrijk,3 WGdstrijden l it ,de 3klas B opgonomen. 

· Deze uitslagen zijn ·toch nel heel gcm::i.kkeli,jk'te 
vo orspcllc,n ? Of bent U ia~,r nog niet zo zcl_,;cr van ? 
Vfo zullen m·y:tr afw2çht:on. \', · , 
De., adressen waar de formulieren kunnen wcir.dch ingè
leverd zijn nog dezelfde : ~.HocfnaEel,Tomatenstraat 
243, P.Krol,Suezxkadc 53, J',Roozcnburg,Heeswijkplein 
37 en H.Houkes, 2e Schuytstraat 60. 
Vlc hopen dat vc·lc: leden en don:1teurs dJZG wo~k eüns 
de moeit0 willen doen h0t fcrmuliertjG in te vullen 
én bij een vap ·de' hovengcmoemdG' 11::lre,,,.,,:m ·. in te levGrcn. 

V. V .P. - LEr:IG EN SNE:ï:., · 

:Zondagmi dd·ag vindt in het Zuid Grpark deze voor 
V,V.P. wel zec_r bolangrijk-3 we_dstrijd plaats als 
sluitstuk van de compétitie. :,o.nncrJende dat RoodGnburg 
de baas kan µlijven over v.v.s.B., zal v.v.P. deze 
v;Gdstrijd oolr in e0n ov2rwinning di0nGn om t0 zettc;n. 
Gezien het verschil in de rangli<st zou dit ec,n )Jit
gemaaktc zaak zijn, Of dit in d-: .,raktij~ ook zo_~al 
gaan, dienen wc, af te wachten. In d_c tJ:iu1swedstr1Jd 
wist V.V P. slcbhts'm.:!t l - 0 tJ ze;gcv1cren. 
Het staat reeds bij· voorbao.t vo.st dat onze spelers 
hun s-porticv0 pliçht !}ict zullen vcrgeten. Wc hopen 
op ó,:.n [{O~do .Jl1 l)r.:ttiC,~ VJ.:ds~!'ijdo _ . ,, 
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Jongens, het seizoen 1955-1956 is voor jullie een 

goed seisoen geweest. Het bereikte kampioenschap is een feli

citatie zeker waard, de betoonde ijver verdient een woord van 

hulde. . - ' 

De vaste spelers van het E-élftal vmr,m :K.Admiraal, 

L.Blogg, R.Blok,H.Dietz,F.de Groot,J.de Gruijter, G.de Haas, 

J.de Heer, J.Hoefnagels,A.Lutterman,W.Stoové,C.v.d'.Zijden en 

in het eerste deel van de compe ti ti\l M. Davis. ' 

Het resultaat van Lens E 

20 - 14 5 i. 33 65-19 

' De grootste overwinning was 7-0 tegen GDA, de' eni.'.. 

ge nederlaag met 2-1 tegen DHL. Tegen VVP werd beide malen 

met 2-2 gelijk gespeeld. R ·ed. 

-VAN DOEL TOT DOEL. 
Daar de competitic op zijn laatste benen begint te 

lopen en de programma's dus niet meer vol zijn 8n daar bov<0n

•dien het vervallen van de clubavon<i de.ze \':8ek ons voor grote 

moèilijkhedon plaatst o~ alle vèrslagcn bij elkaar te krijgen, 

hebben ·,vij slechts van t·nkcle w0dstrijdcn ii:,ts te vi;;rtellen·. -
-

1 ' 

Allereerst iets goeds, nl. van Lens E, dat aan - . 

zijn laatste \,cdstrijd tegen de, Valkeniers bcgón in d0-vretcn

schap ,fat het kumpioq1schap r· eds con foi t was. Of h0t nu dnar

door kHam of dat de tegenpartij, 'iraaJ van clc ·week tt.,vorcn z-o 

gemakkelijk gcwonnGn was, ,;:at ?lord onderschat, in iEJdcr g0vc1.l 

wc-•rd het eon erg tam wcè.strijdJc, waarin Léms wol zeer duide

lijk sterker. was. )}c geel-blauwen 1vcerden zich echter r:oc,d en 

verdedigden stug.' Bo·,endl!lcn was hun doelman ,,eer prima op 

dreef. Doelpunten waron dan o6k duur. Pas kort voor, rust zag 

·Fred de Groot zijn kans schoon om met een onhoudbaar doelpunt 

itj. de hoek de. scoro te openen. In de tlccede helft vlotte hc.t 

over het algemeen vrcl iets boter, Bov~ndien hadden wij toen 

de, steun van het •11indje. De druk op het vijandelijke doel werd 

nog groter cn.hGt tweede doelpunt "as zelfs nog niet voldoende 

om de verhouding weer te geven. Verdere s.uccessen kwamen er · 

e.chtor niet· meer. Een strafschop vermocht zelfs niey de stand 

verder op te,voeren. 
Ook het D-elfta'i "boekte een overwinning. Met 3-0 

werd Verburch verslagen. Dezà score werd in de eerste helft_· 

- rcods bereikt door doelpuntm van Pelster, Punnings en Mucrs-
,_ 

,. 
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hoek •. Het spel, dat in de eerste helft behoorli~k was geweest, 
zakte na de doelwisseling wel heel sterk af. Er deden zich 
nog heel wat doelrijpe kansen voor, maar kanson missen blijkt 
toch nog altijd gemakkelijker dan ze te benutten. 

Lens C besloot de competitie met een klinkende neder
l~ag. In iedere helft wist VVP ons·doel 3 maal te vinden, waar
van één kuer uit buitenspelpositie. Keeper Lunet behoeft er 
zich niet over te generen: hij heeft zich kranig geweerd. 
Trouw._::is, v<!><!>r de pauze was de ):iele ploeg aardig op dreef. 
lifGnige goede aanval werd toen opgezet, vooral· over de linker
vl· 11gol Brussel-Witters. Maar het ontbrak aan doorzetten en 
schotvaardigheid. Bovendien had ook VVP. een prima keeper. 
Ecn_paar energieke doorzetters bij de Zuiderparklllub zorgden 
voor do do~lpuntcn, \'rat Dijl,_etra, die e;venals FraIL1<en nuttig 
werk verrichte, niet kon vcrhinduren. 

· Onze benjamins Lens J bcnmcm tm,Gmaal in het veld, 
zowel zat.::rdag als r.:aandag. Brcide keren werd het een nefüor
lrag. Van VVP werd met 4..:2 vûrloren·, nadat de rust mût 1-1 
s-:Oani was ingegaan. De doelpunten kwamen hier van Gerard van 
'.Bcc:k en Pi,ul Schulten. In T;'aaldwijk viel maandag dé ncdc.rlc.ag 
h~2l w,at groter uit. Ook toen was de ruststand 1-1 geweest. 
Pc t::,r 'i'ïsse ,•ms de; scherpschutter. Do tweede helft ;'•iiS cchtt-r 
erg slecht. Wcstlandia vond nog 5 x do weg naa:i;: ons doel, zo
dat met G~l klop gLkrc,gen werd. , .A..v.G~ 

DE TRAINING. 
Als deze Lensrevue verschijnt, is Lens" trainings

campagne 1956 " al beggnnen. In ieder geval d,:;ze en de vol
gLndc maand, wellicht ook nog een deel van juli zal e:r op 
drie avonden en twee middagen geoefend worden. D11t is veel, 
zeer v•:(:l zelfs" De ·Technische Commif,sie, d0 trG.iner en zijn 
assisténtcn maken er dus veel werk van. Om dit v:crk suCces~
vol te doem zijn, is de medm-:erking van do leden V(cJ'.'eist. 

Bij de ro.octiegroep van de senioren is in de laatste 
jaren de opkomst gedurende de zomeriraining meestal vrij 
goed gé:,'IC,cst: Dit jaar, nu in ieder geva). het eerste zich 
moet gaan prepareren om onmiddellijk de verloren posjtie te 
hcrove:rcn, zal deze nog b,ter moe:ten zijn. 

·De ovE:rigc senioren blonken doorgaans niet uit door 
ttaini11gs::.!2thousiasmc. -;h,lii:r·::.Lr hcs.)rdcn men i;0è.t..~-~n(,r- 1:r t 
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seizoen vaak klachten, dat"er geen óefengelegenheid was, maar 
als 'er dan in de ·zomer getrain~ kon wprden, dan viel dat; al
·tijd juist op een avond waarop ,men beslist niet lëon •••• Vele 
anderen konden wel, maar vonden het kennelijk niet zo nodig. 
Het spelpeil bij onze senioren is beslist niet zo best, vaak 
zelfs bedroevend. Dat moet omhoog, wil ooit- ook maar één v:an · 
de verloren posities herwonnen kunnen worden. 

Van de juniorentraining wordt bijzon~er veel werk' 
gemaakt. DegJnen die -volgend •jaar senior spelen, worden bij de 
seniorengroepen verwacht. De overige junioren, voor zover zij 
naar de mening Vll.11 de juniorencommissie voor training in aan
merking kómen, ontvingen een circulaire, waarin de groepsinde
ling is opgenomen. Deze groepen zijn betrekkelijk kloin gehou
den, opdat niet alleen getraind, maar ook intctisief getraind 
ken worden. Bovendien is er naàr · gestreefd, .zoveel mogelijk 
spelers van gelijke aanleg bij elkaar te· nemen. Kom dus als
jublieft niet met : "Die of die avond of middag schikt mij 
niet,. zo bost • Kan ik niet bij een andere groep ? Dan.komt 
t'r van de opzc,t niets terecht.' Voor g0vallcn van absolute 
verhindering kan - mits. tijdig aangevraagd - misschien een 
uitzondering worden gemaakt. Tçgcn hen, die zonder mot reden 
omklede afschrijvii:ig de training verzuimen , zullen strenge 
maatregelen worden getroffen. to laatkomers kunnen orJJ1iddel
lijk rechtsomkeer· maken. DG training begint om kwart over. 
zeven. Om 7 uur moet men aanwezig zijn. De ke<:pors worden om 
half zeven vcirv:acht. s . 

EINDSTANDEN· 
2e klas 

KRVC2 13 
VIOS4 10. 
Delf.2 9 

Duno 2 7 
BEC 3 9 
Flam. 3 6 
GDA3 7 
Gr. V .2 7 
Ri~i:J•4 4 
Lens. 3 5 

C(l8 wed.) 
2 3 28 44-25 
4 4 24 56-36 
2 7 20 49-45 
5 6 19 3.7-38 
.0 9 18 48-47 
3 9 15 33-36 
l 10 15 40-47. 

1 • 

0 11 14 57-55 

7 .7 13 41-57 
2 11 12 36-55-

(x) 2 ·pnt in mind."..n• o __ ; 

,· 

4e klas O (14 v,edstri,jden) 
El.Zwart 
A;rchip.7 
vcs 7 · 

6 · 13 0 1 26 57- 5 
10 2 2 22 36-12 
10 0. 4 2C 43-21 

LE:ns .7 
KRVC 6 
Wassen.7(x) 

' Duno 6(x) 
Voorb.6 (x) 

8 2 4 18 35-21 
4 l 9 9 28-32 
4 0 10 6 20-40 
3 0 11 4 11-5~ 
1 l 12 ' 1 13,61 

(:'x) 2 pnt. in mind,w.n.o. 

, .. 
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le klas G {16 wcdstr.} 2e klas D { 18 wedstr.) 

,AD0 ·8 10 4 2 24 46-29 Te Werve 2 17 1 0 ·35 104-18 
SHS 4 10 3 3 23 · 51-22 0r.Bl.2 '1.2 2 4 26 57-44 
Quick 5 8 4 4 20 55-43 DHC 5 12 1 5 25 60-43 . 

Voorb.2 6 5 5 17 49-3(3 GDS 2 11 2 5 24 55-38 
Naaldw.2 6 , 2 8 14 37-49 . Velo 2 8 2 8 18·58-53 

' DHL 3 5 3 13 13 35-48 Rava 3 6 2 10 14 46-54 
AJ2S 2 4 4 8 12 33-48 Lens 4 6 1 11 13 53-55 
Rijsw.3 3 5 8 11 31-46 Postd.4 5 3 10 13 45-76 
Lens 2 3 4 ·9 10 40-54 Delfia 3 3 4 11 10 39-71 

H.v.H.3 1 0 17 2 23-88 

·oBSERVER boklaagt zich met recht over hot tr.,kort aan 
belangstelling bij do wedstrijden on stelt in vc-rband met een 

-·tr,~ctal ontmoctingon do vraag, ,mar de rost van hot bc,stuur 
en. dG lcfü:n blijft. In deze vn.ag schuilt eon beschuldiging · 
(begrijpelijk overigens ) , mr,ar hij is toch zo ct,rlijk dnt 
er Gen antwoord op past. Vanzelfsprekend kan ik niet getuigen 
uit nnam van de hele rest· van bestuur on ·1ed0n. I,'iüt.r wat mij· 
zelf be: treft, op de: dag van ADÓ-Lcns 2 was ik bij mijn elf
tl in Naaldw;ijk; de zonfüo.g dcarna leider en scheidsrechter .• 
op 0ckohhurgh. bn de ga~e vàn"multilocatie is mij niet gogo
vèn. : -Ik schriJf dèzo regc;ls met enige schroom in verband 
met hot bekend woord t1 qui s I cxcuso, s I accuse ". Maar ik 
wnag_ h8t er toch ·op, omdat or m0t mij nog andnren zijn ( ook 
tot dE. t1 rest " behorcmd 9 , die zich op het stuk van club
liefde niet zo heBl te verwijten hebben. Voor de~,m had het 
v0rwijt b<:tGr achterwege kunnen blijv~n. En,wat de 0nderen 
20.ngaat, de lauwcn, do làksnn, de tragen, voor duzulken blijft 
0bserv8r 1 s klacht de stem in d& woc.stijn. 

Er hangt echt8r wel <,en belangrijk vraagstuk mc,o
samon, nl. ·dat van het kweken van belangstelling. Daar is een 
goede voedingsbod"m voor nodig, iets waar ieder lid zijn bij
drage too kan leveren. Hi€r dreigt het gevaar van tot pr0ken 
over to gaan, wat ik li,:ver vermijden wil. Maar ik moge toch 
w0l. &ven de vraag ·stellen, of wij allen binnen en buiten 'dè 
krijtlijnen. inderdaad bewust trachten de voorwat,rden .t9. -:scl:J,ep-

.., pon Voor Gen gezonde atrnosfLer in onze yo:;-cniging. 

c:; - =i:::ac::::::::.::=:::;;;:-, -::::=======:::;==~::;==;: ~ ~== , =::-:=f zie= v,;,;rvölg'= blz. =;;;::,:;::::;::===c:; 
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LENS FILMAVOND 

Maandag 4 juni ,i_s,.,de cluba,vond verpiaatst naar de 
.bovénzaal van cafB Regina, 'i'homsonplein, waar ons lid A.v.d. 

' Boogaardt' ons zal vertellen over sport en fotografie. 
De toegang is vrij voor een ieder die zich hier~ 

voor interesseert. Natuurlijk verwachten wij de regelmatige be
zoekers van de clubavonden, maar wij hopen dat ook een groot 

· aantal van onze· andc:re loden, donatours en donatrices deze•· 
avond vrij zullen ·maken. u..,taanvangsuur is half negen, maar 
om 8 uur kunt U al terecht. Fietsenstalling is aanwezig. , 

. Dhr. v.d. Boogaardt zal zijn caus,rie ·houden aan 
de hand van films door-hem zelf\opgenomcn in Curacao on in Ne~ 
dèrland. Tevens zullen wij dG golc;genhcid hebben de Lensfilm 
te draaien voor dEgenen die dez9 nog nièt g~zien hebben. 

Dus wij spreken af tot maandagavond, 4 juni bij 
Rcginá Thomsonplein. Contàctcommissie. 
------~------~-------...:-------''· 

-Donderdag 
-Vrijdag-· 
-Zaterdag 
-Zondag 
-Maand!ag 

-Woensdag .. 
-Donderdag 

31 inei 
~- juni: 
2 Il 

3 • Il 

4 Il 

Il 

LENS 1 ZAKANENDA 

Training sllectiogroep senioren, 
Training soriioron en tweede groepjunioren., 
Lens Hen J,'en training·3e groep junioren. 
·Ldns F 
Algemche contact-filmavond in Regina, Thorn~ 
sonpldn hóek Ic plaan, _Aanvang 8. 30 uur. 
Half drie: pupillentraining. 's Avonçis: 

7 Il 

.' 'training c&rste groe,p 'junioren. · 
Training sclectiegro0p senioren. 

KUMT NAAR DE ,CONTACT-FILMAVOND OP 
MAANDAG 4 JUNI 1956 
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HET DOELPUNTENFONDS •. 
Nu de sentorencompetitie er op zit sluiten wij ook 

het doelpuntenfonds af. 2 Seizomne.n lang heeft dit f mds bij
. na elke weèk melding kunnen maken van een gestadige aanwas. 

Het doel, f.350.- voor de stenèilmachine, is niet b(reikt, 
maar toch is het een prestatie gomest om met 11 1 et per· 

' doulpunt " in 2 scniorencompeti tic>s · ruim f. 250. - bij elkaar 
te krijgen. Wij willen dan.ook niet nalaten allG senioren en 

.supporters, die bijgedragen h0bben, te danken voor hun mede
werking. Het fonds zal in het nieuwe seizoen niet terugkeren. 
Aller inspanning moet nu geriêh't word.en op het heroveren der 
v,erloren posities. Acties, die, de aandacht zouden kunnen af
lEüden zijn dan uit den boze. 

De stand per 7 mei was ••••••••• 
Deze weck ontvingen we van Lehs 1 ,. 

. Het eindsaldo per 28 mei 5_6 ad 

werd als volgt bijeengebracht : 

f. 252.05 
f. 2.
f. 254 .05 

======== 

Lens 1 f.83.30 L(ns.3 •• f. 34.17 
Lens 2 30.06 '' 4 •. 33.10 

Lens 5 •• f.20.24 

Lens 7 f. 26.55 

11 6 .. :f'_~l 7 .28;_ 

Lens 8 f. 9.35 
OFFICIEEL 

Be stut•rcVE;rÄ:adoring" 
···no oorspronkelijk voor 8 juni vas·tgestGldè bcstutirs~ · 

vergadering is v"rschov,in .naar vrijdag 15 ,juni. Zij zal ge-
houd.cm worden ten huize van de heer P. Juf formans. Aanvang Bu: 

\ -: ... -:-
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 2 JUNI ·1956, 
··---·--··· F Ï.Ïpëëït-Ö~- zondag ( zie. aldaàr) ·-:-:-..,·-

2. 30 u. OostGrboys -· LLns H 'l'orrèlin Hocktvaters.traat 
3.- u. L~ns J - Verburch Terrein 1 

-:-:-
PROGRAM!>iA JUNIOREN VOOR ZOTu'1JAG 3 JUNI 195~ 

-12 uur RAVA - Lens F ( op Lensterrin 1 ~Ockenburgh), 
,-,: -: - . 

OPSTELLINGEN: 
• , t . ~ " 

Lens F: P.Kemper,L.v.d..McGr,W.Wiegerink,H.Oost
v,,en,A.Hartman,A .NoweiëJ ,G. do Roos ,A .Mars . ..;lis ,B .fü"ndrmcks ,N. 
Drábbe,F. do Gröot: ::k-sërves: · J ;lfol ,L'v ;Amt:tif,sort.Lé,idèr:'IJhr.lJ. Läm. 
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J.Goemans,Ch.Nuytens,M.H<;ierschap, R.Roodbol,M. 
Harders ,M •. Kriek,G. Olyhoek,A. Thomas ,M.Zilfhout, G.Halleen, ' 
P.de Haas. Reserves: E.Hilkhuizen,N.do Boer. Samenkomst: 
1.45u Lijnkamp, de la R<:yweg. "Leider: Dhr.A.v,Gastel. 

Lahs J. · . als vorige week met P.Pelt on L.ter Meer, Reser-
ves J.Olyhook,J.Broekhans. Leider : Dhr;P.Juffermans. · 

Afschrijvihgen tijdig aan dhr,P,v,Elfuren, Appql-
straat 90. 

Mutaties in de training: 
R.Blok naar Woensdag , P.v.d. Geest naar Vrijdag en !\!,Kriek 
naar Zaterdag. 

-:-:-
-. ·Resul tatert van 24, 26 en 27 

Senioren 
VVP 1 - Lens 1-1 

Junioren 
GDA - Lens B 1-0 

. W.Bl.RK- Lens F 0-2 
Lens J - PJCAVV 1-2 

mei 56. 
" Vriendschappc,lijk 
Lens - do Schoof 1-2 
Lens H- L,:ms I _ 2~2 
· · KRVC-tournooi 
kno - Vorburch · 1-0 
Lm,,· - KRVC 0-2 
trn.L - Flam. 0-0 

·'" .. Om de 3c, on 4e pr1.1s: 
kns - Laakkwartier 0-2 

De puntenpot. 
Doordat in dë resultaten van 12 mei abusievélijk. 

werd genoteerd VVPg-Lons .J 0;;3 ( dit moest Z1Jn VVPg-Lens I 
0-3) vergaten wij toen•te melden, dat Lens I op genoemde ful
tum zijn laatste wedstrijd speGlde. · 

_ Ook deze week boëiindigde ~en elftal de compr,ti tie, 
Lens 1 besloot n.l. de soniorenco~potitie en w~l tegen k~~
pioenscandidaat V.V.P •. Hd resultaat was een gelijk spel, 
waardoor Roodcnburg de kampioensvlag mocht hijsen. Van onze 
voortrekkers ecn v&rdicnstclijk afscheid van de 3a klas.Naast 
deze ene seniorenwedstrijd, die dus één pu.'1t opleverde, zorg~ 
den 3 juniórcnelftallen voor 2 punten. In deze categorie moe
ten Lens B,F,· H en J nog een of· meer wedstrijden spelen. · · 
Lens J zag h0laas g,;on kans RKAVV te b8dwingen en daardoor· 
Lens I het ,kampioenschap te bozorgcm. 
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De stand ná 31 voetbalweken:· 

Senioren 120 38 18 64 94 294~316 0.78 
Junioren 171 85· 18' 68 186 492-378 1.09· 
Pupillen 26 10 3 13 23 44- 51 0.88 

Totaal ~=!=:::==3:=:~:=:::==~:::!~:==:::: Pottekijker 
VARIA 

~onze penningmeester kreeg er do vorige week een zoon bij. 
Waarmee wij hem en zijn echtgenote van harte gelukwensen.Wordt 
het klaverblad waarvan zij de gelu,kkigc oudc,rs zijn het toe
komstige dagelijkse bûstuur van Lc,ns ? · 

,' -Zondag bleef op Ock.:.nburgh.oén Lcnsshirt achter on in 
de jaszak van dhr,A.v.Gastcl ecn-horlogo. Beide bij hem terug 
te bekomen. Adres : TomatGnstraat 166. . • 

-Aad Bo_gisch raakte zondag tijfüons het R.K.A. V. V .-tour
nooi in het ongcsrede en moest naar huis gctransportc:crd wor
den. Hopelijk is het nièt ernstig; van do. juiste aard Va!l 

, ZJ.Jn defect is ons ni€,ts bekend. In ic-der geval: $-poodig bc-
torschap tocg,mcnst.. " 

-De rcdactié ontving een ïngLzonden stuk van Dhr.11.Krol, 
gvschrcvcn naar aanleiding, van hot ontvangen van de 200.000e 
Lunsrc•vuo, Wc gons ·plaatsgobrck kan cli t pas volgende wÖ,èk ge
plaatst worden. 

-DE TRAINING. 
Vloc:i,sdagm{ddag werd eon bcgi!) gemaakt mot de zomer

trainingscampagne ·1956. Dö pupillen ocf0nden toon. De opkomst 
was redelijk, doch moet nog beter wordGn. E;r wnd met ijver 
·getraind. 1 s Avonds verscheen· de · Jtmioren A-groep. De opkomst 
was goGd en d.c animo eYcnoe:,ns •. Nîot afzakken is hier hot pà
rooL Op dondo.rdag was er gcon normal.e trainingsavond i.v.m. 
de wedstrijd te gcm " de Schoof ". De junioren B-groop vur
schccn vrijdagavond lang niGt voltallig op het appel. Het 
slechto weer, de vèÎe rcgón in de loop van de dag c-n de niet 
org hoge tcmpEOratuur in do avond, zal vrnl mede de oorzaak 
zijn-geweest, maar toch beslist geen reden, die geaccepteerd 
kan worden. De wegblijvers kunner er op rekenen, dat zij bij 
herhaling van dit verzuim zonder· moor verder voor de training 
zullen worden gewe:,ord, D0 senioren warGn vri"jdag·niot best 
vc.rtc gom10ordigd. Is lH)'t :q.ie t nodig,- hor/én ? Doorfü; t or za:.. 
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terdag nog een junioronelftal speelde en er bovendien nog een 
aantal jongens schijnt te zijn,,1at meent, dat oefening voor 
hen g0en ver0iste is, wàs ook de;c-groep,niet·voltallig, Hoe
wel er zaterdág a.s. 2 elftallen· spelen, kunnen de overigen 
toch terecht. Maak er gebruik van, Het is geen overdaad ! 

.' Onder het juniorenprogramma zijn enkele mutaties 
1n de groepsindeling vermold, 

De keepers, die om haif zeven "besteld " waren,· 
worden voortaan om kwart voor zeven verwacht. Sp. 

Van doel tot doel. 
Er i•s een soort tragische samenhang tussen do wed-

strijd, die .Lens 1 zondag j, 1; als laatste sen•iorenwedstrijd ' , , 
van het sEeizoen 1955/1956 tegen VVP speelde en•die, welke pre-
cies 3p4 dagen eerder op het Cromvliettorroin plaats vond, 

Zondag stond hekkc'slui tor Lens ( door. de boslissing · 
de le klas umatours op 3 afdelingen te handhaven voor insifü;rs 
pns zaterdag definitief gedegrad,;crd) tegenover kumpioens
candidaat V,V,P., die moest winnen om zeker te zijn van een 
beslissingswedstrijd, Een jaar·_,,c;rder stonden twee kampiocns
candidatcm tegenover· elkaar,· vrààrvan de thuisclub bc,slist 
moc.st winnen om .nog een kans te.maken. Door de 0-0 werd Lens 
kampioen, el mocht achteraf ook Cromvliet promoveren,, . 

In beide gevallen was het voor Lens een ui twGdstrijd 
met grote publieke belangstelling, zonnig en winderig weer en 
een puntenverdeling als_rosultaat'na een spannend govocht, 
waarbij do. thuisclub in hot vclld de meerdere ·was. 

Twee factoren speel den zondag v:oor Lens oen belang
rijke rol: de s:portiE.ve plicht 't.o.v. Roode'i,burg en een eer
vol ( voorlopig ) .afscheid van de 3e klas. 

-Toe.n in het c&rste kvral'tii,r het spul nog heen en 
weer golfde, maakte VVP een doc,lpunt, dat wcgcns off-side werd, 
afgckcurd, De ,resterende 5 kwartier van de wedstrijd richtte 
Lüns echj,er een egelstelling. op voor het dool en II lint de . 
zuiderparkers komen 11 • De ro'od-zwartcn liepen in de opg, stel- ' 
de val en trokken mot man en macht ten aanval i.p.v. onze , 
spelers van lr"t doel weg te. lokken, De volksoploop maakte, dat 
er geen i:J.oorkomen aan was_, zodat het beleg wel een ontell:iaar 
aantal COI'.nGrs, maar geen goals oplev€.rde. Bovendien was hot 

·• 
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schieten slecht verzorgd, Slechts één keer icl<:te het VVP op_ 
hot goede moment on?e egelstelling uit elkaar te trekken, 
waardoor de linksbuiten mot Gen diagonale schuiver k0eper 
Eeck kon passeren. Dit was in het begin van de twec;de helft. 
In de ec,rste helft had Luns echter ge:toond dat uitvallen 
zeer gevaarlijk kunnen zijn. Zo werd een op maat aangegeven 
boogballetje van J. Wüstc.feld door A.v. Luxc,mburg maar juist 
overgckopt en een halve misser .van een der VVP-backs werd 
door de snel reagerende F.dc Jong, geklemd tussen 3 verdedi
gers iget het hoofd precies over de lat gewerkt. Tussen doze 
twc,e aanvallen had Lens echter ook eenmaal succes. Een voor
zet van H.Hakct werd door A.v.Luxemburg languit vallend op 
10 m. van het doel fraai ingekopt. Een prachtig doelpunt. 
Met do rust was het 1-0 voor onze voortrekkers. 

· Na het reeds gememoreerde tegenpunt van V.V.P. werd 
de vcrd.:,dieing nog meer versterkt. De, nog maar schaarse 
Lens uitvallen waren door gebrek aan manschappen in è.e voor
hocd0 en z,.'ak spel van links bui ten tot mislukken gcdomr.d. 
Ook toe;n A.fü,ck vervangen werd door H.Eisenburger vuranderde 
er niets. ':'och kr0eg VVP nog een prachtige k,ms, kort voor 
het einde. H~nds ••• penalty, De harde, slecht genomen straf
schop werd er door Eisenburg.:,r resoluut ui tgcrimsold. Tocm 
lieten de zuiderparkers hCJt hoofd 11.angen. Bij hot eindsignaal 
was hot nogl-1 on het kampioenschap ging n~ar Leiden. 
' L,,ns had met deze weinig fraaie, zeer ·spimnendG, forsG, 

maar sportieve wedstrijd tijde'!lijk afscheid ge,nomen van de 
;Ie ,.klas. 

L.de Weert. 

Vervolg van dool tot doel. 
LGns J-RKJ1.VV was van groot b,lang, aangezien bij een 

verlic.spunt van AVV ons I-ulftal kampioen zou zijn. Hokke
sluiter Lens J (score 10-62) .ias echter bij voorbaat reeds 
kansloos tegen de sterke Lc;idsendammers (score 86-7); we 

.dachten zo een nul of tien. Ja, dat dachta:iwe ! Het kwam an.:. 
· dcrs uit. Met heel veel moeite werd hèt 2-1 voor RKAVV, dat 
hiermee ,dolgelukkig was. Dat ging zll : . 

Lens begon met vrind mee, legde direct een zeer grote 
dosis vechtlust aan de dag on ;wist zowaar de technisch bete
re gastGn g-,lj~artij te g0ven. Wc gaven ge.en duimbr<:ed 
grond crodeau. Vooral S5.mon lkc.rcns zwoegde als 0Gn paard, 

1 . 

' 
,/ . 
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maar ook Wissen ( niet te passeren ! ) , Raaymakers, vBeek, · 
Wamstoeker en Schulten gaven weinig kansen weg. Wel boften 
we,. toen. AVV tweemaal ·voor· open doel naast. schÓot •. Onze. aan-. 
vallen wa+en niet geva,arlijk en leverden slechts één corner 
op. !,laar die corner di'H!d het hem ! Wim v.'d.Ruytenbeek er ach
ter; geeft een listig boogje in het doel. 'Ecm back trapt de:·· 
bal in pnniGk weg, eerst tegen de la i;, dan de wei weer in, 
tot grote opluchting der AVV'ors•. Mam· daar flüit de schoo.ds.:. 
rechter-en wijst naar het midden! Wim's o.nswinger was ac;h-· 

ter de lijn weggewerkt en we stonden 2.-0 v66r ! Nog onthou
sinster werd de za&k aangepnk'c, bok na ·de rust, -toen de .bs:~ 
zoekers voel sterkeL' wnren, Zou het dan toch lukken ? ·Het 
bleef 1-0 tot 14 min. vÖ~r hot einde, toen Paul Schurten zich 
met uitlopen vergaloppeerde· en de gelijkmaker langs hem h,;en 

. rolde. Het werd nu erg spannend •. Heel AVV viel aan, heel Lens 
v,.rdedigde. Kort voor tijd vi!Jl .de beslissing. Uit een doel
worstèling kwam het ledor bij tEin vrijstaande Leidsendammor, 
die_ hard inknaldo : .. 1-2 .. ·: Jammer jongens, maar de nECdorlang" 
was zeGr ,:;orvol. Wij hebben genoten van het hcrde wE:rkcn en 
van de· spannende en sportieve v1cidstrijd. Ja, ook sportief 
Het omvangrijke bloedspoor in orls lokaal kwam· dan ook niet 
voort ui'\; deze match, mac.r uit ,een niet al te lin..lrn stunt 
van Germl. Johee, wiens hand dwars door de ruit ging, waarbij 
_beide flinke averij opliepen. Dit inspiroorde een zekere 
Vincent tot het aapheffen van een nieuw lied : "En zo 1,;ing 
ons rui:l;jo "naar de bliksem toe, 'bliksem toe .•.• Eenz " ) 

Lens F trok zondag naàr Wit Blauw en trof .daar e,en 
stex·ke tegenstander, :Ce gas1,hcr<,m wnrel). bijiia aJ·Jen van het 

"formaat Hartman ", hetgeen dus een zware dobber zou worden. 
:De eerste helft gaf levendig spel te zien met b<.ide ploegEOn 
be=telings in de aanval. Reods spoeilig bleek, il.rit onze ge•.· 

, 

· legeaheidskeeper Peter Kemper dçnig op d:cuef ·aas. Onzo can
vallen waren iets gevaarlijker on dit bGzorgde ons een voor
sprong,· toen Gerard de Roos een·a:fgemeten voorzet gaf, dis> 
Kees van Gein resoluut inkogeldo. Nog vó:!Jr rust wist lkndricks 
met een goed schot de voorsprong te vergroten. Na de pauze 
kreeg onze verdediging hot erg moeilijk tegen een sterk aan
valiend Wit Blauw, maar onze jongens hielden prima stend en 
onze keeper stopte zelf~ een penalty. Zo kwam het einde met 
oen zwaar bevochte maar verdiende 2~0 zege. Lens F maakt nog 
ççn knn~~r: voo-.- de d.e:rde plaats, m~.o.r dan I:',oet znte:;-dng ge
vronnen · .. urden l 

' ' 

' 
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EINDSTANDEN 

;ie klas ·H (16 wedstr.) A-klasse I ( 12 wedstr:), 

Westkw.5 13 2 1 28 64-26 ADO 10 2 0 22 50-14 
Lens 5 9 4 3 22 69.:.34 DHC 10 1 1 21 56-- 8 

. VVP 4 8 4 4 20 74-38 VêS 6 1 5 13 34-33 
Wassert.5 8 4 4 . 20 56-40 Gr·.w.v 4 3 5 11 31-44 
RKAVV 4x) 7 4 5 16 77-45 Qui.ck3 2 7 8 28-37 
Arch.5 3 4 9 10 39-60 LcnsA 4 0 8 8 33-51 
Wilholm.4x)4 3 9 9 48-64 Naald.0 1 11 1 10-55. 
Maasstr.4 3 2 11 8 39-75 

. SOA. 4 xx) 3 1 12 5 31-115 

x) 2 p~t. in mind.w.n.o. 

xx) 2 pnt. in mind. w."stnkcn. 

Vervolg "OBST'l'.VEH" ( s.i::, Lcnsrevue n°39 blz .318). 

\/ij moc..stcn uig"nlijk niet per abuis fouten m,:ckcn, 
manr'expros fouten v0rmijden 0n die vnn een c~der prob~ren 
te h8rstellen. 

· Ook in con sportclub moet men bewust lGvcn, moet 
mEm ,,1c ten wat men doet.· Dan vormen wij tezamen de gotcdc voe:
dingsbodem, vmarop nog wel -cmt meer groeit d:m belangstelling. 

' . . 
, P.Juffermans 

==== ·===='=================================================== .LENS-VOETBALPOOL. 
De voorspellingen van de· uitslagen van afgelopen 
Zondag bleken iets gmnakkelijkcr to zijn. · 
C. v :d .3rcugcl prcstc;crdo het om nog·cn punten te . 
vorzameib.on en daardoor in hüt bezit te komen van 
do premie va:1 .f. 4.75·. . 
Nu onze seniorcn-olftallun do 001:ipc•ti tic hóbbcn 
bocindigd, hebben wc gemeend de Lens voctbalppol 
stop te zetten. Bij de aanvang v2.n di:: nieuwe . 
competitie gaan weM weer mot frisse moed beginnen. 
Vlo hopen dat onze.trouwe deelnemers dan wederom 
van de partij zullen zijn, on wc op oen grote 
schatc nieuwelingen kunnèn rekenen. · 

, 
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JAARGANG 1955-1956 N°41 7 juni 56 

-------------------------------. ----------- ------------------
., 

Donderdag 7 juni 
Vrijdag 8 11 • 

Zater~ag 9 11 

Zondag 10 11 

Maandag 11 , 11 

W 9ei,sdag 13 11 

Donderdag 14 11 

Vrijdag 15 · ·" 

: 

LENS' ZAY..AGENDA 

Tráining selectiegroep senioren. 
Training overige senioren en tweede junio

rengroep; 
Lens J, èen 3e klas-elftal naar het KRVC

tournooi. 
Training 3e groep junioren 

, : Lens B - II .. 
Clubavond. 

: Training. ccp,te groep junioren 
TraininF, selectie,3"roep senioren 

. : Béstuursvergaderirig t.h.v~ dhr. Juffermans. 
" . ========= ··== ·==================--'====================· ===' ==== 

ZONDER TRAINING GEEU FROJI.OTH.S ! ! ! 
. . 

=-========~================================================== 
OFFICIEEL . 

Het Sportkamp: _ , -~ 
Yi t è.e deelnemerslijst blijkt wel, dat 'wij met 

een aardige groep, of liever twée aardige groepen naar Zun-
de:::-t zullen trekken, terwijl ook.wel verwacht kan worden, dat ,. 
onze deelriame :r.1iet zonder. sportii=-ve successen zal zijn?_ wa 
zullen nl·o behaorl:Ljk s-terke e:tf·.:1llen kunnen fO..t'LrJ.é::·e:n" 

Dom:- bijzond,zre oms -1i1digheden kunnen w::.j :oog· een 
pàar nieuwe aanmeldingen acceptex·en, zowel' voor de week van 
22-28 juli ( voor de jongeren )· als voor die van 12-18 aug. 
(vo0r de ouderen). Liefhebbers hiervoor dienen zich zo spoe
dig mogelijk. op te geven bij dhr. E,Sarolea, Tomatenstr.50 
of dhr.A.v.Gastel, Tomatenstrar;t 166. K . . · · ampciomm1.ss1.e. 

- : .... : -
PROGRAMMA JUN:IOREN VOOR ZATERDAG , 9 JUNI 1956. 

-.3 uur Verburch - Lens J Terrein Wateringseweg t/o n°57. 
' . . Poeldijk 

Lens 3e klasr;ers nsar KRVC toernooi. 
-~-- ·. 
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PROGRAMMA 

- 2.3ou. 
-12.30 

JUNI_OREN VOOR ZONDAG 10 JUNI 1956 

D HL - Lens B Terrein·Laan v.Vollering- Delft 
Lens H - D.H.B.R.K, " l Lokaal 1 

-:-:-:-
OPSTELLINGEN 

Lens Bals bekend. Reserves: F.Burghouwt, G.v.d. 
Waart. Samenkomst : l.30u Lijnkamp, de la Reyweg. Leider : 
dhr.C.Bierhuizen. 

Len§ Hals gewoonlijk. Reserves: C.Nuytens en 
E.Hilkhuizen. Deze~ vriendschäppelijke - wedstrijd tegen het 
2 afdelingen hoger spelende D.H.B.-elftal is bedoeld als af
sluiting voor dit seizoen. 

' -:-:-:-
ReSul t&~en van 2 en 3 .juni 1956. 

JUNI,JHBT; 
Rava - Lens F 4-1 
Oosterboys-Lens H 1-8 Lens J - Verburch· 2-3 

De P;.,ntenpot: 
Het einde van de competitie nadert met ras3e 

schreden en de junioren zijn degenen, die de laatste stoten 
moeten opvangen., De 3 gespeelde wedstrijden leverden onze 
jonge editie 2 punten op. De grote zege van Lens H verzachtte 
enigz:ins de droefheid over F's gemiste kans. De junioren pas
seerden nu de 500 doelpunten voor. 
De stand na de 32e ronde luidt : 

Senioren 
Junioren 
Pupillen 

Totaal 

' 120 38 18 64 ~4 294-316 o. 78 
174 86 18 70 188 503-386 ·l.08 

26 10 3 13 23 44- 51 0.88 

=320==134~==39==147==302===841-753===0.95 
Potteki "ker. 

Het 500e ,juniorendoelpunt. . , , 
Het is enkele malen in Lens'historie voorgekomen, 

dat door alle Lenselftallen tesamen in de competitie meer dan 
1000 doelpunten werden gescoord; Vooral tengevolge van het be~ 
·droevende figuur dat onze senioren dit jaar hebben geslagen - . 
zij bleven beneden de 300 doelpunten - komen wij daar dit sei
zoen lang niet aan toe •. 
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. De"stand na 31 voetbalweken " in de " Puntenpot!' 
van de vorige Lensrevue toonde echter aan,·dat er toch· een 
bijzonder doelpunt gescoord zou gaan worden, een doelpunt zo-· 
als onze vereniging dat lang niet iedèr jaar kan noteren, nl. 
de 500e juniorengoal. Er waren er nl.. tot op dat moment 492 
gemaakt. De productieve bui van Lens H zorgde ervoor, dat dit 
500e doelpunt reeds zaterdag vï'el. Doch het was niet een spe
ler van H, die de gelukkige maker was, doch Gerard van Beek, 

_uit het J-elftal, die tussen 2 treffers van Hinde 500e pro~ 
duceerde. Van harte gefeliciteerd, Gerard, met dit "jubileum 
doelpunt " · · · 

De Lens' Filmcontactavond. 
De belangstelling voor de film contactavond viel 

nogal tegen. Maar dat v;as ook het enige, wat enigszins teleur
stellend 1•,as. 'Dhr. v.d. :,0ogaardt ontpopte zich als een ~aar-

. dig causeur, die zijn gehoor wist te boeien. Film werd er niet· 
'gedraaid, dit in ,afwijking van het programma. Maar wel w,erd 
aangetÓond:, dat lantaarnplaatjés buitengewoon het b(!kijken 
waard zijn, als het maar goede zijn. En dat waren het ! De 
aanwezigen· hebben dan ook volop genoten. Het is te hopen, dat 
zij de. behartensvraardige woordén, die over training gezegd . 
werden, zich ter harte zullen nemen. '. 

INGEZONDEN. , 
Van de ontvanger van de 200.000e, door de dhr.J. 

v.Luxemburg verzonden Lensrevue mochten wij onderstaand arti
kel ontvangen. 

' 200.000. 

' ' 

Het ·lijkt zo eenvoudig, dit getal, het is zo vlug 
neergeschreven:. Heeft U er wel. eens over nagedacht, wat voor· 
een zee' van werk dit is geweest? Dit is het werk van degenen, 
die niet opvallen. Week in, .week uit ·wordt iedere dinsCagavond 
ons Lens-blaadje in elkaar· gezèt. Enkele getrouwen, aan Lens 

·verknocht,.doen dan hun werk. Uren aan een stuk wordt er aan 
de stencilma;ch±ne gedraaid tot alles klaar is. Wie dankt hen 
voor hun mooie werk? J/ie kent ze ? Wie staat er bij stil, 
dat steeds we~r dezelfde mensen .grat.is en met plezier hun werk 
doen ? 
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Op de allereerste plaats past het ons hen hièr een 
stille hu~de te brengen.voor datgene, wat zij voor Lens doen. 
Lachend en met plezier als het goed gaat, met strakke gezich
ten, als het, zoals dit jaar, bergafwaarts gaat. 

Als de Lensleden in het veld staan om hun sportieve 
plicht te _doen, laten zij dan ook eens denken aan hen, die 
de ana.ere dag moeten schrijven over hun.verrichtingen. Is er 
mEt ere verloren, hetcij zo. Maar hoe 'dikwijls komt het nicb 
voor, dat spelers met grote onverschilligheid hun voetbal-
uurtje doorbrengen. , 

U zult zeggen" IJl: ·voetbal voor mijl). IJlezier "'· Maar· 
als men werkelijk sportsman is , wil men ook wat beruiken, 
Het plezier moet daarin best•an, dat men gezamenlijk tracht 
de ,iEdstr: jd uit het vm.r te slepen en niet :iat men yoetbal t 
om een schop tegen de bal te geven..,: 

- Verder moet U •·,cl b0dcnkcn, dat U hot plezier Yan an
deren Ycrgalt als Der üo maar bij loopt. Gezamenlijk alles 
g,,ven, ge:eamcnlijk '~rachton Jwt spelpeil op te voeren zal · · 
niet alle<ön- U maar ook u,., medespelers, be stu= en toeschouwer;, 
voldoening schen.lrni; •. Denkt U niet met mij, dat de resultaten, 
vooral in het afgelopen seizoen,.dikuijls mot een bloedend 
hart. werden neergêsèhreven door d<· Lpnsrcvue-verzorgers ? 

Deze regels moet ik wel naerschrijvc;n, omdat ik van 
nabij iedere week meemaak, wat d_oor de Lcnsrevue-verzorgEOrs 
wordt gedaan. ' 

Hët 200.000e nummer kwam in mijn brievenbus en werd 
de ander·e dag gehonoreerd met een mooie taart. Mijn hartelij-
ke dank hiervoor. , , 

Moge Lens nog vele jaren beschikken over ledei;i, die 
het hart op de goede plaats ftragen en voor Lens alles over 
hebben, of het nu goed of slecht gaat. Zij, zij verzaken hun 
plicht niet ! 

-Spel€rs van Lens, verzaakt ook gij Uw plicht niet 
en geeft Lens door Uw mach.tige wil terµg, v;at dit jaar helaas 
verloren ging. A.M. Krol. 
Naschrift•w-- _ .. .h d d t . 1J Z1Jn ver eug, a het ontvangen van 

Lensrevue voor.onze 
bov,msta.and artikel. 

de 200.000e 
door dhr.v.Luxemburg verzonden 

·dhr.Kro~ aanleiding is geweest 
ven. 

donateur 
te schrij-
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Met de inhoud kunnen'wij ons natuurlijk geheel ver
enigen en wij hopën, dat onze spelers deze stem uit onze dona
teurskring tot de hunne zullen maken. ' .. 

De enige opmerking, fie wij zouden willen maken is,. 
dat dhr.Krol, waarschijnlijk ·verr9.st door de taart, over het 
hoofd heeft gezien, dat d~ze 200.000e Lensrevue rtiet het zo-, 
veelste door Lens uitgegeven, m~,a, het 200.000e dooi· één man 
(dhr. v. Luxemburg) verzonden exetnr laar was. -·-··-·--, 

Red. 

Dc·~rainingo _ 
De t~:eede trainin 5swcek; is voorbij. Wij kunnen nu. 

enigszins een indruk krijgen van de opkomst bij ·de v·crnchil
lende e;roepe,n ,m van de verschillende leden, we kunfö n lnng-_ 
z,.merht.:nd co:,ctaterc,n wie een goed clublid is en wie :;;ich ner
gens iots can gelcgEn laat liggen . 

. Bij de senioren is de be,langstelling voor de trai.
ning cvcnrodig aan de rosul taten dia in het afg,,l .pen j11ar gc

·bockt zijn. D7:z. beneden peil. De scl8ctiegroep scheen donder.:. 
dagavond slechts uit 6 man te bestaan. De 6 hadden E:r geen 
spijt van en diEè! 6 zullen misschien weer wat gelct.rd hebben.· 
Maar dit is maztr een fractie van de spelers die in do komende 
j[.ren de degradatie van Lens 1., 2 · en 3 moeten gaan ongedaan 
maken. En voor al die mensen is een veld gehuurd, ma:teri,aal 

, in gereedheid·gebracht en stelt een trainer,zijn tijd en ac
tiviteit beschikbaar._De enkelen die werkelijk verhinderd zijn 
uitgesloten, · is het een stelletje waard,"1oze. lammelingen. 

Op vrijdagavond was het met de.senioren al niet, -
ve·e1 beter· gesteld. Beide weken waren er een man of acht. Het 
is geen wonder, dat het spelpeil van onze senioren in ongunsti-.• 
ge zin afsteekt bij de.meeste andere verenigingen. Techniek_ 
krijgt men rtu eenmaal niet zo maar. 

Bij de junioren gaat het gelukkig aanmerkelijk'be~ 
ter. De " selectiegroep .11 verscheen met 20 man, 2 minder, dan 
de week daarvoor. De wegblijvers van de eerste wèek waren er 
ook nu niet. Voor zover dit wegblijven niet gemotiveerd was, 
zullen zij op de rest van de ·trainingsavonden· niet meer wor
den toe.gelaten. • 

Dit geldt ook .voor :S--groep. Hier telden wij er ;I.9, 
3 meer dan de, eerste we·ek. 

-. 



.. 
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De animo waarmee op -woensdagavond getraind werd, was 

.buitengewoon goed, maar zo moet het ook, want dan pas levert 
een oefenavond volledig resultaat op. Ook op vrijdagavond 
overigens deed men behoorlijk zijn best. 

De opkomst op zaterdag was niet gro~c. Dat was ook 
niet verwacht, r:ant + 10 spr,lers van deze groep speelden nog 
een competitiewedstrijd. Het weer was overigens op Ockenburgh 
zo slecht, dat bésloten werd geen oefeningen te doen, doch 
een onderlinge wE.:dsi!\Tijd tE spelen. 

De junioren herinneren wij nog eens aan hun verplich
ting om bij verhindering hiervan bericht te sturen aan dhr. 
P.v.Elfcren, Appelstraat 90. SP. · 

_!lot nfoüwe v8reniginp.;sj~, 
Op 1 jnni 1956 is Lens' nieuwe verenigingsjaar begon

nen. Hoewel in feite 18 december voor onzé vereniging een 
belangrijker datum i: , mag toch de bctè!rnnis van 1 juni niet 
onderschat worden. Voor de meesten v&n oLs is h,:,t oude ver
enigingsjaar ongf:rncrkt overg8gaan in het ni.euwe en dat is he
lEmaal ni~t erg. Verschillenden echter zullen weldra de ge
volgen van deze" jaarwisseling" ondervinden en wij twijfe
len er niet aan, dat•zij op 1 juni toch wel ergens in hun 
achterhoofd het ide0 gE,had hebben, dat het een bijzondere 

·dag was. Er zijn er zelfs, die reeds voor 1 juni de invloed 
van de jaarovergang hebben bemerkt. 

Op de eerste plaats zijn dat, naast uiteraard de in 
de financië'le verenigingssector ljun taak hebbende bcstuurs
leden, onze incasseerders. In mei gaven zij hun laatste 

'strookjes van de oude contributie-en donatiekaarten af (tegen 
betaling ) bij de betreffende. adressen. Een heel jaar lang 
hebben zij, geheel vrijwillig en gratis, maandelijks in de 

· ·- hun toe.vertrouwde wijken de gelden geïnd. Het lijkt alweer 
lang geleden, maar toch geloof ik neg even te mogen teruggaan 
naar de maanden januari t/m maart 1956. Ondanks.sneeuw .en . 
ov~rvloedige koude heeft de incasso vrijwel geen vertraging. 
ondervonden. Een woord van hÜide.aan"ä.ezè· medev,erkers is 

_ daarom op zijn ,plaats. Zij· verdienen onze· dank. Het· is 'óok. 
goed hun namen eens in ons cluborgaan te vermelden, omdat zij 
nooit worden gepubliceerd, terwijl ook van een officiële be

. ·noeming geen sprE\ke is. Het zijn : A.v:Gast0l,G'.v.Reenen, 
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Ph.de Heer, C.Meersh.oek, J.Bontj13 (sr; jr. ),<J.:;.Luxemburg sr, 

· J.Brochard, H.Helmich, Mevr.Houkes en L. Niessen •. Zij verdie

nen het, dat zij ook eens voor het voetlicht geplaatst werden, 

Een zeer klein aantal hee:t;t met 1 juni rekening ge

houden door de reglementaire opzeggingstermijn in acht te.ne-

.men. 
Groter .echter is het getal dergênen, die deze "nieuw.f · 

· jaarsdag " met enige b·ezorgdheid hebben zien vc,rschijnen. Het 

ziJn de vele funêtionarissen, die, door d,:;ze dag ·meteen een 

hoop extra-werk in de schoenen geschov0n kregen. 
De verschillende secretarissen van de commissies 

moeten hun jaarverslagen gaan maken, de algemeen secretaris 

zal naast zijn jaarverslag ook op korte termijn de nieuwe .le

denlijsten moeten samenstellen aan de hand waarvan de penning

m0cstcr zijn contributie-en donatiekaarten kan gaan maken om · 

de incasso niet te lt.ten stagn(;rcn. Alle bestuursleden merken 

bovendien, dat de frequentie der vergad_eringen wordt opgevoerd", 

Verminderde wcdstrijdactivi t(.i t ·gaat in deze periode gepaard 

aan .een sterk verhoogde bestuursact;i.viteit. Het enige, ,mt de 

meeste leden van dit alles merken is de aankondiging van de 

algemene jaarvergil,de.ring. Pas als deze achter de rug is kan 

het werk weer in een normaler. tempo voortgang vinden, al z'ul

len dan bonds-, sectie-, bc;langen-en andere vergadering oo'k 

dan nog de nodige tijd vragen. , 
Mapr z9als.gez~gd, de meeste Lenslede~ hebben er và.

nig mee, te maken. De Lensrevue begint pas in september een 

nieuwe jaargang, wanneer ook de nieuwe competitie weer gaat . 

draaien, zodat eco en juco dan ook wel weer weten, wat er te 
doeri is. " , •· 

Toch, al heeft men er dan misschien niet veel aan

dacht aan besteed, is 1 juni 56 een belangrijke dag geweest. 

In het verenigingsjaar, dat nu in zijn beginstadium verkeert, 

zullen grote dingen moeten gebeuren. V/:J~:rr weElr .. de datum van·. 

1 juni op de kalender versèhijnt zullen de verloren posities 

van Lens 1, 2-en-3c.-hér,o:v:er,d~moe.ten~w0orden. Op_l?.,et momen:t, dat 

da einds,tanden~van-de_a:t:g!?.,l.open comp~-g. tie worden gepubliceerd, 

zullen de sPQlers reed·s weer de blik op het komende sei~~E. _ 

moeten richten, Een doel moet állen voor ogen staan: TERUG 

NAAR DE PRIJSGEGEVEN PLAATSEN ! , , 

. " 

-

, 

,, 
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· Denlè nu niet, dat U toch niet voor een piaats· in Ï1e·t 

le, 2e of 3e'in aanmerking komt en dus niet behoeft te trai
nen; want juist door regelmatig de tra:Î.ning te bezoeken is het 
·helemaal niet uitgesloten dat U er zoveel bijleert, dat U 
jui?t dat tikkeltje meer krijgt dan een" geheide" hogere
elf'talspeler, die te beroerd en te slap was om 'zich de moe1 te· 
te geven door _training zijn vorm en kennis te verbeteren •. 

Voor de junioren is de·,t;r-aining belangrijk, omdat 
een club als de onze moet kunnen beschikken over een goed ge

. trainde juniorenafdeling, daardoor boven andere clubs moet 
kunnen uitblinken eh in de toekomst uit deze jongeren sterke 
senio~enteams moet kunnen vormen. ' 

Er is een trainingscampagne aan de gang. Elders in 
deze Lensrevue leest U daar meer over. Het is verheugend, dat 

· de juniorentraining succesvol verloopt, m~ar bij de senioren 
ts het, gezien rn,0t betr0kking tot het totale aantal spelers, · 
c&n aanfluiting. 

Willen we terug naar de verloren posities, dan me.et 
er getraind worden ! ! , . 

Het is nog niet te· laat, maar de omkeer· zal spoedig 
moeten ~omen. Anders komen er geen promoties in het seizoen 
1956-1957. En toch is dat een gebiedende eis. Trainen is harde 
n.oodznak. 

1.de W. 
Van doel tot doel. 

Lens H besloot zaterdag op p~ssende wiJze ziJn èompe
titie, door in een zeer goede wedstrijd, een van de beste van 

. het hele jaar, met 1:)-J _vim Oosterboys. te winnen. Hoewel al vrij 
r;a,1w b\cek, dat deze ontmoeting 2 puncen moESI; kunnen opleveren 
zag h&L e:r toch niet naai~ uit, dat het zotn royale zege zou 
worden. 3 l.lihuten vo<'>:c rust was de stand zelfs nog 1-Ó voor · 
Oqsterboys .••• Toen liep onze linkshàf, boos omdat hij tevo-

, :r:en nogal flink van de bal was gezèt, met hét rode ding aan 
zijn voet enkele tegenstanders voorbij _tot aan de doellijn 
en gaf een prima trekbal-af; die-backs en keeper passee~de en 
i!,.ie Guido Halleen maar in het nèt had te leggen. Na de rust 
w4s binnen de 10 min. ~e stand op 5-1 gebracht door doelpun,
ten.van Halleen en van de rechtervleugel Hilkhuizen-Olyhoek. 
Marius Kriek deed nog 2x een duit in het zakje, terwijl ook 
de traditionele solo van onze spil niet ontbrak. Al mei;é.l: 

ï:1.rh8fü~~ ~5~!11}~[.,i ~îiiî ~'iffä"taäal':8 äll1èRwMi~rei8 t~ 0 îia t IE~~?i~ 
#-=--~~=====~===============~==========================~===== 
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' JAARGANG 1955-1956 l N°43 . 21 Juni 1956 

--=--. -----=========;;:;==---====== ~ ================. =====;;:=:::;===. 

Donderdag 21 
Vrijdag 22 

Zaterdag· 23 

· Zondag 24 
· Maan.dag 25 

Woensdag 27 

juni 56 ': 
juni 56 

juni 56 : 

juni 56 
juni ~6 ., 
.juni 56 

LENS' ZAKAGENDA 

Traini~g helectiegroep senioren 
Training .tweede groep se·nioren en tw.fo-_ 
de groep junioren._ 
Lens I onderling juniorentoernooi.Geen 
training.'. --
11 Geslot~n sei~oen ''· 
Clubavond' ! 
'.s middags pupillentraining· - 1 s avonds 
training voor de eerste· -".I'Oep junioren. 

:::;:;;=- ::;::::;::;;;;:==;:: . =;;:::::;:;::;;::;:::;::::;:::;::::;:::;::;:;:====== ·========= .=========;;;======---;;::;::;:;;:;:;::::;: , . HET.SEIZOEN IS GESLOTEN, DE T.ll.AINING NIET ! !! ! 

.OFFICIEEL -
, 

Binnenkort zal d.e algemene jáarvergafü,ring worden gehou- · 
den. Het ligt in het voornemen de jaarverslagen voordien aan 
alle leden ;toe te zenden. De heren secretarissen van de diver-(; 
se ccmmissien worden vriendelijk verzocht hun verslag uiterlijk 
deze week aan de algemeen secreta:iis in te zenden; 

In het nieuwe verenigingsjaar z1.1llen gesan mutatielijsten 
meer worden verzenden •. Alle mutaties worden in de Lenurevue .ge•• 
publiceerd. ·ne H.H. functionariss9n worden verzo~ht de leden 
en donateurslijsten aan de 4and .van de Revue bij .te werken. 
Ledenlijst : 

af te voeren 
n°Ï26 G:Kochi, Roggeveenst;,.64 S 

98 G.Hendriks, Ananassti:, 19 . · 

Adreswijzingel)_: 

DonateursWtl 
Nieuwe dóna tem·s 
n°217 H.Rijk, 2e Pie.terburg . str.4u • 
n°218 G.Kochi,Roggeveenstr.64 

don.126 J.v.d.Meer a.dres· iJS: Fremblijstr.31. · 
170 C.Suijkerbuijk, adres is : Cartesïusstr.121 
171 Mevr.Suijkerbuijk: adres is: id; 

;±'1. 272 J.Schelaart,. juiste n°ron is : J.·Schellar:t, 
- . ~:~:-. 

• 

,, 
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PROGRAMMA ONDERLING JUNIORENTOERNOOI OP ïATERDAG 23 JUNI 56. 
Terrein l Terrein 2 

14.20u G - H I-J· 
14.40 ,,E I F-J 
15.00 E G F-H 
15.20 G - J H-I 
15.40 E - J }'-I 
16.- E - H F-G 
16.20 H J G-I 
16.40 E - F 

Op's te 11 ingen: 
E : bekend. reserve : J.Veldink 
F: J.Ansems,G.v.Doorn,A.Hartman,K.Oostveen, 

W.Vliegerink,n-:-v.Amesfoort,G.de Roos,N.Drabbe,B.Hendricks, 
A.Mc,rselis, J.Mol. Reserves: 'i/.Burghouwt, N.Pannekeet. Lei-
der: Dhr. P .Juffermans. · 

Q_.: bekend, benevens :I.Nieu•,,n:hoven, P.NicU'!ren
îndzen en J.v.d. Knaap. Reserves: P.Poil,ot, N.v.k,richem. 

H.: bekend. Reserves: B.MGgens~ H.Megens. 
I : bekend benevens-·P.Schulten; P.Wis<::e en G. 

v.l3eek. Res.-G.Scinio en A.Verburg·. Leider : Dhr.A.Beck. 
-- J : bekend benevens B.Thcllll!ls. Reservcc: F.Duijm, 

P. 'I . '' !,-. . L . d D' G L •-' aring, ~ ... ,.e.11ng. ei er: dr . . am. 
Evenals het vorig jaar' dus ook nu weer ons on

derl;ï.ng. toernooi voo·r de derde en vierde klasse junioren. De 
wisselbeker, het vorig jaar gewonnen door Lens H, het tegen
woordige E-elftal, moet dus door dit elftal worde:n verdedigd. 
In tegenstelling met de vorige jaren is thans een bepaald 
sys.teem ontworpen, dat hierop neerkomt, dat de lagere elftal..: 
len niet bi.j voorbaat kansloos zijn. Iedere ui tsiag wordt nl. 
volgens een bepaalde schaal gewaardeerd. 

Eventuele a,fschrijvingen dienen gericht aan . 
Dhr.P.van Elferen, Appelstraat 90. 

Prettige wedstrijden en veel succes 

-:-:-:-:-
-Resultateh van 16 en 17 juni 1956 

Junioren 
Rava - Lens J 2-2 

KRVC-toernooi 
RCD -Lens A' 0-5 
Lens A- Docos 2-0 

Spa~taan .1 20-Lens A 0-0 
_t1·1na.Le 

\'lilhelmus - Lens · 2-0 

JUCO. 

' 
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G.D.S.toerhooi 
.-

··--- .. . ' 

le klas: Lens - GDS . 0-1 ·je klas: ·Lens -Verburoh 2-0 
Docos. Lens 1-0 G:ilA -Lens ' 0-0 
GDA LE!ns 3-0 Docos -Lèns .1-0 
·Lens -_.Verb.0-1 Lens -GDS 2-0 

D'e puntenpot. 
Om nog even op die tien negerkindertJes door.te 

gaan: Voor· Lens J geldt : Voor dat ene élftal Lensers was hèt 

toen ook gedaan' en met z~jn tienen zijn ze daarna weer.: opge.: 

staan. · · · · 
Met dat :i_aa tste wachten we evenwè'i. niäá:r:· tot sep

t€mber als de. nieuv,e · co.1peti tie weer gaat beginnen. De compe~ 

titie 1955-1956 werd dus zaterdag 17 juni 1956 door Lens J 

besloten. Deze· juniorenwedstrij_d .!.everè.e 1 punt op. 'Een on

heilsseizoen is voorbij, dat 3 degradaties en slechts l kam-

pioen opleverde. · · · 

De eindstand na 34 ronden luidt: 
Senioren 120 38 18 64 · 94· 
Junioren 177 87 19 71 191 
Pupi-llen • 26 10 3 . 13 ·. 23 

Totaal 323 135 40 140 308 

294-316 
509-393 

44-. 51 . 

847-760 

0.78 
1. 08 
0.8$ 

0.95 

=======~========================~======= 
En hier volgt dan de specificatie ,van deze stand, 

alsmede de onderlinge eindstand vlgs. pun',êngemiddelden · pèr ·· 

gespeelde wedstrijd. Lens ·1 ( en niet kampioen Lens E) ·bezet 

hierin dè le plaats. · 
:be eindstanden van de junioren B t/m_J zullen wij 

in de volgende Lensrevues publiceren , 
SENIOREN 
Lens 1 22 4 • 3 15 

" 2 16 3 4 · 9 
11 3 18 5 . 2 . li 
" . 4 18 6 · 1 11 
" 5 16 9 4 3 
11 • 6 . . 16 3 . 2 '• il 

Il · 7 14 8 2 4 

120 38 18 64 
; . . . 

11 37-56 0,500 
10 .. 40-.54 O. 625 
12 36-55 0.667 
13 53~55 0.722 
22 69-34 1.375 

8 '24-41 0.500 
·18 35-21 · 1.206 

94 294-316 0.783 
- . -===-----==--- .. : =------=-;:;:s-_E::: 

• 
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Junioren 
0 0 667

.: Onderlinge eindstand 
Lens A 12 4 8 8 33 - 51 • : Lens I 1. 667 
tens B 20 5 2 13 12 34-- 55 0.600j ·Lens E 1;650 · 
Lens C 18 2 3 13 5x 32-:_ · 64 0.2781 Lens G 1.500 
J,ens D 16 12 0 4 24 · 73 -· 64 1.5001 Lens D 1.500 
Lens E 20 14 5 1 33 65 - 19 1~650! Lens 5 1.375 
Lens F 20 11 3 6 .25 58 - 37 1. ~50j Lens 7 1.286 
Ln.ns G 18 12 3 3 27 88< 727 1. ,00! LE:ns F 1,250 
~:!ns H 18 11 0 7 22 49 -· 29 l.~22j Lens H 1.222 
~ans I 18 14 2 2 30 60 - 17 l.u67l Pup.A 0.944 
fens J ~7 2 1 14 5 17 - 70 0.294! Pup.B 0.750 

' 177 87 19 71 191 509 - 393 l.081Î Lens 4 0.722-
============================= =-! Lens 3 0.667 

x) Lens C , 2 pnt. in mindering w. l Lens A 0.667 
nir,t opkomen op 18 sep. 55 ! Lens 2 0.625 

P1piJllén Lens B 0.600· 
L:ns A 18 7. 3 8 17, 36 26 o.944j Lens 1 0.500 
Lens :B 8 3 0 5 6 8 - 25 O. 750i. Lens

3 
6 0.500 

Lens O. 2c,4 
26 10 3 13 23 44 - 51· 0.885•.·. ' Lens C 0.27a ===;:-::::===:::=========:-============= "'=. 

' 
VARIA. 

-Ton ten Dam is de trotse vader van een stamhouder gewor:
d121:l, \Vij wense:n hem en zijn ega van harte geluk met dit heug-· 
lijke feit en r,ikenen er op Thmmny over een jaar of tien bij 
de pupillen onder de lat t<;, zien staan. 

-Ronald Roodból kwam zaterdagmiddag tot de ontdekking dat 
zijn _hemd verdwenen was. En dus moest hi;ij z·onder naar huis, 
vrat bij de tegenwoordig 's zomers heersende ,:emperaturen toch 
niet ideaal is •.• Misschien kan degene die dit textiel •meenam 

'het eens terugbrengen al·s het wat warmer wordt en hij het dus 
kan missen ? Adres: Apeldoornselaan 196. · 

-Bij J::hr.A.v.Gastel, Tomatenstraat 166, bevindt zich sinds 
vrijdagavond een z,rnrte · voetbalpantalon en sinds enkele maan
den o.a. shir_ts, scheendekkers·, een trainingsblouse, etc •• 

Van Doel tot·Iloel. 
De laatste vrndstrijd die in deze rubriek beschcven zal 

worden, is die van Lens J, dat de Lensc9mpetitie besloot met· 
een 2-2 gelijk spel tegen R~va._ Lens kwam 2 x voor te staan, 
met 1-0 en 2-1. In het begin al nist midvoor _Schultcn de bal 
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langs de Rava~keeper te werken, :De voorsprong ging echter weer 
verloren, want de Zuiderpa~kers, die een stevig spelletje 
speelden, maakten vrij spoedig gelijk, Uit een passje van_ de 
linksbinnen belandde de bal weer bij Paul Schulten, die fraai 
inschoot en het was 2-1. Met deze stand brak de'rust aan, In 

· de tweede h~lft ging ook deze voorsprong weer verloren, door
dat Rava een vrij veld voor zich vond om de dood 'eenvoudige 
reden, dat de midde]inie verzuimde uit het strafschopgebied 
te komen, waarna bovendien e

0

en der backs stèvig miste,· De kee
per was goed op dreef, maar de achterhoede blunderde nogal 
eens. In de laatste minuten werden enkele kansen fraai om zeep 
geholpen, zodat het bij 2-2 bleef.· •. 

Lens in het K.R.V,C,-toernooi. 
Ondanks de zeer onguns:t_ige weersomstandigheden werd in 

Rijswijk een prettig,· toernooi_ g8speeld, dat voor Lens bowen
dien nog een 2e prijs oplevGrde. In onze poule moesten 3 be
trekkelijk onbek,cnde tog,;mst,mders worden bes'treden, h0tgeen 
nogal succesvol verliep, De eerste wedstrijd tegen R.C.D. uit 
Dordrecht leverde cm grote ovcrwililning op, nl. 5-0, De tweede 
match, tegen Dccos, dat de plaàts innam van Vblcndam, dat•vcr
hinderd was, werd in de stromende regen g, spceld. Ook deze, wu;-d 
gcwonum en c:el met 2-0. Do 3e r.rcdstrijd tegen Spartaan 1 20 be-

. hoefde nu nog slechts een gelijk spel op te leveren om Lens in· 
de finalo te brengen. Inderdaad vrerd het 0-0, Vermeld zij nog, 
dat zeker le elftalspeler een penalty miste. 

De fina;t.e ging vervolgens- tegen Wilhelmus •. Er werd 
hi'erin door enkele spelers vrij slap gespeeld. Wij -hadden pec!;t 
toen Gerard Verhaar een prachtig schot afvuurde, dat via 'de 
binnenkant van het houtwerk weèr het veld in_stui tte. Spoedig 
hierop openden de Voorburgers de score en via een fout van de 
keeper werd het zelfs 2-0. In de 2e helft kwam in à.e stand 
geen verandering meer. De ·eerste- prijs ging dus naar Wilhemus, 
di,:, 2e namen wij mee. · 
leen 3e Klassers naar het GDS-toernooi. 

, 
Twee Lensjuniorenelftallen trokken zondag naar het rij

kelijk met .regen besproeide GDS-terrein om Docos, GDfl, GDS en 
Verburch te bekampen. 

De wedstrijden van de·le klassers leverden evenzoveel• 
nederlagen op, nl.met l-O,l-0,3-0 en 1-0. Zoals het meer gaat 
in wedstrijdjes van 2 m~al 10 min. had de uitslag enige keren 
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even goed in ons voordeel kunnen zijn. Tegen GDA · was· dat be
slist niet zo. Dit elftal"was onbetwist de sterkste cm werd · 
ongeslagen kampioen. Over het algemeèn bleef het spel van on

,ze jongens wat onder de maat en met onvoldoende geéstdrift. 
Keeper Kees v.Breugel had een zeer goede dag en voor Piet v. 
Geest geldt de klacht over gebrek aan activiteit beslist niet. 

Een bijzonder woord van waardering voor Rhus Suijker
buijk, Frans Hcerens en Hans Ansems, die zonder enig bericht 
verstek lieten gaan. Bedankt lui, ook namens de.andere spelers! 

De derde klassers deden het wel'beter,· maar bleven toch 
beneden de verwachtingen. De eersté wedstrijd werd met 2-0 
gewonnen van Verburch, dat aardig speelde, maar louter kleine 
spc.lertjes telde. Tegen GDA·, dat op de eerste plaats beslag 

'legde, m,rd dbelpuntloos gelijk gespeeld. De volgende wedstrijd 
te,-sen Docos vond pluats op, een inmidd,Jls zeer moeili',jk bespeel
baar geworden vold c;n werd wel iets tegen dp veorhouding in met 
1.:.0 verloren. De laatste wedstrijd ging tenslotte tegen GDS. 
Deze leverde weer een 2-0 zege op. Zo eindigde Lons hier met 
5 punten op de 3e plaats, áclitcr GDA en Docos, die ieder 6 

· punten· bohaalden. · · A.v.G. 

··Verboden Toegang (vervolg). 
De mooie grasmat die ook in de doelen ligt, hoeft ech

ter een grote eantrc'kkingskracht op doclschutters. Zeker ech
ter zolang.het groenp tapijt z9 los ligt als voorlopig het 
geval is, zullen zij in no-time grod;e schade aanrichten. Daai'
or,, spaai· d.it veld. En verjaag er anderen (vooral veel ."be
drijfsyoetballe-rs "vinden het kennelijk een gezellig veldje.) 

· Wordt dit·veld geprefereerd "\.:>ven vele andere, omdat er 
een baikering achter het doel is,·nog veel gemakkelijker is 
het•een doel te improvis~ren tegen ~e zijmuur van het kleed
gebouw. Vooral voor slechte keepers heeft dit het voordeel, 
dat de_bal vanzelf uit het doel terugstuit, wat veel werk· 
spaart. Bovendien kam men hier zc•lfs in·z•n eentje trappen. 
Hoel'!el al onze junioren, want dat zijn hier de voornaamste. . . 

"zondaars", stelselmatig vèrzekeren alleen maar l,:,ag te schie-
ten, sneuvelen er toch ruiten" bij bossen". Daar wordt de 
contributie niet voor betaald,jongens ! ~ovendien-en dat voor 
hen die werkelijk echt nooit hoog schieten"- is het ruwe op
pervlak van de stenen ideaal om de ballen te laten slijten.Van-

. daar, clat dit tijdverdrijf v9or de ~oekomst verbo5<;~~~fic.?~jn. - --------- . ----- _,_. -------------------. ----------;;-;; 
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De jaarlijkse algemene. , 

__ ,_, Vrijdag 13 juli zal· de " algemene " 1956 plaats hep-

ben. Deze jaárlijkse bijeenkomst' stelt Bestuur en led,en in df!. 
0
~. 

geleg<;lnheid het, afgelopen jaar, te overzien en planns,n voor het · 

nieuwe seizoen te smeden en te bespreken. Na de onprettige er

varingen, die wij in het afgelopen seizoen moesten beleven, is 

deze algemer.'.! wél een zeer beiangrijke. Vaststelling van de 

schuldvraag is zeer bijkomstig. Wat schieten we ermee op! Ie-, 

· der steke de; hand in eigen boezem en overwege, of hij naar eer 

en geweten de vrijwillig o;p zich genomen verenigingsplicht voor 

100% vervulde. Belangrijk is, dat alle bezoekers, van de verga

dering naar huis gaan met het,heilige•voornemen, in het komen-,; 

de seizoen de geleden schade te he:•3tellen. Dat voornemen moet: 1 
en masse,' over de gehele linie gemaakt worden. Onbegrijpelijk ; ( · 

is dat zovele leden geen, gebruik maken van hun statutair rècht / 

, invloed uit te oefenèn op de ·samenstelling van Bestuur en de 1' 

· belangrijke ·Eco,·Blijkbaar laat.dit hun volkomen koud. Hebben \ 

dezulken later wel recht cri tiek te oefenen ? Zo uit u1ijn ge-' 

heugen kan ik mij niet herinneren, dat van de zijde der leden 

candidaten voor Bestuur of Eco werden gesteld,. behoudens één ,: 

keer, toen staande de vergadering door de leden enige carài-

daten naar voren werden gebracht en gekozen .. Zonder s.an de · 

kwaliteit van de gekozenen ie.ts af "te dingen, getuig;t dit, toch 

> 

niet van rijp béj,aad en ernstig overleg. De leden moeten de . , -~" 

"algemene" ernstig voorberei~en. De positie van Lens ir<:_re:j.ft 

dit. • . . . 

Reglementair treedt jaa~lijks het gehele Be~tuur af. 

De vo?rzitter stelt zich ni~t herkiesóaar. Ingewijden wisten 

dit reeds. In het afgelopen .setzoen was het mij onmogelijk, 1 s 

Zondags op'de velden te verschijnen, hetgeen eeR ernstig man

co is. De afwezigheid was niet een gevolg van gebrek aa.n be-. 

langstelling, integendeel ! De zondag is voor mij echter de 

enige dag, waarop ik mijn zieke doeh'e:!:, die s,inds januari i.n 

. ,· 
~- . ,, 
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Utrecht verpleegd wordt, kan bezoeken. Anderzijds schuilt ook 

-in het te lang aanblijven van één en dezelf'de persoon in de 

topleiding van een vereniging, het gevaar van sleur en ver

starring. Nieuwe heren, nieuwe wetten ! 

- Wij prijzen ons gelukkig, _dat wij Dhr. S. v.d.Laan 

bereid vonden, de candidatuut voor J-.et voorzitterschap te aan-,

vaarden. Voor de oudere Lensers is Dhr.v.d.Laan geen onbeken

de, Zij speelden onder zijn leiding reeds als junior. Als ver-

_"--, enigingsleider verdiende hij reeds zijn sporen en heeft een . 

eervolle staat van dienst achter de rug, In zijn dagelijkse 

functie is hij de bezielende leider van een groot bedrijf, 

dat dank zij zijn stuwkracht nog steeds groeit. De andere be

stuursleden stellen zich weder herkie,sbaar. Omtrent ·de candi

daat voor de ontstane vacature wordt nog overleg gepleegd. 

• 

Mot vertrouwen mogen wij onzerzijds het nieuwe· sei

zoen ingaan. ·Het woord is aan de leden. Het spanning en be-· 

langstelling wachten wij Uw antwoord en voornemens af op 

Vrijdag 13 juli in de R.K. Leeszàal, Spphialaan, 

Donderdag 28, juni 
Vrijdag -29 Il 

Zaterdag 30 Il 

Zondag 1 juli 
Maandag 2 " 

: 
: 

YI • Pr aal der 
Voorzitter. -

LEMS I ZAKAGENDA 

Geen training. 
Training tweede groep senioren en tweede 

groep junioren. 
's Middags training derde groep junioren. 

Lens E - DHBRK 
Clubavond 

~ - Woensdag 4 " 'S- Middags pupillentraining- 1 s avonds 
training eerste groep junioren. 
Training selectiegroep senioren. _, Donderdag 5 Il. 

Maandag 9 " : Bes tuursvergaderi-ng. 
Vrijdag 13 " Algemene vergadering. 

Zondag 15 " Lens• jaarlijkse sportdag 

ALGEMEME VERGADERING EN SPORTDAG ! NOTEER DE DATA ! ! 
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Uitnodiging. 
tot bijwoning van de algemene vergadering ,van de 

R.K.V,\T. Lenig en Shel, te houden op Vrijdag, 13 Juli 1956, 

des avonds om 8 uur, in de zaal van de R.K. Openbare Lees

bibliotheek, Sophialaan 9, den Haag. 

Aii;enda :1 0 . 
- . pening ; 

2. Vaststelling Notulen van de algemene vergadering van 

22 juli 55;. ...,:_-.....:,.. __ ..:.--· 
r,·., 

3. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen; 

4. Behandeling jaarverslagen van de secretaris; élf

talcommissie; juniorencommissie, contactcommissie, te~hnische 

comn~issie, en kascontrole-commissie; 
5. Behandeling financieel overzicht over het vereni

gingsjaar 1955-1956 en begrot-ing 1956-1957; • 
6. Vaststelling contributies en donaties 

' ,/ .• , Be'spreking bestuursbeleid ; 
. ,. J"s-: Verkiezing B0stuur, overeenkomstig art.28 H.R. i!l 

de'volgende voordracht opgemaakt : 
S.v.d.Laan, Voorzitter; Il.Houkes, S!'Cretaris; 

A.Hoefnagel, penningmeester, A.v.Lm:omburg, 2e secretaris; 

L.de Weert,2e penningmeester; W.Verheggen, J.Vlüstefeld, com_; 

missarissen. Omtrent de dErde commissaris wordt nog nader· 

overleg gepleegd, . 
9. Verkiezing elftalcommissie en kascontrolecommissie; 

10. Benoeming van : ballotagecommissie; contactcommis

ste; commissie voor terrein en materialen; ,juniorencommissie . 

en technische com"l.ssie ; • 
ll. Eventuele.voorstellen 
12. Rondvraag; 
13. Sluiting •. ~ , 

Voor de verkiezing van bestuur, de elftalcommissie 

· en kascontrolecommissie kunnen tot staande, de vergadering can

didaten worden ingediend. 

zullen op 
leden ter 

-:-:-:- ' 
Het 'financiële overzicht en de begrÓting 1956-1957 

de clubavond van 9 juli a.s. _voor belangstellende 

inzage liggen. De' _verslagen :van de secretaris en 

'' 

-----,., 



' 

, ' 

' 

-350-
. . .------------------- -----------------------------------------
overige corr~issies worden aan de leden toegezonden. ·Art.62 
van het H.R. bepaald, dat alle werkende leden van 18· jaar en 
ouder verplioht zijn de algemene vergadering bij tè wonen en 
bij verhindering de secretaria voor het uur van aanvang daar
van in•kennis te stellen. Bij niet voldoen hiers:an wordt het 
desbetreffende lid overeenkomstig art.86 H.R. een boete van 
f.1.- opgelegd. · 

-:-:-:-
Wègens verhindering van de Heer Willems is de trai~

ning van Donderdag, 28 dezer verplaatst naar vrijdag 29 jrmi 
a.s. De selectiegroep senioren wordt dus voor één keer op 
vrijdag verwacht. 

-:-:-:-
!dreawi.iziging: 

Lid n°79-80 en 81 en don.56: fam.de Haas naar Bus-· 
sumsestraat 81. 

Bestuursvergadering: • 
9 juli 1956 in het clubgebouw, 

selaan 46. Aanvang 8,15 uur. 
-:-:-:-

PROGRAMMA JUNIOREN ZONDAG 1 JULI 1956, 

J.Hierck, Apeldoorn~ -

,-12,- uur Lens E - D.H.B.R.K, (kampioen 3c kl.i) Terrein 1 

Opstelling: G.de Haas, R.Blok, C,v.d.Zijden,J.Hoefnagels, 
H.Dietz, A.Hartman, N.N. , W,Stoové, B.Hendrichs, J.de Heer, 
F.de Groot. Reserve ,· P,Kemper. Leider: Dhr.E:sarolea. 
Adres voor afschrijvingen: Tomatenstraat 50. · . ' -:-:-:-
Oudspelers-en oudere spelers ! · 

Er staat een wedstrijd op het programma tegen 'n 
voor ons zéér prettige tegenstander_. Nadere gegevc,ns hierom
trent zullen U bereiken middels H.v.Rijn. Naast de spelers 
van het fe elftal reken ik op L. en S.6 en ••. op dezelfde 
ploeg op de L en S sportdag. Wat dunkt jullie ! Wij durven 
onze krachten onderling toch wel te meten op die dag! Komt 
dus op onze sportdag zéker na~r Ockenburgh, 15 juli • 

. . . , H.J • 
RECTIFICATIE. Op pag. 349,is per abuis bij punt 8 
van ·de agenda de naam van Dhr .• P .Juffermans als 
commissaris weggevallen •. Verder leze men: •. omtrent 
de vierde commissaris worilt nog nader ••• etc·. 
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Resultaten van 23 juni 56: 

onderling ,juniorentoernooi 
.G - H 0-0 E - H 1-0 F - H 1-2 
E I 1-0 H J 2-0 H I 0-0 

·E - G 0-0. E - F 1-0 F - I 3-0 
G--- J 2-0 I - .J 0-0 F - G 0-1 
E - J 5-0 F - J 5-0 G - I 2-0 , 

·-·: ~ LEms' Onderlin Juniorentoernooi~ ·,-· 
Evenals het vorige jaar ' en trouwens al vele vorigc, ja

ren) werden er zaterdag wedstrijden gespeeld tussen de ver
schillende zaterdagsjuniorenteams. In tegenstelling met de· 
laatste keer waren nu ook de derde klassers van de-partij, van 
wie het E-elftal, dat in 1955 als-Lens H de wisselbeker ver
overde, deze·trofee had te verdedigen. Er was di~maal een be
paalde waarderîng voor de verschillende wedstrijcj.en,vastge
steld, waardoor de hogere elftallen niet meer zo' onbedreigd de 
bovenste plaatsen konden bereiken, als anders het geval-zou 
zijn. Inderdaad was het dan ook geen derde klasser, die de 
le prijs behäalde, maar· het G,-elftal (met 3 pupillen als in
valler erbij !), dat deze overigens beslist verdiende. Dit 
elftal en Hen I leverden overigens de mooiste pr~staties: . 

· G speelde 0-0 ge).ijk tegert E, '.H won met 2-1 van F en I ver
loor met slechts 1-0 v;,_n E. Overigens waren het ·pr,:;ttige en 
vaak goede wedstrijden. Er'was maar ·één dissonant: het uiterst 
kinderachtige en onsportieve gedrag van Karel Admiraal die het 

_beneden zijn waéirdigheid vond. tegen lagere elftallen•te spe
len en daarmee wei de kansen en het meeste· plezier voor de 
E-spelers bediérf. 

De eindstand was '1. Lens' G 
Lens E 

.Lens H 
Lens F 

2. 
3. 
4 •. 
5. Lens·r 
6. ,Lens' J 

De Training. t 

·11 punten 
9 ' Il 

9 Il 

4 Il 

3 Il 

2 Il 
A.v,G. 

De eerste maand van de ~omertrainings.campagne i~ voor
.bij_. D.w.z. dat ongeveor de helft.achter de rug is; immers 
half juli, ui terli;jk rind juli worit het ,aantal valrnntic,gsn-. . ... 
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verschijnen van de juniorengroepen (waarbij dat gelukkig het 
geval blijkt te zijn) niet langer gerekend kan worden, ter
wijl bij de senioren de toch.al zo magere opkomst dan nog 

· :;ovEar_ vermindert, dat het heiemaal de moeite niet meer loont, 
met de training voort te gaan. 
' : Omdat we dus ongeveer halverwege zijn, geven wJ.J nu een 

,-"':':'--~ ov&rzicht van de gang van zaken tot nu toe •. Daarbij moeten 
we de twee grote· càtegorieién, senioren en junioren, scheidaH-

I 

' i . De seniorEntraining is gapli tst in 2 groepen: de selec
ti~groep op donderdag en de 2e groep op vrijdag. De 2e groep 
telde aanvankelijk een man 0°f 8, zeer vreibig dus, en daarvan 
:j,s inmiddels nog Ee.n groot deel verdwenen. De selectiegroep · 
VcrschfJen inr.het begin r,cg~lr.iatig met slechts een zes of zeven 
spc>l,:;rs, wat een schandelijk klein aantal is. Donderdag jl. 
echter was de opkomst vrij behoorlijk. Als dat nu maar geen 
uitschieter blijkt te zijn. A.s. dondEcrdag, vandaag dus, is 
er gücn training. Maar de volgende week e•ordt weer op iedcr-
e~n g0r€:kend. , 

Als geheel kunnen we dus over de bolangstelling van de 
senioren beslist niet enthousiást zijn. 

Bij de ,juniorentraining g&a t het gelukkig een heel stuk 
b, ter. Hier zijn drie groepen. De opkomst is hior het beste 
bij de selectiegroep, dia op woensdagavond oefent. Door deze 
groep is viermaal geoèfend .(i.v.m. Nederland-Saarlánd veryiel 
op 6 juni de training). 11 Junioren waren alle keren present 
en daarnaast zijn er nog 6 met slechts l maal afwezigheid, al
len bovendien met een geldige reden. 

De B-groep trainde al 5 keer, wat net dus iets moeilij
ker maakt om zonder afwezigheid genoteerd te blijven. Toch· 
zijn het er nog 7, waarnaást 11 met 1'x afwezig, ook steeds 
met geldige reden. Zowel bij de A- als bij de B-groep is re-· 
gelmatig een 17 à 20 ma:ri present. ,,Over deze groepen kan dus 
gerust tevredenheid heersen; Opvallend is nog, dat het niet 
de beste spelers zijn die meestal verstek laten gaan. 

De C-groep op zaterdagmiddag is nog nimmer behoorlijk 
voltallig opgekomen; wat echter gauw verklaard is, als men 
bédenkt, dat er nog iedere week wedstri'jden waren. A.s.zater
dag echter is dat niet het geval. Er is dan dus_ geen excuus 
meer en ie_dereen wordt·dan ook verwacht. 
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Al-s algemene conclus~e,mogen we wel stellen: 

1. de opkomst bij de senioren - B- groep is ronduit bedroevend; 

2. die bij de S('/lectie-seniorengroép is niet meer hoopgevE3nd, 

maar de laatste keer was er merkbare vooruitgang. Misschien 

dat hier tóch nog iets van te:rwht komt; · 

3. de le en 2e juniorengroep d.oen het goed. Volhouden is hç,t 

parool ; 
4. de derde juniorengroep had nog niet veel kans om het goed 

·-~doen, maar dasir moet het er nû toch van gaan komen ; 

5·: bij de pupillen tenslotte, die op woensdagmiddag' onze vel

den bevplken, is steeds meer dan een elftal present, wat 

voldoénde, maar niet geweldig is; 
\ 1 

s . 

Uit de Lenskeuken.H t d ' k 
e menue van e wee . 

Wie zal kunnen bcr,veren, dat, in db Lenskeuken schraalhans 

de pollepel zwaait, als hij het volledige menue in al zijn 

gangen doorneemt ? Doet U even mee ? Ik m,em · de week van 10-

17 juni: 
gondag: juniorenwedstrijd op Ockenburgh. 

Maandag: clubavond, c·ommiss.ies, samenstel_len Lensrevue. 

Dinsdag: tikken, afdrukken enz •• Lensrevue. _ 

Woensdag:v:oensdagmiddagclub,, 1 s avonds trainen. 

Donderdag: trainen. · 

Vrijdag: trainen. 
Zaterdag: trainen enz. op Ockonburg 

Zondag · toernooien. 

Nu ken ik iemand, die was zondag present, maandag pm;ent, 

dinsdag present, woensdag present; ,.don:derdag present, vrijdag 

-present, zaterdag present en zondag present. Eentonig, hé, 

vindt U niet? Steeds maàr present ? 

Of b€gint hier én daar een geweten wat te kriebelen en een 

ander nog eentoniger liedje te z"iuren : zondag absent, maan

dag absent, dinsdag absent,- woensdag absent, donderdag absent, 

vrijdag absent,· zaterdag ab-sent, zondag abeemh'i! 

Heus vindt U het eentonig ? Nou, zorgt U dan een voor de 

vrolijke toon, voor de afwisseling en blijf-niet zo eento

nig weg uit de Lenskeuken. Kom, kookt mee !· 
P. J u:ffermans'. 

·-. 
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EINDSTANDEN 

le klas I• {18 wedstr. le' klas G (20 wedstr.) 
MOA ·17 l 0 35 93-22 Gr.W.V. 19 1 0 39 89-20 
Westl.12 2 4 26 42-25 DHL 11 4 5 26 43-30 
Gr.W. 10 3 5 23 60-35 . Westl. 12 l 7 25 62-35 
VVP 7 6 5 20 41-34 GDA x) 12 3 5 25 59-36 
VE:10 9 .l 8 19 38-48 ·KRVC 10 0 10 20 39-40 
DEL 6 6 6 18 52-53 Velo X~· 8 2 10 16 . 34-4Q.~-
KRVC 4 4 10 12 29-47 Q.St.x 7 3 10 15 53-53 
GDA 5, l 12 11 31-55 VVP 7- l 12 15 31-42 
Q.St.x)3. 3 12 7 25-60 RKAVV 4 5 11 13 31-70 
Lems *) 2 3 13 5 32~64 Lens B 5 2 13 12 34-55 
x) 2 pnt.. in mind.w.n.o. Bl.Zw. 3 ' 2 15 8 31~85 

x) 2 pnt. iri. mind,. ,.,, . n.o. 
-:-:-

4e klas L { 18 s:eè.c t;.) ., 4c klas 0 ( 18 we:l.str.) 

GDA 17 l 0 35 113-10 ï/ .Bl.R.K.16 l l 33 58- 7 
DHL 13 2 3 28 85-23 GDA 13 l 4 27 69-22 
Lcms G 12 3 3 27 88-27 Q.St. 11 2 5 24 58-31 
VVP ll 3 4 2'il 84-43 Lens H 11 0 7 22 ,· 49-29 
Q.St. 7 ~ 6 19 ·41-35 Gr.W.V. 9 ~ 7 20 37-33 .,, 

"-Velo 7 l 10 15 34-55 DHL 8 2 8 18 46-38 
KRVC 5 2 11 12 22-55 O(boys 5 2 11 12 29-61 
Wes'tl. 4 0 14. 8, 18-82 Wilh • 3 3 12 9 28-75 

. Valk.x) 4'1 13 7 29-92 VVP 3 2 13 8 32-75 
Verb. 0 2 16 2 18-110 Bl.Zw. l 5 12 7 - 18-53 

,x) 2•~nt.in mind.w.n.o'. 
===================================-====-=----=---=---------
PROGlW/IiHA Sl!JNI OREN VOOR ZONDAG 1 JUL! 195 6. 

· Zondag speelt om 12. 30 uur een elftal va~ onze 

senioren ~egen. een van de St. Paulus 'Parochie op 

· ons te-rrein'. ])e volgende spelers worden hiervoor 

verwacht: 

H.de Bakker,A.Beck,A.v.Gastel,L.Knijff,J.Kuypers, 
G.Lam,P. de Leeuw, J.Lelieveld ,B .Luyckx ,R.;".lahieu jr, 
C .Me ersJ;!oelc 1 3;. 3arole.a, C. V (!" 7 rl ; __ ,,Je, G. Ve;i;+",, "T 

Afscnr:LJv~::zen: ëe Schuytstraa't b . ..., :·· · .• 
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Donderdag 5 juli 56: 
Vrijdag 6 11 

Zaterd3;g 7 

Zondag a 
Maandag 9 

Woensdag 11 

Il 

Il 

Il 

Il 

LENS' ZAKAGENDA , 

Trainint. seilie9tiegroep senioren •. 
Voor de.Ïlac.~ste keer: training· 2e groep 
senioren en 2e groep_junióren~ 
Training 3e groep junioren en 2 test
wedstrijden voor kampelftallen •. 
Voetbali·ust. , 
•çl uur: :êestuursvergadering in café Hierck. 
Clubavo1\d ! • · ·, 
Voor de 11aatste keer : Pupillentraining 

Il 

Voor de 'l0atste keer Trai.ning junioren 
A-g:1'oep :. , 

.. Voor de 'laatste keer Training selec-

Vrijdag 13 
Zondag i5 

Il 

Il 

tiegroep senioren. 
Algemene, Vergadering. Geen t:taining. 
Lens' sportdag. 

============================================·==============-= ' ' OFFICIEEL 
• ,. 

' In ballot~: 
n°1 : ·J.W.M. ·van Poelje, _23. 3.1923, lb.tjanstr.2 Dhr.E.Sarolea-

' A. ·t. Gastel. 
H.H.Bestuurslèden, attentie.' 1 . De eerstvolgende bestui,rsvergadering wordt geho<.tden op 
maandag 9 juli a,s. in café !Jierck,_ Apeidoornselaan. Aanvang 
8 uur. - ·! .. 1 ' ~-

;.:-:-:-
Belangrijk n~~uws __ over het SE01·tkamp. . , 

De kampweken zijn nu ,al\· zo' langzamerhand in ziCht geko
men. Er volgen· hier dan 001, ien paar belangrijke mededelingen. : 

Er is een deelnemer a:l'gèvallen. Er kan er dus nog één ·• · 
mee. Opgave te richten aan ~r. van Gaste~, Tomatenstr.166 • 

. Deze we,ek nog zal een iiirculaire worden, ·gezonden aan de 
deelnemers v:oór de eerste week,· waarin nadere bijzonderheden 
wor1en medegedeeld. 

', 



-358-
----------------------------~----~---------------------------

A.s.zaterdag zullen de twe~ elftallen voor de eerste 
kampgroep een oefenwedstrijd spelen op ons terrein. Om.2.30u/ 
speelt het 2e, om 3.45u het le elftal beide tegen DHBRK, al~ijd 
tijd een prettige tegenstander._De opstellingen zijn: 

Lens 1: · · 
G,Halleen, II.de Haas, M.Harders, K.v.d.Laan, 

C.Nuytens, 11!.Kriek,G.v.Duuren,H.v,d.Spek, P.Kemper, k.Nowee_, 
Th. Loomans • · · 

Lens 2: 
· J.Goemans, J.v.a.:îenaap,J,!.Heerschop, B.ter Meer, 

R.Roodbol, _F.Blom, E.Hilkhuizen, A.Thomas, B.Thomas, P.Nieu
wenhuizen , W.Burghouwt. Resàrve voor beide elftallen: P.de 
Haas en G.Olyhoek. 

Omdat deze wedstrijden bestemd zijn als selectiewedstrij
den, zijn afschrijvingen niet_wclkom. In uiterste noodzaak 
uiterlijk vrijdagavond aan :Chr.A.v.Gastel, Tomatenstraat 166. 
Te1.339,oo. · 

Kampcommiss.ie. 
-:-:-:-

Resultaten van 1 ,juli 1956. 
Lens comb.-St.Paulus Parochie 4-5 Lens E - DHBRK 1-0 

Lens E - DHBRK. 
Als sluitstuk van het succesvolle seizoen speelde Lens E 

vrie~dschappelijk tegen de kampioen van de 3e klasse I, D.H.B. 
De geel-witten startten, met wind in de rug met enige 

goed opgezette aanvallen. Ons rechter verdedigingsblok had al
le moeitê om de sterke llnksbuiten de voet dwars te zetten. 
Het duurde niet lang ofcLens wist zich los te werken. Hoewel 
onze aanvallen niet zo talrijk waren, bleken de zeer goede 
passes van onze binnenspelers de DHB-verdedigè~gsde grootste·_ 
moeite op te leveren. Enige goede kansen gingen door slecht 
richten verloren. 

In de tweede helft° wist Lens tegen het gewijzigde DHB
elftal een licht veldoverwicht te krijgen. Hun achterhoede 
stond .zijn mannetje; doch kort nadat keeper de Haas naast eni
ge goede saves Vrouwe F. een bedankje gaf, wist Joop ~e Heer 
met een bekenen kopbal het enige doelpunt van de wedstrijd te 
scoren. 

Een verdiende overwinning, waarmee onze kàmpioenen zich 
het sterkste katholieke derde~klas.-elftal van de afdeling 
1 s Grovt~11hage 'kunnen noemen. ~.s. 
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'VARIA. I k · d d ' . t "-t H H 1 - nee 1.;, e naam van e Jongs e spru1. van erman e -
mich, · die vorige w_eek werd thuisbezorgd. Van harte wensen wij ' 
hem en zijn echtgenote geluk. Wordt Ineke de toekomstige gast
vrouw voor de ballotagecommissie, 

-Wist V, dat het moeilijk is uit 10 penalty's 6 doelpun
ten te scoren? Dat ondervond izondag een aantal scherpschutters 
dat een aanzienlijk aantal chocolade repen verspeelde, Fred dè 
Groot was bijna failliet. Een zeker doelman had 's avonds wei-· 
nig behoefte aan eten. · · 

EINDSTANDEN. , 
3e klas H ( 20 wedstr.) , 3e klas J. ( 20 weG.str.) 
Lehs E 14 5 1 33 65-19 ., Velo 13 5 2 31 60-17 
VVP 13 ·4 3 30 75-28 KRVC(19)12 4 3 28 89-30 
DHL 11 3 6 25 . 64-39 W .Bl. 13 2 5 28 82~26 
Rava 12 1 7 25 56-38 Hoorn 12 1 7 25 · 83-39 
Gr.W.V. 11 1 8 23 60-5.6 Lens F 11 3 6 25 58-37. 
Q.St .x) 8 3 9 15 38-49 Rava · 11 2 7 24 48-37 
KRVC 7 1 12 15 35-52 • DHL 10 2 8 22 43-48 
Bl.Zw. 6 3 11 15 33-56 VVP 7 2 11 16 37-74' 

, GDA , 1 0 13 · 14' 46-66 , ,, Juycmt: 2 2 16 6 · 30-94 
Verb.xx) 6 3 11 13 44-60 Westl., 0- 2 18 2 1_5-112 
Valk.xx) 2 2 16 4 23-76 Q.St.x) 5 · 1 13 1 36-67 
· x) 4 pnt.in mind.w.2 x. n.o. x) 10 pnt.in mind.w,5x n.o. ( ! ) 
xx) 2 pnt. in mind • ,i.n,o. · 4e klas Q (nièt afgewerkt) 
2e klas H 16 wed~tr.) RKAVVx)18 15 2 1 30 94-9 
VVP 15 13 1 1 27 59-13 . ,, Lens I 18 14 2 2 30 60-17 
Lens D 12 0 4 24 73-24 ·7 Westl. 17 11 2 4 24 59-17 
Westl. 10 2 4 22 46-27 DHBRK 18 8 1 9 17 35-40 
O(boys 11 0 5 ·22 52-32 Rava 17 6 4 7 16 37-31 
Velo 9 2 . 5 20 50-33 , VVP g x)15 6 2 7 12 32-51 
Rava 7 0 9 14 35~31 ' W.Bl.RK 16 3 5 8 11 24-49 
Juvent. 3 2 11 8 25-64 Verb. 17 3 5 9 11 27-60 
Verb.· 1 0 15 2 10-62 . VVP f. 17 3 4 10 · 10 32-73 
DW0(15)x)l . 1 13 -1 17-81 .. Lens J 17 2 · 1 14 5 17-70 

x) 4 pnt.in mind.w.0.x n.0.. x) 2 pnt. in mind.w;n.o. 
EEN STREEP ER ONDER.Met ·de. puhlikatie van d,e vier eindstanden 
in deze Lensrevue zetten wij, ook wat ons clubblad betreft, een 
sireep onder de competitie 1955-1956. 

Va_h de vijf seizoenen, waarin ik de standen 
·v, n üle seni9ren-en juniorene).ft,;_llen van wee½: tot ·::eek heb bij-
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gewerkt, is dit pas de tweede keer, dat 11lle·eindrangschikkin
gen gepublic<je:i,d kondan worden. In vorige jaren waren sommige 
afdelingen zo'laat uitgespeeld, dat het plaatsen van de eind
stande'geen enkele zin meer had. 0,ndanks .de hevige winterperio
de ·is het dus nogal snel gegaan·. Alleen in de afdeling van Lens 
I en J is de competitie niet afgerond, Dat ook de afdelingen 
van Lens D en·F niet gereed kwamen, lag aan de nietopkomers on
der· de elftallen. 

'Naast de 6 voetballoze weekends, waarin dus geén Lens
elftal binnen de lijnen kwam, ywrd nog 5 maal het gehel-e za- · 
terdagse juniorenprogramma, eenmaal het gehele zondagse program
ma (junioren en senioren) en 2 keer het zondag-programma m.u.v. 
Lens 1 afgelast. Alle juniorenelftallen, behalve Lens E, Jen 
Pupillen B, hadden bovendien nog een of moer keren te kampen 
met incidentele terreinafkeuringen. Bij de senioren kwam dit 
gEen enkel& maal voor.· · 

Wij zetten nu een streep onder het slechtste va!}áeze 
yijf seizoenen, slechtste, omdat wij nu melding moesten maken 
van-- de degradatie van onze drie hoogste el,ftal'.:.en. . :i:n s~ptem
be,r zullen wij weer met frisse moed aan een nieuwe competitie 
beginnèn en wij hopen U dan via da Lensrcvue successen te kun

'nen melden in de strijd voor )let heroveren van de verloren po-
sities. , 1.d.W. 
DE TRAINING.... DE.LAATSTE LOODJES. 

Na 15 juli staat de training stil. Er heerst dan volle.
dig gesloten seizoen(?). Daar er op vrijdag 13 juli algeme:ne 
vergadering is, wordt er .o.ok dan niet geoefend. 'A,s.vrijdag is 
het dus voor de tweede"groep senioren·en junioren. de laatste 
trainingsavond. Homden degenen die_ steeds aanwezig waren deze 
week nog even voJ.? Door het slechte we.er was het j.1.vrijda" 
niet zo ~est mot de opkomst,nl.maar_,12 senioren(a-en b-groep)· 
en 12 junioren. Laat deze vrijp.agavondgroep nu eens voor een 

goed beot;Jti~ez~liiliÎ1e~ en de junioren A-gr.oep komen-na het ver
schijnen van deze Lensrevue nog maar één keer trainen. Voor de
ze groep geldt het zelfde: zorg.voor een goed besluit op woens
dag 11 juli. Voor de vrijvelen die nog steeds aanwezig waren· 
geldt bovendien: handhaaf dit record ! 

De andere groepen trainen nog 2 maal, Dit zijn niet de 
gr?epen met de beste opkomst. ·Maar de trouwe klanten verwachten 
wij nog beide keren,·Daarna: volop· voetbalrust. 

e'e:a~========== ·=============• ===·======~==============SP:~== 
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' LENS I ZAKAGElfDA; 

Donderdag 12 juli : Voor de laatste keer: Training seléctie-

groep senioren. · 

Vrijdag. 13 juli 8 uur ALGEÎ~ENE VERGADERING, Sophialaan 9 

· (R. K.·Lef'szaal). 

Zaterdag 14 juli Geen training • 

. Zondag 15 juli LENS 1 SPORTDAG. -~. 

Maandag 16 juli Clubavond •. 

w_óensdag 16 juli . De Vioensdaoniddagclub herleeft. 's Avonds 

,, fiI~yQnd y"oor de trouwe bezoekers van de 

-=-.:.-====::;-===="'=-===!'.;_g~~;g~~=. =~====~=:;;==:~=:::====~;:;;;. ·====:::::==· 

·KOJ,iT HAAR DE ALGEJ;IBNE VEI,GADËRING OP 13 JULI ! ! ';. 

l7EP.KT ACTI~ OF PASSIEF 1/ffiE AAN HET s·LAGEN VAN 

'DE SPORTDAG,GP 15 JULI !! 
, 

== ·==============~==========··====· =========· == '=========· ==== 
TWEE EVEHETu!ElfrEK; , 

In een tijdsverloop. v:,n. + 46 uren, n .1: de uren, lig

gende tussen vrijdag 15 juli •s avonds 8 uur én zondag15 juli 

's middags 5 .uur, 'vragên twee ~aarlijks terugkerende evenemen

ten de aandacht van de Lensers. 
Op ·vrijdag 13 juli 56, zal _i'l de zaal van de R.K .Open

bare Leeszaal aan, de Sophialaan 9, de christelijke groet de 

algemene vergadering inluiden. Dit eerste evenémént is uiteraard 

voornamelijk vi:iri belang voor de' leden van 18 ,jaar en ouder. In 

deze vergadering wordt het 'afg!'!lopen, moeilijke, jaar'.onder de 

loep genomen en zal in ,feite de gang van zaken voor het nieuwe 

,,verenigingsjaar mede kunnen worden bepaald. Het '{s te·vens de 

'vergadering, waarin dhr. Praalder na 9 jaar toegewijde dienst,· 

a,"e voorzittershamer aan een !l?l~èr zal overdragen. Na dit moei-

lijke jaar en mede in.verband ~et agendapunt 11 (event.voor- ' 

stellen) geloven wij, d?-t ee_n opwe]<:king tcit het, bijuonen van 

déze vergadering· eigenlijk overbodig is. Dhr.Praa:lder zal de 

wàarderiilg yoor zijn werk .in de afgelopen 9 jaar ,nooit zo ge-

. toond kunnen·,worden als •door een massale -opkomst. l!oge de zaal. 

:. .s. vrij da~ berstens .vol ~ijn. ' c 

.. 



., 
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, Aan het tweede evenement, n.l.de Lens'sportdag op zon-
dag 15 ,ju'l.i a.s •. kan geheel Lens medewerken. De junioren, ook 
uit de hoogste. elftallen, door hun deelname. De senioren, ook 
de ouderen, liefst door hun deelpame, maar desnoods alleen maar 
door hun aanwezigheid. Donateurs, ouders, verloofden en echt
genóten door hun belangstelling. Voor deze zondag hopen wij· 
op mooi weer, een grote deelname,. ook van senioren, oudere' ju
nioren en ••• veteranen en een overweldigende publieke belang-
stelling. · · · · · · . · · 

Als deze twee evenementen slagen is het voor Lens eeri 
succesvolle week~ die bewijzen zal, dat onze club ongebroken 
is. .Red. 

OFFICIEEL· 
Ledenli,jst. 
Af te voerer.:lid 210 A.Ru:\'gr"ok; lid. n°7 C.Arkestcijn, lid' 13 

G.v.fü,ek; lid 182 C.Hieuwenhuizen; 193 Iî.Osse; lid 247 Th.Vis
sers; lid 28 C.Bogisch. Donateursli.jst:Af'. te voeren:lid n°54 
K.Grijpink. 
,l'iieuwe donateurs: n°219 A, Ruijgrok, Regf;ntessel·c·m 204 en 
n°220 J.v.Bussel, Newtonstr.349/II. · 

In bal'·otcge: N°1 J.Yl.v.Poelje,23.3.23· Dl;r.Scroler.u-v.Gastel 
n°2 °;; .A .J. Douw· 22. 5 .46 Edisonstr .63 Dhr. Juff0rmr.ns-Ss.rolEièe 
n°3 P.H.B.Ebing 18.8.45 Weimarstr.275 11 11 11 

n°4 W .A .SchrêinE:.r 5 .11.43 Kepplers:tr.23 11 Fortman-v. I.uxem·ourg. 
Adreswi.jzigingen:-lid 134 A.Krol naar Paulus Potterlaan 85 

Don.109 ll!evr.F.Krol-Jansen idell te Rijswijk. 
, -:-:-

Wij wijzen nogmaals op·:art :62 van het H.R., dat bepaalt 
dat alle werkende led.en van 18 jaar en oucfer verplicht zijn de 
algemene jaarvergadering bij te· wone,n. Bericht van verhïndering 
voor het uur van aanvang aan do algemeen secretaris. 

-:-:-:..-
Film voor trouwe trainers. 

Nu de training van onze junioren dit jaar beslist suc
cesvol genoemd mag worden, is de juco en het bestuur van mening 
dat er iets voor te zeggen, valt, diegenen van.,de junioren en 
pupillen, die zeer regelmatig de training bezocht hebben, ee~ 
filmavond aan te bieden. Deze.zal gehouden worden mn het Pa
rochiehuis aan de Mient ,' op woensdag 18 juli. 

'Daar de training op het moment waarop de Lensrevue ter 
perse gaat nog niet geheel is· afgelopen en dus nog niet defini
tief kan worden vastgesteld, wie de meest trouwe trainingsbezoe
kers zi ~n~ .. zullen. zijkdic on dzz0. r,vcnè.dvan d.;, pétrtij mogen 
~;i.Jn ee!1 ul tr.oa1g1ng . r1;·1; . .,_ toege'ë)1'Hur • 
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K.N.V.B.-beker 17. Juli 1956 Aanvang 7 uur DINSDAG. 

Laakkwartier - Lenig· en Snel ' 

Opstelling: A.Beck,A.v.Luxemburg,H.Kortekaas,J.Admiraal,J.Ras, 

H. Haket, J .Wûstefeld,·J. Suijkerbu'ijk,R.Mahieu,B. Luyckx,G. Verhaar. 

Reserves:H.Eisenburger,P.Bergen, Henegouwen,L.Knijff,E.v.Laar

hoven en ,T .v.d.Meer. Af.schrijvihgen, uiterlijk maandagavond, .. · 

16 juli a.s. aan H.Hpukes,2e Schuytstr.60, tél,324721. 

-:-:-:-':-

iondag 15 ,iuli 1956 - Lens 16Cle Spbrtdaf . 

Groep A ( Veteranen: 0 ·aar en ouder Leiders:P: A.v.d.Bosch. 

1. lOOm.hardlopen (series 4.dcmi-fin.lOOm. 7. finale 100 m:'CJ 

2. Verspringen 5,doelschieten 8, 400m.hardlopen 

3. Kogelstoten 6. bal dribbelen 

Groep B (Overige senioren,desgewenst ook van 30,j. en ouder) 

1. Verspringen 4.)rngelstoten 7. hoogspringen 

2. series lOOm.hardl. 5,de~i-finale 100m. 8. finale 100m 

3. doelschietcn 6.bal-dribbelen 9. 1500m. 

( leiders: dhr. R.liwhicu'sr en dhr.J.v.Venrooy •. 

Groep C (Junioren A-B-C) kiders:Dhr.C.Bi0rhuizen en Dhr. 
J,Walsteyn Sr. 

1. kogelstoten . 4.doelschieten' 7. verspringen 

.2. series lOOm.hardl. 5.demi-fin.lOOm. 8. finale.100 m. 

3, baldribbelen 6.hoogspringen 9. 80Qm. 

Groep. D (Junioren D-E-F) Leiders: Dhr,S~rolea en A.Hoefnagel· 

1. doelschieten 4.hoogspringen 7. bal-dribbelen 

2. series lOOm.hardl. 5 .kogelstoten . 8. finale 100m. 

·. 3, verspringen,. ·6.demi-finale 100m 9. 400m.hardlopen, 

Groep E (Junioren G-H) Leiders: Dhr.G,Lam en van Elferen 

·1. hoogspringen ·· 4. bal-dribbelen 7. fihale 80m, 

2. series 80m.hardl. ,5 ,dem;i-fin.80m., 8. bal-ingooien 

· 3, doelschieten 6·.versprïngen 9, 400m,hardl.open, 

Gr.oep F.(Junioren I-J) Leiders:Dhr.P.Juffermans· en Verheggen 

1. balingooien 4,doelschieten 7. bal-dribbelen 

2: series 60m.hardl. 5,demi-fin.60 m. 8. finale 60m, 

3; verspringen 6 ,hoogspringen 9. 200m ,hardlopen. 

Groep G (Pupillen) Leiders:D,hr.P.Meershoek sr. en van Gastel) 

1. series 50m.hardlopen 4. bal-dribbelen 7. finale 50m • 

. 2. balingobien 5,halve fin,50m. e. hoogspringen. 

3. doelschieten 6.versprirtgen 

krijgt 
Bij do.elschieten,kogE!ls'totcn, verspringen en ingooien 

men drie kansen. Voor kogelstoten, verspringen en in-
' . 
• 

. . 

, 
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gooiert telt de beste prestatie voor het totaal klassement. Bij 
doelschieten wordt het totaal van de drie schoten berekend. 

· Bij het doelschieten wordt het doel in negen vakken verdeeld 
met als punt cm waardering L 10 llî ... lQ_j 

: 8 :....2...! 8 : 
2 Î 1 i-2-i 

Bij het baldribbelen worden de gemaakte tijden gcno
teerd (2 kanscn).Dc paaltjes stacn op 1 t/2m. 

Dé wedstrijden beginnen om half één. De inschrijving. 
is tussen t,malf ulir en k\vart over twaulf. De deelnemers die
nen dus uiterlijk kwart over twaalf g~hecl gereed te zijn. 
Om twaalf uur moet men dus aanwezig zijn. Het is gt~onst, dat 
de deelnèmers voor de lo?p-en springnummers de beschikking 
he;bbon over een paa:r, gymnastiekschoenen. · ' , 

Zaterdag is er op Ockenburgb. gecn-gelegc:nh"id om te oe-
fLncn of een balletje te trappen. Wie ·;,il komen helpEn met het 
in orde mi:.k'en van de velden· voor ·de s,)ortdag is natuurlijk van 
hcrtc welkom. -':-:-:-. 
Resultaten ven 7 .iuli 1956: 

Lens Kl . DHBBK. 3-2 Lrc,ns ,K2 - DHBRK 7-1. 

VARIA. - Ons oud lid en. eerste ~lft::ilsn2lcr Jan Walsteyn zal 
op _wocnsdi!g 25 juli in het hu,,elijk , ·ede,n met Miesje -Jansen, 
helemaal uit c:ulcmborg afkomstig. De huwelijksinzegening za·l 
plcats vinden in de St.Barbarakcrk' in dEize placts. Wij wtnsen 
het bruidspaar, dat zich in Meppel gaat vestigen van harte ge
luk en véel voorspoed en betrekken vanzelfsprekend ook de.Heer 
Waisteyn sr. in onze felicitatie. · . 

. _ Minder prettig nieuws vait te melden_over_ onze eco~ 
secretaris de Heer P.de Leeuw sr, die door maagbezwaren ge
dwongen· is een ~ustkuÜr van cihkuf78ken ·te. houden. Wij wensen 
}:!cm spoedig en volle.dig horst.el van harte toe. 

--Johannes Hubertus zijn de schone namen van de zoon·van 
Joop Vlüstefeld en Will Wüst<,feld-Praalder. Uiteraard.onze har-· 
telijke gelukwensen. Zal Johannes: de sporen van zijn vaders 

·voetbalschoenen· drukken ? · · 
- Een Lenskous_wacht sinds zaterdag bij Dhr.A.v.Gastel, 

Tomatenstraat 166, op zijn eigenaar. · 
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' DE 1-ENSREVUE 
Redactie: L.de Weert en A.v.Gastel 

·.' Gironummer: Penn. L. en S. 33.67.11 
s·ecr: H.Houkes, 2e Schuytstr.60 tél.324721 

Terreinen Ockènburgh, einde'Laan van Meerdervoort 
--------------------------------------------------. ---------

JAARGANG 1955-195ti N°47 - 19 Juli 1956 

LENS'ZAKAGENDA 
Zaterdag 21 juli Inleveren kofYers van toekomstige sportkamp-

. pewoners. · 
Zondag 22 Il 22 Junioren vertrekken naar het sportkamp in 

Zundert. 
Màandag. 23 11 • :" Cl ubavond. - _ 

Woensdag_ 25 ===" · =: = Gèen _ w_oe~sdagmiddagclub. ================== 
PRETTIGE VACANTIE! 

============'================'=============================== 
lle redactie E,an het woord. '. _ . _ , 

Onder "officieel II zult U de namen van d~genen aantref
fen, <j.ie dit jL:,:cr de redactie van de Lensrevue zullen verz"orgon 
en tevens bemerken dat hét aantal redacteuren met een is uit
gebrc._id. Eet doet ons ganoegè11 dhr.G.Lam als derde man aan U 
voor te stellen. Voor dn meesten van U.is hij geen onbek,mde. 
:Coor deze uitb:reiding ~r.l het tevens mogelijk wordE'n t.'z.t. 
een ingewerkte kracht de in de, toekomst tijdelijk v&cante 
plaats van A.v.Gastel·te doen bezetten. Door een goede samen-_ 
werkir:g hopen wij de Lensrevue·als een'goed leesbaar orgaan 

· te kunnèn haridha ven. · 
., L.de Weert - A.v.G·astel 

i!°€,f--.?~~--==-=...,.:5=~~-.:.-..:;...,-·""-~'-"="="'='""'s, ~:'..;_;'!;::..:;:;.;::::.:.,.;!!,.~;:=.;!'!.!:,,~~~:::~~~~~ 

f Tot onze grote ontstel te11is ve;rnamen we, dat onze ! 
':: vriend Leo Bom,na een tragisch ongeval· hem Zondag; 
! jl.overkomen,heden aan_de gevolgen hiervan is--ovef-· 
-i leaen;We betuigen zijn obders,broers en zusters _; 
t onze hartelijke à.eélneming met dit zo dro,evige · ! 
;;; verlies.Zijn grote vriendschap zullen we•rlimeer ; 
i vergeten. We, wekken al onze leden op een vurig i 
i gebed voor zijn zielerast te storten.Het rozen- 1 
t krans gebed zal worden gel5~den op ;Donderdag a.s. ! 
i om 8,30 uur in de kerk vtln O.L.Vrouw v.h,Allerh." 
J Sacrament, Suiderasstraat;.Moerwijk. De Plechtige f . 
t H .Mis van Re uiem · s Yri i'n_ a11: 20 Jul~ om 7 n uur _ ! __ :;, . • n. )r--: .. --i n .. · ~ I JX11r B, ncl.:iliors:ETaan . T 

;:;;c: -.-:=;pre-~ _-=:--:;:,~:----;;FFFF=:=c: cc.--...c:;è~.:;:~c:~c;~ 'Ff~FFS:F:ëCëEffëFëcc?S:::?ê ·!::: 
~ . 

~- •\~~, 
•f·• ) 
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Op naar Zundert',! .. 
Zon.dag a.s. vertrekken 22 junioren voor een week nnar 

het Sportkamp in Zundert. Als· l~iders gaan mee de Heren van 

Gastel en Beek. We wensen alle kampgangers een goede-reis toe 

· met weinig of liefst géén pech en veel mooi weer. We rekenen 

,er op, dat jullie bij de diverse wedstrijden je beste beentje 

voor zult zetten om enige sportprijzen in de wacht te slepen. 

_Vergeet vooral niet een goed humeur mee te nemen, én te bewa

ren, ook bij .·eventuele ·tegenvallertjes. De. leiders zullen be-

. slist hierin het goede voorbeeld geven. Nogmaals een pretti-

ge week toegewenst, met·veel succes en tot zitns ! ' Red. 
OFFICIEEL 

In de algemene jaarvergadering van 13 dezer, kwamen 

de navolgende formaties .tot s'tand. 

BESTUUR:S d L ·tt H H ,_,_ t . AH f 
.v .. aan, voorzi er; •J. OUK.Gs,secre aris; . oc -

nagel, penningmeester;. A.v.Luxemburg,2e secn,taris; L.de Weert 

2e penningmeester; C.Hoogeveen Sr; P.Juffermcns; W.Verheggen; 

J. Wüstef,;ld, commissarissen. 
ELFTALCOMMISSIE: .· s , 
='-'-==0==== C.Hoogcvcen Sr; P.de LP.euv1 r; R.Mahicu Sr; 

J."V.Vcnrooy en F.v.Luxeïnburg. Do heor van Luxemburg ::al als 

secre.tcris fungeren. De heer van Venrooy, voorzitter. 

JUNIORENCOI\IMISSIE: . , 
----------,.,pQter A.v.d.Bosch ScJ (voorzitter) E.Saro-

lea (secretaris) P.Juffermans (hoofdjuniorenlcider) A.Bcck 

en P.Meershoek Sr. leden. 
TECHNISCHE COMMISSIE:A · L b . 

• v. uxem urg en H.v.Rijn. Over een der-

de lid wordt nog overleg geplée·gd. 

CONTACT-COMMISSIE 'A d B dt A t 1 S 
_ . .v •• oogaar ; .v.Gas e ; P.Krol; E. a-

rolea en-W. Verheggen. 
KASIDONTROLE-COMMISSIE: · · · 

. A.Burghouwt, S.Kroon en H.Naastepad. 

BALLOTAGE-COMMISSIE 'H H l . h H K, t J V 
. e m1:c , • os er en • v. onrooy. 

COMMISSIE VOOR TERREIN EN MATERIALEN:E S l • aro ea en J.Wüstefeld. 

BIBLIOTHECARIS : J.v.Wassem, 

REDACTEUREN 'A G, t l. G L L d W t 
. • v. as e , •. am en • e eer , 

-:-:-:-

In -ballotage '! . 

. 2 W,A,J,Dou·:, 22.5.46 Edison,str •. P.Juffermans -E.Sérolea. 

/ I ' 
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3.P_.H.B. Ebing 18.8,45 Weimarstr.275 P.Juffermans-E.Sarolea 
4.VI.A. Schreiner 5.11.43 Kepph,rstr.23 C,Fortman-C.v.Luxemburg 
5.L.G.M.v.d.Meer 18.1.45 Nunspeetlaan 22 H.Jansen~H.v.Rijn.' 

., -:~:-:- r 

Onze ge6stelijk adviseur is tot 7 sep.56 met vakantie. 
-:-:-:--

De bibliotlu;caris, de Heer J .v.\'lassem, B€eklaan- -281, ver
zoekt d'é leden die _uit de Lensbibllotheek een of )!leer boeken 
ter leen hebben, d0zc zo spoedig niog2lijk bij hem in te. lcvc:rcn, 
zulka i.v.m. ·hct'uitg-sven _v1,n een nieu,,,e· catalogus., 

-:~:-:~ 
- . 

-Kampnieuws voor groep 1. , 
' Zondagochtend a.s. om 7 ui\r wonen de, deelnemers a[\h. de lç. 
kampweek de H.Mis bij iYi de kerk aan hf't Wcsteinde. Daarna 
worè.t· ge;stai·t en' gaat l1c t in zuidelijke richting. Wij nemen 
a!.m, dat dnarbij \;,:,11 :nir.inc.lnd zal ontbrc!rnn. Wij VLrwachten 
echt<cr ook', dat zfiterdngoiè.dag,Lè.~-r op ti;id zijn b<'Cgage zal 
afgc;vcm bij het pr,khuis van de -firn,·. ,:roll puèzkade •55. Daar 
worden alle koff~rs en .br:len ver·,:ach't t11-ssen 2 uur en half 
drie. 

Van de volgf,nde jongens wachte:n wij nog op de zwemtoe
stemming v&n hun ouders : F.Blom, E.Hilkhuizen,' K.::rietz, .. --~-
A.Nowee, R.Roodbol~ H,!v.d.Spck~, . · 1 • 

,. ' . ' . ' ., ., ;,t# 
Verder rest_ ons nog slechts alle deelm,mers en de leiders 

' 

.een pre. ttig kamp toe te wensen., . ., 
-:-:-:-

K~mpco~-issio. 

LENS' ALGE1!ENE 1956. _ , 
De door 50 Lcnsers bezochte jaarvergadering 1956, die 

vrijdag 13 juli j,1. in een zaal vnn de R.K,'Leesbibliotheek 
toch ;·,erd gehouden stond, .wat het qersto gedèelte betreft in' 
he.t teken van de dit jaàr onderv:.onden teleurstellingen, ter
wijl het gedeelte nr, d'-' :pauze v9lkomen beheerst werd door do 
voorzitterswisseling. Dit tweede, gedeelte was doortrokken 
door Gen gec.st van synipatl1ic met _tm vriendschap voor de schei
dende voorzitter, die zich om g§ be.kende redénen genoodzaakt 
zag zijn functie neér tè leggen: 

· , Op de tyrce bo\rengenoemde pûnten kom ik aan ·het eind van 
mijn verslag terug. Allereerst 'wil ik de overige punten, ·die 
tussen de opening om 8.24u, en-de· sluiting om 11.09 werden 
behandeld even in het kort memoreren. 

De notulen, jaarverslagen:0n het bcstuursb('leid werden 
~ , 

' 

. . \ 
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goedgekeurd: De notulen na een· .kleine correctie; de jaarver
.slagen en het bes.tuursbeleid zonder op-of aanmerkingen. We1 

·bleek, dat de vorm, waarin de verslagen dit jaar aan de loden 
waren toog'Gzonden, de voorkeur .had boven het bij gedeelten~ 
plaats0n in é!e Lensrevue. Zij gaven de voorzitter tevens ae.n
leiding te wijzen op het vele werk, · dat voor Lens wordt ver~.',· 

• , . richt'. Het bestuursbeleid ontlokte de vergadering, ond'.mks 
aandringen vo.n de voorzit ter, (l'L en eILl<ele aanmerking of sug-
gestie. , . 

HE. t financieel VEJrslag en de begroting gaven aanlei
ding tot enige vragen en zelfs tot een korte discussie om
trent de balanswaardering van matLrialen en stencilmachine .. 
Op voorstel van de kascontrole-commissie verleende de verga
dering de penningmeester décharge.· Contributies en donaties
werden ongfJ.wijzigd g0laten. 

De bestuursverkiezing- br,;.cht, bij enk~le ccndid,::.ats
stcl1ing, dhr. S.v.d.La&n op de voorzitterszetel en dhr.C. 
Hoogeveen als· commissaris in het bicstu:ir. Op de voorzitters
wisseling kom ij{ nog nader krttg. 

,De v&rkiezing en benoeming com~issils had een vlot 
verloop. Hier pn daar kwamen enige wijzigingen. Voor de vol-
L .... dige sar.:iènstcllingen verwijs ik ncl!.r de offici.::le opg2ve. 
Het zich niet moer bwschikbaar kunnen st0llen vim tr:ee com.: 
'missieledcm werd bij~onder betreur~.' n,r-.K,:,mperm::n z.ag zich 
g,:móodzaakt wegens ziekte al zijn tn.kcn neer te leggen, ter
wijl Dhr. P.v.Elforen, gelukkig om prettiger red,men,' eveneens 
niet meer beschikbaar is. Dhr .. F.v.Luxemburg is de nicuwe.eco
se:,cretaris als opvolger van_ dhr,P.de Leeuw, 'die, ook niet · 
lOCrjc fit, wel lid yan de commissie blijft, maar het secreta-, 
riaat moest overdragen. Te:,nslottc werden alle 11fgetrcden en 
bl;i.jvende functionarissen gelukgewenst met hun benoeming. 

Tijdens de rondvra11g moest dhr.Juffermans hc,'lsas een· 
wanklank laten horen op deze pr8ttige vergadering. De onder 
goede leiding staande seniorentraining werd slecht bezocht. 
Men mag dan ook nü:t van een onverdeeld succes sprGkcn. Ook 
de belangstelling van officiële zijde was onvoldoc:nde. Hij 
hoopte voor de: toekomst op ll),eer interesse. Een gcbouden co1-
lecte voor de sportdag bracht :.de mooie som van f .60.:. op. 
T,mslotte vustigt dhr.Juffermans de· aandacht op het feit, dat 
de nituwe voorzitter ( die ovérigens de prettige geste deed 
dhr.Pr~,alder ,de gehele v, :-~::.de-ring te laten leiden) vroq,cr, 
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Junior biJ Lens is geweest. Enige sprelters vroegen-nog-eens
óm toch het uiterste te proberen ·om de Lensrevue weer een om-

·slag te geven. , 
_ · :Van de tm.e · :i,n het begin van dit v:erslag genoemde pun- ' 
'ten kwam !).et eerste, de terugslag in het afgelopen jaar vooral 
tot uiting in het o'peningswoord van dhr.Praalder. 

De omstandigheden, waaronder-de vergadering van 1955 
werd gehouden waren wel heel anders dan deze. Toen 3 kampioen-~
schappen, waarbij 2 promoti0s; nu 3 degradaties, slechts zeer 
g<Sd.eeltelijk V8rzacht door het kampioenschap van Lens E. He
laas moeten wij de, hand in eigen boezem steken. De senioren
training was, ondanks .goede leiding, geen onverdeeld succes; 
het aantal niet opkomers en afschrijvers wns zeer hoog; ini
tiatieven vmr de contactcommissie vonden weinig of geen weer
klank. Alleen de viering ven het -7e lustrum rms een écletant 
succes. Er zijn stc,rke' symptomen~ die er o'p wijzen, dut de 

· animo ontbreekt of _sluimert. Een·hsrovi,ring v&n de verloren- · 
posities zit er il1, mnar het moet er uit komen. De toruggang 
van hc:t ledenbü is niet verontruste-nd. De ·to.ek van eën R.K, 
voGtbo.lvereriigjng is niet à pri,ori de jeugd op te vangen en 
als oen soort jeugdbcvwging te 1fungeren. Deze conclusie heeft 
het bestuur na ernstige besprekingen getrokken. Om het spel-

' . 
peil op te voçrcn is er ook voor het R.K: voetbal een selec
turendo taak ;-:cggGlegd. Het zou onders zijn, nls er ni<.it- v0le 
andere mogelijkheden voor de R.K. jeugd bestonden. De kleine 
teruggarig van het ledental is voor een-- groot deel als zelf
sanering te zien, omdat er bij de bedankjes een flink aantel 
was, dat hàt nooit v0r geschopt' zou hebber{. Met een beroep ·op 
samenwerking om Lens weer omhoog te brengen pesloot dhr,Praalder 
zijn openingswoord. . _ .._, 

Het afscheid v,m dhr.Praalder beheerste het tweede dr,el 
van de vergadxing. lfo dG bestu:ursv·,-rkiezing wilde dhr:Pra_alder 
afscheid nemen van de voorzitterszetel. Hij dankte voor het in 
hem gedurende 9 janr gestelde vertrouwen, Zijn prustátic achtte 
hij zelf niet zo ger:cldig. Wij ,loen ons werk niet uit zelfver
heerlijking, maer om de goecj.e zàak te dienen. Dhr.JuffQrmans 
wilde dit afscheid niet " zo maar II laten voorbijgann. In het 
kort schetste hij het ontstaan van de band Praaldcr-LEns, Van ' 
donàteur via pépé, naar de voorzitterszetel. Bcgonmm als on
mondige op voetbalgebied heeft d.l-ir ._Praal der zich in Lens· ont-, 

, 

·, r:il:keld. lbtuurlijk heeft hij ,'.f.outen gemaakt, omfü,t hij werkte. 

,, 
'. 
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Maa;r wie niet ,;erkt, maakt de grote fout. Namens gehèel L<,ns 
dankt hij de scheidende voorzitter voor alles, wat hij heeft 
gedaan en M0vrouw Pra'alder voor háa.'r steun bij zijn werk voor 
de vereniging. , . 

Dhr.v.d.Laan verzocht daarop dhr.Praalder deze vergade
ring naar een goed eind te lcüden,'hctgeen ge'schiedde. 

Bij de rondvraag-kwam ook -dhr. v. Luxemburg Sr. nog op he_t 
afscheid t~rug. Als Lcnsli'd, die dhr·.Prar.ldiir zowel naast zich 
achter do groenc tafel iils vr,n voor de bcstuursti;;fel hf,d ,m.:c
gemünkt, wilde hij ook uit de vc,rgadering cle dunk lr1tcn horen 
voor het vele werk·van de schEidenci.e_voorzitter. De goede naam 
ve.n Lons bij hnderen is voor een niet g.ering doel aan zijn -·. 

_... represcmt,;ititvE!'- kwnli tei ten te danken .. 
Dhr. v.d. Laan d'lnkt dhr .Pr'i:ial der evensens. Onze nieuwe , 

voo:gzitter ncunt een- gezonde vereniging ovcr. Het zc.l rJOcilijk 
zijnmd0- club te leiden op de wijze zocls dhr.Pr.:c.lder dat dcs:d, 
want elko voorzittGr drukjr zijn eigen stempel 'Op de verc:1i
ging. Hij :1imkt de. vc..rg· .. doring voor het in hem gestelde vc:r
trom•rcn en zegt er iets van tr.: willen maken. Hij ziet veel 
knns .do v~rGniging wcicr II boven jan II ts brtngen, mc.nr' dan _ . 
moet hij op dr.: volle mcdtnsierking kunne:n reke:non. Wij g8.an e0n 
nhuw tijdperk tcg. moci't. • 

Dit tijdperk blgint 8.ls dhr.v.d.Lr:cn di, schcidcndé voor-· 
zitter vcr«ookt d.:. zcal te. vorlutc:n om e<m voorstél te bchan
fü,len. 'Ruim 40 leden hebbcm n. 1. de weens te kennen gq;even, 
de heer Pr,wlder een omschruvon ere-bsnoeming te vorlunerî. 
Aangezien Lens deze benoeming niet kont, wordt voorgesteld 
hem ci.e ho.ogste vcrenigingson(jerscheiding te g"ven. 1fot algc
m,.ne stemmen wordt dit aangenomen. Als dhr.Prealder onder 
harte,lij~ applaus de zael weer betreodt ·d<Jf,l t à.e dhr.v.d. 

- Laan hem zijn benoeming tot "r<:;lid.mede en fclicitcort hem als 
etrste met dezo ond·.rsçh&idi{ig. · 

. · Kt.nnelijk beduusd rmtwoordt dhr.Pr,.aJ-dcr, <j.c.t hij_ nic,t 
1legrijpt, vmurann hij di f te dunken he;eft. Lens is principieel 
fJrg zuinig m,:;t het vcrlunen van ondcrschddingen, zodut hij 
niet begrijpt; waarop zijn bt.noeming gegrond is. Natuurli,jk 
uanv,:nrdt hij · de onderscheiding· g,1urne, mnar h;j hoopt dat 
ook zijn wens, dat allen zich.achter de nieuwe voorzitter 
zullen scharen; in ve'.rvulling zal gaan . ., 

~ Als 18.atste dankt onze G.A. dhr.Praalder voor zijn vele 
iverk c-n bc,trekt fü,erin metc."n nllen, die ·hun l,<:rachton voo:, de , 
Vt....rt:1~i,eing g0vcn. Lens is hem ,syc p.:·, thiek eil O:l m.oet P,ij ,:lik-

/ 
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wijls verstek laten gaan, 'toch is hij bij vrijwel alle be-

stuursvergaderingen aanwez-ig en weet zodoende vrij nauwkeu-

rig hoe alles r\')il t en zeilt._ . . 
Als het einde van de vergadering gekomen is, mogen 

we constateren, dét zij een waardige en prettige beëindiging 

heeft be tckend van het voorzitterschap van ons nieuw erelid, 

dhr.W. Praalder. 1.de W. 

De 16de SPORTDAG. 
. Een klein maar select gezelschap Lonsers trad zondag , 

in het strijdperk om in springen, lopen en balvaardigheid el

kaàrs krachten te meten. Hieronder volgen de gedetaille9rde 

uitslagen àlthans voorzover de plaatsruimte dit to~l3at.· Pe 
rest volgt dan de komende week. 

In 2 groepen zijn bij de opstelling van het ein4klas

sement enkele fouten ingeslopen. In de_ groep •der senioren en 

· veteranen werd een Soutieve volgorde bij de 100m opgenomen. 

Ten gevolge hiervan k.u:men 5 deelnemers op een verkeerde pla:its 

in het eindklassement terecht. In groep· E werden de resultaten· 

van het dc;,E!lschieten onjuist gebóekt. Ook dit had zijn invl,oed 

op het algemeen klassei,:ent.--. , 

De hoofdprijzen zijn e9hter toch in goede handen geko

men. De enkelen, •die door deze vergissingen hun prijs zondng 

niot werd ui tgLreik:ll-, zullen deze alsnog ontvangen, 

Afgezien van deze ndmin:isltratiove foutjes verliep al

les prachtig. Het weer verloeride welwillende mcde,verking, liet 

toe het programma vlot af te. werken. Om vier uur waren de weit

strijden afgelopen. De aanwezigheid· van een aardig aantal 

ouders en andere belangstellenden werd zeer op prijs gesteld. 

De resulttiton •••• 
Groep A en B gecombine'erd 

· 100m. ver 

1. J.v.d.Meer 4 5.15 
2. E • v. Lm:rhoven l 5.18 
3. R.Mdiieu jr. 2 5.10 
4. J.Jager 3 5-- '• 

5. E.Löwensteijn 5 4.90 
6; H.Houkes - 6 4.50 
7. H.Janssen 1 4.15 
8. Th.Eisenburger 8 4.05. 
9. J. Bontjo· 9 3.9p 

,-
400 

h~og 1500 kogel doel 

1.60 -1- 9.66 15 
1.59 2' 7.68 ·18 
1.35 3 1.6e :5 
l.·45 4 6.49 . 10 
·l.20 5 7 .87 20 
1.25 7 9.50 2 

-· 6 7.24 11 
1.10 - 8 L/2 5.95 6 
1.30· 8 1/'?- 6.69 2 

drib. punten 

13.2 
14 
14.1 
13.3 
16 -
14.2 
16,4 
13.2 
16.4 

- 13 1/2 
16 1/2 
28 1/2 

· 30 
.33 
41 1/2 
47 1/2 
49 

,55 1/2 
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100m ver hoog 800m kogel doel~ punt. l.N .de Gruijter ·-3- 5.45 1.40 2 8 28 13 14 2.P.v.d.Gm,st 1· 5.35 1 •. 10 1 7.30 15 13.4 15 3.H.Lfmcée 2 5.25 1.60 ·3 7.50 10 17.3 24 4.ll.Smc,bc;rs 4 4.70 1.40 4 6.60 9 13.2 30. 5 5.F.Hcercms 5 5.30 1.40 5 5. 60 19 16~ 3 31 6.c.v.d.BreugGl 6 4·.70 1.65 6 7 ._20 0 13.3 32.5 Gro0p ll 400m. 

1.H.Pclster 3 5 1.55 3 8.25 10 16.4 22.5 
2.G.Looycnstcin 4 4.eo 1.50 1 7.35 2 13.2 25.-;i.P.Mcershook 1 4-87 1.40 4 4.95 11 12-3 30.5 4.F.Burghouwt 2 4. 70 1.40 2. 6.20 26 14.1 33 5.K.Admirnul 11 4.25 1.30 5 6. 70, 5 14.1 42.5 6 .R.Blok 10 5-- 1.60 10 4~90 8 · 17 .2 4.3 7.F.dc Groot 7 4.65 1.45 7 . 4.90 3 15.- 51-5 . 8. VI. Stoové 9 3.94 1.3Q t' 5 .30 13 14.4- 54 ;, 
9.A.Po0ls 6 3.50 1.30 6 6.63 · 8 25.4 57 10.W .Wiegc.ffink 5 4.30 1.55 8 4.14 0 21.3 61.5· 11".N.Drubbe 8 4-- 1.30 12 3.30 10 14.- 62.5 12.H.Dictz 12 3 .e2 1.30 11 5.10 8 17 ,63 

Groep E 
80m. ~hOO!?' ,100:,:., doel drib, ing.~. 1,? .Kempcr 1 4.90 1.40 '1 8 13.3 15.60 23 · 2 .1v. V (;ndcrbos 2 4.20 1.30 2 8 '13 14.30 27.5 3.K.v.d.Laan 3 4~10 1.40 4 11 13.3 13.50 32.5 .4.M.Hnrders .• 8 4 1.25 5 12 13 13.80 40.5 5.c.v.Goin t 3 .85 1.40 8 28 13.4 13.80 40.5 6 .J. Gouncns 9 3.95 1.25 6 24 12.4 12 42.5 7.M.Hccrschop 5 4 1.20 3 18 16 11 54 ,. 8.A.No,we 4 3.30 1.25 9 5 15.4 14.30 59 . 9.H,d~ Hncs 6 3.75 1.25 7 8 16 11.80 66.5 10 .A. Thom-:s 10 · 3.90 1.30 15 10 14.1 11.60 66.5 11.R.Roodbol 11 3. 70 1. 20 13 16 17.4 13.30 75.-12.H.v.d.Spck 15 3.50 1 ..• 15 10 20 13.1, 10.- 76 

' iM.Kriek 13 3.so 1.;,o · 12 13 21 12.70 76.5 G.Hé!llcen 12 _3;60 1.·;,5 14. 8 13.2 9 80 15.M.Zilfhout 14 4 1.25 11 6 ?2-3 11 80 
=-- -- --- - ------------------- • ------------ -··--- ,---------., 

• 
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~N MEMORI.AJ,I LEO ;OM, . _; , . . . ' •---

,_ Toen.wij, vor_ige week dinsdag vernam_en, dat' 
onze vriena Leo Bom in de ochtend was overleden, was het helaaic 
onmogelijk" in de Lensrevue· 'méér'. op te nemen· dan een condoleance 
en de tijdstippen ·van rozenkrans, 'Ui t,raart en begrafenis, 

1
· • Vorige ,1eek; ~ondag werd hij, op weg naar on--

ze sportdag, slachtpffer van een ernstig verkeer,,ongevaJ. i:q hit 
Zuiderpàrk en met een schedelbasisfractuur werd .hij naar hq, . 

. ziekenhuis vervoerd, 'Muandagmorgcn_ werd hom .. uit voorzorg liet 
H. Oliesel. to0godiend,• 'i'cë'n de 'Ll.'~srevue maandagavond wer.d sa,-< 
m9ng0stel-d, n.ocst geme,ld v1ordcn_ clat z/jn ,tocst,and 'leer erns~ilf ', 
wa,1. De hoop, da.t h:Lj toch het 'leven zqu houden, 11qrd in de_ ' 
loop vàn 'de daaropvolgende .nacht stl'ods kleïner. Dinsdagmorg€•n , 
+ half zes mrcrlecd hi"j ,· 2_8. jaa:-:- · oud. · 
-- , · ,, · ·Zijn t;;.agisch ovc:tli'jdert laat in Lens een' 
lege plaatz achter, Leo was _iî1 ,cn::;e club een po_pulàire ::'igu.= 

· e;,. .ziJ:n ojg0.welcG kaI'a"...:ter ir.àakt,e vei'3. vricndcr~ ... Hoer.el hij het 
r. ' e"· d·i ,_ .. : J·" ,. ,,..;, . .1.:,:,, . .,..,. { .. ' ~.,+~ 11 .,.. ~.:; ' "!, •1· t" -.r ·~c'1'.1.'c ...... f:A ·orrr-~ _ _,_ 1.1 ... r_U..i.. .,-,,.,..~.~up..1.~.,,,, \.C.,..;_. ,l,-1-,r, .,.J(,.1_1,., vOI..:.. , ... J, ,,t.;,.. 1.1.tl. .• •-

k" •-~· ·:i• lrl •.,.,.,.. +.i.. -:--; "'°' ::;, ·'- ·f···,; T ·"" •, r,.,.,.., h•·'"+ + ~è ,....,,.,.. / . ._l.!i.6 ,.;.,.'l e.1.1 u. c.1.H·. a ... "e:r ........ 1,.,..1 1 .1.~~1-:.1, J.-!- ,) ..1Jeu~, een, 1' =~.., !û. o.- ., .,c., .rC,;.;.:-,.;,. 
E~-~ 1)cn'onrG.c ll h:;)C j one; hij :.11'.:ii: i-~e Y tO=ven · ~ s; ).'etd;:;.1 t~1:, ê.3 ouje ... " 
L e-, .,,.,."':l,.1.. • tr.• ·· 0 !" .- -r-i .,..,,,..·-.. ,_. · ~ 'l 1r· ..: -. ·1.;.·, · • .,,. ,,._;,,r,:-.~-• 

, 

1:_;r,..-è>':' ..,rnu.v ?n, ~ P., . e.,l1g1...1...., .,..J3 ... vu 1.:.J, J :1.,. _ ) ~ifl ar ...... c zJ . .,;.,., f> ... w~.-,.;,.:. G"' 
'p...,,~ ..,..,..~P~ C··••--:,,..., g 0 •t u1.· -'- r- ·"'T> •· • .: 'l "·~· .,.,,, .. _,.. 

;. •. _,..;;, 11 •.•. L:- ,v ... ~-~ ..;c~ ·• ~"'"'-~. :t", .... ;:,.1 ...,,,_,.,,,.._,..._._,_, • 
b~coo;,_•s e:n zusters s· è:.:..c h~..:.:.1 zoo.1·~ en 1b.t•·,1e-~ ep :;;0 1 n jr:~'":;ge 1.et.• .. t.i jd 
moeten misser ... Wij:. Y":1cr.l~sL hèn de kracht o~J -di:t, ·vc"t:~icE ~9· dr-ag'2n. 
De o-vc:r-;~•eldlg.;;;nèh~ bdlangt;tcliir!G°lb:Î.j· :K" t rozon1::rar.:.sie.bc1i. -e11 bij 
de bogra.feni.6· r.::.ogc hen enige ·tr.Ç-oi;.1.,; cozc,hc:IT0."'.'.l. hebben, 

· · o~:a.er ltego1i:e-1:; .. d'.Lê het, 'Ä:"o~:èn};::r·arwgebzi\. bn.d~.--i 
_ voc1- zij:i:1 zi.el~rust ~ 1-✓ a:r:cn zbo:r/• vûl.0 1c;1scrs en ook bij d•J be.::-ra-· 
ftril.s ware11 veel Lensleden, ~;._~:r:vfezi;;~ · ·· 

. Wij zull()n 'Leo j3oiµ ,niet vergeten ûh Z1Jn, 
trouw en yriendsch_ap' zullen wij in êl.e her:j.niicring bewaren. 

. . . , . Hij ruste ih'.vrede •• ·. '. ... , ... , · 
< ' 1 ' . ' • • ,. . -~ ' . . . -- ·-' .. 

,· c----===~-=---=---=-----=-=~==-.~-~---=-----==_-c ___ c ___ -~-- ,--~ 
•• ... 
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7,atcrd,ag 28 juli 
tondag - 29 " 
llaandag 30 _ " 
(oens.aag 1 aug. 

LENS 1 ZAKAGENDA 
: Einde van de eerste kampwcek. V-oetbalr:.:st 
: Dolce far niente ·voor de 'voetballers. ' ' : Clubavond ! 
,.:.Lens in de 2e voorronde van de K.N.V.E.

bcker'tegen RVC of Maasstraat. 
~knsvëteraneri tégen Wilhelmus. 

~~-=--===·-==~ -==-==-----=--=-. -----=-=---------=------------
Eli DE CLUB, HI.:( BEKERT VOORT ••• 

OFFICIEEL 
In ballotage 
1°5 L.G,H. v.d.Meer 18,J.,45·1-lunspeetlaan 22 Dhr.H.Janssen-

6 6 . • 6 b ,. 1 H !!,, v .Rijn W. Pc;ters 22,12,4 Obrechtstr,7 D,r.,1oefnage -.o=es. , ' ' Ti('uwe donat0urs :· -
1°222 A, Thomas Valkenbosla~n 46-

223 Mevr. Thomas idem, 
,dr.,swi.izigingen J 
~id n°249 R. -de Waart adrem is : Azaleastraat 57 
" 7e·H. Hoogeveen naar Bosstraat 2 te Dricbe:rgcn • 

.1esul ta ten van 17 ,iuli 56: , . 
Ltl. V.B. -b0ker, le voorronde: Ls:akkr,artier-kns 1 2 - 2 

-:-:-
PROC:RAlIMA SENIOREN VOOR Wo:!<;;!SDAG 1 AUG. 56 
-18,30u. Lens 1 - RVC of MAASSTRAAT Terrein Ockenburgh 
JPSTELLING: \ 

H.Eisenburger, A.v.Luxemburg, E.v.Laarhoven,J.Ad
miraal, J.Ras, H.Hakot, J.Wüstefeld, B.Luijckx, P.Borge~-He
negouwen, G.Verhaar, J .Suijkerbuijk. RE,servE>s: A.v.Gastcl, 
A.hoppcnbrouwers, H.Kumpcr en L.Knijff. 
Afschri.ivingcn: Dhr,F.J. v.Luxemburg, Cope,rnicusstr.56. 
-19 .15u. · Wilhelnus vctorane.r.-. Lens VL teranen 

(na aflo_ p gezellig samenzijn) 
Voor deze wedstrijd worden uitgenodigd : C.v.Egmond, 

J.Bontje, J.Crul, A.Walhain, H.Janssen, H.v.d.Boogaardt, H.v. 
Rijn, F.v.Mourik, A,Blok, H.Houkes, H.Eisenberger, Ph.de Heer, 
~.de Boer, C.Hoppenbrouwers, L.Janssen, J.Janssen, W.Verheggen 
P.Juffermans. Eventuele afschrijvingen: H.v.Rijn, l\ledem
blikstr.210. 

--:;.:-:-
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. De jaarlijkse éllen~e gaat weer beginnen. Of zorgen de 
juniores deze keer voor-een verrassing door me~ bekwame spoed. 
met de papieren voor de dag te·komen? 

Wie moeten zich latén keuren? Dat zijn alle juniores 
van! en F, dus alle jongens die geboren zijn in 1941, en 
bovendien de volgende oud-pupillen: N.v.Adrichem, J.Boin, 
W.Burghauwt, P.Haring, VI.Heling, J.v.d.Knaap, J.Megens, H.v. 
li.v.Nieuwanhoven, P,Nieuw0nhuizen, G.Scipio, L.Thomas. Verder 
ook Vi. Groot. _,. · 

·1· • 

Het adres is Valcenmarkt -n°1·, waar men elke d:i.nsdag om 
half vijf terecht kar!; Kosten f .1. 50-. 

Keuringsbewijzen inleveren Tomatenstraat 50- Dhr.E. 
Sarolea, secr.Juco. ~ ' 

Varia. - van onze 

' 

-Enkele/leden legden· weer met goed gevolg hun examen ·af •. 
' Allereerst ·moge we Heri:;àn Kempcr feliciteren, die slaagde voor , . · 

het examen hoofdonderwijzer. Voorts behaalden Gerard Jchee 
· on Hans _Jorink !}et diplomá HBS A en ·w:i_m Stoovê, het _,M1:1,lodiploma • 

. Van harte proficiat en aan allen veel suc~as met verdere stu-
dies· ! ' 

-Aan all<, kampeerder; in Zunder.t brengen wc de groet'en 
over van do açhtergl bl~von Lc·nsleden. Uit het vers::..ag •ran de 
hc•er Juffermans blijkt, dat het" v,,~- ~rek vl_Ót is verlopen:. _We 
!}open dat, ook in he-!; kamp de 1 zr,ak;· 1o,i'rollc;tjes loopt e,1 dat 
we jullie a.s. zaterdag in blakend8 welstand tE:rugzien, bela
d•m: met sportpri~en. ,--- . ·-··-
Lens 1 in de K. N. V, B. -Bc•l:er 3 tri,1~. 

Laakkwartier en Lens l ·speelden op dinsdagavond ~-7. julio 
mogplijk als primeur in Ntderland, op het tèr;-~i:i.1 aan .de f Jan..: 
sonhrnstr. uen vrndstr::.jd in de le voo,-ronclc van de K.N,V.B.- '· 

. b0k0r, ,,.. , 

De blauwuittee vlag hing halfstok ten teken·van rouw en 
v<'><'>r fü,· wedstrijd werd. een mimilft stil te in acht genomen ter 
nagedachtenis aan ons in dC:·v:i;oege morgen van deze dag ovor-
leden lid, LE;o Bom. . · · .. 

. De:, wedstrijd heeft het h_andjevol: toef!chouv,ers nie,t ver- · 
veeld, al· stond hij, niet op hoog peiL ' · 

- Na enige vérkenningen kwam Lens in de mç,erdE.rheid, maar 
.i;ot aan de,pauze werd er, ondanks verschillende gorde kansen, 

. '. , 

l 
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nfot gescoord. Met deze 0,-0 rust!Stand mochten de gastheren 
seer tevre~en z1Jn • 

. :i:n de tweede helft was Lens het:r en meester. Laa_k
kwartier werd van het ka.stje naar· de muur gestuurd cm zijn 
spelers toonden duidelijk, dat ze er hopeloos onder werden. 
Het was dan ook een raadsel, dat er geen dodpunten violen. 
:Pas toen Harry Haket een pcmal ty wegons hands keurig benutte 
nam Lens de leiding, Joop Wüst,feld bracht kort daarna do" 
stand met c:en mooi doelpunt op 0-2. In de laatsto tfon minu
ten zette Laakkuartier .álles op alles om de eer te r.:;dden. 
Door een volkomen Ónnodige handsbal op hot miadanveld en eni
ge nonchalance in de verdediging werd IH,t 1-2, korte tijd la
.ter zolfs gevolgd, alweer· als gevolg van een nonchalance, door 
de gelijkmaker. Het 2-2 gPlijke spel bracht ons 0ersté echter, 
als ui tsp. londo ploeg, toch in de volgend€; ronde •. 

lfot elftal, dat deze avond spvt.ldc, hu:ft, zeker 
pc,rspuctic ven, maar maakte ook grote fouten. D2z0 fouten, Jif, 
goc:ak:S:clijk vermcfü•n kunn2n v1orden, - ,;µren vooral·: ce·;binaties, 
die V(-::el. t~) ver w...,rden doorg(..voerd en hc-t V8rrassi1:.gs ..... ltment 
uitschë:kcldu;. te: veel individualisme v&n'ecn aantal SD0ltrs, 
waardoor de, v!.:art uit pct spol word gohaald · E:n mcdcsp~l,,rs· in 

· de buitcmspolv,:l liepen; tcn'slotte het vcc,l te weinig b,2nut.
. ten van· schi: t)rnnsen, die zich voord,.,d,en. ;)i t l2atste hm::gt 
nauvr S'.:i.m0n me:t hE.'t te ver doorvo€:rcn van combinatic..s. 

:,ls genoemde fouten vermeden worden en h0t spel 
daardoor sneller, verrassender en nuttiger wordt, zit er nm
ziek in dit elftal zij hot misschien met enige vervanging0n. 

En om te bésluiten mGt 8en goede noot : Harry Haket 
speelde z0cr goed evenals E.v.Laarhoven in de tweede Hiè:lft; 
Koos Res uas do ster van het veld. L.d W. 
Naar het lr.K.S. -Zomerkamp. 

De duiz,mdcarlei bcslommurtngen van de kampcommissie 
bij fü, rnrsto voorbereidingen voor hot kamp ga ik even voorbij. 
Mot de uittocht innhet verschiet hielden loidcrs en kampucrdcrs 
op 10 juli een s&mcnspraak,tl.r informatie v&n de uitgaánd,rs. 

, Op 16 juli, in het Zuiderparkbad pro<..fzwemmen ( 
springers en lopers waren op de sportdag rcods onder de loupe 
genomen)-'. , 

21 Juli inhvÉ:ren van do bagage. 22 Juli dé grote 
dag ! !fa tuurlijk eerst naar de II.Mis. In hot Vieste inde om 7u. 
De de,g van God begonnen is goed begonnen •. !ra afloop grcite· 
drukte op het bcr'-cplc,in. De è-i~ ::ndcrhr:id van de· r.:,rgon n'US de 
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kol9ssale fles limonade van Karel_v.d.Laan, in no time half 
soldaat gemaakt. " .. 

· Dan plotseling toont i_emand zijn "ongeduld door luid 
fietsgebel, het wordt het sein tot een belconcert. Generaal 
Albin van ,Gastel èegrijpt, glimlacht en vat z_ijn ijzc,rGn ros 
bij de teugels. Je ziet handen drukken, je hoort klappende 
zoenen eh bij v<cel gc,wuif vertrekt_ de.stoet: 27 man, van wie 
de hee:t Sarolea' en schrijver· dEaz8s niet verder dan tot achter 
Delft moe mogen. Do rijders zijn in prima conditio; er wordt 
flin..1< aan getrokken en als hL t' half negen is, ligt Delft de 
renners al ver weg achter de rug. M:i.jn collega heeft inmiddEals 
een paar films geschoten van de karavaan, die door ·de _heer 
Beek \7ordt besloten. · " · 

. ' 
_ Wij laten de vrolijke sl:ifrt lachend cm wuivend aan ons 

voorbij flitsen _en keren via de Prinsenstad naar de residentie 
t0rug. Ergons aan de Lange Rlei gaan wij evc,n op de wegberm in 
wat hooi zitten.' 17e etE!n·ccn boterhar:mdje, roken een sigaret 
en kijken naar de ltwht: de ffotsors houde:n· vanda~g goed weor 
enee-ngocè1.c-;Hinda · ~- ·· , P.J.·· 

1 Film. 
Tot bcslui t van de tr3.:i,ningscampagno onder de juniore,s 

en pupillen, krugen d:s· g,etrouwq1 onder de opgcro~pcmen op wocms- _ 
l&J' 1. 1. eon filmavond aangeboden in 'het parochiGhuis a.d.Miont. 
Er warG11_ prccü,s geteld 40 jongelui present, dat is op 3 na al
lc,n, die waren·uitg5nodigd. Bovendmen wáren behalve, ondergete
kGndo nog aanw,ezig de heren Brouder_ Constantinus, H.lloukes, , 
,P.Moershoek, P.v.Elfcron en À.v.Gastel. De inleider mémorcordê 
met oen enkel woord hot tragisch heengaan van Leo Bom, voor I 
wiens zielerust een Onze Vad9r .Em WoBs Gogro"'t ,~crd gebeden. 

Ov~rgaandc tot de eigen~ijke opzet van de avond, kon 
üen oprecht woord van dank aan'do oefenmeesters niet achtérwege 
blijven, evenmin als een woord van ;,aardering voor de trouwe op
komst van de jongens, die' hiermee blijk gaven de belangen van 
henzelf <en van club te verstaan. 

Van de boide films, door Broeder Constantinus op het 
scherm getoverd, kon vooral de tweede door zijn spanning ieders 
goedkeuring wegdragcm. ' 

, Het was een·gcslaagde rustige avond, maar •••• wij 
moesten in een stromende regen huiswaarts gaan. · 

', p. J. 

. , . 
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· Vervcffg Sportdag.

1, 

Groep F, 

:\.. ' C. Nuytens 
- ~. F.Wamsteeker 

3 • P. de Groot 
4, J:Broekhaus 
5. P.Schulten 
6 .,. P. Wisse 
7. B.Ter Meer-
8. V.Nowee 

Grcèp_G 

L H.Meegans 
2. J.v.d.Knaap 
3~ F .Duijm, 
4" .G.Scipio 

60m. 
T 

3 
2 
4 
6 
5 
1 
8 

ver hoog 200m doel drib.' ing. punt. 
4-- l.30 l 2b 16 '14.3 18 
4.1 1.,30 4 13 16.2 14.5 23.5 

· ·4,2 ·1.35 3 8 •17 12.3 25 
- 4.35 1.15 2 13 26 11.5 30.5 

4.05 1.30 8 8 14 . 11 35 
3.90 i.25 5 5 16 13.2 37 
3.80 1.35 7 3 - 15_ 11 39 
3.65 1:20 6 11 15.1 9,5 44 

5Q!:!!c.. ver hoo'l' doel dribb. _in_gQç,_ien punt 
l?,10 19.5 
10. 90 20 . 
12.90 26.5 

2 3 •. 60 1.35 26, 15 
,l 4.40 1.35 28 16.4 
3 J,95- 1.20 20 16.l 

f'.80 ;i6.5 
5. 
6. 
7. 
8, 

H.rîieuvr~n.1:love.n 12 
5 3.75 1.35 - 13 16 

3,80 l.?5 8 14,l 
}. 70 L25 15 l'.; ,l 
3.so 1.30 10 15 
3,751.15 13 16 
3.60· 1.35 2 16.4 
3.15 1.15 16 -15.-
3.35 1.25 13 16.2 

10.40 · 40,5 
7,60 46· 
9.55 49.5 
8.60 51.5 
e.70 53 
9-- 54,
a.40 63 ... 

B"llecgens 6 
P "Slieut.rer..hu:ijzen ·9 
:,. Veldink - 7 

9. 
1 0,. ":J. Burghouv/t · 
11.A.F:>óè.tol 

.1>~-"-?... ~ Ye~.~11,__t..-::'"; 
,"'. .. .. ~• h "l 1 . 1-. .• ..t.J ~ .. , • i.:.lr:.J..q.J.._ ,~.::•·l, 
.1.6 Q_C, V o 'Ja.:•I 
17 /\'t "VJ A.:::rb:a .-

N.B. 

4 
1] 
14 

- 15 . 3 ~ ?.0 1 . 40 
J.ü' 3,45 J..J.5 _. 
l3 --., ::,,30 1.15 
16 <,50 0.85 

8 3,.20 1.15 
17 3,- 1.15 

, ... :-.-: ... _:-

~ ., 
19 

5 
10 

' 6 
5 

17"2 
21.}. 
16.i 
17 
25 
24.2 

· e.35 69.'j 
7,20 70.5 
9,€.C 76.-
8.70 77. 5 
·7-~'J 61 ' 
7 .50' 91. 5 

. . 
D:J 'hbcdcn. , , 1 • ,,,. 

..... - -~~~-·~--· Wie ·1.·nn c5 ,jfcrs .houdL ·t:•n de vèrricht~ rigcr.. van -- ..- , 
o:-izc athletcm o;1 dl., 'laatste sp,;,rtdag met die -van voriee 
jcren ,'/il vergelijken', dient er rek.:,ning mee te houden, 
dat dit jaar tussen 6 paaltjes werd gedribbeld in, tegen -
stelling met de traditionele 5. De afstanden waren ook 
nu 1 1/2. m. · · . 

, . P,.J t . 
========================:;:=====· ======~=.:== . :.:=:.:===:.:========== 

' 1 



' 
: 

D\E LENSREVUE , , 
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Secr.: H. Ho.ukes, 2è S.chuytstr.60,tél.32472i .· , 
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, JAARGANG 1955-1956 n°49 .2 Aug_.56 
==:;;::;;::;;:;:::::;;:::;::;;::;;::;::;;::=;::::;;: .-=========;;;:;=,=:-:=={:===========:;:=========. ==-'..;:; 

LENS I ZAKAGENDA - , .. 
-zaterdag' 4 
Zondag· 5 
Maandag 6 
Woensdag 8 

a~g. ; jvoetballoos weck~nd, ,, 

: Clubavond ! 
: De V/oen8dagmidd;gulub'. 

Il 

Il 

· ., . 'oFFrcrÈE2:, · 
- Ht>t Bondsbesi;i.ur· q.ter _K}lVB heeft besloten hc;t gesloten 

seizoen t0 doen eindigen op 12 ahg.a.s. met voorochoud vah hot 
r, cht .;Pdstrijdan te 1veigeren als hierdoor zomersportf,n ge-
schaà.d w·àrden: ~ · 

• -:-: ... 
DP juniorencompetitie i:~l op 8 en 9 sep.56 wederom 

aanyahgen •; 
. ' -:-:•_'"' , ' .. 

P f t ' 1 • . ' { . • 
as o o s.D l d . . d" d·t·. ' ' , e navo gecq e Junioren ie i Jaar overgaan naar or,-· 

ze senioren-afdelipg'gelieve zo ~poedig mogehjk een pasfoto in 
te leveren bij he,t élftalsecretàriaat, Copernicusstr. 56, : ::,,; 

, , A. Burghouwt; D.v.Liesb,out; J.v.d.Meer; G.Verhaar; 
· C.Meorshoek; C.Veldink; 1. Blom·alsook J. Suijkerbuijk. 

- :.- : ;.. . 
· De competi tie-iadeling van ons 

luidt als volgt : · 
4e klasse D , 

A.T.V.V. 'Olyînpia 
Concordia· P;D.K. 
Donk Rava · 

Leni_g,
1
en S~ql t }~~~onhoven 

Resultate'n van ·2s juli 56: '', 

le elftal voor 1956/57 

' . 

·spoor1vijk 
V.D.S. 
Zwart-Blauw 

K.N.V.B.beker,' 2e vc;,orr?nd_e: Lens" - Maasstr., 2'- 2 

. ' . 
" \ 

' 

. , 



,, 

'' 
I 

1 ' 
-36C-

~-----------------------~-----------------------------------
ïnmpnieuws voor de eerstè kampgroep ..... laatste hoofdstuk. 

Zoals na· een kampweek gebruikelijk is, bereiijten 
ons verschillende alarmkreten over vermiste hemden en sokken 
en berichten ~ver gevonden.messen, bekers en handdoeken. Vo
rj,ge jaren kv:am een deel van .de ver1,,ren zaken niet terecht. 
Het zou prettig zijn en eigenlijk heci normaal, als dat dit 
jaar eens beter ging. Ieder die iets mist, ·maar vooral ook 
kder die enig artikel bij zijn bagage heeft ontdekt, dat 
niet van hem b.lijkt te zijn, geve•hiervan bericht_( niet in·
september, maar spoedig ! ) _aan het gevonden voorwerpenc,m
trum, T.omatenstraat 166. Hier bevinden zich reeds : 
2 Lensshirts, <-en witte zakdoek, enkele kammetjes, '<,en sok, 
een potlood, vele dekenspelden, een mes', een port0-monnaie. 

· Vermist 1·1ord0n o.a. : Eon halve pyama, e0n ball
point, 00n voctbalbroekj0. 

Pil.spoortcn on bm1ijzen van Nc derlanderschap zullen 
worden thuisbezorgd, · 

Kampcommissic. 
.. ) 

' 
-:-:-:-

K'1mpnicuws vóor de tweede kE.mpgrocp, 
Op vrijdag a.s. te 7.3ou worden dt deelncm0rs aan 

h8t sportkamp voor de tweed;:, groep voor ocii bE:;spr8king ver
wacht op het adres Weimarstraat 300. Per circulaire zal hier

·.omtrent meer worden mcegedc<:ld. Kampcommissio, 

_Ons Lens-kamp te Zundert. . 
1 

, 

·Zoljldag 22 juli vertrokken 21 Lenscrs o_.l.v. de heron 
Beek en v.Gastel per fiets en 2_jongens per trein nc:.ar Zundert. 

De heren Juffermans en SarolBa vergezelden ons tot 
. I 

Delft waar laatstgenoemde enige filmpjes opnam. 
Even voorbij Delft kre;gen we de' ·eerste pech. De ket

ting van M.Kriek was g0broken cm' on~é lcid&rs 11arcn niet ,bij 
machte deze te repar, ren. Zodoende moest hij tot Rotterd_,:m 
\Vorden .geduwd. 

, We gingen nu verder via B,:rendrecht naar I s Gravcn-
d.::cl waar wc ov((r de Dordse kil gingen met de pont. 'Daarna 

. gingen vte naaT de Moerdijk waar we op de bunker hebben gege
tèn en wat uitgerust. To(,n gingen we weC?r op stap, nu via 
Klundert en Rijsbergen naar het doel van onze reis, Zundert·. 

, , Even voor Rijsbergen kr1am Charles Nuytcns zo ongq-
lu:ï:: i,; ten v:11 dat hij" v jor d~- hele weck van sport ·.:::.·.s ni tge-
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schakeld. , , 

In Zundert aangckome·n·· werd de tent in orde gemaakt !f!n 
de bagage ui tg()pakt. , . . · ' 

Daarna. gingen we paar bed.om natuurlijk de grootste 
keet te maken. Af en toe schreeuwde er een de traditional0 

, trappelzak-b~ögie of dob],~ls.teen-boogie. Tenslotte vielen w0 
0en voor een in slaap. 

Maandag morgen ging meneer Beek met 1 rt paar jong0ns 
zwèmmen (?) ter,rijl de o.ndc,ren.naar het ],os gingen, 1 s Middags 
werd• het kamp door de burgeme,.~ter van Zundert, de heer Nandcrs, 
geopc,i,d en door de aalmorzenicr ingewijd, tevens maakte wij 
kennis met do kamp~tàf en met. de hoofdkamplèidcr de heer Ker
stens alias Dobbelsteen~ Dinsdàgi;:orgen hebbón we gevoetbald 
ep dinsd;gmiddag gcvollc;)'bald. ,!fot veld was moeilijk te bespe·-: 
len aangezien het de hele nacht had gEregcnd. ~ 

. Wo2nsdeg )1ad10n we zwom•:cdstrijd,en v;aarbij wij de 3e 
· en 4ó plaats dec_lden samen met' Dccos uit Lcid0n .. Dondcrd[lg wc

d,rom voc:tbal. lla vier ,,.r:dstrijdcn te hebben gospc0ld gfng~n 
V!l' naar Bc.lgië. . ,, 

Bij i'.c grens hruHem ;-,i,,j 'geen mo, ilijkh.,d8n zo·det · wc 
ongc·stoord onze vrcg kon".cn v.:,rv0'igen. Na in het bos g1.,(3\:tcn k 
hcbb,m gingen· we_ vin Brasschaat naar AntvwrpC::n. In Antvcr.p<:n 
h{_b.ben wc.,mt gelopen en wat gewinkeld en zijn toe:n lnngs de 
Schc-lde ic ts gaan. drinken. D,..r,r zagen_ we veel schepen ook .Höl-

.1,rndse. Toen zijn VJ.O door de tunnel teruggc:gaen nv.t:r ·hc:t sta,
tion waar ;1i·j onze fic, tsen hadd0n ·ge:stald. De fiets.;,nstalling 
kost te niet- minder dan 40 cent· per fiets_ !_ 

0nderwèg 
douane zo-

Na dit'a'.Lles gingen'wii te;rug naar he;t kamp. 
hudden we gelukkig geen pech on ook geen last bij de, 
dat we konden spreken van 'n hcc,rlijke· dag. 

Vrijdag hadflcn we oen' hcol druk sportprogrr:mma, · want 
wc moesten behalve de wedstrijden van vrijdag ook cl.ic- van don
derdag middag afmekçn. ':!och hadden we ,'s middags nog cve11 tijd 

. om te g'.:an zwemmen. _1 s Avonds krógcn we' openluel;tcabarct, dat 
zeer g"slaagd vms- ( ·· hocvwl h&t ge. snurk van .een zeker iemand 
and&rs zou doen vtJrmoeden ... RE,d.) •. Daarna_. de uitslag en . 

·•prijsui!reiking, hier hoorden-we dat we eerste ·waren gew!Jrden 
.in de vijfkamp die bustond uit : paal~chicten, doclschiLten, · 

·estafette, 60 meter .hardlopen en·vc.rspringen en çlat en ons 
le zestal en het 2CJ·zcstal beide bovenaan geeindigd waren bij 
het volleybal .• De prijzen waren nog niet g;,arrivèerd à.och die, 

,, 

/ 

', 
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'"-zullen nog -worden opgGstuurd'. , , 

. Na -h~t avondgebed ,rnrden ,rn.;.in onze tent heerlijk ge-
tracteerd op nogatblokken, pennyuafels, dropv<Jtcrs etc ..... 
D:::arna gingen wo slapen ,1ant we. zoudGn zaterdag nog heel wat 
moeten fietsen. 's Nachts heeft het ont0aglijk'geonwecrd, 
maar dank zij het moedig optreden van onze l<èiders bleef de 
tent in "vcnwicht. 

Zaterdag vcrtrokk. n )70 weer; Na de koffers to hnbben 
ingepakt en de fietsen te hebben nagckc,k(m vc:rtrokkcn wc, op 
naar Den Haag! 

. De terugreis verliep heel wat gGmakkE:lijker en vrij-_ 
wel zonder ·pech; van Zundert tot aan de Moerdijkbrug hebben 
we aan één stuk doorg~reden.· Op dE: alg0noomde bunker hebben 
-~·;c ~v1._•~.r geget(;n en ui tg;:-rust. 

Dnrrnr-~ Vt~rtl."01~i~Cn '30··',7CCr OVE:aI' dc.zLlfdc v/cg ::·.13 ·.•· . . 
i..::ko:--:. l1 ..,,, .. ri.:n. 1 

i3ij de pont bij I u Gr~· V, nJ.e::.1 v-1nchtte on3 (,Gn v~_:rT:~tl
sing, want mijnlfcv:; S2r0lca m:s ons komen afhalen en tractcc:r
de ons pron::pt op crm hccrlijlc g:ks limonGde. Hierna ··,;c;rd de 
reis voortgezet. Wc, kregen ,iog één lekke . bnnd doch dit c uvel 
W8S spoCJdig opg~lost en binm:n 5· minuten was de band 'guplakt. 
MijnhG-cr Saroloa filmde nog ~un paar Lcnsers op 'n wals en 
toen gingen we verder. · 

Bij Rotterdam was de· hec,r Bûck bek af zodat hij als 
( of door ? •• Réd ) 'h klein kind moetst ·worden geduwd. 

Tenslotte werd-en we in Delft nog op ijs gètracteerd 
-en werd het kamp voor ons gesloten. , 

Ik zou hierbij onze leiders de heren Beek en v.Gastel 
uit naam van all.:n wÜlen bcdanken'voor hun uitstekende lei-' 
ding en voor de vele tracta ties.' Ook het -weer htscft ons gc
lÛkkig niE:t in de steek gelaten zodat wc kunrnm terug zien 
op een prima gGslaagd kamp. 

Van leverworst en h~gclslêg <?!_ 25 knscrs in een tent. 

Na hi-t ui tgebreidc verslag van eun van de kampg2ng0rs, 
zullen wc ni<-t meûr Ûi tweiden ovur het vûrloop van d0 eerste 
kampweek. De. c,nthousiaste toon, w11nrop het relaas van Ka:rel . 
v.d.Laan gesteld is, is niet een uiting van een enkele per-

I 
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soonlijke mening, maar, naar wij mcmèn, wel kenmerkend voor 

~ de stemming van de hele kampgroep. Gebroken kettingen, aange

brande hachée, helf weggewáaide tenten, tuimelingen in modder

sloten, al iie kleine ongemakken vterden op de juiste manier 

_gewa_ardeerd en konden de pret niet verminderen. Gunstige .resul

taten met .de m€:este wedstrijden; ge'zellige uitstapjes, mooi 

weer, extra rantsoenen hagelslag en kaas, goede organisatie 

door de kampstaf, alles· droeg er het zijne- toe bij, dè kampweek 

succesvol'ler te maken. Zo-vÎerd het een fijne v,:icantieweek, 

wûnrover behalve dé jongens ook wij volkomen tevreden kunnen 

zijn. Wanneer onze junioren zich al tijd gedrage'n, zóals in de 

kampweek doorgaans het geval _'was - behulpzaam indien nodig <ln 

volgzaam aan de leiding - dan zal het mogelijk zijn vaker het 

:een of ander. te- organiseren en daarvan een succes te makQ.n, 

' · · À.BElék - A.v.Gastel 

VARIA. 
Het verheugt ons bijzonder te kunlien melde~, dt!t Eugènc· 

S:T0lea. slaagde voor het examen hoofdondEorwijzcr. Een "xtra 

fclici tatic is bie~ zeker wel op z:i'jn plaets. Naast het enorm 

v~le werk, dat h.'~ in het afgelopen jaar voor-·onze junioren 

deed, verzuimde J-,ij niet zich tevens serieus àan zijn stuq.ie 

te wijden, mot bovengcmoèmd gunstig resultaat. Ven harte pro

ficiat ! 

PERSPECTIEVEN? J 

Zal ons eerste elftal, áat vorig seizoen vriJ onfor

tuinlijk spec,lde eri tot degradatie gedoomd was, kans zien het 

vêrloren terrein te heroveren? Wc hopen hè~ allen vurig, maar 

het zal beslist niet meevallen •.. 

· · ]j:lders in de' Lensrevuc wordt de indeling voor de à.s. 

competitie· vermeld. Hoewel we ui te_raard de kracht van deze 

t0genstánders niet zuiver kunnen bepalen,'munon wij toch wel; 

dat cr hier voor :µens 1 een aardige kans is om een voore.an-

s taande' rol ·te spelei:.• . · ' .. · 
,, 

. Bijna· al deze ·clubs kennen wij uit een vrij rE,cent vcr-

leden en zo weten wij bij voorbaat dat enkele· hiervan zich on

der alle ot1st::mdighs:dEm tot het uiterste vmten te ge.ven. Onze 

t,.t)t:lers weten dus, ~nt hun. te wachten· staát. WanllL Lr wij deze 

- ' 
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tegenstanders·· straks gaan bestrijden met een grote dosis 
strijtllust, op basis van oen goede technische vaardigheid 
en met het hogere speel tempo, waarmc,e v,e in de 3e klas ken-
nis hebben gemaakt, schuilen er zeker goede perspectieven·. 
in de "·. s. competitie. 

Vanzelfsprekend zal ar .stevig aarigepafkt, moeten v10r
dc n, maar daar ·mogen ·wc toch. zc-ker r.1c.l op r5kE.:non !_ 

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

ER IS NOG PLAATS YOOR HET SPORTKA,.~P. 

Daar ter elfder.ure een der ·deelnemers meld
de, dat hij niet van de partij zal zîjn, kan er 
nog één liefhebber nee. Dit is dus voor de tweede 
kamuweek, die vmi. 12 - 18 augustus. Degene die 
hier iets voor voelt, geve zi.ch zo spoedig moge
lijk op. bij Dhr. E. Sarolea of Dhr. A.v.Gastel, 
adres Tomatenstraat 50 resp. 166. • 

Ka.mpcommissie ., 

=================-==-------------------------------
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·DB ,:LILN S RE V U,E 

., 

I 

'Re.dactiè:L.de Weert, A.v.Gastel en G.Lam ,. 

1 • 

GironUilliller:Penn. L en s. 33.67 •. 11 
Secr.: H.Houkes, 2e'5chuytstraat 60,tél.324721 

Terreinen, Ockenburgh, ein_de Laan val). Meerdèrvo9rt: 
- ' , ' . . ___________ ..... ___ .---------------------- . - _____ :; __ :; __ :;:;:;:;:::::::.==== 

, 

Vrijdag io aug. 
Zaterdag 11 11 · 

zo,-,fup '12 Il 
' .,,. t;;, 

Màandag 13 11 

- Woensdag 15 ''" 

.. LENS I ZAKAGENDA 

Bestuursvergadering t.h. v. :Dhr .À. H<;iefn,'.lg,::l. 
: Lai,ltste dag· van het gésloten se•izoell . , 

Tóch geen ,,oetbal V.QOr Lenig en Snc!." ·. 
14 Lenser:; naar Zi.uidert. ·Goede reis ! 

. Clubavoncl ! ' 
Mar:\.a Hemel vaart, .. 1 s Middags de w~e!!sdag-
middagc;l.ub _-. · · 

JAARGANG 19,55-1956 n°50 9 Aug. 56 
.. ==============-=============· ==; ======.:::· ==.::::====·=======· === ·= 

' . OFFICIBEL 

Nop.; op te'nemen op lédenlijst: , 
n°273 P.Beijersbergen v.renegou)'len 16.3.46 Pippelingstr.42 • 

. ( . t' . • ·' 

. 1 . 

In ballotage: . . , . 
n° 6 VI .Peters· 26.12 .46 Obrechtstr. 76 H.Houkes-Hoefnagel, •,. 

7 P.A.Burghouwt 5.5.36 .Okkerrtootstr.236 P:Bergenhenegouwen-
, · ' A .Burghouwt' · , 
8.J,Groenevel 30.3.44 We.imarstr.161 E.Sarolea-P.juffermans. 

Bestuursvergadering: '. 
Vrijdag, 10 augustus 1956 'ten huize van de heer A;Iloef

nagel, Tomatenstraat 243. Aanvang 8 uur. 
I • :.--:-:-:-

üv'erzicht Seniorenwedstrijden: 
., 

19 augustns 1956 Schev.Iloll'.Sport 
. . ' 

Duinho~nt, -Lens l terrein 
om·12 uur 

.19 Il 11 
I 

. n· • .-• · tt -Lens 2 tdem 

. 26 . Il ..- Il Lens Comb;.: RKSVM 'Terrein Ockenburgh- 2.;öu • 

26 n ,. Il Il 11 - RKSVM ,. Il Il - 2.30U 

26 '11 Il Il Il Westerkw. 11 11 
·- 12 uur 

'1 J 

' ... 
. .,, . •. , I ", 

\ 

' 
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26 augustus 56 Lens Comb. -Westerkw. Terrein Ockenburgh-12 uur 

2 september 56 Lens i,naar Graaf Willem-Vac tournooi, Nade
re gegevens hieromtrent volgen nog. 

Degenen die op deze data beslist niet beschikbaar 
r1Jn gelieven hiervàn zo spoedig mogelijk bericht te zenden 
an het elft,.lsecretariaat : F.J .v.Luxemburg, Copernicusstr. 

)6, z<ildat de elftalcorr,mi3sie bij de samen'st'elling der elftal-
~ éen hiermede rekening kan houden. . \ 

,&:+-1-,;..;..;.+.;..;..;. 
-. ( \ ' 

J;e Lens-V,:,teranen trgen Wilhelmus'. 

De oorspro·n.1<:elijk voo1" woensdàg 1 aug. 56 .vast~e-· 
'telde vetcre.nell/ieC.:itrijd Wilhelr.rns-Lens, d;\.e op deze datum 
foor overvloedige regenval geen :loor5ang vond, zal nu plaats
rinden op donderdag 9 rrng. os 6,45 uur op het terrein van 

. lïlhelmus te Voorburg. Aanscl:rijvin,':en zullen worden toege
,;onden·. Mocht Pluvius water in het ( voetb~l-)den gooien, 
!let gezellig srn::en~~ijn gaat onder alle we.cr.stomstandighe.d.en 
loor ! • , · 

' 1:euringsbewi,jzen en pasfoto's. 

Zo spoedig mogelfjk moeten ingeleverd worden : 
foto's door J,Groothuis, M. Franken, A.Pcels, M,Heerschop, 

K.v.d.Laan en H. Witters. 

{euringsbewijzen door: K.Admiraal, D.v.Amesfoort, J,Ansems, 
L.Blogg, R.Blok,· P.Davis, H,Dietz, F.de Groot, G.de 
!faas, A.Hartman, J.de Heer,· J.Hoefnagel, A.Mnrselis, 

✓ 

J.Mol, K.v.Oostveen, W.Stoové, W.Wiegerink,' I.Kramps., 
H,Nieuwenhoven, P.Nieuwenhuizen, L.Thomas, J'.Veldink. 

Foto's en keuringsbewijzen door : G.v.Doom, N.Drabbe, A. 
Lutterman, G.de Roos, J.Boin, W.Burghouwt, F.Haring, 
W.Heling, G.Scipio, Th.Loomans, J.Meegens en J.v.d. 
Knáap, · 

,Keuring kan ges.chieden'dinsdag om half vijf op het 

,. 



' 

/ 

. 1 

'. 
---------·---------------------------------·-----------------
adres; Varkenmarkt 1. 

Foto I s en keuringsbewijzen inleveren· Tomatenstraat 
50. 

He·t N.K.S.-kamp, 2e hoofdstuk.·'· , 
. t ., 

Voor de 2e maal gaat een aant::-.1- Lensjunioren een week.·, 
doorbrenge~ in het N.K.S.-kamp ·te. Zundert. Ditmaal i"s. de 
groep wat kleiner ,(12 man)• onder. leiding van de heren E.Saro-
lca en H.K,mper. ·• •· 

Na, al de enthousiaste geluiden, die w.e zowel v,m jon
gens als leiders over de eerste ko.mpweek hebben vernomen, twij
felen we. er niet ·aari,, of ook deze tweede v,eek zal slagen. Er 
staat on~ in Zm1dert een prc.chtigc sportaccomodatie en .een,, 
pri~a o~ga:-.1isa ~ie t: wachten .. 

Een geze;tlige, sfeer is met aller medewerking ook gc
wc.arborgd, .De enige, onzekere fector is het weer. Onze eerste 
ké:mpploog heeft l:et in dit ·opzicht wel bijzonder getroffen. _ 
Dàar:1a is ·_het ,Ïel sterk achteruit gegaan1 m6sar volgens_ geruch-
ten van alle kanten· is· er vGrbe,tering o])'l{omst ! Laton we .. 
dus maar optimistisch blijven. Vlell;i.cht valt het sterk mee, , 

:log één goede, riiad' aan dez'e tv1Gede groep. Zorg dat 
de fietsen in goede staat verkeren, zodat er zo weinig moge.a. 
lijk mankementen komen gedurende de rflis .. Onze eerste groep 
had hier nogi,l· last van en dit brengt alleen maar extra werk 
en oponthoud met zich mee,·. 

Ook deze tweede groep kampgangers wensen wij' c•en ge-. 
zellige en succesvolle week toe. ' · 

Good luck ! 

Red, 

' 

, 
, 

' . 

, 

. _ _._ 
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• 
' VARIA. 

--1\l. Harders bièd t ter overname aan_ 2 Lènsshirts, kleine 
jnaat, zo goed als nieuw. Prijs r:2.- en f.3.-. Adres:_ Abeel-
;,traat 12. · · .. ,. ·- .. ' . · • · 
l I • ' 

, -Dhr.E.Serolea heeft sinds 7 juli een horloge over, dat . 
op die dag ac.n Dhr. Houkes in bc·,aring werd gegeven en .niet 
/s tcr~ggevraagd. Adres : Td0atenstrait 50, 

' ' 

-In het kf,m:p gevcnden voorwerpen in soorten en km:ili tei--
tc, zijn verkrijgbaar bij Dhr.A.v.Gastel, Tomatenstrea.~ 166. 

Wie versc:trnft inlichtingen die kunnen ieiden tot à_an-
houding van · 

- een halve pyama ; 
- een ballpoint ; ' - een witte voetbalbroek, 

' 

• 
; ,w 

f 

·, 
' 

,r 
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DE· LE N s' REVUE .. 

,Redactie: L.de Weert,A.v.Gastel en G.Lani 
Giron1llTil!ler .: Penn., L en S. 33.67 .li. . . . ~ ,· 

. Secr.: H.Houkes,2e Schuytstr.6O,tél.3,24721. , 
Terrein,in Ockepburgh, einde. Laan van M'ee:,;-derv?or·t< :· 

. , JilRGANG: 1955~1956 -n?51 16 Aug. 56 
======::::!====== '= ·==::la=· == '===~ ===~========-== 1 _::!:.:::::==== . 1::é===, .=.·. == 

Zaterdag 18 
Zondag 19 
Mnandag 
Woensdag 

20 
22 

augustus 
·" 
" . 

" ' . 

]:.ENS I ZAKAGENIJA 
ÏJe voetbal rust 

R~G-1 On 2 nihr S5H.S. 
Cl .bavond · ! 
V/r- nsdagmiddagclub. -

I 
~ .. 

' 

=~:-;-.-:.--:;;:::::::=====~=====-====="-==-;:::;:.. :::::.:::::=:::::;;;=:=:===::.~============:-,==~ •. -;;;.:::;;::;:=::::::::::::: 

.!lüel· EV1 1 GEDULD, V:E~IENDElf ! 
_____________________ ,. _____ . - -- > ------····---------------·--•---------

' , 
!Je reinctie fl,fil ht,t ~ .. , . . . , . 

Voor dC' voetbA.lle,rij pleegt de zomer kor:;kom~ertijd te 
zi;in en al mag _men dr>7.e ZO!?le-r 

1
niet :r;angs __ chikken oneer de ,bes.'. 

ten van de laatste eeuVf, toch houdt. het verschijnen va.n de 
woorden _juli en a1Jg1,stmi' op de kal 0 :1der in, dat de activi tei-

. ten· v&n Kiµg Soccer d:eastiscl). zijn h,perkt, . ' · 
· •. \. ·; •· Intussen ü: het ges~oten ,seïzóen Qlweer voorbij .ei:i

_0v, r ei,:1 paar \,eké'n znl de Dor.reti tie weer de volle a,mdr.cht 
. ' ,. . - -· . 

ga.an vr-:-~gen. .. · ·' ~ _ 
Zond::.g ~:o:edt c:csta:rt me.~ de voorbereidingen 'voor"het 

seizoe;i 1956/1957, 'eer. iLdzoeil -Y!àarin voor ons· toch wel be" 
lang;.·ijke dingen on he·i; spel stqon. In dit· seizo<>n zal Lens.·· 
moeten bp.;ijzen, · dst i,,-,-f'-door. de tegenslae van 'Ö.e vo?'ige com-
petitie niet gebrclcGn .i.s. , - · ' 

Al is het dan nog aÎ:.gustus en al lesrer.. wij dan n,og 
. stèeds in de vaknntiesfeer ,' het ,;al toch .goed zijn er aan te 
· denken, dat nóe · slechts weinige weken ons ..:rap de nieuwe com-

. petitie scheiden, · . . · 
Een begin van .conce;,tri,.tie op dit nieuwe seizoen 

•. ,< ,. ' '\ 

lijkt ons geenszins overbodi~. · 

1 
Aangenomen als J:id: 

OFFICIEEL 
.... ',. 

275 P.Burghouwt. 5.5.36 Okkernootstr.236 
276 W.Douw 22.5.46 Edis•onstr.63° Tél.391286 

· 277 P .Ebi.n,:", 18. 8 .45 Weii:,, rstrfl& t 275 

' . . ·,_,; 

' 

,, 

/ 

' 

• 

1. 

• 
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27~ L.G.v.d.Meèr, 1~."1.45 · Nunsp~etlé;'an 22 
2?9 W. Schreiner '5.11.43 Kepplerstr.23. 

' 1 ~- I~ ballotage: 
n-8 J.Groeneveld , 30.3.44 Weimarstr.161 Dhr.Sarolea-Juffer

9 F.Kortekaas 
Af te vueren: 

mnns ,16.s.36 Kokosnootstr.22 Dhr.J.Ras,H.Brussel. 

1id n°230 J. Tak. 
Adresui,iziging: 

• \ 

Pon. n° 78 H.Hoogeveen, Bosstr. 1 Driebergen; 
fon. n°133 : C.Maltenburg náar '0,prechtstr. 222 · · 
Pon. n°136 : Mevr.1laltenburg-Derksen naar Obrechtstr.222. 
1 ' 

Resultaten van wochsdag 8 au!3'llstus 1956: 
Wilhelmus vet. - Lens - vet. 4-2 

-:-:-:-~-
Yc:n de ECO: verzocht 

De navolgende led1..:n ~-ror-len nogrfü!r:.ls 118t kÏ;ro/ zo 
spoodig mogelijk hun pasfoto in t8 lever: n fürnr ,mders can 
het ]Lgin van de nie:uwe competitie Lsooilijkhcden ontst1c.an en 

• dtzc lcdi:in hc;t risico l0p.on niet te kunnen narden. opgcet,ûd. 
Inlcv~ring : Copernicusstr ,56. Achter op dû foto 'm, t potlood 
s.v.y·~ VC?rnclden : voorn:.;.• en, gl;boo:r tedatur1 en f~!rr:ilicn&ar..1: 
r. v. li:-shout; J. v. d .Meyr; · G. "{,..: .. hrJ1r; C .Mecrshoek, L.:3lom. . . . ~ -.-.-.---
PTtO:;RAJ.~.;A VOOR ZONDAG 19 AUGUSTUS 1956. 

12 uur Comb. S.H.S. 
12 " CÓmb. S.H.S. 
OPSTELLINGEN: 

Ums 1 
Lens 2 

terrein Duinhorst 
Il Il 

k=l · • --- A. ten Dam, A v.Luxemburg, H.}sort<:>kees, 
J .Adm:iraal, J. Ras, !f.Haket, J. Jager, B. Luijckx, J. ';/üstofeld, 
G.Verhaar, J.Suijkerbuijk. Leider : Dhr.H.Houkos. · 

Lt,ns 2 F K.. k · T d 'l E L h . ortu .1..1.s, u • v. .r: ee:r, . v. n&r ... oven, 
J .Roozenburg,A. Vcster, J. Vcenman,A .Hoppenbrom;ers ,A. Burghouwt, 
P.Bergen Henegouy,en, L.knyff, R.'llüctefcld. kider: Dhr.A.d~ 

·weert. ' . ' , . . 
Reserves voor 1 en 2: J.Boortman, P.Burghouwt, 

Á.v.Gostel, G.Lom, J.Lelieveld, P.Oranje, B.v.Velzen. 
Hoogst nodige ofschri,jvingen non Dhr.F.J. van 

Luxemburg, Gopernicusstr .• 56 v66r vrij dcgavond a.s. 
-:-:-:-:-
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Wie foto's moeten inleveren. voor hun competitiekaart, vinden 
hun naam hieronder: , 

- J.Groothuis, M.Franken, H.Witters, 
A.Peels, G.v.Doorn,--N.Drabbe, A.Lutternian, G.de Roos, M.Heer
schop, K.v.d.Laan, J .• Boin, W, Burghouwt, P.Haring, W.Heling, 
Th.Loomans, J.Meegens , J.v.d.Knaap. 

Op het keuringsbureau Varkenmarkt 1 worden verwacht : , 

K.Admiraal, D.v.Amesfoort, J.Ansems, L.Blogg, R,Blok, 
P.Duvis, H.Dietz, G.v.Doorn, N.Drabbe, F.de Groot, G.de Haas, 
A.Hartman; J.de Heer, J.Hoefnagels, A.Imtterman, A.Marsclis, 
J .Mol, H. v. Oostveen, G. de Roos·, W. Stoóvé, W. Wiegerink, J. Boin, , 

,W .Burghouwt, P .Haring, VI .Heling, I .Kramps, )f .lhcuwcnhoven, 
P .Nieum,nhuizen, 1·. Thom<>.s, J. Vel dink,, Th .Loomans, J. v. d.knuap, 
J .Meegcns. , , 

B~ide 'nn:;,nlijs.ten zijn nog al uitgebreid. Ik ben 
benieuwd te weten hoe vr 2k da n:,men nog moe ton worden gcpubli

' CGerd. Zal het ten k11c,lling- ,_;ordGn ? Of zingen uij v,m ·,•wek 
tot weck ,de boom ·,:ordt hoe lang8r hoe dunnex ? ' 

p. Ju'ffrrm:ws '' 

-:-:-:--
; , . 

Kinfü,rvcrl~mmir.,g is gc-ch ziekte o:., het gevaar er van achtu-
loo<, ·te' r.egeren. Er ,wordt c'.uidclijk. gcwaarschu,;d tegen 

ov-crvcrnoeidhcid en ~'_ .. ngedrongcr.. op het nemc::_n van. voldol:,nde 
rust. In vcrk,nd hkrnL.e ·cL ná'." t.dviLs te hebben ingewonnen 

· bij een bevoègde inst,mtic heeft de Juco be sloten vóàrlopig· 
( nl. niet \,Mr 26 augustus ) g0en m,ds'j;riJden te laten spe-> 
len. · 

P.J. 

VARIA. 
v~.n onze Surinamó-soldr-wt Cor Nicu·,:cnhuizen lazen wij 

eon brief, w22rin hij meedeelde het wel naar zijn·zin te hcb
be;n, nc ,_rgcvlijd ecls hij vias in een mili tr.ir hospitaal in 
Suriname. Hij heeft nl. - ~onder te voetb&llen nog wel -· een 
voetbalknietje opgelopen, hetgeen hem vrijstelt van allerlei 

· vermoeiend gedoe in savannen en· zo. Eet· bosbivak Zanderij 
komt er niet zo heel best af; vol lof wordt er :tenminste niet 
over geschreven. Voor ev~ntuele schrijflustigen het adres 

/ 

• 
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. :Ppl,Sld. C.'P. Nitummhuizen Leg.n°36 12 18 272 
2e Suriname Cie 1956 .:. Kon·.Lundmacht"'Suriname . 

· "Par~înaribo ~ 9ur:;i.ncme-. . \ · 

·. - Hans Brussel heeft •· a1 enkele weken geleden ovcrigëris-· 
beslag gelogd op· 2 'aiplo_oa's, nl.·MULO·en Middenstandsdiplo- · 
m10. Van harte gofelicitcord, al is hèt dan wat lcat. 

R,2.Ç)D, Y{J;T Elf BJ1AUi7 IN EEH,ZU1IDERTSE TENT.·_· . , 
Een stralend.blauwe lucht, een gunstige wind en 

Ben goede steimning: een goed begin van Lens' tweede ·· 
ka.mpweek. En e'.;L bleef de lucht dan, niet even blau,w, 
dro"og bleef het. wel. en d'e .kettingen en banden ble
ven heel. fet voorneTien van Dplf Smabers er een 
we.ndeletappe van te maken, werd al gauw ve:['.geten. -Om 
4 uur vielen de 14 Lensers dan ook reeds Zundert bin
nen. De -eerste avond r:erd op de gebruikelij,rn man::i.e.r 
dc,orgebracht {wi~ vetgaten te ::.ni:orr;1eren, hoe laat 
d.e nachtelij.ke stil te intrad ... ) . . 

r.'Iaandag was het IJ:ollands vakantieweer. Een verlo
ren dag werd het daar echter helemaal niet door,· 

. want e;r v'ierden heel 'wat wedsÏ;r,ijden afgewerkt (bij
na de hele 5-kaap), waarbij de resul tP.ten behoorlijk 
w8.ren.. . · , 

Dinsdag 'ras het weer heel \"at beter. :;:;r. werd- ge
zwoi,m:en (resultaten mager, doch Joker in vorm (aldus 
iemand): en een bcg:i.n gemaakt met het voetbal toer- . 
nooi. Deze eerste voetbaldag leverde een 3-2 nede.r'- · 
laag en een 1-0 overwinning op. 1:et volleybal, waar- ' 
voor dit jaar-ook de prachtige zaal gebruikt werd) 
zorgde ons eerste team voor een, 15--1 overwinning. · 

Woensdag wordt een bezöek gebracht aan Antwerpen. 
I.v.m. Jiaria Hemelvaart zijner geen wedstrijden, zo-· 
dat het een tocht van een hele dag kan worden .. 

Verder zij vermeld, dat de stemming opperbest is. 
\Vaarom zou hij ook niet? Wij wensen de Heren leiders 

:' en onze jóngens riog ~uccesvolle · en prettige dagen • 
~;;.• --· ..±oé. , · 

·Oh ja, wat de reden, i~ van d~ vaderlandslievend 
- aandoende titel boven dit r~laas? Geen andere dan 

dat onze j1mioren de tent c1c:011· met Jong Wit Ropd · 
uit !ioogk[.,rs:9el.. · : ~' G. 

/ 

\ . 
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D E L "' " s R E V u ,., ~ "' .:., 

. ,, . ' 
Redactie: L,de Weert, A.v.Gastel en G.Lam / 

Gironummer : Penn. L ·en s 33. 67. 11 
Secr.: H.Houkes,2e Schuytstr.60,tél;324121 

· Terreinen Ockenburgh, e:i,nde Laa:n van Mee:r-.dervoort 
-------------------------.-----------=-------====--====---=== 

JAARGANG 1955'-1,956; n°52'. 23 augustus •56 
, 

' ' 
. ~ ,, ·, 

,Zatèrdag 25 augustus· 
Zondag 26 

geen voétbai ! · 
4 :sénior.enelftallen in. actie '· 

LEllS 1 ZAKAGENDA 

" 
~ Een juniorene_lftal naar Lisse. 

Maandag 27 " ·C' U'mvond ! ' 
;' ·- . 

, ' 

Wo_erisdag 29 " De Woenêdagmiddagclub. 
====· ==- ===. ====. ===;::==== .. ·== -~- =_· = . '. ========= " ·-~/ ======= . 

Ill DIT N4'MMER . VERSLAG VAU DE TWEEDE KAMPWEEK. 
' ./ = -=====· ====:::=,-=============================_ ======= '.= .... ====== 

· ' ' · ·, s Grcvenhage, 18_ Aug. 56 

1 
. \ . . 1 

A½n he·~ bestuur eli 'eden van · · · , 
, 

11 '!;_·-~qn~~ _en -Bnél ",..., 

' L,ede namens. mijn vrouw en verdere filmilieleden 
darik ik U allen hartèlijk '(,oor:het grote medelevert·betoon"j;.bij 
het overlijden -en het bewijzen·:van de laatste eer aan onzeLeo. 

Het ·was voor ons èen -gTóte,. troost in onze droeve .. - ' . 
dagen. · ' ; ' 

• . ' (get) 1:·n.Boin 
, Betjé Wolffstr.,39· · 

=====. ::;::::::::::::::::;::::::::e:::::;;;;;;;:::::: "'==..:====::::i:=============-====:;;;_ :;;;===:;:::=::===~ ..... ==- === 
·' . 

'. 

, OFFICIEEL 
In baÏlotage: 
n°9 F.J.P. Kortckaus _, 16.S·,36 Kokosnootstr--.22"Dhr.Ras-Brussel 
Af · te voeren, 
lïd n°200 : H.Polman, v.I4erlenstr,3.3' 
Bestuursvergadering: 1 1 

Vrijdag, ·14 september 1956. 
Resultaten van 19.àugustus 1956: 

S.H.S. ;_; J,ens
1 

i 
S .H:S-, - L_çns 2 

• 

1-5 
2-3 

-·: - : -

. . , 
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OprOep spelers bovèn 30 jaár: '· - -
- _ ~ Oud-spelers en spelers, (boven 30 jaren ) , oih'è 'il~et 

tot de II vaste ".kern vap hetlt oude~mannen-elft,11 11 /en aie 
er voor voelen met een speciaal veteranenelftal in de komende 
competitie uit te komen gelieven· zich te melden.bïj ' 
- R. Janssen, Prinscstraat 96, tél.- 115990·; 
- H.v. Rijn, Medemblikstraat 210; 
- W. Verhcggen, Maaz:tensdijkslaan_ 559. 

-:-:-:.:.. 
PROGRM:J,!A SENIOREN VOOR 26 AUGUSTUS 1956. 

- 12 uur Lens Comb.A 
Comb.B 
Comb.C 
Comb.D 

- Westerkwartier " Terrein Ockenburgh 
12 11 Lens W8sterkwartier 11 11 

2.3011 Lens R.K.S.V.M. Il Il 

- 2. 30" Lens 
OPSTELLI!WEN: 

R.KiS.V.I!. ✓ Il Il 

Comb.A 'G.Lmn, Ph.de Îfoer, E.Lövrnnsteijn, M.v.Leé.uwen, 
R.Beckcr, li.Klünncn, P.v.Jnna, J.v.Poclja, H.Mulder, l!i,Hol
landcr, L,Niess,m.· 

• 
Comb.B 'A.Blok, H.Molenk::imp,A.Krol,K.Viallaart, J.Bom, 

S.de Bruijn, D.v.Liûshout, F.v.Mourik, .H.Janssen, C.Kres, _ 
L.Bcm. ' 

Reserves Comb. A e~ B: J,Bontje, S.Y.roon, J.Brochard 
en H.v.N:i,el. 

Comb.C _'=v:d.Laan Jr, J.Lelievcld, C.Hoogcveen, A.Vcster, 
J.Boortman, J.Vecnman, V.v.Laarhoven,A.Burghouwt,J.Beijcrs-
bergen, L.de· Boer, Ii.v.\V0sting. · · · 

Comb.D 'J F · ·t C !' 
0

h k A G . H N" 1 A L. . • r:q ors, . "eers oe , .v. cin, .v. ie , '. in-
nenwc0ver, J .Brochard, F .'Schippers, J .Kuijpers, J.~.Sc,mei;jn, 
H.de Bakker, G.v.Gein. , 
\ 

G.Lam 

~ . i .. 

Re.serves voor Comb C en D: P.Burghouwt, B.v.Vclzén, 
en E.Löwensteijn. · 

Hoogstnoodzakeli.jke afschrijvingen, voor Vrijdagavond 
te richten aan : dhr. F:J.v.Luxeniburg,· Copernicusst_;r.56. 

-:-:-:-
. , 
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Aangezien H.Kortekaas on J.Jorink zondag j.l. afwo-. 
zig waren op de ivedstrijden worden zij verzocht de reden van_ 
hun wegblijven aan de Eco-secretaris·mede te delen v66r of op 
27 augustus a.·s.' (clubávond). · · 

I -:-:.::.:!. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 26 AUGUSTUS 1956. 

Lensjunioren naar Lisse-tournooi 
A.s. Zondag speelt een:elftal van onze junioren een 

serie 1vedstrijdjes in het tournooi, dat de vereniging Lisse 
heeft georganiseerd. 

, De eerstè wedstrijd vangt om 12 uur aan .• Het wordt 
· dus een vroegertje. ,. 

De.volgende spelers worden verwacht: R.de Waart, 
H.Lancée, H.fü,ijersbergen v.Hencgou•::en, P.v.d.GeEcst, R.Suij-· 
kerbuijk; N. de Grmij ter, :J. Groothuis, . F .Hef,rens, C. v. d, Bog&ert, 
C.v.d.Breughel, F.llurghom:t, P.}1ti;,rshtiek, R.Rooduijn (ieder 
speelt). Leider·,. Dhr.A.Beck. Samenkomst: 1O.~5u, Station 
Hollandse ~poor. Bushalte in Lisse : Vuursteeg. De r.ciskosten 
worden vergoed. 

Het prog-rë:mma is helaas nog niet ontvangen. Goéde· 
reis ! Pre-t;tige wcdstri jdcm ! lJiet te 'vc:;rmi.iden afschrij
vingen tijdig '"''': : Amandelstrrrnt 51. 

-:-:..,..:-

.Iets ov.er ·ons'• cigon tournooi; ·' ,. ·' 
' ,Omdat het al of niet doorgaan van ons cigèn -tournooi 

in de sfeer van het ongewisse. hing in ve:,band met beslissingcm 
van bondswcge·, ,p.ebben wij de voorbereidingen in stil te gevoerd 
zonder publicaties in de Lensrevue. Nu echter verbreken wij 
die stilte, helaas met de mudedeling, dat, ons tournooi dit· 
jnnr ·niet do-or gaat. ·· 

-:-:-:- Juco 
Wie voor fóto' s ? , 

J.Groothuis, 111,Frnnkcn, H.Witters, A.Poels,· 
G.v.Doorn, N.Drnbbe, A.Luttèrmim, ,G.de Roos, M.Hccrscho.,, K. 
v.d.Laan, J.Boin, P.Haring, W.Heling, Th.Loomans, J.Mcegeris 
J.v.d.Knaap,. , 

Wie voor keÛring ? (dinsdags 4.4Ou -5,30u·. Vark-e:nmarkt 1) 
.K.Admiranl, D.v.Amesfoort, J.Ansems, L.Blogg, 

' -· ' ' 

, 
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R.Blok, P.Davis, H.Dietz·, G.v.Doorn, N.fual;lbc, F.de Groot, , 
G.de Haas,A.Hartman, J.de Heer, J.Ho(fnagels,A.Lutterman, 
A.lfarselis, J;Mol, H •. v.Oostveen, G.de Roos; Vi Stoové, W.Wie
gerihk, J.Boin, P.Haring, W.Heling, I.Kramps, H.Nicuwenhoven; 
P.llüuw0nhuizen-, 1.Thomas, J.Veldink, Th.Loomans, J .• v,d.Knaap, · 
J .Me egens. I 1 · 50 n everen Tomatenstraat 

KAMPVlsRSLAG' 56. , 
(2e hoofdstuk) • 

Wanneer .men_ ten dezer dagen aan e0n van onze deel
nemers aan het N.K._S.,..sportkamp de vreag stelt hoe het hem'.· 
daargings in hej; afgtlegen Zundêrt bevallen is," zal men in 
negen vdn de tien gevallen sli,.chts dit ene ·antwoord horen,: 
"füohoorlijk ( zijnde hot· stopwoordje van onze ,t-;1Cedè· knrnp
groep, :mno 1956 ) , volgend j,.ar ge ik wsc'r m,•e ". Dit simpe
le antwoord t;rpcert ,vol het trc;ffondst de r:K,EJr dr,n uitsteken-'-

' de sfeer, Wl'.aronder door 12 L.en S. juniorc'n ,plus 2 lcidc,rs 

,. 

- ,i'.tn h'-'t la,:tstg spprtknmp van dit jaár ·u,rd dcmlg,momen. In
dcrd'.:ad ·,;·:.1s de .stemming onder ;dcz.c, in Yergelijking met vori- · 
ge k~'.r,1p;:-;n vrij ltleine, groep r•_{)ds vunif het st;_;,rtseiri in 
het dÓuè.e .v!Gsteindc tot ,~cm d~ lr.atste kramp,,chtigc, pt,d:.lé:1-

. sl'lg op -de Hoornbruts opperbest:, ?fo. in de H.i?hcrcüi:-:ksrk voor 
5. cunt eGn uur lan~ tegen de pileren te hebben· c.r,ngc.k,,ken ( 
ook onder L.en 'S:rlîuizen economen ·1 ) , vertrokken 1:c, zoals 
in de vorige Lensrevue heel terecht was opgemerkt, in c,cn 
gézapig.teinpo. De aanwezigheid.van de~He,;sr v.Gastol scheen 
zowe;t. qc bencm als de strijdlust te verlammen, doch zie,·nau-, 
welijks' had de gevreesde Albin de terugreis ,aanvaard of de 
voortdrornende kudde veranderde plotsklaps in oen ni;t.d voort
jegendo moute. Demernges als zweepslagen teisterden de heren 
S11rolea en Kumper _met b,et gevolg, dat zij reeds in_ Rotterdc.m 
hr::nden vol minuten achterlc.gen op." den maillot jaune ". En 
'dat ter"!ijl E:r gefluistEird ,verd, dat de heer Sarolea zo vast 
bp dé ceremoniiHce omhelzing van do Zundortse schonen gerekend 
had.• . . 

Ondertussen. had al d'at gejakker t'ot gevolg dnt 
reeds om even na drie uur de eerste Lcnsers het sportkamp bin
nen denderden, weldra- gevolgd· ,door de ,:ndere wielrenspecialis
ten, Na weer enigszins op krachten tè -zijn gek;omen, werden 
enkele sEJlectic-vollcybalwedstrijden·gcspeeld, waarin kennelijk 
mc...,r te g,.nictcn viel van do kwinkslt.:gi::n dan van .de· opslngen 

. ' ;, 
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(dit vanwege de wind). Rest ons voor deze eerste dag te ver-

melden, dat 1 s nvonds nog 'even in ·do gauwigheid een naburige 

ijssalon ,tot clubtent werd gebombardeerd en dat !{laas Vaak 

héel wat zand heeft nodig gehad om de diverse ogen te doen 

'dichtvailen. · ,\ · '-

De maandagochtend we;,d gevuld' met enkele sele.c

terende zwemwedstrijden, terwijl de andere Lonsers een verken

ningstocht door de omgeving gingen m,akûn, die' eindigde 'in een 

demonstratie van wat Karel Admiraal al zo op oen hobbelig wei

land e.an proftrucjes- uit zijn zak kon schudden. 1 s Middags werd 

het .Kamp officieel geopend, ,,,iaarna in het sportpark aan de v;ljf

kamp werd begonnen. 1'.en S. · veroverde na vier van de vijf num

mers een voorsprong, die de volgende dag in een definitieve 

overwinning zou worden omgezet. Vooral in het ve:rspringèn en 

do loopnur.m,ers waren onze jongens goed op dreef, zodat onze ; 

voorsprong op nUlllfilc.r tvrce tenslotte meer dun 75 punten bedroeg. 

Na het. avondeten', dat tussen trwe haakjes de hele weck primà 

was, stond do even trcditionele,els beruchte optocht door de 

Zunderl:ae /J'OCg8m~cnte op het programma. Deze eerste sportdag 

we.rd bGsloten net volleybalwedstrijden in de prachtige gym-. 
. . ' 

n_astiekzanl, w:::nrn:m het kni!ip grenst.· Onze A-ploeg won hanr 

eerste wedstrijd ·g~makkclijk mot 15-1, manr de B-ploeg deed 

het minder goed en raoc s t de' eer é!an L. V.V. la ten. Dc' dag 

daarÓp begonnen, we, een tikje te zelfverzek<,rd oisschicn, aan 

het voetbal to<ernooi. Indordaa'd lev<erde de eerste v18dstrijd 

2 punten op, maar de match tlgeri Donk ging tot ieders verras

si_ng jammerlij1c<: vèrloren: Op dinsdagmiddag 14 nug. rond 14.·50u 

·v,ord de geho1e Zundertse, gemeensêhap opgeschrikt door e'en da..:· 

V8rende, bloedstollende .knal. Eerst veronderstelde men; dat 
, . , ' 

het mis was gegaan _met de Suez-conferentie· en dat de wereld 

de eerste atoomoorlog tegemoet ging. Uit een offici,'.el commu~ 

niqué bleek echter, dat de. klnp slcÓhts was veroorzaakt door· 

A.Pools, dio tijdens de zwemuedstrijden gotrncht had een .gaat

je in het water te duiken·. Vorder werden deze zweîny;cdstrijdéh 

gckenm8rkt door een mislukte poging van""Jokc,rtje Loykcns "ora 

de geluidsbarrière te doorbrtken en vrij slappe' prestaties van 

de zijde der .and~re Lensers •. 1 s Avonds werden wij ontho.ald op 

een interessante sportfilm. Woql-édag toog cfe volledige L.en S. 

ploeg naar Antwerpen. Da't was al thans de bedoeling ! Twee kna

pen bezaten echter geen Bewijs van_Nederland,erschap en omdat 

ze hun gezicht bqpaald ook niet mee hadden, werdc:n ze prompt . 
I 

' ; 

,,..,_. 

' 

' 
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tcrugg, v:ezen. Diep· geschokt gingen Bertie Hendricks en Frans ,Br 

•Burghouwt daarna met Mijnheer Sarolea Breda onveilig maken, 
terwijl wij ons vergaapten aan de afgrijselijk hoge ,prijzen 
in de Scheldestad: Wu kwamen allen to,t dezelfde slotsom : 11 

Geef mij maar Amsterdam ", waarna de terugreis aanva,rd werd, 
die voor ondergetekend~ niet zonder kleerscheuren verliep ( , 
ik zag ._heus geen dubbeltje op do stoep liggen ! ) ; In de avond
uren m,.akte onze A~ploeg de· B-'vollcyers met 15-4 in, vmc.rmu, 
een eind kvn:m aan do " rustdag "· Daags daarna. werd mot ;fris
se mo1.,d hot voetbaltoernooi hc,rvat: twee overwinningen en eon 
e,;rvolie nodE.rlaàg' ti.gen de nog ongeslagen A-klasser L. V.V •• 
Met dat ... al eindigden 'we nu met een puntenaantal, dat gelijk 
was aan dat van_ Westlandia o:n de Kampstaf .bv.sliste, zoals la
ter blet::k ; ten onrechte, det eçm extra wedstrijd de winnaar 
zou mo<c, ten aam/ijzen. Ook dit tn,ffc·n lc,verdo och tor cc,n drr,.i, 
op. Do kampstaf krmm nu tot do conclusie, ,;ar;r ze al c.nk<.;le 
uren eerder to<;a hnd kunnon kor.wn nl. dat het be. tere doelgemid
delde van Lens de doorslag gnf. Vanzolfsl)rc)<emg';f dit rc_sul
t<:1,nt- .:i::mleiding tot een uit.bundigo st8mr.üng, niet clLon. onder 
onze jong,;ns ,' maar misschien nog !'leer onder onze tn1tgenoo.t ' 
J.'ii.R., diG haar vr0ugde het bost m8ende te moettn•uitdrukkcn 
door eerst E:en ton dele gelukte poyfng to doen om II onze club
tent " met de. grond· golijk tü maken en füwrna door rond het 
midderrïachtelijk uur m·et melk n.:iar de kampio8mn te gann gooien. 

. Overigens was de verhouding tussen Lens en J .\I .R, stcc:ds zccr ~ 
goed, h8tgcen wel bleek uit het hcrtverscheur(!nd afscheid, dat 
er zaterdag tussen beide verenigingen werd genomen •. Maar· eerst· 
was het;uitgebreide sportprogramma van vrijdag nog ::Ïan de beurt. 
1 s Oclte'Qds stond er . .:ils éx/ra-attractie eE:in sterrit op hét pro
gram!'l.:i die, h<ót wordt wat eentonig, wederom door·onze af'gevaa±-
digdcm wcird •.g"wonnen. De làatste sportmiddag van ons kéinp werd 
gevuld· met .. volleyb,:il. Het was, vrct het-ver.loop bGtreft; een 
evertb't!lld van het voetbaltoernooi. Ook nu eindigde onze, A-ploeg 
gdijk met W.:. stlnndiu en ook nu had een beter· doelgcniddolde · 

· tot gevolg dat ·onze Lens-haan victorie kraaide. Achteraf gezien 
was het .wel. sneu., voor de lfaaldwijkers, al mod gezegd worden· 
dat onze jong,ms toch wE::). duidelijk de beste indruk achterliè.:. 
ten.· 's Avonds was er de gebl-uike·lijke prijsui•treiking, v:oor
afgegnnn door een cabaret, waar mijnheer Sarolea, met een gi
tacr b<:.w.:ipehd, zich tot eeri ware troubadour' der lichte muze 
ontpopte., El;n ·:~itgopu~te,.Frans Bu:t•

0

,?h:'!:..1.r1t mo~st zich to~ Yicr 
============::::=::: · ~;::;=- :;;= .. === \. =====-:-::. · __ -.·--= ·= 'VL rv. v.::· J_-:.:- .. ,.;'.,,.r::.r~ v.) 
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.Redactie: L.de IVêert, f.v.G11stel en G.Lmn 

/ 

Gironummer '(. l'enn ·: L eri S 3 3. 67 .11 · 

Secr.: H.Houkes, 2e Schuyts'tr.6O, tél.324721 

Terreinen Ockenburgh, einde Laan van Meerdervoort· . . - . 

JAARGANG 1955-1956 ·, nó53 30 ;:rngustus 56· 
-, . 1 

---------------------- .. ---, ------------------------------ ---

Zaterdag l 
Zondag 2· 

-ë 

Maandag 3 
Woensdag 5 
Zondag 9 

' SeJ?.56 
Il 

Il 

IT 

IT ' 

LENS'ZAKAGENDA 
Voetbalrust voor de juniore'n 

: Lens l haar het Ridder~tournooi·v11n Gr11af· 

'. · Willem Vac 
Clubavond. 
De• 'i/oensdagmiddagclub 

: H.Mis ih Groenestein. 

== ···== ;:;:== ===;;:;:: ;;:=====, ============ ============ =;;:=::==== = ===::::;;: ;;:;;:;;: :::;::::; 

. EINDE VAN DE JAARG11.:IG 1955-1956 
r , , . -

-------------------. ----=------=-----·---= ----- -- . -~. --------

•De redactie'aan het woord.,; i- • 
Met dit 53e nummer van'. 01,se Lènar,:,vue-jaargang 1955-56 

is ons clubblad voor :vèrzaniel,.nrn ;weer· :t:ij]? om ingebonden te 

_worden. De inmiddels tot 3 mo.ri. uitg€J:;r:ide red,,ctie zou dus': 

alle lll'.t'nleidir:g hebben· "er , 11 èélntjc te nemen op de vol tooïing. 

v~.n wéé:r: E>Bn nieuwe' j~,,,rgang wc:kclijkeo clubbladen.. . ' 

-, .Aangezien ·ec.nti:r d&ze rt·d,ctio· v~n m,:,ning is, dat iets 

sterkers ·dan koffie vci:rfoeili;jk is voar ~en sportsÎnan en omd!:.t · 

zij volgende week fris a2n 'd8 st.:.rt vçn de j&argaug 1956-1957 

v,il verschijnen, zal zij de vele ur0n, die· zij aan het samen-

,,, stellen van de voorbije ·serie besteedde, maar•'! zo, 11-voorbij 
' ' 

{ 

• 

l?ten· gaan en ook cfzien v~n een ·verantwoording·van'h~ar werk 

in'het cfgelopen jaar. J . Red. 
, 

OFFICIEEL 

In bàllotage: ....:· I 

n° 10 A.W. T.1!. Krol Suezll:ade 53 
NieuV1e.dónatrice: .- , · ',~ ·,--....-

28.2,47 Dhr.P.Krol-H.Houkes 

Mevr.A.C, Beek • Kortenbos 66 ., 

Programma Lens Ü . , ·.: .,,. . . 
, Vlgs de Sportk;roniek zfet het 'eerste ge deel te 
' . ' 1 ·:·. ' 

competi tie-wedstrijàen van, Len's 1 er als volgt, uit 

23 sep. 'Lens-Olympia, · 21. ot:t.9choonhoven- Lens 

van de. , 
,: 

· 30 sep. A'.['VV-Lons, ·. 28 oê.t. J,ens -Concordia 

7. eet. L"ens-Rcva. i· ~ '-18 ~ov,t·e:'hs -Zwnrt 1 ·Blnuw 
.,· ~ ,- [ 1, I 

. . I , .. ' ' 

,, 

' 
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25 nov. Spoorwijk-Lens : .. 9 dec. ·Lens - PDK 

2 dec. Lens - VDS •• f6 dec(?) Donk-L€ns -.-.-.- ' .. 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 2 SE'PTF,MBER 1956 · 

Lens 1: m:ar het "Ridder-tournooi" van Gr.Willem II-Vac. -------------------------------~----------------------
Dit· tournooi is ve,rdeeld in 2 poüles van 3 verenigingen. 

Na loting is Lens I ingedeeld me_t-R7C en Verburch in de eer
ste poule. Ile tweede poule bes kat __ uit dé verenigingen BEG, 

·ADS en Gr.W.II-Vac. 
De wedstrijden vnn Lens ·1 ·worden gespeeld op veld nel en 

we], als volgt: 

.·12 
" 13 

14 

.ccP-=o-=ua-=lc,e'--'l'-'o'-'p~v'-'e:.c' lc.d"--='l Poule 2 op veld 2 • ~ 
uur Lens Verburch 12 uur ,Gr.W.Vac - Beo 

11 RVC Lens 13 uur : BEG - ADS 
" : RVC Verburch 14 uur : Gr .W. Vac - ADS 

'· l ' 
- 15.15uur n°2 noule l-n°2 poule II veld l 
15.15 " n°3 •," l - n°3 poule II veld 2 

·16.15" Finale n°1 poulo l ·- n°1. poule II · 
17.15 " Prijsuitreiking. 

; 
1 
• i-

Voor een vlotte afwerking van dit urogr:unmi' verzoekt het 
Bestuur dPr organiserende vereniging c:lle deelm,mers stipt 
op tijd te zijn. · 

Tev~ns geven wij onderstaand een verkorte weergo.ve van hc•t 
n,gl~.mcnt voor deze wedstrijden. ':'e _'1.uur der wcds-trijdcn is 
2 x 25 min. zonder rust . Iµgevnl 2_ v0renigingen gelijk ein
digen bcGlist het doelgemiddelde •. Indicn het doelgemiddelde 
gelijk is worden strafschoppen genomen door 5 verschillPnde 
EJ?.81.§l~.• Indien de finale gGlijk è'indigt dient 2 x 7 1/2 m. 

, verlengd te worden. Het elftal dat het eerste èen geldig doel
punt maakt is winnaar van het touinooi. Wanneer.na deze ver
lenging van 2 x 7 1/2 m. nog geen beslissing is verkregen wor

,den eveneens strafschoppen genomen•door 5 verschillende spe~ 
lers. · ' 

De ;,avolgcnde s_pclers worden ·verzocht om ll.30u op de 
Roggewoning aanwezig te zijn 'JA"~- , 1 AB k HE.· b .. ·,. . . u.mirnd. , . ec , . isen urger, 
H.Hak,,t ,A .Hoppen brouwers, J. Jager, H.Kortckaus ,E.v. Laarhov;en, 
A.v.Luxemburg, B.Luyckx, J.Ras, J.Suykerbuijk~G.Verhaar,J,Wus
tcfcld en R.Wustefeld. 

Afschrijvingen te richten aan dhr.F,J.v.Luxemburg, Coper
nicusstr.56 voor Vrijdagavond. 

-:-:-:-

) 

1 •· 



' .. 
'% , 

••• . ,. 
, ,.,,, ,io1 - . -

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

m de hoofd,jun_iorenlei.der ~ . , ,. . .. "· _ _ . . 

.· Nu de heer E.Sarolëa .het secr,e,tarü:at van de Juco op 

ich heeft·genomen, is het goed zijn voorganger, de heer P.v. 

lferen, hr,rtelijk dl:mk te zeggen voqr de• aangern:cmc, wijze, 

~erop hij zijn taak heeft verricht. Wij wetclir iftrt hij zijn 

unctie gt,arne. haj gecontinueerd, indien grottre p'4ann<'Jn. hem 

i t nü,t hadden belet. Het. zal -hem goed do~n te weten, dat 

i_jn werk in ;,eer bekwame handen is overgegaan.P.Juffermans 

oor-fc,to 1 s en keuringsbeviijzen · · · .. · d 'k 
- ~ ~erwiJzen WlJ eze eer n~ar 

nze oproep in de twee_ vorige Lensrevl/-es. Naar onze mening 

oopt deze affaire al te traag. Wij ontvingen nog slechts de 

9t,~,$'s van wim B;ll'ghouwt en, Carel v,d.Laan •.. · Wie het aangaat, 

orden verzocht er roet enige spoed werk van te maken. P.J. 
_; ·· 

i(ft near Lisse. ., 
, . De regen was ook -spel bruker · in het Lisse-tournooi. De 

eider sto~d met ·13 man °fîaar op het''H,S.perron om in de trein 

è stappen,, toen <j.e luidspreker• de mÊdedelirtg deed, dat hèt 

'eest niet zou doorgc-.un.J..i · i 

De ijverige Lisse-secrGt~ris êrt · onze., goede lieve mevrou~r 

loukes · en de hulpyacrdige -stom van ·dè' Nederlandse Spöorwegenc 

,ebben ons ·een vergèofse rois bespasrd. ' 
A.BC?ck. ' 

'ARIA' \N · . , d b d . . tb 1 h . ( t 41) 
-- ic een p2.nr goc, ~. on er .i.Ou en vet n se O(.nen . Ifü1a 

,,m Jim dè Gruyter wil overnOi;c,n, krm na 6 uur• terecht aan het 

,dres : Oosterhesselenstr .lJ.8, 
-De heren Albin v.an Gcs-cel 0n Eugène Sc;rolea stuurden ons 

ran uit Trier do Porta Negra eTI<- het Amfitheater uit ·de Romeinse 

Gij den,. terwijl Hnns van Geest een groet uit Hamburg zond. 
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Een uitgeputte Frans Burghouwt moest zich. tot vi·er macl 

GOe het 'podi'UDl opp.ijpe'n om c Gn erepalm in ontvangst te nemen. 

lij_ voè.lde zïch de volgende ochend dan ook, z_oals hij· zelf ver-

dearde "behoorlijk" stijf van het trappen lopen, ·mnar toch nog 

oiet stijf' genoeg .om niet ,;v!3nals de negen andere jongens (de 

twee andere reisden op èigen ·ge1egenh&id; je hebt van·die men

sen!) in de gestadig neerdrenzende regen op zijn staren ros te 

stappen. Hulverwege maakte de regen plaats voor c:en flinke 

bries op kop, die echter niet verhinderde dat de hele familie, 

incluis de heren v.G··stel en Beek, dira de kara-va,m tègcmoet 

1::-'.:'.ren e,Lroden 1 tcg_.. n ho?-t o.vond·ètt=n in Den Hrcg r:rriv; t.~rde. 
, 
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• Ik wil dit v0rsl~g ni.e:t bcëindtgc:ri Ól vorens een woord; \; JJ 
van oprechtG dank te h&bben uitge:;iproken aan het adres van dój,,.r 
hbren Sarolea en,.Kcmppr. Zij hcbben er niet alleen v'oor gczo· JiJ::'· 
dat :::lles steedsfop rolktjes liep, maar hun gróte verdienst !J. "• 
is bovenal, d(lt 'ze een s_fcer "!'an grote )rnmeraadschap onder f .;{ . 

- j'i>ngGns wisten op te kweken. Ook het feit, dat zulke p:r:ach,.i;,~,. · 
ge successen behaald werden, is' een bewi•js van dEJ bekwome-- i }f; .. 
d~ng, die. dt.ze horen wisten te geven. Ik bc;n c;r vim over tui!~/-,;•) 
dat alle Jongens acht€r me steen, wann~0r. ik oolc de heren v-,i .. --c;;· 

/ Gastel, Beek, Krol en v.Elfc,ren ~n deze hulde butrek. Zij ll'f;.'](",:, 
len hebben deze ,week tot een onvergGtel ijk genoegen voor ons·~•i.""•. 
gemaakt ! Wij hopèn het volgènd jaar :nog eens. dunnetjes. OVNjjJ\'<"·1-
te doen ! " · · · ' ;'. :' Gerard Jchee • ,,!F,-,. 
De-;i&arli,ikse vEteranemvedstri.jd t.gen Wilhc•lmus. ,c.;.· ;,,; 

. H<èt is. de moei te wnard nog ev~•n. krug te komen op de-~Y,\,;f,, • 
·terc.ncm:é:dstrijd Wilhelmus-Lens; op donderd,,g 9 rrngu'stus. ge-:1,::J:,v·, 
3pe<sld, eindigé:nd in cen'4-2 ove,rwihning'vcw d<.e ,Voorburgen::;?1r-._!;\, 
~ . Men di\. nc nl. te wët.en,. dat 8.nn duze amicale. ontraocti'n;f:~i-.r-"-arl 
OE.hul vo de ,::;ttri,ctic· van nc. ,::floop gezellig samenzijn nog e"ti;'ti,. 
ndr re ,,::::;ntr<'.kkc.lijkhcid v<:;rbondcm werd. Do vutorancnplotg . ..,~•:·: ', 

, O 'M •·•,_• • •c •• 

oE.slott.n de winn ,ar mt t een· prijs te vt.rèrc.n; En nu ston~ _on~•· 
::urc:Ç~~ose vri·.nd :or ~Ioppc17-bro\lwi:::rs er op, dr:t.'zijn vr01+\V::on!;-,:::·:::/ 

_ 1ij ~f... schtnk<.Jrs zoudeil zijn ven een "b<.ke:9, ·dit. r1égç.n~., z-ijn'.l~_;:~\i?J 
' .. euw1gdur0nd kc.r:ckter ook nog door onze kinderen en kindskin,,,;;, · •, 
;le~en onîstr~d?n zi.il worden, els de. ze op ,h~ beurt -~un blond~.}/-:!:. 
loKkt,n ;mllen hebben verwisseTd voor het zllvergriJs of cenj,.".';L/ 
n~•·nlnndshh"P . . . / . +. -~~r-: : . • t..:t.· t.• . \., u • . ' . . . ,;;'!L 

. , Geen wonder, dat er een gocd0 stemming hcEerste op.het,/-.•-•· 
• veld 'en la ter in de· cantin7 .van Wilhelmus, waar voorzitter. f~f\., : 
·van LeGuwen, i:.anvoerder Stigtcr, Cor Hoppenbri:mwers en onder;i,/,. 
~etekè.•nde _een woordje voerden, wc.arna de beker ten doop get'.~·> 
nouden werd. · ' · - ~· •, ··•~ 

Heat was sportief en vriendschappelijk en wordt in ~9;ï2; j; 
gecontinueerd. ~ ~. ----~· ~/ ;i__-, 

• ' . . • P. Jufft:rmai~ <,,- , 
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